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 کاشت شیبه سطوح مختلف تراکم و آرا KSC403 دیبری) هBaby cornپاسخ بالل کوچک (

  

  *2ینیعبدالرضا کاظم دیس و 1يصفورا انصار

  

  )27/9/1397 رش:یخ پذی؛ تار 25/10/1396 افت:یخ دری(تار

  

 

  دهیچک

 يسـبز  عنوانبهو قبل از بارور شدن  یشمیابر ياتاره ظهور از بعد روز سه تا دو معموالً که هستند نارسی هايبالل کوچک در ذرت، بالل

ـ اثر تراکم بوتـه و آرا  یبررس منظورگرفته است. به قرار قاتیکه کمتر مورد توجه تحق شوندیم برداشت غالف بالل بدون کاشـت بـر    شی

 يدر دانشکده کشـاورز  يامزرعه یشی) آزماKSC403 su( ییطالدانه دیبریبالل کوچک در ه کیو مورفولوژ یفیصفات ک یعملکرد، برخ

ـ هزار بوته در هکتار و سه آرا 175و  150، 125، 100شامل تراکم بوته در چهار سطح  مارهای. تشداجرا  1393در سال  رازیدانشگاه ش  شی

داد که  نشان جیدر سه تکرار اجرا شدند. نتا یکامل تصادف يهادر قالب طرح بلوك لیفاکتور صورتبود که به فهیرددو و سه ک،یکاشت 

ـ  طـور بـه  کیصفات مورفولوژ شتریو ب يدیعملکرد بالل کوچک، کل مواد جامد محلول، تابش خورش و  مارهـا یت تـأثیر  تحـت  يداریمعن

که تعداد پنجه در بوتـه،  یدرحال افت،ی شیسطح برگ، ارتفاع بوته افزا کاشت،و تراکم  فیتعداد رد شیافزا با. گرفتند قرار آنهاکنش برهم

 غـالف  عملکرد بالل بـدون  نهیشی. بافتی کاهش بالل قطر و غالف بدون و با بالل وزن غالف، در بوته، عملکرد بالل با و بدون تعداد بالل

 دسـت بـه  فـه یردکیکاشت  شیهزار بوته در هکتار با آرا 150تراکم  ردر هکتار) د لوگرمیک 9128( غالفدر هکتار) و با  لوگرمیک 1834(

ـ فیک و قبـول  به بالل کوچک با عملکرد قابل یابیدست يهزار بوته در هکتار برا 150در تراکم  فهیردکیکاشت  شیآرا یطورکلبه. آمد  تی

  .استدر منطقه  هیتوص شناخته شده و قابل ماریت نیترمناسب عنوانمطلوب به

  

  

 شاخص سطح برگ، عملکرد، مواد جامد محلول ،يدیتابش خورش :يدیکل يهاواژه
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  مقدمه

) بـه عـالوه رشـد    Zea mays L.ارزش ذرت ( شیتنـوع و افـزا  

ترش پـرورش  گسـ  ياست برا یعامل ییغذا مواد يفراور عیصنا

 شـود یشناخته مـ  Baby cornکه با نام  يسبز کی عنوانبهذرت 

ـ نام زیـ و ذرت جـوان ن  ی). بالل کوچک که ذرت شـمع 40(  دهی

هستند  رتذ استاندارد ارقام از نارسی هايدر واقع بالل شودیم

 یتازگبه ایظاهر نشده باشند و  یشمیابر يکه تارها یکه در زمان

ـ ا. شـوند ز بارور شدن برداشـت مـی  شده باشند قبل ا داریپد  نی

ـ پ يادیـ ز تیـ محبوب یو خارج یداخل يمحصول در بازارها  دای

 اسـت صـادرات برخـوردار    يبرا ییباال لیکرده است و از پتانس

بـالل   دکننـدگان یتول نیتـر بـزرگ  نیو چـ  لندیدر حال حاضر تا

). بالل کوچک با رنگ زرد روشـن  34( هستندکوچک در جهان 

در  متـر یسانت میو ن کیتا  کیو قطر  متریانتس 12تا 10و طول 

سـوپ،   جات،یسـاالد، سـبز   عنوانبهو  دشویداده م حیبازار ترج

ـ ن کننـده تـأمین  نی)، همچن40( شودمیاستفاده  رهیو غ یترش  ازی

پتاسـیم، ریبـوفالوین و    ن،ی، پروتئAو  B ،C يهامیناتیروزانه و

  ).1فیبر است (

کشـت و تنـوع    يهـا سـتم یس از يورهبهـر  شیافـزا  منظوربه

در مناطق با طول فصـل رشـد    ویژههکاشت ب يبه الگو دنیبخش

کاشـت تابسـتانه    يکاشـت دوم در الگـو   عنـوان به یکوتاه و حت

پس از قطع آب غالت زمسـتانه کاشـت محصـول بـالل      ژهیوبه

روز) قابـل   80تا  50کوچک با توجه به طول دوره رشد کوتاه (

 مانـده یل کوچـک اسـتفاده از بـاق   بـال  گرید تی. مزاست هیتوص

). 26و  7( اسـت  انیخوراك دام و پرورش آبز يآن برا وماسیب

بـر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد      تـأثیر بوته با  نهیتراکم به نییتع

