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)پژوهش و سازندگی(

چکيده
نظر به اهميت ذرت ساالدي به عنوان یک محصول غذایي جدید، این پژوهش به منظور بررسي برخي عوامل مهم در زراعت  رقم دانه 
طالیي در سال زراعي 88-1387 در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي اجرا گردید. طرح آزمایشي مورد استفاده 
اسپليت پالت فاکتوریل در قالب بلوک  هاي کامل تصادفي با چهار تکرار بود، تاریخ کاشت در سه سطح )25 خرداد،13 تير و3 مرداد( به 
عنوان عامل اصلي در نظر گرفته شد و در کرتهاي فرعي تراکم بوته )65 ، 85  و 105 هزار بوته در هکتار( و روش برداشت )برداشت تمامي 
بالل  ها به صورت ذرت ساالدي و یا برداشت بالل اول ذرت شيرین و باللهاي بعدي ذرت ساالدي( به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شدند. 
نتایج نشان داد که تاریخ   هاي کاشت از نظر اکثرخصوصيات مورد بررسي تفاوت معني داري با یکدیگر داشتند. حداکثر عملکرد ذرت 
ساالدي بدون پوشش در تاریخ کاشت 3 مرداد در روش برداشت کامل بالل  ها به صورت ذرت ساالدي با ميانگين عملکرد 3051 کيلوگرم 
در هکتار بدست آمد. بعالوه تراکم  هاي مختلف بوته نيز ميزان قطر ساقه، عملکرد بالل بدون پوشش و عملکرد علوفه تر را تحت تاثير قرار 
دادند. روش برداشت در صفات تعداد برگ باالي بالل اصلي، تعداد بالل در بوته، عملکرد ذرت ساالدي بدون پوشش، عملکرد علوفه تر، 
شاخص برداشت بالل و گياه باعث بروز تفاوت معني داري گردید. در مجموع نتایج این آزمایش، تاریخ کاشت3 مرداد با تراکم 105 هزار 

بوته در روش برداشت کامل بالل  ها به صورت ذرت ساالدي، بيشترین عملکرد ذرت ساالدي بدون پوشش را توليد نمود. 

کلمات کليدي: ذرت ساالدي، زمان کاشت ، جمعيت گياهي، روش برداشت، عملکرد بالل بدون پوشش 
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Considering importance of baby corn as a new food, this study was conducted to evaluate effect of different sowing 
date; planting density and harvest Methods on growth and yield of baby corn KSC403su varieties in agricultural 
Research Center and Natural Resources of Khorasan Razavi Province during on 2007-2008. Was considered at three 
levels of Sowing date (14th  June, 3th  July, 24th July) as main plots and planting density (65, 85 and 105 plant. ha-1) and 

two harvest Methods (baby corn ,sweet corn and together) as sub factor. These experiments were considered out in a 
factorial split plot design based on RCBD with four replications. The results showed significant differences between 
different sowing date for Number of Leaf/plant, Number of Leaf above ear, stem diameter, ear length, no. of ear /plant, 
dehusked baby corn yield. The highest dehusked baby corn yield with 3051 kg ha-1 was belonged to 24 July sowing 
date on harvest method baby corn. The plant density had significant effects only for stem diameter, dehusked baby 
corn yield and forge yield. In addition, the harvest method had significant effects on Number of Leaf above ear, no. 
of ear /plant, dehusked baby corn yield, Fresh forge yield and Ear and Plant Harvest index. Therefore, sowing date 14 
June and with planting density (105000 plants / hac), is recommended for maximum and better standard ear marketing.
 
Keywords: Baby corn, Sowing date, Plant Population, Harvest method, dehusked Yield

مقدمه
ذرت شــيرین و ذرت ســاالدی (Baby Corn) از محصوالت با 
دوره رشــدکوتاه بوده که به عنوان یکي از فرآورده  هاي غذایي با ارزش 
جایگاه ویژه اي در بين ســبزیجات تازه و کنســرو شده در سال  هاي اخير 
داشته اســت. این محصول در واقع همان بالل ســبز ذرت مي باشدکه در 
مرحله گرده افشاني برداشــت و مورد مصرف قرار مي گيرد و از دهها سال 
پيش در کشورهاي آسياي جنوب شرقي به صورت تازه خوري مورد مصرف 
قرار گرفته اســت (Kumar & Kallo, 2000). بالل  هاي بدون پوشــش 
ذرت مدت زمان طوالني است که توســط کشاورزان تایلند، تایوان و چين 
به عنوان یک ســبزي مصرف شده اند و در سوپ، ترشي و پيش غذاي های 
 Rahmani, Khavari khorasani and(چيني مورد اســتفاده قرار مي گيرد
Nabavi kalat ,2009(. ذرت ساالدی یک سبزی سرشار ازfoliate)ویتامين

