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  دهیکچ
) تحت مقادیر مختلـف نیتـروژن   TWC 604و  KSC 704، Maxima( ايهی پاسخ فنولوژیک و نیاز دمایی سه هیبرید ذرت دانبه منظور ارزیاب

انجام شد. این تحقیق در قالب طرح بلـوك  1394و  1393طی دو سال زراعی  ايهکیلوگرم در هکتار)، آزمایشی مزرع 368و  220، 92، 0(
هر کدام از عوامل نیتـروژن و رقـم بـر     دارمعنی تأثیردر سه تکرار اجرا شد. نتایج حاصل حاکی از  کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل هاي

در زمـان   تـأخیر سرعت ظهور برگ، فنولوژي و عملکرد دانه هیبریدهاي ذرت بود. در هر دو سال، کاهش فراهمی نیتروژن منجر بـه وقـوع   
آن در سال دوم بسیار شدیدتر بود. نیاز دمایی  تأثیراز دمایی در هیبریدها گردید اما دهی و رسیدگی فیزیولوژیک و افزایش نیگلدهی، ابریشم

ي نشـان داد و  دارمعنـی هیبریدها در تمامی مراحل رشد فنولوژیک تنها در تیمار بدون کود در مقایسه با سایر تیمارهـاي نیتـروژن افـزایش    
 دارمعنیو ماکسیما داراي برتري نسبی و  704شاهده نشد. دو هیبرید سینگل کراس ي از این نظر بین سایر مقادیر نیتروژن مدارمعنیاختالف 

تر، نیاز حرارتی کمتر و سـرعت جوانـه  رشد کوتاه ةبودند. با توجه به طول دور 604کراس وياز نظر عملکرد دانه در مقایسه با هیبرید تري
 .  گرددف فراهمی نیتروژن توصیه میزنی باالتر هیبرید ماکسیما، کشت این هیبرید تحت شرایط مختل

  

 
  

  تروژندرجه روز رشد، نی ،ياذرت دانه ،فنولوژي: يدیلک يهاواژه
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  مقدمه
ماننـد   ییمواد غذا دیتول يبرا ازیجهان امروز که منابع مورد ن در

در  يادیبا سرعت ز ياهیو عناصر تغذ یلیفس يهاآب، سوخت
ـ شـدن بـوده و جمع   یحال ته بـه سـرعت در حـال     يبشـر  تی

ـ در رابطـه بـا تول   ياریبسـ  يهااست، چالش شیافزا سـالم و   دی
 ان،یـ م نیـ ). از ا42( گـردد یمـ  مطرح يکشاورز يکاالها داریپا

 يبـرا  تروژنهین يکودها ژهیوبه ییایمیش يمصرف متعادل کودها
حال کاهش خطـرات   نیمحصول و در ع ۀنیبه زانیبه م یابیدست
 يعنصـر  تـروژن ی). ن5( رسـد ینظر مبه يضرور یطیمح ستیز

 يغـذا بـرا   تـأمین محسوب شده که  اهانیرشد گ يبرا يضرور
عنصـر   نیـ توسط ا يگریاز هر عنصر د ترشیب واناتیانسان و ح
 یطـ  تـروژن ین ادیـ ز ریآن تلفـات مقـاد   لیـ و دل شودیمحدود م

و جـذب   دیتصـع  ،ییآبشـو  ون،یکاسـ یفیتریدن ریـ نظ ییهافرایند
  ).20و  2( شدبامی اهانیتوسط گ

) از جملــه غــالت مهــم و بــا ارزش Zea mays L(. ذرت
و بـرنج در   و معتدل جهان است که پس از گندم ریمناطق گرمس

 دیتول رسدیم نظربه). 12قرار دارد ( یجهان تیسوم اهم گاهیجا
بـا   يهاخاك ازمندیآن ن يبه عملکرد باال یابیموفق ذرت و دست

از  یقابل توجه محج نی). بنابرا45و  37باال باشد ( يزیحاصلخ
 ودشـ مـی کـار گرفتـه   محصول به نیا دیدر تول تروژنهین يکودها

مربـوط بـه جـذب و     یاهیو صفات گ تای). خصوص34و  15(
بـوده و   یوراثتـ  اهان،یتوسط گ یاستفاده کارآمد از عناصر معدن

ـ  قابـل   اهـان یو گ یطـ یمح يرهـا یمتغ نیبسته به اثرات متقابل ب
 يدر راسـتا  يمـؤثر طـور  به توانندیرو منی. از اشندبامی لیتعد