). با افزایش تراکم بوتـه،  22محصول دارد ( دیدر تول ینقش مهم

ها در بالل (میـانگین تولیـد یـک بوتـه)     ها و وزن دانهطول بالل

یابد، ولی عملکرد دانه در هکتار تا حد معینی افزایش کاهش می

تراکم  يو باال نیی). در سطوح پا23یابد (و بعد از آن کاهش می

عملکرد ذرت با کاهش تعداد بالل در واحد سطح  ترتیببهبوته 

 اران). تاکور و همک20( ابدییکاهش م میعق يهابالل شیو افزا

د بالل کوچک در فواصل کاشت ) گزارش کردند که عملکر38(

 يداریطور معندر هکتار) به لوگرمیک 1737( متریسانت 40×  20

ــتریب ــل  شـ ــوگرمیک1561( 60×  10از فواصـ ــار) و لـ   در هکتـ

ــانت 40×  10 ــریسـ ــوگرمیک1588( متـ ــت.  لـ ــار) اسـ در هکتـ

بـالل   دکه طول بالل با غالف و تعدا افتندی) در39( پژوهشگران

ــن   ــل په ــه در فواص ــانت 60×  30 در بوت ــریس  40×  40و  مت

ـ  به ترکیفواصل بار ریبا سا سهیدر مقا متریسانت  يداریطـور معن

 111000( نییپا يهانشان داد که در تراکم هاپژوهشبود.  شتریب

از  شـتر یب يداریطـور معنـ  وته در هکتار) وزن بالل در بوته بـه ب

 بوتـه در هکتـار) بـوده اسـت     166000و  130000( يهاتراکم

مانند طول بالل، تعداد بالل در بوته، وزن بالل بـا   ی). صفات25(

ـ  بـه  نیریو بدون غالف در ذرت ش در فواصـل   يداریطـور معن

 30×  20 ترکیبا فواصل بار سهیدر مقا متریسانت 60×  20پهن 

  ).16بوده است ( شتریب متریسانت

در جذب تشعشع  مؤثرعامل  ییهوا يهااندام ییفضا شیآرا

). در 10( اسـت  اهیـ گ یدر مراحل مختلف چرخه زنـدگ  يورود

کاشـت مناسـب ذرت    يتـراکم و الگـو   نییتع منظوربه یشیآزما

کاشـت دو   يکـه الگـو   شـد مشـخص   700کراس کـرج  نگلیس

در عملکـرد از   شیدرصـد افـزا   30پشته با حـداقل   يرو فهیرد

). آنهـا  28برخوردار بود ( فهیردکینسبت به  يداریمعن اختالف

 يکاشت و تـراکم بوتـه، الگـو    يوجه اثر متقابل دوگانه الگوبا ت

 هیهزار بوته در هکتـار را توصـ   95و تراکم بوته  فهیردکاشت دو

 شیآرا نیب يداری) تفاوت معن21نژاد و همکاران (یکردند. نجف

ـ پ 704 يادانـه  ذرت فهیردکیو  فهیردکاشت دو نکردنـد و   دای

گـرم بـا    يان و در منطقهند که در طول فصل تابستاکردگزارش 

از نظر جـذب نـور و    یتیمحدود دیتشعشع خورش يشدت باال

وجـود نداشـته    فـه یردکیکاشت  يدر الگو يهابوته نیرقابت ب

تراکم  شیافزا یکاشت بر طرف شود، ول يرالگوییکه با تغاست 

بر عملکـرد   يداریبوته در هکتار اثر معن 111100به  66600از 

تـراکم،   شیکـه بـا افـزا    يطـور ه داشت بهعملکرد دان يو اجزا

عملکرد دانه کاهش نشان دادند  ياجزا یول شیعملکرد دانه افزا

  در واحد سطح بود. شتریعلت تعداد بوته بکه به

) KSC403 su( یــیطال دانــه دیــبریمهــم ه اتیخصوصــ از

ـ تول يآن است کـه بـرا   یچندبالل تیخصوص بـالل کوچـک    دی

کاشت و تـراکم   يدر الگو رییا تغب رودیو انتظار م استمناسب 
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. اطالعات افتیرقم دست  نیبوته بتوان به عملکرد مناسب در ا

در خصــوص کاشــت بــالل کوچــک وجــود دارد و در   یانــدک

 یمنـاطق  ایـ رو هستند و هفصل رشد روب تیکه با محدو یاطقمن

که امکان کشت دوم پس از برداشت گندم وجـود دارد، کاشـت   

 يکوتاه بودن طول فصـل رشـد آن بـرا   محصول با توجه به  نیا

برخـوردار   تیـ کشاورزان از اهم يبرا شتریب یکسب درآمد جانب

کاشت و  يگوال نیبهتر نییتع منظوربهلذا پژوهش حاضر . است

آنها بر رشد و عملکرد بالل کوچک صـورت   تأثیرتراکم بوته و 

  گرفت.

  