B( می باشــد. همچنين منبع غني از چندین ترکيب غذایي دیگر به شرح 
ذیل اســت: %13  پتاســيم، %14  ویتامين B -6، %10  ریبوفالوین، 17%  
ویتاميــن C، %11  فيبر را که افراد بالغ در هر روز به آن نياز دارند اســت. 
همينطور دارای 17 اســيد آمينه که 9عــدد آن مانند ليزین پر مصرف می 
باشد است)Kumar & Kallo, 2000(. اخيرا بازار جدید براي بالل ذرت 
تازه در اروپا نيز ایجاد شــده اســت که اساسا براي اســتفاده به عنوان یک 
سبزي تزئيني در ساالد  ها مي باشد. چندین فاکتور از جمله نوع رقم، فصل 

کاشت، تراکم کاشت، تاریخ ظهورگل های نر، کنترل علفهاي هرز و کودهاي 
شــيميایي مورد استفاده بر روي عملکرد ذرت ساالدي موثر مي باشند. در 
این بين مهمترین عامل موثر در  موفقيت توليد، رقم مناســب در 
توليد است و اصلي ترین  معيار انتخاب رقم، زود رسي، تعداد بالل 
 Kumar & Kallo,( در بوتــه و همزمانی ظهور بالل  ها مي باشــد
2000(. شــایان ذکر اســت که دليل انتخاب رقم دانه طالیی مورد مطالعه 
در این پژوهش، خصوصيت چند باللی (prolificacy) زودرســی و همزمانی 
ظهور بالل ها بود، در صورتی که بســياری از ارقام اصالح شــده دیگر فاقد 
این ویژگی می باشند. از آنجایی که رقم دانه طالیی داراي خصوصيت چند 
باللي مي باشــد، ليکن بالل هاي دوم و ســوم، معموال بدليل عدم پرشدن 
کامل دانه  ها، براي برداشــت ذرت شــيرین مناسب نمي باشند و الزم است 
حتمــا حذف پاجوش در مزرعه انجام شــود تا پر شــدن دانه در بالل دوم 
ذرت شــيرین نيز انجام شود و این امر مســتلزم هزینه کارگري است. لذا 
انتظار مي رود با برداشــت بالل هاي دوم به بعد بصورت ذرت ســاالدي در 
ابتدا مرحله گرده افشاني عالوه بر ایجاد شرایط بهتر براي پرشدن دانه  هاي 
ذرت شــيرین در بالل اول، درآمد بيشتري نصيب کشاورزان گردد. با توجه 
به آمارهای وزارت جهاد کشــاورزی برمبنای زمان برداشت غالت زمستانه، 
کوتاه بودن فصل رشــد باقی مانده و زمان کاشت ذرت دندان اسبی)اواخر 
خــرداد تا اواخر تيرماه و بعنوان کشــت دوم در مناطق جنوبی مانند تایباد 
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در مرداد ماه( اغلب کشــت تابســتانه ذرت در استان رایج بوده و انجام می 
گردد. بنابراین با توجه به فصل رشــد کوتاه ذرت ساالدی، در این پژوهش 
انتخاب این ســطوح تيماری تاریخ کاشت، می تواند برای شناسایی بهترین 
تاریخ کاشت و جلوگيری از برخورد به سرمای زودرس پائيزه ضروری باشد.

