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  چکیده

 5/10 ،5/8، 5/6(به عنوان عامـل اصـلی، تـراکم بوتـه     ) مرداد 3 و تیر 13 خرداد، 25( آزمایشی شامل تاریخ کاشت ،ساالدي ذرت تیاهم به توجه با
بـالل اول ذرت شـیرین و   ( و دو منظـوره ) ذرت سـاالدي  صـورت  بـه  باللهـا برداشـت  (کامـل  (روش برداشت  فرعی و عاملبه عنوان ) متر مربعبوته در 

تکرار در مرکـز تحقیقـات کشـاورزي     کامل تصادفی با چهارهاي  الب بلوكق به صورت اسپلیت پالت فاکتوریل در) ذرت ساالدي فرمبعدي به هاي  بالل
بـاالترین   نیهمچنـ  .سانتیمتر به دست آمد 168 طولتیر به  13تاریخ  ازبیشترین ارتفاع بوته  ،نتایج نشان داد. اجرا گردید 1391خراسان رضوي در سال 

روش برداشـت کامـل    ازمترمربع و بوته در  5/10مرداد با تراکم  3تاریخ  از ،مهم براي کارخانجات صنایع تبدیلی يفاکتور به عنواندرصد بالل استاندارد 
بوتـه در   5/8مـرداد بـا تـراکم     3 بیشترین درصد بالل غیراستاندارد در تاریخ کاشـت . درصد بدست آمد 9/63بالل ها به صورت ذرت ساالدي با متوسط 

خرداد و روش برداشـت دو منظـوره    25تاریخ کاشت  شاخص برداشت بالل در حداکثر. حاصل گردید 6/74منظوره به میزان  با روش برداشت دو مترمربع
کیلوگرم در  4به میزان کامل روش برداشت و  تیر 13تاریخ کاشت  ازمحصول جانبی  به عنوان علوفه تولیديبیشترین . درصد بدست آمد 2/35به میزان 

تـاریخ   مترمربع و بوته در 5/10با توجه به شرایط آب و هوایی مشهد، براي تولید بیشترین و بهترین درصد بالل استاندارد، تراکم  .مترمربع حاصل گردید
  .مرداد توصیه می شود 3کاشت 
  

  شیرین ذرت  ،گیاهی جمعیت تاریخ کاشت، ،دو منظوره برداشت :واژه هاي کلیدي
  

   1  مقدمه
هـاي   فـرآورده  از یکـی  عنـوان  به )Baby Corn( ساالدي ذرت

 شـده  کنسـرو  و تازه سبزیجات بین در اي ویژه جایگاه ارزش با غذایی
 سـبز  بالل همان واقع در محصول این. است داشته اخیرهاي  سال در

 و در برداشـت  افشـانی  گـرده  مرحلـه  در کـه  باشـد  مـی شیرین  ذرت
 مصـرف  مـورد  خـوري  تازه صورت به شرقی جنوب آسیاي کشورهاي

 یـک  عنـوان  بـه  ذرت پوشـش  بدون هاي بالل واقع در .گیرد قرار می
 و تـایوان  تایلنـد،  کشاورزان توسط که است طوالنی زمان مدت سبزي

 سـاالد،  در جدیـد  غـذایی  مـاده  یک عنوان به و اند شده مصرف چین
 گیـرد  می قرار استفاده مورد چینی غذاي پیش چندین و ترشی سوپ،

                                                             
دانشگاه آزاد اسالمی، واحد مشهد،  ،آموختگان کارشناسی ارشد زراعت دانش -2و  1

  ، مشهد، ایرانو نخبگان باشگاه پژوهشگران جوان
  )Email: atenarahmani@mshdiau.ac.ir         :نویسنده مسئول -(*
  استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي -3

عامل موثر بر تولید، رقم است و اصـلی   از انجا که مهمترین). 17و  1(
ترین مالك انتخاب رقم، زودرسـی، بـاالترین تعـداد بـالل دربوتـه و      

تـأثیر تـاریخ کاشـت    . )17و  14، 1( ها می باشـد بالل همزمانی ظهور
سـال در آرلینگتـون    دو روي افزایش محصـول و عملکـرد ذرت طـی   

هنگـام   مکزیک مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد در کشت دیر
بر روي با آزمایش ) 24(اکتم و همکاران  ).13(یابد عملکرد کاهش می

تاریخ  8در (Zea mays L. Var  Saccharata sturt)  ذرت شیرین
) مـرداد  20و 4 تیـر،  20و 5 خـرداد،  21و 5 اردیبهشت، 21و 6(کاشت 

مرداد ماه از نظـر عملکـرد    4تیر تا  5کاشت هاي  که تاریخ بیان کردند
در تحقیق انجام شده  .دار بودندقطر بالل و وزن تک بالل معنیبالل، 