  هامواد و روش

در مزرعـه   1393سـال   یپژوهش در طول فصل رشد زراعـ  نیا

واقـع در منطقـه    رازیدانشـگاه شـ   يدانشکده کشـاورز  یقاتیتحق

و طول  یشمال قهیدق 40درجه و  29 ییایباجگاه با عرض جغراف

از سـطح   1810با ارتفاع  یشرق قهیدق 35درجه و  52 ییایجغراف

 مارهـا یاجرا شد. ت متریلیم 245 انهیسال یبارندگ نیانگیو م ایدر

هزار بوته در هکتار)  175و  150، 125، 100شامل تراکم بوته (

صـورت  ) بـود کـه بـه   فـه یرددو و سـه  ک،یـ کاشـت (  شیو آرا

در سه تکـرار اجـرا    یکامل تصادف يهادر قالب بلوك لیفاکتور

که بذرها در وسط پشـته، در   فهیردکیکاشت شامل  شیشد. آرا

در دو طـرف و   فـه یردو در سـه  هـا در دو طرف پشته فهیدو رد

 يماه کشت شدند. فاصله کاشت روریت 23 خیتار وسط پشته در

کاشـت   شیـ هـزار بوتـه در هکتـار در آرا    100در تراکم  فیرد

در  متـر، یسـانت  40 فـه یردو سـه  5/26 فهیرد، دو5/13 فهیردکی

 فـه یردکیـ کاشـت   شیـ هزار بوته در هکتـار در آرا  125تراکم 

 150 و در تـراکم  متریسانت 5/31 فهیردو سه 21فه یرد، دو5/10

 فـه یرد، دو5/8 فـه یردکیکاشت  شیآرا هزار بوته در هکتار در

هزار بوتـه در   175و در تراکم  متریسانت 5/26 فهیردو سه 5/17

 فـه یردو سه 15 فهیرد، دو5/7 فهیردکیکاشت  شیهکتار در آرا

ـ دبود. هر کرت شـامل چهـار ر   متریسانت 5/22 کاشـت بـه    فی

متر بود که با دو خط نکاشـت   و طول چهار متریسانت 75فاصله 

خـاك   شی. مصرف کود بر اساس آزمـا شدندیجدا م گریکدیاز 

ــوگرمیک 300 )1(جــدول  ــت   ل ــار در دو نوب ــود اوره در هکت ک

صـورت سـرك   بـه  یبرگـ همزمان با کاشت و در مرحلـه هشـت  

 نیوجـ  تصـور هـرز بـه   يهـا کنترل علف اتیمصرف شد. عمل

  انجام شد.  یدر مرحله چهار برگ یدست

 شـم یابر يهاکه طول رشته یزمان یافشانمرحله گرده لیاوا در

بوته در هر  10تعداد  یطور تصادفبه دیرس متریسانت یک تا دو به

کرت انتخاب و صفات شاخص سطح بـرگ، ارتفـاع سـاقه، قطـر     

ساقه (حد فاصـل گـره دوم و سـوم)، تعـداد پنجـه، تعـداد بـالل        

بـا   بـالل ملکـرد  کوچک در بوته، طول و قطـر بـالل کوچـک، ع   

غالف، عملکرد بـالل بـدون غـالف و مـواد جامـد محلـول کـل        

)TSSمـواد جامـد محلـول کـل (    6شد ( يریگ) اندازه .(TSS  بـا (

انجـام شـد    T1-RBXOO32A استفاده از دستگاه رفرکتومتر) مدل

صـفحه   يصورت که چند قطره از عصاره صاف شده را رو نیبد

قرائـت   کسیحسـب بـر   درجه آن بر وحساس دستگاه قرار داده 

) مـدل  leaf area meterشـاخص سـطح بـرگ بـا دسـتگاه (      ،شد

Delta-T Device با دستگاه ( یکانوپ ریز يدیو تابش خورشSun 

Scanمدل ( Delta-T Device  یشـ یدر سه نقطه از هر کـرت آزما 

 يهـا شـد و بـالل   يریگبعدازظهر اندازه 1صبح تا  11ساعت  نیب

مرحلـه و از وسـط    نیدر همـ  ياهیاثـر حاشـ   تیـ عاکوچک بـا ر 

صفات مربوط بـه   یبالل انتخاب 10 يرو و شدند برداشت هاکرت

 لیـ تحلوهیـ شـد. تجز  يریـ گطول، عرض، قطر و وزن بالل اندازه

از  هـا نیانگیـ م سـه یو مقا SAS 9.1 افـزار نـرم  از استفاده با هاداده

  شد. امدرصد انج پنج در سطح احتمال LSDآزمون  قیطر

  

  بحثو  جینتا

  شاخص سطح برگ

ـ نشان داد که اثـر آرا  انسیوار هیتجز جینتا کاشـت و تـراکم    شی

ـ  بـرگ  سـطح  شـاخص  بـر  آنهاکنش بوته و برهم بـود   داریمعن

هـزار   175شاخص سطح بـرگ در تـراکم    نیشتری. ب)2(جدول 

آمـد   دسـت به) 79/4( فهیکاشت سه رد شیبوته در هکتار و آرا

 تـراکم  نیدر هم فهیت دو ردکاش شیبا آرا يداریکه تفاوت معن

 175به  100تراکم از  شیکاشت با افزا شیدر آرا ریینداشت. تغ
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  هاي خاك محل آزمایشبرخی ویژگی .1جدول 

   هدایت الکتریکی
 اسیدیته

 کربن آلی  نیتروژن کل   پتاسیم فسفر  
 بافت خاك

  )درصد(    )گرم بر کیلوگرممیلی(      )زیمنس برمتردسی(

  رس شنی 06/1  14/0   450 17   7/8   97/0

  