 یناشـ  شیرو به افزا یستیز طیو مح ياقتصادهاي هنیکاهش هز
). عالوه 11و  1کار گرفته شوند (به ییایمیش يمصرف کودها از

 يبـرا  زیـ ن تـروژن یمصـرف ن  نهیو زمان به زانیم تیرعا ن،یبر ا
 یقابـل تـوجه   يهـا بوده و فرصت يضرور اهیگ يازهاین تأمین

 سـازد یفراهم مـ  اهیتوسط گ تروژنیمصرف ن ییبهبود کارآ يابر
 تیمحـدود  تـأثیر  تحـت  اًمیمستق اهیگ کی). رشد فنولوژ8و  7(

 ییهـا پاسخ نیاما درك چن رد،یگیدر خاك قرار م ییعناصر غذا
بدون انجـام   اهیآن بر گ تأثیر يسازیممکن بوده و کم یبه سخت

ار مشکل خواهد بود. یدر مزارع بس یقاتیجامع تحق يهاشیآزما
 اهیـ گ ییدمـا  ازیرشد و ن يمجموع درجه روزها ،یطور مشابهبه
را تحـت   اهیـ گ يهستند که فنولـوژ  یمهم اریبس يفاکتورها زین

ـ گ يپارامترهـا  انی). از م17( دهندیقرار م تأثیر از  یآگـاه  ،یاهی
بـر زمـان وقـوع مراحـل      تـروژن ین یمختلف فراهم ریمقاد تأثیر
شـناخت مراحـل    نـه یدر زم یخاص تیاهم از یاهینمو گ یاصل

 نـه یبه تیریو مد تروژنین ینسبت به فراهم اهیگ يحساس رشد
 توانـد یم نیتروژن نیبرخوردار است. عالوه بر ا تروزنیف نمصر
اصـالح ارقـام    ایـ و  نشیگز فراینددر  یمناسب يراهنما عنوانبه

 تینسبت بـه وضـع   اهیگ يفنولوژ تیحساس زانیاز نظر م دیجد
 قیاز طر تروژنی. تنش نردیمورد استفاده قرار گ تروژنین یفراهم

بـه   لیالل در تشکاخت جادیکاهش سرعت رشد محصول باعث ا
)، اهیـ گ يدر فنولوژ تأخیر(وقوع  یشیزا يهاموقع و کامل اندام

عملکرد دانـه کمتـر در    دیتول تاًیکاهش سرعت ظهور برگ و نها
  ). 39و  33، 32، 26، 19، 9، 6( گرددیذرت م

ذرت نسـبت بـه    يدهایـ بریپاسخ رشد و عملکرد ه دیبدون ترد
ـ ده و ا) متفاوت بو40و  24( تروژنین یفراهم در  یگونـاگون  نی

 زیــ) ن47و  14، 13( طیمحــ×  پیــاثــر بــرهمکنش متقابــل ژنوت
و  سـه یحاضـر بـا هـدف مقا    قیـ رو تحقنی. از اگرددیم دیتشد

ـ و عملکـرد د  ییدما ازین ک،یرشد فنولوژ تیسنجش حساس ۀ ان
ـ را دیبریسه ه و  تـروژن یذرت نسـبت بـه مقـادبر مختلـف ن     جی
عملکرد دانه  نییوثر در تعو م يدیکل کیصفات فنولوژ ییشناسا

گــرم و خشــک در اســتان کرمــان  یمــیاقل طیذرت تحــت شــرا
  . دیو اجرا گرد یطراح

  
  هاو روش مواد
و  1393 يهـا بهاره در سال یدو فصل زراع یر طضحا قیتحق

اسـتان   يکشـاورز  قـات یمرکـز تحق  یقاتیتحقمزرعۀ در  1394
 30 ییایـ در عـرض جغراف  یشـ یآزمامزرعـۀ  کرمان انجام شد. 

 58درجـه و   56 ییایـ و طـول جغراف  یشمال قهیدق 15درجه و 
جنـوب شـهر کرمـان بـا ارتفـاع       يلـومتر یک 8در  یشرق قهیدق

از نظـر   یطور کلواقع شده است. به ایاز سطح در يمتر 1757
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دو فصـل   نیب یمشابه نسبتاً تیوضع ییآب و هوا يپارامترها
نطقه برابـر  م نیدر ا انهیبارش سال نیانگیمشاهده شد. م یزراع

در هـر دو سـال    اهیـ فصل رشد گ یبوده که ط مترمیلی 150با 
در سـال   شیمقدار بارش برابر با صفر بود. قبل از انجـام آزمـا  