دو  روي سه واریته ذرت شـیرین در ) 22(توسط نولدین و مونداستوك 
بـراي ارزیـابی عملکـرد و اجـزاي     ) آبـان   11مهـر و 19(تاریخ کاشت 

کشت  مشخص شد که در. عملکرد مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند
کاهش  درصد9آبان ماه میزان عملکرد  11دیر هنگام در تاریخ کاشت 

همچنین تعداد دانه در بـالل تحـت تـأثیر تـاریخ کاشـت قـرار        .یافت
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در بررسی تاریخ کاشت و تراکم بوته ) 3( مختارپور و همکاران .نگرفت
در منطقـه   403سـینگل کـراس    بر عملکرد بالل سـبز ذرت شـیرین  

 20250 گرگان گزارش کـرد کـه حـداکثر عملکـرد بـالل بـه میـزان       
در ایـن  . اردیبهشت بدسـت آمـد   9کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت 

بررسی تراکم بوته نیـز میـزان تولیـد بـالل، طـول بـالل و شـاخص        
ولـی بـا افـزایش تـراکم طـول بـالل       . برداشت را تحت تاثیر قرار داد

هزار بوته در هکتار براي کشـت بهـاره    55-65کاهش یافت و تراکم 
در آزمـایش   .عرضه بهتر به بازار توصیه گردیـد  ذرت شیرین و قابلیت

واریتـه ذرت   16 بـر روي ) 7( دیگري که توسط کـالرك و همکـاران  
دو تاریخ کاشت در مرکز کشاورزي سافورد آریزونا انجام شد  شیرین در

 را بـه ترتیـب در   2و  1رتبـه   Candy cornگزارش گردیدکه واریتـه  
 FMX413واریتـه  . کرد آزمایش تاریخ کاشت زود و دیر هنگام کسب

رتبه اول را در تاریخ کاشت دیر هنگام به خود اختصاص داد و هـر دو  
اي نتـایج مطالعـه   .بالل در هکتار تولید نمودند 75000واریته بیش از 

دوساله در تایلند بر ذرت ساالدي نشان داد، مـادامی کـه تـراکم گیـاه     
دیـف هـا تـاثیر    وي رثابت باقی بماند، تغییر فاصله بین ردیـف هـا و ر  

ارتفاع بوته، طول و عرض بـالل، تعـداد بـالل در گیـاه،      برداري معنی
ــل فــروش بــالل ــدارد وزن کــل و وزن قاب  و رودریگــوس ).16(هــا ن

هـاي   تـراکم  در را ذرت سـاالدي هاي  ژنوتیپ عملکرد) 27( همکاران
 بررسـی  ذرت ژنوتیـپ  35 عملکـرد  اجـزاي  و عملکرد بر بوته مختلف
 الیـن  اینبـرد  13 و کراس سینگل هیبرید 21 پژوهش این در. نمودند
 در بوتـه  110000 و 55000 تـراکم  دو در تجـاري  شـاهد  یک بهمراه
 کشـت  تکـرار  3 بـا  تصـادفی  کامـل  بلوکهـاي  طـرح  قالـب  در هکتار

 بـر  داريمعنـی  طور به گیاه تراکم که داد نشان حاصله نتایج. گردیدند
 داراي هـاي  بـالل  وزن و گیـاه  ارتفـاع  بجز بررسی مورد صفات تمامی
 هکتـار  در گیاه 55000 تراکم در 27A×31Bهیبرید. دارد تأثیر غالف

 ولـی  داشـت،  را پوشـش  بـدون  و پوشش باهاي  بالل عملکرد بهترین
 عملکرد نظر از هکتار در بوته 110000 تراکم در  27A × 29Bهیبرید

 و طـول  و وزن کرت، در بالل تعداد بالل، ارتفاع گیاه، ارتفاع صفات و
 سـایر  بـه  نسـبت  را خـود  برتـري  پوشش بدون و پوشش با بالل قطر

 رقـم،  نـوع  جمله از فاکتور چندین .داد نشان بررسی مورد هايژنوتیپ
 و هرز هايعلف کنترل دهی، تاسل تاریخ کاشت، تراکم کاشت، فصل

 مـوثر  ذرت سـاالدي  عملکرد روي بر استفاده مورد شیمیایی کودهاي
 سـبز  بـالل  عملکـرد  کـه  داد نشان نتایج پژوهشی در). 16( اشندب می

 بدون فروش قابل دانه و) درصد70 تا 60بین رطوبتی محتواي با بالل(
 از پـس  تولیـدي  عملکرد از ذرت ساالدي، عنوان به بالل اولین حذف
 برداشت روش در. بود بیشتر ذرت ساالدي عنوان به بالل اولین حذف
 یـا  سبز هاي بالل برداشت سپس و ساالديذرت  عنوان به بالل اولین