ـ از آرا یهزار بوته در هکتار در هر سـطح  کاشـت شـاخص    شی

کـه در   یصورتنشان داد به شیافزا يداریطور معنسطح برگ به

. )3 جـدول ( افتی شیدرصد افزا 45تا  فهیکاشت سه رد شیآرا

ـ دلبوته بهتراکم از سطح برگ در تک شیبا افزا رسدینظر مبه  لی

ـ از قب یطـ یو محدود شدن منابع مح يانهگورقابت درون آب،  لی

در واحـد   شـتر یاما تعداد بوته ب شودیکاسته م یینور و مواد غذا

بوتـه را جبـران کـرده و سـطح     سطح، کاهش سطح برگ در تک

 جیکه با نتـا  شودیموجب م شتریب يهارا در تراکم يشتریبرگ ب

 بـاال  هـاي ). در تـراکم 17و  7مطابقـت دارد (  انپژوهشگر گرید

 تولیـد  سـطح  واحـد  در بیشتري برگ میزان گیاهان اینکه دلیلبه

 سـطح  تواننــد مــی  تـري مناســب  نحــو بـه همچنین و کنندمی

 سـطح دهنـد، تـشکیل را ايبـسته کـانوپی و بپوشانند را مزرعه

  ).  4( شودمی تولید بیشتري برگ

  

  ساقه ارتفاع

کاشت و تراکم و  شیراآ تأثیرتحت  داریطور معنساقه به ارتفاع

بـرهمکنش تـراکم    جینتا). 2 جدول( گرفت قرار آنهاکنش برهم

ارتفـاع بوتـه ذرت    نیشـتر یکاشت نشان داد کـه ب  شیبوته و آرا

ـ ) در آرامتریسانت 190( نیریش و تـراکم   فـه یکاشـت دو رد  شی

 رسدینظر م). به3 لآمد (جدو دستبههزار بوته در هکتار  175

 توانـد ینور مـ  تیفیو ک تیبر کم تأثیرشت با کا شیدر آرا رییتغ

ارتفاع داشته باشـد. کـاهش نفـوذ نـور بـه       رییدر تغ ینقش مهم

و  ادیـ ز يهـا جذب نور در تراکم يو رقابت برا اندازهیداخل سا

 شیبـر افـزا   گـذار تأثیراز عوامـل   هـا گرهانیشدن فاصله م لیطو

ـ فیبوتـه، ک  ادیـ ز يهـا ). در تراکم41ارتفاع بوته است ( نـور   تی

 يهـا که نـور قرمـز توسـط بـرگ     يطوربه کندیم رییتغ یافتیدر

سطح  نیینور قرمز دور در پا زانی) و م11( شودیجذب م ییباال

نسبت نور قرمز دور بـه قرمـز    شی. افزاابدییم شیافزا اندازهیسا

به  يفتوسنتزمواد  شتریاختصاص ب ،یاهیموجب کاهش تنفس گ

فاصـله   شیافـزا  ،یو سـاقه اصـل   انـداز هیسـا  یفوقـان  يهابخش

  ). 8( شودمی اهیارتفاع گ جهینتو در گرهانیم

  

  ساقه قطر

 همکنشکاشت و بر شیتراکم، آرا داریمعن تأثیرساقه تحت  قطر

 100قطر سـاقه در تـراکم    نیشتریب). 2 جدول( گرفت قرار آنها

متر) یلیم 01/23( فهیکاشت دو رد شیهزار بوته در هکتار و آرا

هـزار بوتـه در هکتـار تفـاوت      125آمد کـه بـا تـراکم     تدسبه

و کاهش فواصل  تراکم شی). با افزا3نداشت (جدول  يداریمعن

نظـر  . بـه کنـد یمـ  رییـ و قطر سـاقه تغ  اهیکاشت، ارتفاع گ فیرد

کاشـت   يهـا فیـ و فاصله رد شیچه تعداد بوته افزاهر رسدیم

) 3(جدول  افتهیکاهش  اندازهیسا نیینفوذ نور به پا ،ابدیکاهش 

 يدیتابش خورشـ  شتریجذب ب يبرا اهیگ يهااندام نیو رقابت ب

صـورت   نیاکسـ  ينور بیتخر گرید رفو از ط است شده ادیز

ـ  یاهیتراکم گ شیافزا .ردیگینم بـراي   اهـان یگ نیباعث رقابت ب

قطر ساقه هم تحـت   انیم نیو در ا شودمی یطیجذب منابع مح

عوامـل   نیـ کـه مجموعـه ا   بـد اییقرار گرفته و کـاهش مـ   تأثیر

کـاهش قطـر سـاقه و     هـا، گرهانیطول م شیباعث افزا توانندیم

 نییکه در تراکم پا رسدینظر م). به37( شودبوته  فاعارت شیافزا

 هـا بوتـه  فـه یکاشـت دو رد  شیـ هزار بوته در هکتار و آرا 100

 هـا کاشت بوتـه  شیآرا جهینتز هم دارند و درا را فاصله بیشترین

بهتر بوته در  عیعلت توزشده است و به کینزد یمربع التح به

کـه   شودیسبب م ترنییپا هاينور به برگ دنیواحد سطح و رس

آن باعـث   شـتر یب بیـ شـده و تخر  هیتجز شتریب نیهورمون اکس

ـ از طر اهیـ و گ شـود میکوتاه شدن ارتفاع بوته   قطـري رشـد   قی

ـ امر مربوط به توز نیا ،کندیم  یهمپوشـان  هـا، مناسـب بوتـه   عی

 جـه ینت کـه در  اسـت کمتـر آنهـا    يانـداز هیسا و هامتناسب برگ
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کمتر را موجب  يهادر تراکم یطیمح واملبهتر از ع يبرداربهره

  ).  4شده است (

  