ـ از سـه ال  یخـاک هاي هاول، نمون  30-60و  15-30، 0-15 هی
از چهـار   یخـاک  يهـا يریگخاك گرفته شد. نمونه يرتمیسانت

ـ  تیرفته و در نهادر سطح مزرعه صورت گ ینقطه تصادف  کی
ارسـال   شـگاه یخاك به آزما هینمونه مخلوط و همگن از هر ال

درصـد شـن)    85 حـدود ( یشد. خاك مزرعه از نوع شن لـوم 
آن در عمـق   هی) اولومیو آمون تراتی(ن تروژنین يبوده و محتوا

بـود.   در هکتـار  لـوگرم یک 415 حدود خاك يمترسانتی 60-0
نظر دو سـال قبـل از انجـام     الزم به ذکر است که مزرعه مورد

 يهاكدر قالب طرح بلو شیبود. آزما شیآ صورتبه شیآزما
در سـه تکـرار انجـام شـد.      لیفاکتور صورتبه یکامل تصادف
در هکتـار)   لوگرمیک 368و  220، 92، 0( تروژنیچهار سطح ن

و  مای، ماکسـ 704 کراسنگلیذرت (س دیبریبا سه ه بیدر ترک
نگلیسـ  دیبریاستفاده قرار گرفتند. ه) مورد 604 کراسيويتر

ـ د يدهایبری) از گروه هKSC 704( 704 کراس  FAO( ررسی

class 700( مایکسما دیبری)، هMV 524انیم يدهایبریه ء) جز
 TWC( 604 کراسيويتر دیبری) و هFAO class 580( رس

) FAO class 600( رسانیـ م يدهایبری) متعلق به گروه ه604
در مراحل ظهـور   يمساو بخشسه  یط روژنتی. کود نشدبامی

 دهـی ابریشـم ) و دهـی تاسـل ( یظهور گل تـاج  اهچه،یکامل گ
بـا اسـتفاده از    يخـاکورز  اتیـ عمل شت،مصرف شد. قبل از کا

 75بــا فاصــله  ییهــاصــورت گرفــت و پشــته یبشــقاب ســکید
ـ شد. عمل جادیا گریکدیاز  مترسانتی همزمـان بـا    یکـودده  اتی

در هکتار کـود   لوگرمیک 300مصرف  با یدست صورتبهکاشت 
منبع فسـفر و   عنوانبه) TSP, 45% P2O5( پلیسوپر فسفات تر

) SOP, 51% K2O( کـود سـولوپتاس   اردر هکتـ  لـوگرم یک 100
بـه مسـاحت    یشیانجام شد. هر کرت آزما میمنبع پتاس عنوانبه
متر بود. بذر  6کاشت به طول  فیمتر مربع شامل هفت رد 5/31

مربــع و بوتــه در متــر 5/7 کســانیبــا تــراکم  هادیــبریه یتمــام

و  1393 يهـا سـال  بهشـت یارد 13 خیدر تـار  یدسـت  صورتبه
واحد کاشته شدند. تعداد سه بذر در هر کپه  عهقط کیدر  1394

 يبـرا  هااهچهیکاشته شد و حدود دو هفته پس از ظهور کامل گ
 هـا با دست انجام شد. کرت يکاربه تراکم مطلوب، تنک دنیرس
 یدگیتـا رسـ   اهچـه یاز زمان ظهور گ بارکیهفت روز  فاصله با
 ياهـ شده و کنترل علـف  ياریآب یغرقاب صورتبه کیولوژیزیف

صـورت   ییایمیو شـ  یدسـت  صـورت بـه  بیـ ترتهرز و آفات به
پـس از   اه،یـ گ يمربوط به فنولوژهاي همنظور ثبت دادگرفت. به

طـور  بـه  بوتـه در هـر کـرت    10تعـداد   اهـان، یاستقرار کامـل گ 
شدند. سـپس در طـول فصـل     يگذارانتخاب و عالمت یتصادف
و  یدهـ شـم یابر ،دهـی تاسـل مربـوط بـه    يهـا خیتار اه،یرشد گ

مذکور ثبت شد. مـالك  هاي هبراساس بوت کیولوژیزیف یدگیرس
ـ مربوط به هـر مرحلـه فنولوژ   خیثبت تار درصـد   50ورود  ک،ی

 يفته شد. بـرا گر درنظرشده به آن مرحله  يگذارعالمت اهانیگ
 بـرروي محاسبه سرعت ظهور بـرگ، تعـداد بـرگ ظـاهر شـده      

تـا زمـان    بـار کیـ سه روز  ۀشده با فاصل يگذارعالمت اهانیگ
 يریگاندازه يبرا ،ییظهور برگ پرچم ثبت شد. در برداشت نها