 تمـامی  کـه  زمانی به نسبت را پایینتري ذرت ساالدي عملکرد رسیده،
. نمایـد مـی  فراهم شوند، می برداشت ذرت ساالدي صورت به هابالل
 در ذرت سـاالدي  صـورت  بـه  هـا  بـالل  تمامی برداشت در برتري این

 تـا  و فـروش  قابـل  پوشش با هاي بالل تعداد مورد در درصد47 دامنه
 آنهـا . بـود  فروش قابل پوشش بدون c وزن و تعداد مورد در درصد50
 از پـس  جدید هاي بالل تولید براي ذرت توانایی دلیل به را برتري این

دانـه   رقـم  شـیرین  ذرت .)25( مـرتبط دانسـتند   هـا  بالل اولین حذف
 و دومهـاي   بالل لیکن باشد، می باللی چند خصوصیت دارايطالیی 

 ذرت برداشـت  بـراي  هـا،  دانه کامل پرشدن عدم بدلیل معموال سوم،
 انجـام  مزرعه در پاجوش حذف است الزم و باشند نمی مناسب شیرین

 کارگري هزینه امر این و شود انجام دوم بالل در دانه شدن پر تا شود
 بـا  پـژوهش  ایـن  در رود مـی  انتظـار  بنـابراین  .زیادي ایجاد می کنـد 

 گـرده  مرحلـه  در ساالدي ذرت بصورت سوم و دومهاي  بالل برداشت
 ذرتهـاي   دانـه  پرشدن براي تر مطلوب شرایط برایجاد عالوه افشانی
 به توجه با .گردد کشاورزان نصیب بیشتري درآمد اول، بالل در شیرین

 و اسـت  رضوي خراسان استان در جدیدي گیاه ساالدي ذرت که این
 ایـن  براي رضوي خراسان استان سطح در زراعی به تحقیقات تاکنون

 ذرت مورفولوژیکیهاي  ویژگی به توجه با و است نشده انجام محصول
 و کاشـت  تـاریخ  بهترین تعیین براي زراعی به تحقیقات انجام شیرین
 افـزایش  و عملکـرد  باالترین حصول براي برداشت روش و بوته تراکم

  باشد می ضروري استان این در سطح، واحد تولید در
  

  ها روشمواد و 
ــن ــایش ای ــال در آزم ــی س ــز در 1390-91 زراع ــات مرک  تحقیق
 مشهد شهرستان شرق کیلومتري 5 در واقع رضوي خراسان کشاورزي

 طـول  و شـمالی  دقیقـه  13 و درجه 36 جغرافیایی عرض مختصات با
متـر از سـطح    985و ارتفـاع   شـرقی  دقیقه 40 و درجه 59 جغرافیایی

 .میلی متر به اجـرا در آمـد   202سالیانه دریاي آزاد با میانگین بارندگی 
 30خاك محل آزمایش داراي بافت لومی سیلتی با عمق خاك زراعی 

 =pH 8/7دسی زیمنس بـر متـر و    6/1سانتی متر، هدایت الکتریکی 
 قالـب  در فاکتوریـل  پـالت  اسـپلیت  استفاده مورد آزمایشی طرح. بود

 مـدت  کوتـاه  بـه  توجه با. بود تکرار چهار در تصادفی کاملهاي  بلوك
 عامـل  آن تابسـتانه  کشـت  هـدف  با و ساالدي ذرت رشد فصل بودن
 و تیر 13 خرداد، 25(  سطح سه در کاشت تاریخ آزمایش این در اصلی

 بـه ) متـر مربـع   در بوته 5/10 و 5/8 ، 5/6( بوته تراکم سه و )مرداد 3
بـه صـورت    برداشـت  :کامـل (دو روش برداشت  و فرعی عامل عنوان

بعـدي  هاي  بالل اول ذرت شیرین و بالل :ذرت ساالدي و دو منظوره
 فواصل انتخاب با که ،به صورت فاکتوریل بررسی شدند) ذرت ساالدي

 کــرت هــر .نظــر گرفتــه شــد در ســانتیمتر 12و 16 ،20 ردیــف روي
 سـانتیمتر  75 ردیـف  بین فاصله با کاشت ردیف چهار شامل آزمایشی

 و اي کپـه  صورت به کشت. شد گرفته نظر در مترمربع 12 ابعاد به بود
 بوتـه  یـک  بـه  برگـی  4-6 مرحلـه  در و شـد  کاشته بذر 3 کپه هر در