  یکانوپ ریز يدیخورش تابش

 ریدر ز يدیتابش خورش نزاینشان داد م انسیوار هیتجز جینتا

ـ  تـأثیر تحـت   اهیـ گ یکانوپ ـ تـراکم، آرا  داریمعن کاشـت و   شی

). 2درصد قـرار گرفـت (جـدول     کی سطح در آنهاکنش برهم

 فـه یرد کیکاشت  شیدر آرا يدیمقدار تابش خورش نیشتریب

) هیـ مول بر مترمربع بر ثان کرویم 503هزار بوته ( 100با تراکم 

 175بـا تـراکم    فـه یاشت سـه رد ک شیمقدار در آرا نیو کمتر

) هیـ مول بر متر مربـع بـر ثان   کرویم 8/68هزار بوته در هکتار (

تـراکم و   شیبـا افـزا   یطـورکل ). بـه 3آمـد (جـدول    دسـت به

 اهیـ گ انـداز هینفوذ نور بـه داخـل سـا    زانیکاشت م يهافیرد

بوته در هکتار  زاره 175که در تراکم  يطور. بهابدییکاهش م

 100نسـبت بـه تـراکم     فـه یدو و سه رد ک،یکاشت  شیبا آرا

،  42/50 ترتیببه هاکاشت شیآرا نیهزار بوته در هکتار با هم

 ریــدر ز يدیتــابش خورشــ  زانیــدرصــد م 67/36و  9/20

خـود را   تأثیر يدی. کاهش تابش خورشافتیکاهش  اندازهیسا

پنجه در بوته، تعداد بـالل در   اداز جمله تعد يگریبر صفات د

عملکرد بالل بدون غالف نشان داد و منجر به  تینهادربوته و 

چـه تـراکم   ). هـر 1شـکل  و  3(جدول  شدصفات  نیکاهش ا

شده در سـطح   افتیباشد مقدار تشعشع در شتریذرت ب یاهیگ

 معمـوالً  ،کمتر است یاهیپوشش گ يبه مقدار آن در باال نیزم

 نیـ کمتـر باشـد ا   هافیرد نیاگر فاصله ب اهنوع تراکم نیدر ا

تشعشع باعـت   شتری). جذب ب37و  30کمتر است ( زینسبت ن

 عـرض کم يهافیکه رد ییو از آنجا شودیعملکرد م شیافزا

 هـا فیـ رد نیـ عملکرد در ا ،کنندیرا جذب م يشتریب تشعشع

 عمـل در کاشـت   کیبار يهافیدر رد اهانیگ .ابدییم شیافزا

پهن  يهافیرا نسبت به رد يدیخورش يانرژ زا يشتریمقدار ب

 نـه، یتراکم به بـاالتر از حـد به   شی). با افزا24( کنندیجذب م

اختصـاص   یشـ یرو يهـا بـه بخـش   يدیبخش اعظم مواد تول

 يبـرا  اهـان یرقابـت گ  ،يانـداز هیسا شیبا افزا جهینتدر ابدییم

 کیامر باعث تحر نیشده و ا ادتریز دیبه نور خورش یدسترس

 يهابه بخش ياختصاص مواد فتوسنتز شیو افزا یشیرشد رو

. برعکس بـا  شودمیکه باعث کاهش عملکرد  شودمی یشیرو

کـاهش و   یشـ یرو يهاکاهش تراکم، اختصاص مواد به بخش

  کرد. دایپ شیعملکرد افزا جهینتدر

  

  پنجه تعداد

طـور  نشان داد کـه تعـداد پنجـه فقـط بـه      انسیوار هیتجز جینتا

ـ تراکم بوتـه در سـطح    تأثیرتحت  يداریمعن قـرار  درصـد   کی

ـ  آنهـا کاشـت و بـرهمکنش    شیـ گرفت و اثر آرا نبـود   داریمعن

هـزار بوتـه در    100تعداد پنجه در تـراکم   نیشتری). ب2(جدول 

هـزار بوتـه در هکتـار     175در تـراکم   نی) و کمتـر 23/2هکتار (

کـه از شـکل    يطـور ) و همـان 3آمـد (جـدول    دستبه) 51/1(

عـداد بـالل در   بوتـه ت  10هـر   شیافـزا  يازابـه  شودیاستنباط م

 بیبـا شـ   فهیرد سهو  دوبا  سهیدر مقا فهیرد تککاشت  شیآرا

 يهاکه در تراکم رسدینظر م). به2شکل ( افتیکاهش  يشتریب

رقابـت از   شیو افـزا  یانوپکـ  نیینور بـه پـا   دنینرس لیدلباال به

علـت کـاهش مـواد    در تراکم بـاال بـه   شودیتعداد پنجه کاسته م

ادامه  يمواد برا نیو مصرف ا یکانوپ نییابه پ یارسال يفتوسنتز

). کـاهش  12( ابدییباالتر تعداد پنجه کاهش م ییرشد اندام هوا

از  یدر کشـت متـراکم ناشـ    ياتعداد پنجه در سـورگوم علوفـه  

  ). 3( است هابوته قابتر شیافزا
  

  بالل در بوته تعداد

ار تراکم بوتـه قـر   تأثیرتحت  يداریطور معنبالل کوچک به تعداد

تـراکم   شیتعداد بالل در بوته با افـزا  راتیی). تغ2 گرفت (جدول

کاشـت   شیکمتر از دو آرا اریبس فهیرد کیکاشت  شیبوته در آرا

واحـد تـراکم بوتـه،     10هـر   شیکه با افـزا  يابه گونه است گرید

ـ  زانیمبه فهیکاشت دو و سه رد شیاتعداد بالل در بوته در آر  کی

واکـنش ذرت بـه    نیتـر یعمـوم  ).3 (شـکل  افـت یواحد کاهش 

رقابـت   دیکه با تشـد  استبوته تراکم کاهش عملکرد تک شیافزا

 سـم یمکان عنـوان بـه خـاك   ییو مواد غـذا  دیبراي آب، نور خورش

در منابع  تیمحدو جادیبوته با اتراکم بر عملکرد تک شیافزا تأثیر

و  میعقــ يهــابوتــه جــادیو ا یشــیانــدام زا دیــســبب کــاهش تول
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  ).  37و  14و 12( شودمیتعداد بالل  تینهادر 