در  یانیـ م فیمتر مربع از دو رد 5معادل  یعملکرد دانه، مساحت
ـ مـواد گ  یتمـام  برداشت شـد.  نیهر کرت از سطح زم در  یاهی

 یکـ یکـوره الکتر  گـراد سانتیدرجه  75 يدر دما ییبرداشت نها
  شدند. نیخشک و سپس توز

 مفروضـات  نظـر  از هـا داده انس،یـ وار هیـ از انجام تجز قبل
 وجـود  هـا داده لیبـه تبـد   يازیشده و ن یبررس انسیوار هتجزی

ـ به. نداشت ـ  یکنـواخت یشـدن آزمـون عـدم     داریمعنـ  لدلی  نیب
 شاتیآزما عنوانبههر سال هاي هدو سال، دادهاي هداد انسیوار

 انسیـ ه واریـ جداگانه مورد تجز صورتبهمستقل فرض شده و 
با استفاده از آزمون  هانیانگیم ساتی). مقا30و  16قرار گرفتند (
صفات مورد مطالعه با اسـتفاده از   انیم یهمبستگ زیدانکن و آنال

 انجام شد. SAS افزارنرم

  
  و بحث جینتا
طـور  ذرت بـه  کیمراحل رشد فنولوژ یر، تمامضحا شیآزما در
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و  تـروژن ین يمارهایهر کدام از ت تأثیرتحت  یو متفاوت داریمعن
 نیشـتر یب يدارا مایماکسـ  دیـ بری). ه1رقم قرار گرفتند (جـدول  

درجه روز رشد)،  91-110روز) ( 5/7-25/8( یزنسرعت جوانه
ــ ــراسنگلیس ــرعت مت يدارا 704 ک ــط (س روز)  75/8-10وس

ــر   133-107( ــد) و ت ــه روز رش ــراسيويدرج  يدارا 604 ک
 119-142روز) ( 75/9-58/10( یزنــســرعت جوانــه نیکنــدتر

ـ  یی). از آنجـا 1درجه روز رشد) بود (جـدول    ۀمرحلـ  نیکـه اول
 هـا اهچـه یمصرف کود اوره در مزرعه همزمان با ظهور کامـل گ 

 معنایب یزنجوانه عتر سرب تروژنین تأثیرصحبت از  عتاًیبود، طب
  ). 1خواهد بود (جدول 

 تـأخیر روز  4با  اًحدود 704 کراسنگلیس ررسید دیبریه
 604 کـراس يويو تـر  مایماکسـ  رسانیم دیبرینسبت به دو ه
درجه  طور متوسط) شد و بهی(ظهور گل تاج یوارد فاز گلده

 شـتر ی) بداری(با اختالف معن 60-90حدود  )GDDروز رشد (
نمـود   افـت دریمرحلـه   نیبه ا دنیرس يبرا گرید دیبریدو هاز 

 ریبـا سـا   سـه یدر مقا تـروژن یمصـرف کـود ن   عدم). 1(جدول 
 2حـدود   بیبه ترت شیسال آزما نیو دوم نیآن، در اول ریمقاد

ـ انداختـه و ن  تأخیررا به  اهیگ یروز گلده 9و   اهیـ گ ییدمـا  ازی
 شیافـزا درصـد   11و  4مرحله را حـدود   نیبه ا دنیرس يبرا

نشـان   یشـ یآزما ی) طـ 48و همکـاران (  اداوی). 1داد (جدول 
ذرت بـه   دهـی تاسـل  تروژن،یشدت تنش ن شیکه با افزا ندداد

 150، 50، 0 ریمقـاد  سهی(مقا فتدا یم تأخیربه  يداریطور معن
  در هکتار).   تروژنین لوگرمیک 200و 

 ینسـب  تـأخیر در سـال اول بـا    704کـراس   نگلیس دیبریه
 دارمعنـی درجـه روز رشـد) و    40-50روز و معـادل   2(حدودا 

 نیـ شـد. ا  دهـی ابریشـم وارد مرحلـه   گرید دیبرینسبت به دو ه
آن  تـأثیر ثبت شـد امـا    زین شیدو روزه در سال دوم آزما تأخیر
در بـه   تروژنهیعدم مصرف کود ن تأثیر). 1نبود (جدول  داریمعن

 کـامالً  اهـان یدر گ دهـی ابریشـم  ۀانـداختن وقـوع مرحلـ    تأخیر
طـور  شـاهد بـه   مـار یت ش،یمحسوس بود و در هر دو سال آزما