 روز چهـار  دور با آبیاري ،بذر شدن سبز از اطمینان جهت. کاهش یافت
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 درصد 50مبناي بر آبیاري ،گیاهچه استقرار و شدن سبز از پس و انجام
متـه   بـا (نمونه گیري از عمق فعال ریشه  با تخلیه مجاز رطوبتی خاك

انـدازه گیـري و    در مراحل مختلف رشدي قبل از ابیاري )خاك یا اوگر
 خـاك یـک نمونـه   براي ایـن منظـور از   . (زمان ابیاري تعیین می شود

 سـپس . می گـردد  تعیینآن  وزن و میزان رطوبت، بعد از ابیاري اشباع
قبـل از  (خـاك اطـراف ریشـه    نمونه  جهت تعیین زمان آبیاري بعدي،

 درجـه  80 دمـاي  بـا  سـاعت  24 بمـدت  اون در و شده توزین) آبیاري
تفاوت وزن خاك تر و  .ه و دوباره توزین می گرددشد خشک سانتیگراد

درصد  50وقتی ( .خاك خشک درصد رطوبت موجود را نشان می دهد
زمان ابیاري در شـرایط   ،کاهش یافت اشباع خاك ازاز رطوبت موجود 

هاي شـیمیایی اوره فسـفات آمونیـوم و    کود مصرف ).15)(رمال استن
تعیین و همگی کود ها قبـل از   خاكایش آزم براساس سولفات پتاسیم

ابتداي رشـد و همچنـین در   (کاشت توزیع و تنها کود اوره در دو نوبت 
در طی فصل رشـد  . مصرف شد) برگی 12تا  10برگی و  8تا  7مرحله 

اولـین  فاصـله  ( ، ارتفاع باللارتفاع بوته دمانن فولوژیکصفات مورگیاه 
کـه  ) بین گره دوم و سوم حد فاصل(قطر ساقه و  )بالل تا سطح زمین

بوته رقابت کننده تصادفی در هر کرت اندازه گیري و ثبت  10بر روي 
ابتداي مرحله گلدهی، زمانی کـه  (ذرت ساالدي در زمان برداشت . شد

در هـر کـرت دو   ) متـر رسـید   تیسان 2-1ابریشمی بههاي  طول رشته
و بقیه بوته ها ابتدا شمارش شـده   حذفحاشیه  عنوانبه  ردیف کناري

بالل تصـادفی   10 سپس بر روي. ندو سپس توسط دست برداشت شد
تعداد ذرت سـاالدي در   ،و قطر ذرت ساالدياز هر کرت صفات طول 

ت ذر عملکـرد   نیـز  وبوته، درصـد بـالل اسـتاندارد و غیـر اسـتاندارد      
. ثبـت شـد  ساالدي با پوشش و عملکرد ذرت ساالدي بـدون پوشـش   

براي طول و قطر بالل  1اندازه بالل استاندارد طبق کدکس بین المللی
همچنـین صـفات   ). 11( سانتی متر می باشـد  1-2و 10-12به ترتیب 

  ):16(درصد بالل استاندارد و غیر استاندارد به شرح ذیل ثبت گردید
وزن بالل استاندارد / داشتی بدون پوششوزن کل بالل بر(× 100

بالل استاندارد) = % بدون پوشش  
ــش  (× 100 ــدون پوش ــتی ب ــالل برداش ــل ب ــالل / وزن ک وزن ب

بالل غیراستاندارد) =% غیراستاندارد بدون پوشش  
 باسکول توسط و شده بر کف سبز علوفه ها، بالل برداشت از پس

 برداشـت  شـاخص  و تـر  علوفـه  عملکرد ی از قبیلصفات. گردید توزین
قبل از انجام تجزیه و تحلیل آماري با توجـه   .محاسبه گردید نیز بالل

 جهـت . توزیع داده ها، تبدیل بر روي آنها انجـام نشـد   بودن به نرمال
رســم نمودارهــا و  SAS 9.2  تجزیـه تحلیــل از نــرم افــزار آمــاري 

همچنین مقایسه میانگین اثـرات  . استفاده گردید  XLSTAT 2012از
  . انجام شد% 5اصلی با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن در سطح 

                                                             
1- Codex Standard For Baby Corn (Codex Stan 188-
1993) 

  نتایج و بحث
  ارتفاع بوته 

تجزیه واریانس ارتفاع بوته نشـان داد کـه تـاریخ کاشـت و روش     
برداشت و اثر متقابل آنها هر یک به طور معنی داري بـر ایـن صـفات    

 ولی تراکم بوته در واحد سطح تأثیر معنی داري بر .نی دار داردتأثیر مع
) 2 جدول( ها میانگین مقایسه و بررسی). 1جدول (ارتفاع بوته نداشت 