  

  و قطر بالل کوچک طول

ـ نشان داد که اثر آرا انسیوار هیتجز جینتا کاشـت، تـراکم و    شی

 احتمـال  سـطح  در کوچـک  بالل قطر و طول بر آنهابرهمکنش 

طول بالل کوچک  نیشتری). ب2(جدول  شد داریمعن درصد یک

هزار  100و تراکم  فهیرد کیکاشت  شی) در آرامتریلیم 5/89(

و تـراکم   فـه یدکاشـت دو ر  شیبوته و قطر بالل کوچک در آرا

آمد (جدول  دستبه) متریلیم 20/14هزار بوته در هکتار ( 125

ـ تـراکم بوتـه درآرا   رییـ طول بالل با تغ راتیی). تغ3 کاشـت   شی

 شیـ کمتر در آرا يهادر تراکم یطورکلمختلف متفاوت بود و به

کاشـت سـه    شیـ در آرا شتریب يهاو در تراکم فهیرد کیکاشت 

کـه در   ياشـد بـه گونـه    افتیش یطول بالل کوچک افزا فهیرد

هـزار بوتـه در هکتـار در     175و تراکم  فهیکاشت سه رد شیآرا

درصـد   6/25 زانیـ مهزار بوته در هکتار به 100با تراکم  سهیمقا

طـول   شیداد و بـا وجـود افـزا    نشان شیطول بالل کوچک افزا

باالتر از قطر بالل  يهاو تراکم فهیکاشت سه رد شیبالل در آرا

کاشت سـه   شیباالتر و آرا يها). در تراکم3کاسته شد (جدول 

کــه از  میهسـت  يو بلنـدتر  تـر فیــظر يهـا شـاهد بـالل   فـه یرد

 یتراکم تـا هنگـام   شی. افزااستبرخوردار  يشتریب يبازارپسند

 یجیموجـب کـاهش تـدر    شـود عملکرد بالل  شیاکه باعث افز

کمتـر   مـرور بـه  اهیگ ازیفضاي مورد ن رایز .شودیم هااندازه بالل

و بـه همـان    دکنـ یکمتري جذب م ییموادغذا زانیم اهیشده و گ

امر  نیکه ا دهدیم انتقال هاکمتري را به بالل یینسبت مواد غذا

). برخـی از  27و  8 ،5( شـود یم ترکوچک هايبالل دیسبب تول

کاهش قطر و طول بالل را با افزایش تراکم بوته در  پژوهشگران

ــرده   ــزارش ک ــطح گ ــد س ــداواح ــده37و  15، 13( ن از  يا). ع

پژوهشگران هم گزارش کردند بـا افـزایش تـراکم رقابـت بـین      

 نتیجـه در و یابـد مـی  افـزایش  موادغـذایی  دریافـت  براي هادانه

 کـاهش  باعـث  کـه  شودمی تشکیل بالل روي کوچکی هايدانه

ـ  يداریو معنـ  یمنفـ  یهمبستگ). 32( شد خواهد بالل قطر  نیب

 نی) و بـد 4(جدول ) مشاهده شد -57/0*طول بالل با قطر آن (

ـ دلبـه  یاست که مواد پرورده کاف یمعن در انـدام   تیمحـدود  لی

قطـر   شیافـزا  ایـ و  یاختصاص به رشد طول برايکننده فتوسنتز

 جـاد یمـواد پـرورده ا   صیتخص براي یابتبالل وجود ندارد و رق

 خواهد شد.

  

  بالل کوچک با غالف عملکرد

نشان داد که اثر تـراکم بـر عملکـرد بـالل      انسیوار هیتجز جینتا

 شد داریمعن آنهاکاشت و برهمکنش  شیکوچک با غالف و آرا

عملکرد بالل کوچک بـا غـالف در تـراکم     نیشتری). ب2(جدول 

ـ ا آراهزار بوته در هکتار ب 150  9128( فـه یرد کیـ کاشـت   شی

بـا تـراکم    يدارینآمد که تفاوت مع دستبهدر هکتار)  لوگرمیک

نشـان نـداد    فـه یکاشت دو ر شیهزار بوته در هکتار با آرا 125

هزار بوته در هکتـار   175عملکرد در تراکم  نی). کمتر3(جدول 

 دسـت بـه در هکتار)  لوگرمیک 4123( فهیکاشت دو رد شیبا آرا

). تراکم باالتر از آستانه بر عملکرد هـر بوتـه اثـر    3دول آمد (ج

. در شـود یباعث کـاهش عملکـرد کـل مـ     تینهادرداشته  یمنف

 شیو نور افـزا  ییغذا رطوبت، مواد يرقابت برا ادیز يهاتراکم

  ).28و  2( ابدییم

  