انتخاب صحيح زمان کاشــت نيز مي توانــد باعث توليد حداکثر 
عملکرد ذرت ساالدي شود. تأثير تاریخ کاشت روي افزایش محصول و 
عملکرد ذرت در طي ســال  هاي 1983-85 در آرلينگتون مورد مطالعه قرار 
 Georg( گرفت و مشــخص شد در کشت دیر هنگام عملکرد کاهش مي یابد
Dickerson, 2005 &(. آزمایشــي در ترکيه بر روي یک رقم ذرت شــيرین 
در 8 تاریخ کاشــت )6 و21 اردیبهشــت ،5 و21 خرداد ،5و20 تير ،4 و20 
مرداد( انجام شــد؛ مشــخص گردید که بيشــترین محصول بالل به ميزان 
17751 کيلوگــرم در تاریخ کاشــت 4 مرداد مــاه و کمترین آن به ميزان 
1824 کيلوگــرم در هکتار در تاریخ کاشــت 6 فروردین ماه بدســت آمد. 
همچنين نشــان دادند که تاریخ های کاشــت از نظر عملکرد بالل، قطر و 
 Oktem, Gulgun, and Coskum,(وزن تک بالل تاثير معني دار داشته است
2004(. در تحقيق بر روي یک رقم ذرت شــيرین)KSC404su( در4 تاریخ 
کاشت )5 و20 اردیبهشت، 4 و 19 خرداد( نشان داد که تاریخ هاي کاشت 
به لحاظ تعداد دانه در ردیف، تعداد کل دانه در بالل، طول بالل، وزن 1000 
دانــه، وزن چوب بالل و قطر ســاقه از نظر آماري اختــالف معني دار دارد 
)Tamadon Rastegari 2000(. همچنين مشــخص شد تاریخ هاي کاشت 
مختلــف اثر معنــي داري از نظر آماري روي عملکــرد دارند به طوري که 
بيشــترین عملکرد )2/11تن در هکتار( در تاریخ کاشــت 5 اردیبهشت با 
تراکم 65000 بوته در هکتار بدست آمد. از طرفی مختار پور و همکاران 
)Mokhtarpour, Mosavat, Bazi and Saberi, 2005( با بررســي تاریخ 
کاشــت و تراکم بوته برعملکــرد بالل در رقــم KSC403 ذرت 
شــيرین در منطقه گرگان گزارش کرد کــه حداکثر عملکرد بالل 
به ميزان20250 کيلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت 9اردیبهشت 
بدست آمد. همچنين در این بررسي تراکم بوته ميزان توليد بالل، 
طول بالل و شاخص برداشت را تحت تأثير قرار داد. ولي با افزایش 
تراکم طول بالل کاهش یافت و تراکم 55-65 هزار بوته در هکتار 
براي کشت بهاره ذرت شيرین و قابليت عرضه بهتر به بازار توصيه 
 Clark, Walser( گردید. در آزمایش دیگري که توسط کالرک و همکاران
and Carpenter. 1999( بر روي16 واریته ذرت شــيرین در دو تاریخ کاشت 
در مرکز کشاورزي سافورد آریزونا انجام شد گزارش گردید که واریته کندي 
کــورن رتبــه 1و2 را به ترتيب در آزمایش تاریخ کاشــت زود و دیر هنگام 
کسب کرد. واریته اف.ام.ایکس 413 رتبه اول را در تاریخ کاشت دیر هنگام 
بــه خود اختصاص داد و هر دو واریته بيش از 75000 بالل در هکتار توليد 
نمودند. همچنين در بررسي اثرات دو تاریخ کاشت تابستانه )بيستم خرداد 
و چهارم تير ماه( بر عملکرد دانه و خصوصيات زراعي 9هيبرید ذرت شيرین 
)4رقم ذرت شيرین و 4رقم خيلي شيرین به همراه رقم شاهد دانه طالیي( 
در مشــهد نتيجه گرفتندکه بين تاریخ هاي کاشــت هاي مورد بررسي از 
نظر عملکرد دانه قابل کنســرو تفاوت معني دار وجود نداشت. تاریخ کاشت 
چهارم تير ماه با ميانگين 63/11 تن در هکتار برتري نســبي خود را نسبت 
به تاریخ کاشت بيســتم خرداد ماه نشان داد. همچنين رقم خيلي زودرس 
چيس با ميانگين 65/16 تن دانه باالترین عملکرد دانه قابل کنسرو شدن را 

در هر دو تاریخ کاشت به خود اختصاص داد
 ).Khavari Khorasani, Azize, Yosofi, Bakhtiari and Mohamadi. 2008(  
رودریگــوس و همــکاران )Rodrigues, Silva and Mori. 2003( عملکرد 
ژنوتيپ هاي ذرت ساالدی را در تراکم   هاي مختلف بوته بر عملکرد و اجزاي 
عملکرد 35 ژنوتيپ ذرت بررسي نمودند. در این پژوهش 21 هيبرید سينگل 
کراس و 13 اینبرد الین بهمراه یک شــاهد تجاري در دو تراکم 55000 و 
110000 بوته در هکتار در قالــب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 3 تکرار 
کشت گردیدند. نتایج حاصله نشــان داد که تراکم گياه به طور معني داري 
بر تمامي صفات مورد بررســي بجز ارتفاع گياه و وزن بالل  هاي داراي غالف 
تأثيــر دارد. هيبرید27A×31B در تراکم 55000 گيــاه در هکتار بهترین 
عملکرد بالل  هاي با پوشــش و بدون پوشــش به ترتيب با متوسط 90/11 
و97/1 تن در هکتار به خود اختصاص داد، ولي هيبرید27A×29B در تراکم 
110000 بوته در هکتار از نظر عملکرد بالل با پوشش به ميزان 23/11 تن 
در هکتار بدست آمد و صفات ارتفاع گياه، ارتفاع بالل، تعداد بالل در کرت، 
وزن و طول و قطر بالل با پوشــش و بدون پوشش برتري خود را نسبت به 
ســایر ژنوتيپهاي مورد بررسي نشان داد. در پژوهشي دیگر نتایج نشان داد 
که عملکرد بالل اســتاندارد ذرت ساالدی در روش توليد بدون حذف اولين 
بالل )به ميزان 817/6 کيلوگرم در هکتار(بيشــتر از عملکرد بالل استاندارد 
ذرت ســاالدی در روش توليد حذف اولين بالل )به ميزان 327/3 کيلوگرم 
در هکتار( بود. این نشــان دهنده آن است که بالل اول به دليل اینکه منبع 
مهمی برای تجمع مواد فتوســنتزی است تاثير شگرفی در عملکرد خواهد 
داشــت. همان آزمایش نشــان می دهد که در روش برداشت اولين بالل به 
عنوان ذرت ساالدي و سپس برداشت بقيه بالل هاي رسيده، عملکرد ذرت 
ســاالدي کمتري)به ميزان 2413 کيلوگرم در هکتار(را نسبت به زماني که 
تمامي بالل ها به صورت ذرت ســاالدي برداشت مي شوند )2434کيلوگرم 
در هکتار( فراهم مي نماید. این برتري در برداشــت تمامي بالل ها به روش 
ذرت ساالدي در دامنه %47در مورد تعداد بالل هاي با پوشش و بازارپسند 
و تا %50در مورد تعداد و وزن بالل هاي بدون پوشــش و بازارپســند بود. 
آنها این برتري را به دليــل ظرفيت باالی ذرت براي توليد بالل  هاي جدید 
 Silva, P.Silva, Sousa, Gurgel) پــس از حذف اولين بالل  هــا دانســتند
and Filho. 2006). بنابرایــن با توجه بــه اهميت ارزش غذایی باال، 