 بـه  تیـر  13 کاشـت  تـاریخ  در بوته ارتفاع بیشترین که دهد می نشان
 25 کاشـت  تـاریخ  در بوتـه  ارتفـاع  کمتـرین  و سانتیمتر 6/168 میزان
 اظهـار  محققین از تعدادي. آمد بدست سانتیمتر5/124 میزان به خرداد
 آنها .افزایش می یابد گیاه ارتفاع ،گیاهی تراکم افزایش با که اند کرده
 ایـن . انـد  دانسـته  نـور  دریافـت  بـراي  گیاهان رقابت را امر این علت

 گیاهـان  ،شـود  زیاد حد از بیش کاشت تراکم اگر که دریافتند محققین
 بـا  و کـرده  رقابت نیز محیطی عوامل و منابع دیگر سر بر نور بر عالوه

و  12(یافـت   خواهـد  کاهش آن ارتفاع، تراکم حد از بیش افزایش این
 فاصـله  اکسـین  نوري تخریب کاهش دلیل به باالهاي  تراکم در ).18

هـاي   تـراکم  در ولـی  شود می زیاد ارتفاع و یافته افزایش ها گره میان
 اکسین نوري تخریب گیاهی اجتماع در زیادتر تشعشعات دلیل به پائین
 بررسـی  در ).4( یابـد  نمـی  افـزایش  گیـاه  ارتفاع نتیجه در شده بیشتر
 کـه  شـود  مـی  مالحظـه  برداشت روش در کاشت تاریخ متقابل اثرات

 دو برداشـت  روش و تیـر  13 کاشـت  تـاریخ  در بوتـه  ارتفـاع  باالترین
 تـاریخ  در بوتـه  ارتفـاع  وکمتـرین  سـانتیمتر  5/183 میزان به منظوره
 ذرت ساالدي صورت به کرت کامل برداشت روش و خرداد 25 کاشت

 ارتفاع باالترین همچنین ).2جدول( آمد بدست سانتیمتر 105 میزان به
 آمـد  بدسـت  سانتیمتر 162 میزان به منظوره دو برداشت روش در بوته

 تیـر  13 کاشـت  تـاریخ  در صـفات  این افزایش اصلی علت). 2جدول(
 افشـانی  گـرده  زمـان  شدن مقارن و هوا و آب شرایط بودن تر مناسب

 شـدت  کـاهش  دلیـل  بـه  نهایـت  در. باشـد  می مطلوب دماي با گیاه
 پـایین  در هـا  گـره  میان فاصله افزایش باعث کانوپی به وارده تشعشع

  .شود می بوته ارتفاع افزایش و بالل
  

  ارتفاع بالل
کاشـت و روش  تجزیه واریانس ارتفاع بالل نشان داد کـه تـاریخ   

برداشت و اثر متقابل آنها هر یک به طور معنی داري بـر ایـن صـفت    
 ولی تراکم بوته در واحد سطح تأثیر معنی داري بر .تأثیر معنی دار دارد

بررسی مقایسه میانگین ارتفاع بالل  در). 1جدول (ارتفاع بالل نداشت 
بـا  مـرداد بیشـترین ارتفـاع بـالل      3مشاهده شد که در تاریخ کاشـت  

خرداد  25سانتیمتر و کمترین ارتفاع بالل در تاریخ کاشت  68متوسط 
و همچنین بیشترین ارتفاع ). 2جدول( سانتیمتر می باشد 50با متوسط 

سـانتیمتر بدسـت    5/68بالل در روش برداشت دو منظوره با متوسـط  
روش برداشـت   × با بررسی اثـر متقابـل تـاریخ کاشـت    ). 2جدول( آمد
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تیـر در   13ه بیشـترین ارتفـاع بـالل در تـاریخ     مالحظه می شـود کـ  
سانتیمتر وکمترین ارتفاع بالل در  6/79 برداشت دو منظوره با متوسط

خرداد با روش برداشت تمـامی بـالل هـا بـه صـورت ذرت       25تاریخ 
 سـانتیمتر را بـه خـود اختصـاص داده انـد      8/45ساالدي بـا متوسـط   

تیـر   13خ کاشـت  علت اصلی افزایش این صـفات در تـاری  ). 2جدول(
 20(یافته هاي فوق با نتـایج  . هوا می باشد مناسب بودن شرایط آب و

  .مطابقت دارد) 23و 
  

 تعداد کل برگ 
نتایج تجزیه واریانس آماري نشان داد که تـاریخ کاشـت و اثـرات    

روش برداشت تاثیر معنی داري روي تعداد کل ×  متقابل تاریخ کاشت
ولی تراکم بوته در واحد سطح بر این صفت معنـی دار   برگ نشان داد،