  بالل کوچک بدون غالف عملکرد

بـدون  نشان داد که عملکرد بالل کوچـک   انسیوار هیتجز جینتا

ـ  تـأثیر غالف تحـت   ـ تـراکم بوتـه و آرا   داریمعن کاشـت و   شی

عملکـرد بـالل    نیشـتر یب). 2 جدول( گرفت قرار آنهاکنش برهم

هـزار بوتـه در هکتـار بـا      150کوچک بدون غـالف در تـراکم   

 دسـت بـه در هکتـار)   لوگرمیک 1805( فهیرد کیکاشت  شیآرا

 يهاتراکم کاشت در شیدر آرا رییتغ یطورکل). به3 (جدول آمد

عملکـرد بـالل    شیمثبـت بـر افـزا    تـأثیر باال نتوانست منجر بـه  

هـزار بوتـه    175که در تراکم  يطور). به3 کوچک شود (جدول

 100نسبت به تـراکم   فهیکاشت دو و سه رد شیدر هکتار با آرا

و  85/43 ترتیـب به هاکاشت شیآرا نیهزار بوته در هکتار با هم

تراکم  شی) با افزا3(جدول  فتایدرصد عملکرد کاهش  03/29

نفـوذ تـابش    زانیـ کاشت از تعـداد بـالل در بوتـه و م    فیو رد

کاسـته شـد کـه از عوامـل کـاهش       یبه داخل کـانوپ  يدیخورش

ــراکم و آرا ــرد در ت ــعملک ــت شی ــاکاش ــه يه ــاالتر ب ــمار ب ش
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  )KSC403 su( طالییدانه ضرایب همبستگی اجزاي عملکرد در در بالل کوچک در هیبرید .4 جدول

تعداد بالل 

 کوچک در بوته

بالل عملکرد 

 با غالف  کوچک

 بالل کوچکعملکرد 

 بدون غالف
  صفات بالل کوچکطول   الل کوچکعرض ب

 بالل کوچکطول   00/1    

 الل کوچکعرض ب -57/0* 00/1   

 بدون غالف بالل کوچکعملکرد  67/0* 59/0* 00/1  

 با غالف وچکبالل کعملکرد  65/0* 63/0* 91/0** 00/1 

1 **738/0 **734/0 ns531/0 ns182/0 تعداد بالل کوچک در بوته 

,*,** ns :استدار داري در سطح یک و پنج درصد و بدون اختالف معنیدهنده معنیترتیب نشانبه  

.

و  يدیتـابش خورشـ   وذنفـ  زانیـ م نیکه کمتر يطوربه روندیم

 شیـ در آرا تعداد بالل در بوتـه و عملکـرد بـالل بـدون غـالف     

هزار بوتـه در هکتـار    175و  150 يهابا تراکم فهیکاشت سه رد

) هیـ مول بر مترمربع بر ثان کرویم 8/68و  0/90( زانیمبه ترتیببه

مربـع تـا   تعداد بوتـه در متـر   شیافزا رسدینظر مآمد. به دستبه

کاهش عملکرد  لی. دالشودمیعملکرد  شیافزا ببس ینیحد مع

عوامـل   گـر یو د یینور، آب، مـواد غـذا   يبرا رقابت توانیرا م

 ی). بنا به گزارش برخـ 10( کردمحدود کننده رشد ذکر  یطیمح

از پژوهشگران علت کـاهش عملکـرد بعـد از رسـیدن بـه یـک       

). 29 و 19 ،15( نازاسـت  هايحداکثر تراکم، افزایش تعداد بوته

تـه  هـر بو  يباال چون منابع قابل استفاده بـرا  اریبس يهاتراکم در

 شـود یشدت کاسـته مـ  به زیبوته ناز عملکرد تک ابدییکاهش م

کاهش عملکـرد توسـط تعـداد بوتـه در واحـد       نیکه ا يطوربه

کـه در وسـطه    فهیرد کی). در کشت 42( شودمیسطح جبران ن

 يتـر مناسب يو فضا اصلهف رد،یگی) صورت مجیرا وهیپشته (ش

کـود   ،جذب رطوبت ،از نور يریگبهره منظوربههر بوته  يرا برا

ـ ن هاشهیحجم ر .دکنیفراهم م ییعناصر غذا ریو سا ـ دلبـه  زی  لی

 افتـه یتوسعه  يشتریدر سطح و عمق ب ترعیوس يدارا بودن فضا

  ).36و  27 ،9( کنندیبهتر استفاده م ییغذا و از مواد

کاشت باعث کـاهش فضـاي مـورد     شیتراکم و آرا شیافزا

 فیـ رد يشروع شدن رقابت روو زودتر  ییو مواد غذا اهیگ ازین

ـ به همان نسبت که فضاي مورد ن شود،یم کمتـر شـود،    اهیـ گ ازی

موضـوع   نیـ که ا ابدییم انتقال هابه بالل زیکمتري ن ییمواد غذا

بسیار زیـاد   راکم). ت21( شودیم ترکوچک هايبالل دیباعث تول

 و شده گیاهی پوشش درون در اندازيبوته موجب افزایش سایه

 رسـد، می هابه بوته که نوري میزان در محدودیت ایجاد قطری از

 بـرعکس  دهـد می قرار تأثیر تحت را عملکرد اجزاي و عملکرد

 مناسـب  پوشـانی هـم  هـا، توزیع مناسب بوته نییپا يهاتراکم در

کمتر آنها باعـث اسـتفاده بهتـر از عوامـل      ياندازسایه و هابرگ

کرد بـالل کوچـک   ). عمل35( شدمیعملکرد  شیمحیطی و افزا

)، عـرض  67/0* و 65/0*با غالف و بدون غالف با طول بـالل ( 

 و 74/0*و تعداد بالل کوچک در بوتـه (  )59/0* و 63/0*بالل (

 تـأثیر دهنـده  داشت که نشان داریمثبت و معن ی) همبستگ73/0*

 ان،یـ م نیـ صفات بر عملکرد بالل کوچک اسـت. در ا  نیامثبت 

نشـان داد کـه    یهمبسـتگ  نیشـتر یتعداد بالل کوچک در بوتـه ب 

 نیـ عملکرد بالل با و بدون غالف بـه ا  شتریب یاز وابستگ یحاک

 جی) کـه بـا نتـا   4صـفات اسـت (جـدول     ریصفت نسبت به سـا 

  ) مطابقت دارد.33و همکاران ( یسرجمع

  