دوره رشدکوتاه )50 تا80روزه(،قابليت کشت تابستانه، افزایش درآمد 
اقتصادی از فروش ذرت شيرین، ذرت ساالدی و علوفه تر)محصول جانبی( 
و افزایش سطح زیرکشت در استان مقایسه کميت و بازارپسندی بالل های 
ذرت ساالدی برداشت شده بعد از حذف بالل اول به صورت ذرت شيرین، با 
روش برداشــت کامل بالل ها به صورت ذرت ساالدی مد نظر آزمایش بوده 
است. لذا انجام تحقيقات به زراعي براي تعيين بهترین تاریخ کاشت، تراکم 
بوته و روش برداشــت برای حصول باالترین عملکرد ذرت ساالدی در واحد 

سطح ضروري مي باشد.
مواد و روش  ها

این آزمایش در ســال زراعي 1387-88 در مرکز تحقيقات کشاورزي 
خراســان رضوي )عرض جغرافيایي 36 درجه و 13 دقيقه شــمالي و  طول 
جغرافيایي 59 درجه و 40 دقيقه شــرقي و ارتفاع 985 متر از سطح دریاي 
آزاد( بــا ميانگين بارندگي ســاليانه 202 ميلي متر بــه اجرا در آمد. خاک 
محل آزمایش داراي بافت لومي ســيلتي با عمق خاک زراعي 30 ســانتی 
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متــر، هدایت الکتریکی (EC)  1 تا 67/1 دســي زیمنــس بر متر و 7-7/8 
=pH بود. طرح آزمایشــي مورد استفاده اســپليت پالت فاکتوریل در قالب 
بلوک  هــاي کامل تصادفي در چهار تکرار بــود. عامل اصلي در این آزمایش 
تاریخ کاشــت در سه ســطح) 25 خرداد، 13 تيرو3 مرداد( در نظر گرفته 
شــد و در کرتهاي فرعي تراکم  بوته )65 ،85 و105هزار بوته در هکتار( و 
دو روش برداشــت )برداشت تمام کرت به  صورت ذرت ساالدي و برداشت 
دو منظوره ) بالل اول ذرت شــيرین و بالل  هاي بعدی ذرت ســاالدي( به 
صورت فاکتوریل بررسي شــدند که با انتخاب فواصل روي ردیف12، 16 و 
20 سانتيمتر درنظر گرفته شد. هرکرت آزمایشي شامل چهار ردیف کاشت 
با فاصله بين ردیف 75 ســانتيمتر به ابعاد12 مترمربع در نظر گرفته شــد. 
کشــت به  صورت کپه اي و در هر کپه 3 بذر کاشــته شد و در مرحله 6-4 
برگي به یک بوته تنک شد. جهت اطمينان از سبز شدن بذر آبياري با  دور 
چهار روز انجام و پس از ســبز  شدن و اســتقرار گياهچه آبياري بر اساس 
نياز گياه صورت گرفت. مصرف کود براساس آزمون خاک و توصيه موسسه 
تحقيقات خاک و آب کشــور شامل فسفات آمونيوم200کيلوگرم در هکتار، 
ســولفات پتاسيم 200 کيلو گرم در هکتار و 300 کيلو گرم کود اوره در دو  
نوبــت در مراحل 6 تا 8 برگي و 10 تا 12 برگي به عنوان کود ســرک بود. 
در طي فصل رشد محصول یادداشت برداري  هاي الزم جهت مطالعه صفات 
مورفولوژیک مانند قطر ســاقه )حد فاصل بين گره دوم و سوم( ، تعداد کل 
برگ و تعداد برگ بــاالي بالل اصلي بود که بر روي 10 بوته رقابت کننده 
تصادفي در هر کرت اندازه گيري و ثبت شد. شایان ذکر است در طی فصل 
رشــد یادداشــت برداری از صفات مورد بررســی یک بار بعد از اتمام دوره 
رشد رویشــی انجام پذیرفت. سپس بر روي10 بالل انتخابي تصادفي از هر 
کرت صفات طول ذرت ســاالدي، تعداد بالل در بوتــه و نيز عملکرد بالل 
بدون پوشــش ثبت گردید. پس از برداشــت بالل  هاي هر کرت ،علوفه سبز 
کف بر شــده و توسط باسکول توزین شــد. بعالوه صفات عملکرد علوفه تر، 
شاخص برداشــت بالل و گياه تعيين گردید. به طوری که شاخص برداشت 
بالل عبارتند از درصد نســبت عملکرد بالل بدون پوشش بر عملکرد بالل با 
پوشش و همچنين شاخص برداشت گياه از درصد نسبت عملکرد بالل بدون 
پوشش بر بيوماس محاسبه گردید. همچنين زمان برداشت درذرت شيرین، 
مرحله ⅔ شــيری یا ابتدای خميری شــدن دانه ها می باشد که بر مبنای 
بــروز صفت در 50 درصد بو ته های هر کــرت تعيين و ثبت گردید. زمان 
برداشت ذرت ســاالدی )اوایل مرحله گلدهی، 1تا2 سانتی متر طول رشته 
های ابریشــمی( در هر کرت دو ردیف کناری بعنوان حاشيه در نظر گرفته 
شــد و بقيه بوته ها ابتدا شمارش شــد و سپس ذرت ساالدی توسط دست 
برداشــت گردید. داده  هاي مربوط به صفات مورد اندازه گيري با استفاده از 
نرم افزار Excel  ثبت و ســپس توسط نرم افزار آماري MSTAT-C تجزیه 
و تحليل گردید. مقایســه ميانگين  ها توسط آزمون چند دامنه اي دانکن در 