 در کـه  دهـد  مـی  نشان) 2جدول( میانگین مقایسه). 1جدول (نگردید 
 3 کاشـت  تاریخ به مربوط میانگین باالترین کاشت مختلفهاي  تاریخ
  خرداد 25 کاشت تاریخ به مربوط میانگین کمترین و برگ 3/11 مرداد

رات متقابل تـاریخ کاشـت در روش   در بررسی اث. باشد می برگ 2/10
برداشت مالحظه می شود که بیشترین تعداد کل برگ در تاریخ کاشت 

بـرگ وکمتـرین    4/11مرداد در روش برداشت دو منظوره به میزان  3
خرداد در روش برداشت دومنظـوره بـه    25تعداد برگ در تاریخ کاشت 

ت متقابـل  اثـرا  3شکل). 2جدول( نشان داده شددر بوته  برگ 9میزان 
. تاریخ کاشت در روش برداشت بر تعداد کـل بـرگ نشـان مـی دهـد     

 یـک  بـرگ  تعداد اگرچه دادند نشان )6( آرنولد و چارلز رابطه درهمین
 درجـه  ماننـد  محیطـی  عوامـل  تـأثیر  تحـت  ولی، است ژنتیکی صفت

 نتـایج . باشـد  می زراعی عملیات و خاك شرایط، کاشت تاریخ ،حرارت
  .کند می تأیید را مذکور نتایج آزمایش این

  
 قطر ساقه

متقابـل   اثـر  قطر ساقه تحت تاثیر تاریخ کاشـت و تـراکم بوتـه و   
بر همـین اسـاس    ).1جدول( روش برداشت قرار گرفت× تاریخ کاشت 

تیـر بـا روش برداشـت تمـام      13بیشترین قطر ساقه در تاریخ کاشت 
 آمـد میلیمتر بـه دسـت    24بالل ها به صورت ذرت ساالدي به میزان 

 21و 22متوسـط  بـا  سـاقه  قطر وکمترین بیشترین همچنین). 2جدول(
 مترمربـع  در بوتـه  5/10 و 5/6 تـراکم  بـه  متعلـق  ترتیـب  به میلیمتر

تراکم  نتایج سایر مطالعات نشان داد که با افزایش ).2 جدول( باشد می
بوته از قطر ساقه کاسته و بر ارتفاع بالل از زمین افزوده می شود کـه  

  ).23و 20( ه عمل هورمون اکسین استدر نتیج
  

  غیراستانداردو درصد بالل استاندارد 
ویژگی استاندارد و غیر استاندارد بودن ذرت سـاالدي بـه صـورت    

گذار است به نحوي کـه بـا    ثرمستقیم بر روي بازار پسندي محصول ا

در دانشگاه واشنگتن، تمایل به مصرف ذرت هاي غیـر  آزمایش انجام 
محققین دلیل این نتیجه را . کاهش یافت درصد24میزان استاندارد به 

تاثیر پذیري باالي بالل نسبت به تراکم کاشـت بیـان مـی کننـد بـه      
درصدي تراکم، از بازارپسندي محصـول بـه    12اي که با کاهش  گونه

 بـالل  درصـد  صـفت  بـر  بوتـه  تـراکم ). 5( درصد کاسته شد 5میزان 
 صـفت  ایـن  ولـی  ،گردیـد  دار معنـی  05/0 احتمال سطح در استاندارد

نتایج مقایسه میـانگین    ).1جدول( نگرفت قرار کاشت تاریخ تاثیر تحت
بـالل اسـتاندارد نشـان داد کـه      تراکم بوته در واحد سطح بـر درصـد  

بـه   مترمربـع بوتـه در   5/10باالترین درصد بالل استاندارد در تـراکم  
بوتـه   5/6کم کمترین درصد بالل استاندارد در ترا و درصد5/43میزان 

بررسـی هـا   ). 2جدول( برآورد گردید درصد7/33به میزان  مترمربعدر 
روش برداشـت و همچنـین   ×  نشان داد اثرات متقابـل تـاریخ کاشـت   

روش برداشت و اثرات متقابـل سـه جانبـه    × اثرات متقابل تراکم بوته 
بر درصد بالل اسـتاندارد  ) روش برداشت ×تراکم بوته  ×تاریخ کاشت (

در بررسی اثـر متقابـل   ). 1جدولو  1شکل( معنی دار داشته استتاثیر 
می شود کـه تـاریخ    مالحظه) 2جدول(تاریخ کاشت در روش برداشت 

خرداد و روش برداشت تمام کرت به صورت ذرت سـاالدي   25کاشت 
بدسـت   درصـد 3/46باالترین درصد ذرت ساالدي استاندارد به میزان 

روش برداشـت   وقابل تراکم بوته بررسی اثرات مت نتایجهمچنین . آمد
روش برداشت دومنظـوره   و مترمربعبوته در  5/10تراکم  نشان داد که