 220، 92( تـروژن یمختلف مصرف ن رینسبت به مقاد يداریمعن

مواجـه شـد کـه     یدر گلده تأخیردر هکتار) با  لوگرمیک 368و 
ـ ترتبود (بـه  دتریشد اریدر سال دوم بس تأخیر نیا زانیم و  3 بی

 مـار یت ۀسـ ی). در مقا1394و  1393 يهـا در سال تأخیرروز  22
ورود  يبـرا  اهانیگ ییدما ازین تروژن،ین يمارهایت ریشاهد با سا
نسبت به سال اول  شیسال آزما نیدر دوم دهیابریشمبه مرحله 

، 92 يمارهایت نی. در هر دو سال بافتی شیحدود پنج برابر افزا
از  يداریدر هکتار اخـتالف معنـ   تروژنین لوگرمیک 368و  220

ـ و ن دهـی ابریشم خیرنظر تا ـ  ازی مشـاهده نشـد    اهـان یگ یحرارت
و  یمربـوط بـه گلـده    يهاخی). در سال دوم، ثبت تار1(جدول 
 شـم یظهور تاسل و ابر ۀواسطبدون کود به ماریدر ت دهیابریشم

از  یکـه حـاک   رفـت افتـاده صـورت گ   قیو به تعو فیضع اریبس
در  نتـروژ ین دیتنش شـد  جهیدر نت اهیرشد و نمو گ دیتوقف شد

ذرت تحـت   دهـی ابریشـم در  داریمعنـ  تـأخیر خاك بود. وقوع 
ـ ) ن48و همکاران ( اداویتوسط  تروژنیتنش ن طیشرا گـزارش   زی
در  تروژنین لوگرمیک 180) با مصرف 4( اهللا و همکاران. امانشد

روز پس از  57ذرت را  دهیابریشمسه قسط، مرحله  یهکتار ط
  کاشت گزارش کردند.

ـ ترتبـه  مایو ماکسـ  704 کراسنگلیس يدهایبریه  يدارا بی
روز) طـول دوره   125( نیتـر روز) و کوتـاه  136( نیتـر یطوالن

ـ بریسـه ه  یتجمعـ  ییدمـا  ازیـ ساله ن دو نیانگیرشد بودند. م  دی
فصـل   یطـ  604 کـراس يويو تـر  مای، ماکس704 کراسنگلیس

درجـه روز رشـد    2180و  2141، 2230برابر با  بیرشد به ترت
 نیتـر یطـوالن  تـروژن، یمختلـف ن  ری). از نظر مقاد1بود (جدول 

آن متعلق بـه   نیترشاهد و کوتاه ماریطول دوره رشد مربوط به ت
 220و  92 ریدر هکتار بود. مقـاد  تروژنین لوگرمیک 368مصرف 

در  گریکدیبا  داریدر هکتار بدون اختالف معن تروژنین لوگرمیک
بـا   سـه یمقادر  تـروژن ین مصـرف حد وسط قرار داشـتند. عـدم   

ـ گ ییدمـا  ازیـ در هکتـار، مجمـوع ن   لوگرمیک 368مصرف  در  اهی
معـادل   بیترترا به 1394و  1393 يهاطول فصل رشد در سال

). براساس گـزارش حمـد و   1(جدول داد  شیدرصد افزا 7و  3
ــاران ( ــا 18همکـ ــداد روز تـ ــ ) تعـ ــولوژیزیف یدگیرسـ    کیـ
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در هکتــار  ملــوگریک 300تــا  تــروژنیمقــدار ن شیذرت بــا افــزا
تنها  دهیابریشمتا  ی. فاصله گلدهافتی شیافزا یخط صورتبه

 يداریمعنـ  تـأثیر تحـت   1394در سـال   تـروژن یعامـل ن توسط 
)0,001 P< معـادل   یفاصـله زمـان   نی). ا1) قرار گرفت (جدول
سه برابر مقدار مربوط بـه   باًیتقر یعنیشاهد  ماریروز در ت 5/21
و  ي). پانـد 1روز) بود (جـدول   7(حدود  تروژنین ریمقاد ریسا

 تـأثیر گرفتند که تنش فسـفر   جهینت یشیآزما ی) ط36همکاران (
 دیـ بریدو ه یدهـ شـم یتـا ابر  یبر فاصله گلـده  يدارمعنی یمنف

 نیـ داده اسـت کـه ا   شیروز آن را افـزا  3ذرت داشته و حدود 
همراه شـده   دهایبریه ۀعملکرد دان يدرصد 40با کاهش  دهیپد