سطح احتمال %5  انجام شد.
نتایج و بحث 

تعداد کل برگ و تعداد برگ باالي بالل اصلي 
 تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاریخ کاشت اثر معني داري روي 
تعداد کل برگ داشت. اثر متقابل تاریخ کاشت و روش برداشت نيز در سطح 
احتمال%1 معني دار شد)جدول 1(. به طوري که بيشترین تعداد کل برگ 
در تاریخ کاشت 3 مرداد و روش برداشت دو منظوره به تعداد 40/11 برگ 

بدســت آمد )جدول 2(. علت اصلی افزایش این صفت در تاریخ کاشــت 3 
مرداد و روش برداشــت دو منظوره مقارن شدن دوره رشد رویشی با شرایط 
آب و هوایی مناســب و دمای مطلوب )خنک شدن هوا در شهریور ماه( می 
باشــد ودر نهایت با تاخير درتاریخ کاشت )3 مرداد( به دليل کاهش شدت 
تشعشع وارده به کانوپی و افزایش رقابت بين بوته ها، تعداد کل برگ، تعداد 
برگ باالی بالل اصلی، ارتفاع گياه و همچنين ارتفاع بالل از ســطح زمين 
افزایش یافــت. اولنس و بنویــت )Olnes & Beneit,1990( گزارش کردند 
کــه در بين فاکتورهای محيطی، درجه حرارت مهمترین عاملی اســت که 
طول دوره رشــد و نمــو و در نهایت مدت زمانی را که تشعشــع می تواند 
جذب و تبدیل به ماده خشــک شــود را تعيين می کند. نتایج بدست آمده 
 Rahmani, Nasrolah Alhossini and Khavari Khorasani, 2010;, 1995) با نتایج
Faravani) هماهنگی دارد. همچنين تجزیه واریانس بيانگر آن بود که، تعداد 

کل برگ باالي بالل اصلي تحت تاثير تاریخ کاشــت و روش برداشــت واقع 
گردیــد. اثرات متقابل تاریخ کاشــت × تراکم بوته و تاریخ کاشــت × روش 
برداشــت بر صفت تعداد کل برگ باالي بالل اصلي در ســطح احتمال 1% 
تاثير معني داري نشان داد)جدول1(. نتایج مقایسه ميانگين این صفت نشان 
داد که بيشــترین تعداد کل برگ باالي بالل اصلي در تاریخ کاشت 13 تير 
با تراکم 65000 بوته در هکتار به ميزان 5/6 برگ مشــاهده شد )جدول2(. 
از طرفي بيشــترین تعداد برگ باالي بالل اصلي در تاریخ کاشت 13 تير در 
روش برداشــت دو منظوره به ميزان4/6 برگ بدست آمد)جدول2(. تعداد 
برگ در گياه صفتي ژنتيکي است، عوامل محيطي مثل تراکم بوته 
چندان مؤثر نيســتند. تغيير درتعداد کل برگ باالی بالل اصلی را 
می توان به عنوان عکس العمل گياه نســبت به شــرایط محيطی 
محسوب نمود. چارلز و آرنولد (Charles & Arnold, 1969) نشان 
دادند اگرچه که تعداد برگ یک صفت ژنتيکي اســت، ولي تحت 
تأثير عوامل محيطي مانند درجه حرارت، تاریخ کاشــت، شرایط 
خاک و عمليات زراعي مي باشــد که یافته هــاي فوق نتایج این 