برهمین . را تولید می کند) درصد6/49( باالترین درصد بالل استاندارد 
مرداد  3تاریخ کاشت  اساس باالترین درصد ذرت ساالدي استاندارد در

داشت دو منظوره بـه میـزان   با روش بر مترمربعبوته در  5/10با تراکم 
تراکم بوتـه   همچنین ).2جدول(درصد را به خود اختصاص داد  92/63

ولـی ایـن صـفت     ،بر درصد بالل غیر استاندارد تاثیر معنی دار داشـت 
نتایج مقایسه میـانگین  ). 1جدول(تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار نگرفت 

بالل غیر استاندارد نشـان داد کـه    تراکم بوته در واحد سطح بر درصد
بـه   مترمربـع بوتـه در   5/8باالترین درصد بالل غیراستاندارد در تراکم 

بوته  5/10وکمترین درصد بالل غیراستاندارد در تراکم  درصد65میزان
بررسـی هـا   ). 2جـدول ( بـرآورد گردیـد   درصد 56به میزان مترمربعدر 

اشت و همچنین اثرات روش برد× نشان داد اثرات متقابل تاریخ کاشت
روش برداشت و اثرات متقابل سـه جانبـه تـاریخ    × متقابل تراکم بوته 

روش برداشت بر درصـد بـالل غیـر اسـتاندارد      ×تراکم بوته  ×کاشت 
در بررسـی اثـر متقابـل تـاریخ     ). 1جـدول (تاثیر معنی دار داشته است 

مالحظه می شود که تاریخ کاشـت  ) 3جدول( کاشت در روش برداشت
ساالدي بـاالترین   رداد و روش برداشت تمام کرت به صورت ذرتم 3

. بدسـت آمـد  درصـد  9/68 درصد ذرت ساالدي غیراستاندارد به میزان
) 2جـدول (همچنین در بررسی اثرمتقابل تراکم بوته در روش برداشت 

باروش برداشت دومنظوره باالترین درصـد   مترمربعبوته در  5/8تراکم 
 .را نشان داد درصد4/68میزان بالل غیراستاندارد را به
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 روش برداشت بر درصد بالل استاندارد×  تراکم بوته× اثرات متقابل تاریخ کاشت  -1شکل 

 

 
 استاندارد غیر روش برداشت بر درصد بالل×  تراکم بوته× اثرات متقابل تاریخ کاشت  -2شکل 

 
برهمین اساس بـاالترین درصـد ذرت سـاالدي غیراسـتاندارد در     

بـا روش برداشـت    مترمربعبوته در  5/8مرداد با تراکم  3تاریخ کاشت 
را بـه خـود اختصـاص داد     درصد6/74به صورت دو منظوره به میزان 

نتایج آزمایشی در تایلند بر روي هیبرید هاي ذرت سـاالدي  ). 2شکل(
 5/16بوته در متر مربـع بـه    5/6نشان داد که با افزایش تراکم بوته از 

بوتـه   5/16درصد بالل استاندارد افزایش یافت به نحوي که در تراکم 

ــتاندارد    ــالل اس ــد ب ــاالترین درص ــع ب ــند (در مترمرب ــازار پس ــه ) ب ب
دلیل ایـن تـاثیر پـذیري بـالل ذرت     ). 21( بدست آمد درصد76میزان

ساالدي در اهمیت بالل به عنوان منبعی بالمنـازع در فراینـد رقابـت    
  ).19و  18( درون گونه اي در مرحله زایشی می باشد
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  عملکرد علوفه تر

تاثیر تراکم بوتـه در واحـد سـطح و روش     عملکرد علوفه تر تحت
مقایسات میانگین آماري  به طوري که).  1جدول(برداشت قرار گرفت 

تـراکم   کل علوفه تر نشان داد که بیشترین عملکـرد در  براي عملکرد
و کمتـرین  کیلوگرم بر مترمربع  45/3 به میزان مترمربعبوته در  5/10

کیلـوگرم بـر    24/2بـه میـزان   مترمربعبوته در  5/6عملکرد در تراکم 
برخـورد بـا    دلیلکاشت به  در تأخیر). 2جدول( حاصل گردید مترمربع

تشـکیل   در ایـن پـژوهش در   91سرماي اوایل پائیز در یازدهم آبانماه 
بالل سبز ریسک پذیر بوده، اما به عنوان محصول جانبی بـراي تولیـد   

شـت در روش  در بررسی اثر متقابل تـاریخ کا . علوفه مناسب می باشد
برداشت مالحظه می شود که باالترین عملکـرد علوفـه تـر در تـاریخ     