  )  TSSکل ماده جامد محلول (

تحت  يداریطور معنبه TSS نشان داد که انسیوار هیتجز جینتا

 کیـ  سـطح  در آنهـا  کنشکاشـت و بـرهم   شیـ راکم، آرات تأثیر

هـزار   100در تـراکم   TSS زانیـ م نیشتریگرفت و بقرار درصد 

ـ بوته در هکتـار و آرا  درصـد)   23/12( فـه یرد کیـ کاشـت   شی
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ـ آرا وتـراکم   شیبا افـزا  یطورکل). به3آمد (جدول  دستبه  شی

. مجموع مـواد جامـد محلـول کـه بـا      افتیکاهش  TSSکاشت 

ـ ب زیـ درصـد قنـد ن   عنـوان بـه و  نیـی نور تع شاخص شکست  انی

ــ ــشــامل کربوه ،شــودیم ــامیو درات،ی ــC نیت ــ يدهای، اس  ،یآل

 یفـ ی). صـفات ک 28( اسـت  یو مواد معـدن  هایچرب ها،نیپروتئ

 يهـا در تراکم .دارد وسنتزفت زانیبا م یمیارتباط مستق TSSمانند 

و بهبـود   رقابت کمتر و استفاده بهتر از منابع موجود لیدلکمتر به

، قنـد کـل در   C نیتامیو زانیمانند م یفیفتوسنتز صفات ک ندیفرا

پژوهشـگران   گـر ید جیکـه بـا نتـا    افـت ی شیبالل کوچک افـزا 

  ).31 و 18مطابقت داشت (

  

  گیرينتیجه

در  لـوگرم یک 9128عملکرد بـالل کوچـک بـا غـالف (     نیشتریب

 150در هکتار) در تراکم  لوگرمیک 1805هکتار) و بدون غالف (

آمـد   دسـت بـه  فـه یرد کیکاشت  شیهزار بوته در هکتار با آرا

ـ تغ یطورکلبه تـراکم   شیکاشـت همـراه بـا افـزا     شیـ در آرا ریی

 يطـور عملکرد داشته باشد به شیافزا يرو یمثبت تأثیرنتوانست 

 هادر همه تراکم فهیردبه سه فهیردکیکاشت از  شیآرا رییکه تغ

 شیـ ن غالف نسبت به آراکاهش عملکرد بالل با و بدو به منجر

بـه   فـه یرد کیکاشت از  شیدر آرا رییشد. تغ فهیرد کیکاشت 

کـه   شـود مـی  هابوته نیرقابت ب ترعیمنجر به آغاز سر فهیسه رد

به  يدیکاهش نفوذ تشعشع خورش لیدلبه تراکم شیهمراه با افزا

بوته و شد و منجر به کاهش عملکرد تک دیاثر تشد نیا ،یکانوپ

کاشت  شی. در آراشدن کاهش عملکرد در واحد سطح دنبال آبه

از لحـاظ عملکـرد    يداریتراکم تفاوت معن شیبا افزا فهیردکی

ـ دلبدون غـالف بـه   ـ اسـتفاده بهتـر از توز   لی  ینـور در کـانوپ   عی

عملکـرد   فـه یکاشـت دو رد  شیـ در آرا طورنیمشاهده نشد. هم

ر هـزار بوتـه در هکتـا    175جـز در تـراکم   بالل بدون غالف بـه 

 دسـت به جینداشتند. با توجه به نتا گریکدیبا  يداریتفاوت معن

 فهیرد کیکاشت  شیهزار بوته در هکتار با آرا 150آمده تراکم 

ـ   نیآوردن بهتر دستبه يبرا بـدون غـالف و بـا     اللعملکـرد ب
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Abstract 

Baby corn is a premature ear of maize that is harvested as dehusked vegetable corn at 2-3 days after silking before 
fertilization. No enough attention has been paid to this kind of maize in the literature. In order to investigate the effect 
of planting density and pattern on yield and some qualitative and morphological traits in baby corn hybrid KSC403su a 
field experiment was conducted at College of Agriculture, Shiraz University, Shiraz, Iran in 2014. The treatments were 
plant density at four levels: 100, 125, 150 and 175 thousands plant ha-1 and three planting patterns: one, two and three 
rows which arranged in factorial based on a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The 
results showed that yield, solar radiation, total soluble solid (TTS) and a majority of morphological traits of baby corn 
were significantly affected by the treatments and their interactions. With increasing of the number of rows and plant 
density, leaf area and  plant height were increased, while the number of tillers per plant, number of ears per plant, 
husked and dehusked ear yield, husked and dehusked ear weight and ear diameter were decreased. The highest husked 
and dehusked ear yield were obtained in 150 thousands plant ha-1 and single row planting pattern with average of 1834 
and 9128 Kg ha-1, respectively. In general, one row planting pattern at 150 thousands plant ha-1 were considered as the 
most suitable treatments and could be suggested for achieving acceptable yield and appropriate quality.       
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