 تأخیراز بروز  یحاک زی) ن29مهرداد و همکاران ( شیاست. آزما
اعمـال تـنش    جـه یذرت در نت کیـ در وقوع مراحل رشد فنولوژ

  بود.  تروژنین
و  704 کـراس نگلیسـ  دیـ بریظهـور بـرگ در دو ه   سرعت

 يدارمعنـی طـور  ) بهگریکدیبا  داری(بدون اختالف معن مایماکس
رعت ظهـور  سـ  نیشتریبود. ب 604 کراسيويتر دیبریبرتر از ه

بـرگ در   269/0( مایماکس دیبریبرگ در هر دو سال مربوط به ه
 تـروژن ی). در سال دوم، عدم مصـرف کـود ن  1روز) بود (جدول 
 ریبـا سـا   سهیسرعت ظهور برگ در مقا داریموجب کاهش معن

) 19( يو دربند پوریعل). حکم1(جدول  دیگرد تروژنین ریمقاد
ذرت از نظـر   يدهایـ بریه نایدر م یکیعالوه بر وجود تنوع ژنت
تـا   تـروژن یمصـرف ن  شیکه با افزا افتندیسرعت ظهور برگ، در

ـ     لوگرمیک 180 ـ بریدر ه رگدر هکتـار، سـرعت ظهـور ب  يدهای
از کـاهش   یحـاک  زیـ ن يگـر ید شـات ی. آزماافتی شیذرت افزا

وقـوع   جهی) در نت27) و گندم (41سرعت ظهور برگ در ذرت (
که توسـط ووس   یشیدر آزما وجود نیبودند. با ا تروژنیتنش ن

مجموع سطح برگ  تروژنین ی) انجام شد، فراهم46و همکاران (
 يتأثیرکه یقرار داد؛ در حال تأثیرتحت  يداریطور معنرا به اهیگ

بـرگ در روز) و دوام   022/0 نیانگیبر سرعت ظهور برگ (با م
  سطح برگ نداشت.  

و  704 کراسنگلیس دیبریتوسط دو ه يدیدانه تول عملکرد
 5/10865و  4/10870مشــابه ( کــامالً 1393در ســال  مایماکســ

يويتر دیبریبرتر از ه يداریدر هکتار) و به طور معن لوگرمیک
در هکتـار) بـود. در سـال دوم،     لـوگرم یک 1/7908( 604 کراس

ـ در رابطه با هـر دو عامـل ژنوت   يدیعملکرد تول  تـروژن یو ن پی
نشـان داد   شیاول آزمـا  با سـال  سهیدر مقا یکاهش قابل توجه

 نیشـتر یدر هـر دو سـال ب   تـروژن، ین ری). از نظر مقـاد 1(جدول 
ــه ( ــرد دان ــوگرمیک 6/9464و  3/12359عملک ــا  ل ــار) ب در هکت

در هکتار حاصل شد. بـا کـاهش    تروژنین لوگرمیک 368مصرف 
در هکتـار،   لـوگرم یکبـه صـفر    368از  یمصـرف  تـروژن یمقدار ن

 لـوگرم یک 5/5082درصـد (  41 معادل دهایبریمتوسط عملکرد ه
در  لــوگرمیک 6/8824درصـد (  93و  1393در هکتـار) در ســال  

ــاهش  ــار) در ســال دوم ک ــتیهکت  شــاتی). آزما1(جــدول  اف
بر کـاهش عملکـرد    تروژنیعمده تنش ن تأثیروضوح به يمتعدد

کـه  یی). از آنجـا 38و  31 ،23 ،21( انـد دانه ذرت را نشـان داده 
در طول فصل رشد سال یمیاقلهاي هداد نیب یاختالف محسوس

فـت  ا لیـ دل تـوان یوجود نداشـت، لـذا مـ    1394و  1393 يها
بدون کـود در سـال دوم را بـه     ماریدر ت ژهیوعملکرد به یناگهان
مـورد نظـر دو   مزرعـۀ  از خاك نسبت داد.  تروژنین دیشد هیتخل

بـوده و هـر دو سـال     شیـ تحـت آ  شیآزمـا  نجـام سال قبل از ا
ـ نیـ . از ادیـ عه کشت گردقط کیدر  شیآزما سـال   نیرو در اول
 415در خاك قابل توجـه (حـدود    هیاول تروژنیمقدار ن شیآزما
 است. خاك) بوده يمترسانتی 0-60در هکتار در عمق  لوگرمیک