آزمایش را تأیيد مي کند.  
قطر ساقه

قطر ســاقه تحت تاثير تاریخ کاشت و تراکم بوته قرار گرفت)جدول1(. 
همچنين قطر ساقه تحت تاثير اثرمتقابل تاریخ کاشت × روش برداشت قرار 
گرفت)جدول 1(. بر همين اســاس بيشترین قطر ساقه در تاریخ کاشت 13 
تير با روش برداشــت تمام بالل ها به صورت ذرت ساالدي به ميزان تقریبی 
24 ميلي متر به دست آمد)جدول2(. شــرایط اقليمی بهتر، درجه حرارت 
مناسب و کاهش شدت تشعشع )درتاریخ 13 تير نسبت به تاریخ 25 خرداد( 
در زمان دوره رشد رویشی و زایشی، منجر به افزایش رقابت برای جذب نور 
و مواد غذایی و در نهایت افزایش قطر ساقه و ارتفاع بوته می گردد. رحمانی 
و همکاران(Rahmani et al, 2010) نشــان دادند که قطر ساقه تحت تأثير 
تاریخ کاشــت قرار گرفت. نتایج نشــان داد که تأخير در تاریخ کاشت تأثير 
معني داري در افزایش قطر ســاقه نسبت به تاریخ کاشت زود هنگام قبلي 
نشــان داد. همچنين به نظر مي رسد کاهش درجه حرارت و شدت تشعشع 
در طي دوره رویشــی سبب افزایش سرعت رشد و در نتيجه اختصاص مواد 
فتوسنتزي بيشتري به سمت ســاقه و افزایش قطر ساقه شده است. اوکتم 
و همکاران (Oktem et al, 2004)اشــاره می کنند که در نواحی که به دليل 
گرمای زیاد در بهار و اوایل تابســتان )6 اردیبهشت تا 5 تير( امکان کشت 
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ذرت شيرین وجود ندارد بهترین تاریخ کاشت در )10تير تا 4مرداد( امکان 
پذیر است که منجر به افزایش عملکرد، قطر بالل، قطر ساقه می گردد.

طول ذرت ساالدي
نتایج تجزیه واریانس طول ذرت ساالدي نشان داد که تاریخ کاشت تاثير 
معني داري بر این صفات دارد،  اثر متقابل تاریخ کاشــت × روش برداشــت 
در طول ذرت ساالدي در سطح احتمال %1 تاثير معني دار دارد)جدول1(. 
به طوری که بيشــترین طول ذرت ســاالدي در تاریخ کاشت 25 خرداد با 
برداشت تمامي بالل  ها به صورت ذرت ساالدي با متوسط 3/9 سانتي متر به 
دســت آمد )جدول2(. علت اصلی افزایش طول ذرت ساالدی در این تاریخ 
کاشت و روش برداشــت، اثر غالبيت انتهایی باالترین بالل بر سایر بالل ها 
در ذرت می باشد به نحوی که برداشت باالترین بالل به عنوان ذرت شيرین 
)برداشت دیرتر (و یا ذرت ساالدی )زودتردر اوایل مرحله گلدهی ( بر اندازه 
)طول و قطر( بالل های بعدی تاثيرگذار اســت. طول بالل یک صفت بسيار 
مهــم در انتخاب محصول مرغوب در کارخانجات صنایع تبدیلی محســوب 
مي شــود. کاهش طول و افزایش قطر بالل ذرت ســاالدی در تاریخ کاشت 
3 مرداد، از مرغوبيت و بازارپســندي محصول مــی کاهد. بنابراین بهترین 
طول بالل از نظر قابليت عرضه به بازار در تاریخ کاشت 25 خرداد به ميزان 
33/9سانتي متر در روش برداشــت بالل  ها به صورت ذرت ساالدي توصيه 
مي گردد. این نتایج که بــا یافته  هاي واليگورا )Waligora, 1997( مطابقت 
مي کند، بيان مي نماید با تاخير در کاشــت ذرت شــيرین عالوه بر کاهش 