تیر در روش برداشت تمام کرت به صورت ذرت ساالدي به  13کاشت 
بنـابراین تـاریخ   ). 2جـدول (بدسـت آمـد   یلوگرم برمترمربع ک 4میزان 
خرداد با تولید بیشترین و بهترین بالل استاندارد با قابلیـت   25کاشت 

رضه به بازار، به عنوان محصـول اصـلی، وهمچنـین تـاریخ     مطلوب ع
 در کیلـوگرم برمترمربـع  4تیر با تولید علوفه اي بـه میـزان    13کاشت 

روش برداشت تمـام کـرت بـه صـورت ذرت سـاالدي از نظـر تولیـد        
همچنین علوفه تولیدي به دلیل عدم . محصول جانبی توصیه می شود

حصول اصـلی، ارزش سـیلو   تشکیل بالل یا برداشت بالل به عنوان م
نتـایج  . ها قابل توصـیه اسـت   سازي ندارد و فقط جهت تازه خوري دام

داربـی و   .مطابقت دارد )2( آقاعلیخانی بدست آمده با نتایج محمدي و
در آزمایش خود به این نتیجه رسیدند که تأخیر در کاشت از  )10( لوئر

 ،به طـور کلـی   .ماه می به ژوئن منجر به عملکرد علوفه بیشترمی شود
به موازات افزایش تراکم بوته در واحد سطح عملکرد علوفه سـبز ذرت  

به طوري که هر یک از سطوح تراکم کاشـت   .شیرین افزایش می یابد
علوفـه سـبز   درصد 15نسبت به تراکم پایین تر از خود به طور متوسط 

 )8(کوکس و چرنـی  هاي  این نتایج با یافته. بیشتري تولید کرده است
  .ابقت داردمط

  
  شاخص برداشت بالل

روش برداشت قرار ×تحت تأثیرتاریخ کاشت بالل شاخص برداشت
مقایسات میانگین آماري در نشان داد کـه بـاالترین   ). 1جدول(گرفت 

روش برداشـت   خـرداد و  25شاخص برداشت بـالل درتـاریخ کاشـت    

و همچنین کمترین شـاخص برداشـت    درصد2/35دومنظوره به میزان
تیر و روش برداشت کامل کرت بـه صـورت    13تاریخ کاشت بالل در 

شـاخص  ). 2جـدول ( بدسـت آمـد   درصد 8/17 ذرت ساالدي به میزان
برداشت نسبت عملکرد اقتصادي به عملکرد بیولوژیـک گیـاه زراعـی    

میـزان   ،در طول فصل رشد معموالً تحت تأثیر تـراکم گیـاه   باشد و می
 )26و  21( قرار می گیردآب و مواد غذایی در دسترس و دماي محیط 

هـاي   اقتصادي و سایر بخـش هاي  فتوسنتزي بین بخشعکس العمل 
  ).9( گیاهی می باشد

  
   نتیجه گیري

نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان می دهد که با تـاخیر در  
کاشت ذرت ساالدي در شرایط آب و هوایی مشـهد بـاالترین درصـد    

راي کارخانجات صنایع تبدیلی به بالل استاندارد که یک فاکتور مهم ب
 بوتـه در  5/10مـرداد بـا تـراکم     3حساب می آیـد در تـاریخ کاشـت    

روش برداشت کامل بالل ها به صـورت ذرت سـاالدي بـا     ازمترمربع 
از ذرت سـاالدي   نظر به اینکه عمدتاً .درصد بدست آمد 9/63متوسط 

وري ایـن  آبراي تولید کنسرو در صنایع تبدیلی استفاده می شـود وفـر  
محصول و همچنین فعال بودن خط تولید درکارخانجات صنایع تبدیلی 
براي مدت زمان طوالنی ترکه مورد توجه اکید این صنعت است، نتایج 

مرداد، درکشت تابسـتانه بعـد از قطـع آب     3این تحقیق تاریخ کاشت 
، با تولیـد  مترمربع بوته در 5/10غالت زمستانه ذرت ساالدي با تراکم 

هوایی مشهد  در شرایط آب و ین و بهترین درصد بالل استانداردبیشتر
  . توصیه می شود

  
  سپاسگزاري

دریغ باشـگاه پژوهشـگران جـوان    ی بهاي  بدین وسیله از حمایت
ــه مقــدمات انجــام و  ــامین  دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد مشــهد ک ت

مالی این طرح پژوهشی را فراهم نموده اند کمال تشـکر و  هاي  هزینه
همچنین از مسئولین و پرسـنل مرکـز   . انی خود را اعالم می دارمقدرد

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خراسان رضوي که کلیـه امکانـات   
اجراي این پژوهش را فـراهم نمـوده و همکـاري و مسـاعدت الزم را     

  .مبذول داشته اند، نهایت تشکر و قدردانی را دارم
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