عامـل   واز خاك به واسـطه د  تروژنین دیشد هیدر سال دوم، تخل
ـ  عنوانبهکاشت ذرت  وجـود   نیپرمصـرف و همچنـ   اهیـ گ کی

درصد) که منجر  85از ذرات شن در خاك (حدود  ییدرصد باال
صورت گرفت. حمد  گردد،یاز خاك م تروژنین ادیز ییبه آبشو

 کیـ و پاسـخ فنولوز  ییدمـا  ازین یابیارز ) ضمن17و همکاران (
، 150، 100( تـروژن یمختلـف مصـرف ن   ریذرت نسبت به مقـاد 

 یکامـل تمـام   تیدر هکتار)، حساس لوگرمیک 300و  250، 200
 دییأرا ت تروژنین یذرت نسبت به فراهم کیمراحل رشد فنولوژ
گـرم و   میدر اقلـ  تروژنیمصرف ن ياقتصاد نهینموده و مقدار به

 هیدر هکتــار توصــ تــروژنین لــوگرمیک 250خشــک پاکســتان را 
  نمودند.
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 ۱۳۹۴ و ۱۳۹۳ هایسال از کي هر در دانه عملکرد و کيفنولوژ صفات یبرا رسونيپ یهمبستگ بيضرا .٢جدول 

عملکرد دانه
سرعت 

  ظهور برگ

فاصله گلدهی 

 دهیشمبريتا ا

دگی رسيروز تا 

 کيولوژفيزي

روز تا 

 دهیشمبريا

روز تا 

 گلدهی

روز تا 

  زنیجوانه

 

       ۱۳۹۳ 

  زنیروز تا جوانه ۱      

     ۱ ns ۰۲/۰- روز تا گلدهی 

    ۱ *** ۹۳/۰ ns ۰۲/۰ دهیمريشروز تا اب 

   ۱ *** ۸۷/۰ *** ۹/۰ ns ۲/۰  کژيولوفيزيدگی رسيروز تا 

   ۱ ns ۱۲/۰ - ns ۱۳/۰ ns ۲۲/۰ - ns ۱۱/۰ دهیيشمفاصله گلدهی تا ابر 

 ۱  ns ۴۸/۰ - ns ۰۴/۰ ns ۱۳/۰ - ns ۰۵/۰ *** ۸۵/۰ -   سرعت ظهور برگ

۱ * ۶۵/۰ * ۶۸/۰ - ns ۳۲/۰ - ns ۳۵/۰ - ns ۱/۰ - ns ۳۹/۰ - عملکرد دانه 

       ۱۳۹۴ 

  زنیروز تا جوانه ۱      

     ۱ ns ۲۷/۰ روز تا گلدهی 

    ۱ *** ۹۴/۰ ns ۱۳/۰ دهیميشروز تا ابر 

 ژيكولوفيزيگی سيدروز تا ر ۷/۰ * ۷۴/۰ ** ۶۳/۰ * ۱   

   ۱ ns ۵۲/۰ *** ۹۷/۰ *** ۸۴/۰ ns ۰۳/۰ دهیمريشفاصله گلدهی تا اب 

  ۱ *** ۹۱/۰ - * ۶۴/۰ - *** ۹۲/۰ - *** ۷۸/۰ - ns ۳۲/۰ - سرعت ظهور برگ  

۱ *** ۹۶/۰ *** ۹۱/۰ - * ۶۳/۰ - *** ۹۱/۰ - ** ۸۲/۰ - ns ۳۱/۰ - عملکرد دانه 

  باشند.مي دارمعنیر يو غ ۰۰۱/۰، ۰۱/۰، ۰۵/۰در سطح  دارمعنیب يبه ترت nsو  ***، **، *
  

  
و  یمنفـ  یشـاهد وجـود همبسـتگ    شیسال آزما نیدوم در

 یدگیو رسـ  دهـی ابریشـم  ،یگلـده  يهـا خیتـار  انیـ م داریمعن
) و 43). تورگـات ( 2(جدول  میبا عملکرد دانه بود کیولوژیزیف

 تـروژن یکه مقدار و زمان مصرف ن افتندی) در3اکبر و همکاران (
. تنش گذاردیم يذرت بر جا کیبر رشد فنولوژ يدارمعنی تأثیر

 یزمان ۀفاصل شیافزا اه،یموجب کاهش رشد گ تواندیم تروژنین
کاهش طول دوره پر شـدن   تاًیو نها یتا گلده اهچهیظهور گ نیب

شـده توسـط تـنش     جـاد ی). از جمله اخـتالالت ا 28دانه گردد (
شدن طول دوره  تریبه طوالن توانیحاضر م شیدر آزما تروژنین