طول بالل، محصول نيز کاهش یافت.
تعداد بالل در بوته

نتایج تجزیه واریانس تاریخ کاشــت و روش برداشــت بر تعداد بالل در 
بوته در ســطح احتمال %1 تاثير معني داري داشــت. همچنين اثر متقابل 
تاریخ کاشــت × روش برداشت بر این صفت نشــان از تاثير معني داری در 
سطح احتمال %1 داشت )جدول1(. مقایسه ميانگين اثر متقابل فوق نشان 
داد که تاریخ کاشــت 3 مرداد با برداشــت تمامي بالل  هــا به صورت ذرت 
ســاالدي بيشــترین تعداد بالل در بوته را به خود اختصاص داد )جدول2(. 
یکــی از دالیل افزایش تعــداد بالل در بوته در این تاریخ کاشــت و روش 
برداشــت، مطلوب بودن درجه حرارت و شــرایط آب و هوایی درطول دوره 
رشــد رویشی و اوایل مرحله گرده افشــانی نسبت به دو تاریخ کاشت قبلی 
می باشد. همچنين با توجه به اینکه خصوصيت چند باللي در ذرت شيرین، 
تحت تاثير عوامل فوق و غالبيت انتهایی )بالل رســيده ذرت شيرین( قرار 
می گيرد، لذا در روش برداشــت کامل ذرت ســاالدی و عدم وجود غالبيت 
انتهایی نســبت به روش برداشــت دو منظوره، افزایش تعداد بالل در بوته 

مشاهده گردید. 
عملکرد ذرت ساالدي بدون پوشش

تجزیه واریانس عملکرد ذرت ساالدی بدون پوشش نشان داد که تاریخ 
کاشــت، تراکم بوته و روش برداشت در سطح احتمال%1 تاثير معني داري 
داشــت )جدول2(. انتظار می رود این صفت به دليــل عدم وجود غالبيت 
انتهایی در روش برداشــت کامــل بالل  ها به صورت ذرت ســاالدي تحت 
تاثيرقرار گيرد. بر همين اســاس اثر متقابل تاریخ کاشت × روش برداشت و 
تراکم بوته × روش برداشت بر عملکرد ذرت ساالدي بدون پوشش در سطح 
احتمال%1 معني دار گردید )جدول2(. بيشترین عملکرد ذرت ساالدي بدون 
پوشــش در تاریخ کاشت3 مرداد و روش برداشــت کامل بالل  ها به صورت 

ذرت ســاالدي به ميزان 3051 کيلوگرم در هکتار بدست آمد)جدول2(. به 
عالوه بيشترین عملکرد ذرت ساالدي بدون پوشش در تراکم 105000 بوته 
در هکتار و روش برداشــت کامل بالل  ها به صورت ذرت ساالدي به ميزان 
2715 کيلوگرم در هکتار حاصل شــد )جدول2(. می توان اینطور بيان کرد 
که افزایش عملکرد ذرت ساالدي بدون پوشش به دليل افزایش تعداد بالل 
در بوته به خاطر برخورد رشــد رویشی و زایشی گياه با شرایط آب و هوایی 
مناسب و تحریک خصوصيت چند باللی به دليل عدم وجود غالبيت انتهایی 

 .)Rahmani et al, 2010(می باشد
عملکرد علوفه تر

عملکرد علوفه تر تحت تاثير تراکم بوته در واحد سطح و روش برداشت 
در ســطح احتمال %1 قرار گرفت )جدول1(. همچنين بررسي  ها نشان داد 
که اثر متقابل تاریخ کاشــت × روش برداشت بر صفت عملکرد علوفه تر در 
سطح احتمال %1 تاثير معني داري داشته است )جدول1(. مقایسه ميانگين 
اثر متقابل تاریخ کاشــت × روش برداشت )جدول2( نشان داد که بيشترین 
عملکرد علوفه تر در تاریخ کاشــت13 تير به ميــزان 10/40 تن در هکتار 
را به خود اختصاص داد. نتایج بدســت آمده بــا نتایج محمدي و عليخاني 
 Darby &( مطابقــت دارد. داربي و لوئر )Mohamadi & Alikhani, 2006(
Lauer, 2002( در آزمایش خود به این نتيجه رســيدند که تأخير در کاشت 
از ماه اردیبهشــت به خرداد منجر به افزایش عملکرد علوفه مي شــود. به 
طور کلي، به موازات افزایش تراکم بوته در واحد ســطح عملکرد علوفه سبز 
ذرت شــيرین افزایش مي یابد. به طوري که هر یک از سطوح تراکم کاشت 
نســبت به تراکم پایين تر از خود به طور متوســط 15 درصد علوفه ســبز 
 Cumo,( بيشتري توليد کرده است . این نتایج با یافته  هاي کومو و همکاران
 Cox & Cherney,( و کوکــس و چرنــي )Redfeam and Blouin. 1998
2002( مطابقت دارد. تأخير در کاشت به خاطر برخورد با سرماي اوایل پائيز 
در توليد بالل ذرت ساالدی ریسک پذیر بوده ، اما به عنوان محصول جانبي 
)علوفه( برای درآمدکشــاورز مناسب مي باشد. ليکن با توجه به اینکه علوفه 
ذرت شــيرین و ذرت ساالدی فاقد بالل اســت، لذا از ارزش کيفی مطلوبی 
برای تغذیه دامها در مقایسه با ذرت دانه ای برخوردار نمی باشدو می تواند 

بعنوان تامين بخشی از هزینه ها مدنظر قرار گيرد.
شاخص برداشت گياه و بالل 

شاخص برداشت برابر نسبت عملکرد اقتصادي به بيولوژیک گياه زراعي 
بوده و در طول فصل رشــد تحت تأثير تراکم گياه، ميزان آب و مواد غذایي 
 Tetio-Kagho & Gardner,(در دســترس و دماي محيــط قرار مي گيــرد
Olnes & Beneit, 1990 ;1988(. این پارامتر شاخصي از توليد دانه یا ضریب 
انتقال و توزیع مواد فتوســنتزي بين بخش  هاي اقتصادي و سایر بخش  هاي 
گياهي مي باشــد )Donald & Humblini, 1976(. شاخص برداشت گياه و 
بالل تحت تاثير روش برداشت در سطح احتمال %1 قرار گرفت )جدول2(. 
اثر متقابل تاریخ کاشــت × روش برداشــت بر شاخص برداشت گياه و بالل 
در ســطح احتمال%1 تاثير معني داري داشت و همچنين اثر متقابل تراکم 
بوته × روش برداشت بر شــاخص برداشت بالل در سطح احتمال%1 معني 
دار گردید )جدول1(. مقایســات ميانگين آماري در )جدول2( نشان داد که 
باالترین شــاخص برداشــت گياه و بالل درتاریخ کاشت25 خرداد در روش 
برداشــت دو منظوره به ترتيب به ميزان %44/64 و %29/35 بدســت آمد. 
همچنين بيشــترین شاخص برداشت گياه در تراکم 65000 بوته در هکتار 



120 )پژوهشوسازندگی(

بررسي اثر تاریخ کاشت تأخيري ......

در روش برداشت دو منظوره به ميزان %41/34 بر آورد گردید)جدول2(. 
نتيجه گيري

براســاس مشاهدات مزرعه ای و نتایج به دســت آمده، بدليل برداشت  
غالت زمستانه در مناطقی از استان که تا نيمه دوم تيرماه بطول می انجامد 
و مــدت زمان کوتاه باقی مانده از فصل رشــد )2 تــا 5/2 ماه(، توليد یک 
محصول با درآمد مناســب و دوره رشــد کوتاه مانند ذرت ساالدی اهميت 
زیادی می یابد. بنابراین جهت کشــت تابســتانه محصول بهتر است کشت 
ذرت ســاالدی حداکثر تــا اوایل مرداد ماه انجام شــود. بالطبع تاریخ های 
کاشت بعدی خطر مواجه شــدن گياه با سرمای احتمالی زودرس پائيزه را 
افزایش خواهد داد. بر همين اساس کاشت محصول در نيمه دوم تير تا اوایل 
مرداد ماه مدت زمان الزم جهت تکميل دوره رشــد گياه را تامين می نماید 
و خطر برخورد گياه با ســرمای زودرس پائيزه را کاهش می دهد. بنابراین 
به نظر می رســد که تاریخ کاشت 3 مرداد، در روش برداشت کامل بالل  ها 
به صورت ذرت ســاالدي با توليد بيشترین و بهترین بالل بدون پوشش در 
شــرایط آب و هوایي مشهد جهت توليد و توسعه کشت این محصول جدید 
در اســتان قابل توصيه مي باشــد. همچنين تاریخ کاشــت 13 تير از نظر 
توليد محصول جانبي )علوفه(جهت افزایش درآمد کشاورز مناسب می باشد. 
همچنين با افزایــش تراکم از 65 هزار به 105 هزار بوته در هکتار عملکرد 
ذرت ســاالدي افزایش یافت، به طوري که بيشترین عملکرد ذرت ساالدي 
بدون پوشــش در تراکم 105 هزار بوته در هکتار و در روش برداشت کامل 
بالل  ها به صورت ذرت ساالدي بدست آمد.در انتها به منظور انجام پژوهش 
های آینده جهت افزایش توليد و کاهش نياز به واردات، مطالعه دامنه وسيع 
تری از هيبریدهای ذرت ساالدی در تراکم های کاشت، شناسایی و ارزیابی 
ارقام چند بالله به منظور توليد بيشتر و با کيفيت باالتر ذرت ساالدی، الزم 

است مورد توجه قرار گيرد.
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سپاسگزاري
منابع و  کشاورزي  تحقيقات  مرکز  پرسنل  و  مسئولين  از  وسيله   بدین 
 طبيعي خراسان رضوي که کليه امکانات انجام این پژوهش را فراهم نموده
اند، نهایت تشکر و قدرداني  و همکاري و مساعدت الزم را مبذول داشته 

 مي گردد.
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