 یدگیو رسـ  دهـی ابریشمو  یدر گلده تأخیر اه،یگ یشیرشد رو

 اشاره دانه شدن پر هدور طول شدن ترکوتاه تاًیو نها کیولوژیزیف
در سـال   ژهیـ عملکـرد دانـه بـه و    دشدی کاهش به منجر که کرد

ــگرد 1394 ــأثیر. دی ــنش ن یمشــابه اتت ــروژنیاز ت ــر رشــد  ت ب
جو، گندم و  ریمحصوالت نظ ریدر رابطه با سا اهانیگ کیفنولوژ

حـال   نی). با ا44و  35، 25، 10گزارش شده است ( زیگلرنگ ن
 تـأثیر ذرت تحـت   ي)، فنولـوژ 22(خان و همکاران  شیدر آزما
  قرار نگرفت. تروژنین ریمقاد دارمعنی

 

  گیرينتیجه
کیلوگرم نیتروژن در هکتار در سـال   368در این مطالعه مصرف 
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اول آزمایش براي دستیابی به عملکرد پتانسیل هیبریدهاي ذرت 
طور وجود کفایت نمود اما پس از یک سال کشت ذرت و همین

ف این میزان کود پاسخگوي دستیابی به بافت سبک خاك، مصر
هـر   سرعت ظهور بـرگ در تنش نیتروژن عملکرد پتانسیل نبود. 

موجـب  عـالوه بـر ایـن    سه هیبرید مورد بررسی را کاهش داد. 
اي که گونهولوژیک هیبریدهاي ذرت گردید؛ بهندر رشد ف تأخیر

و مجموع نیاز دمـایی  با تشدید میزان تنش، تعداد روز مورد نیاز 
دهـی و رسـیدگی   براي رسیدن گیاه به مراحل گلـدهی، ابریشـم  

پر شدن دانه کاهش یافتـه   هفیزیولوژیک افزایش یافته، طول دور
تـر شـد.   دهـی طـوالنی  تا ابریشـم  دهیتاسلزمانی بین  ۀو فاصل
ـ  ۀمجموع تولیـدي   ۀعوامل یاد شده منجر به کاهش عملکرد دان

بـا   ن گردیـد. توسط هیبریدهاي ذرت تحت شرایط تنش نیتروژ
مستقیم تـنش نیتـروژن بـر فنولـوژي هیبریـدهاي       تأثیرتوجه به 

در  تأخیرمورد بررسی و کاهش قابل توجه عملکرد دانه با وقوع 
تنش نیتروژن، شناسایی یا اصـالح ارقـام    ۀفنولوژي گیاه در نتیج

جدید با حساسیت کمتر در فنولوژي نسبت به وضعیت فراهمی 
سزایی در بهبـود تولیـد ذرت در خـاك   به تأثیرتواند نیتروژن می

هاي داراي محدودیت نیتروژن داشته باشد. از میان سـه هیبریـد   
داراي رشد و عملکرد  604کراس ويمورد بررسی، هیبرید تري

و  704کــراس تــري در مقایســه بــا دو هیبریــد ســینگلضــعیف
ماکسیما هم در شرایط تنش نیتروژن و هم در شـرایط پتانسـیل   

د. پتانسیل تولیـد  شورو کشت این هیبرید توصیه نمیاینبود. از 
و ماکسـیما در شـرایط    704کـراس  دانه در هیبریدهاي سـینگل 

طور تحمل نسبی آنها در مواجهه با تنش نیتـروژن  بهینه و همین
و  704کـراس  یکسـان بـود. از میـان دو هیبریـد سـینگل      تقریباً

ر هیبرید ماکسیما زنی بیشتر دماکسیما، با توجه به سرعت جوانه
هایی که با مشکل سله مواجه هسـتند از  شود در خاكتوصیه می

این هیبرید استفاده شود. همچنین به دلیل استقرار بهتـر گیـاه در   
مراحل اولیـه رشـد و سـرعت بیشـتر ظهـور بـرگ در هیبریـد        

هاي هرز توسط این هیبرید بهتـر از  ماکسیما، قدرت کنترل علف
  بود. 704کراس سینگل

 

   تشکر و قدردانی
دانـیم از همکـاري ریاسـت مرکـز     وسیله بر خود الزم مـی بدین

کشاورزي و منابع طبیعـی اسـتان کرمـان و     و آموزش تحقیقات
تحقیقاتی براي ایـن آزمـایش    ۀمزرع تأمینپرسنل محترم که در 

  یم.یاند، قدردانی نماهمکاري داشته
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