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چکیده
افشارمنش ،ع.ر ،.ا .آیین ،س .م .علوی سیني و م .اشراقينژاد .1399 .اثر نسبتهای ردیف کاشت و روشهای زراعی بر همزمانی گلدهی والدین برای تولیدد بد ر تر
( )Zea mays L.هیبرید سینگل کراس کرج  703در جیرفت  .نشریه علوم زراعي ایران.225-238 :)2( 22 .

بهمنظور بررسي اثر نسبتهای ردیف کاشت و روشهای زراعي ایجاد همزماني گلدهي الینهاای والادیني بارای تولیاد باذر
ذرت هیبرید سینگلکراس کرج  ،703آزمایشي بصورت کرتهای نواری در قالب طرح بلوکهاای کامال تصاادفي در ساه تکارار
در سال  1394در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي جنوب کرمان ،جیرفت انجام شاد .تیمارهاای آزمایشاي شاامل
(( )6:2 ،4:2 ،4:1باهعنوان عامال عماودی) و روشهاای زراعاي
نسبتهای ردیف کاشت والد پدری به والد ماادری در ساه سا
؛  -1تغییر در زمان کاشات (کشات پایاه پادری اول؛ زمااني
برای ایجاد همزماني گلدهي والدهای پدری و مادری در چهار س
که ریشهچه گیاهچههای الین مادری به دو سانتيمتر رسید و کشت پایه پدری دوم پس از سابز شادن گیاهچاههای الیان ماادری)،
 -2تغییر در عمق کاشت (عمق کاشت پایه پدری اول شش سانتيمتر ،عمق کاشت پایه پدری دوم هشت ساانتيمتر و عماق کاشات
پایه مادری در کلیه تیمارها چهار سانتيمتر) -3 ،هیدروپرایمینگ بذر والاد ماادری و  -4هیادروپرایمینگ باذر والاد ماادری 10 +
درصد نیتروژن اضافي( ،بهعنوان عامل افقي) بودند .نتایج نشان داد که اثر نسبتهای ردیف کاشت بر عملکرد باذر کااما معنايدار،
ولي اثر روشهای ایجاد همزماني گلدهي غیر معنيدار بود .بارهمکنش نسابتهای ردیاف کاشات و روشهاای ایجااد همزمااني
گلدهي بر عملکرد بذر معنيدار بود .بیشترین مقدار عملکرد بذر ( 3620کیلوگرم در هکتار) از نسبت ردیف کاشات والاد پادری باه
والد مادری  4:2در تیمار هیدروپرایمینگ 10+درصد نیتروژن اضافي بدست آمد که با تیمار  4:2و تفاوت در زمان کاشت و نیز تیمار
 4:2و تفاوت در عمق کاشت (بهترتیب با عملکرد بذر  3590و  3450کیلوگرم در هکتار) تفاوت معنيداری نداشت .بار اسااس نتاایج
حاصل از این آزمایش و با توجه به بافت خاک محل اجرای آزمایش و سهولت تنظیم دستگاه بذرکار ،روش زراعاي تغییار در عماق
کاشت (عمق کاشت پایه پدری اول شش سانتيمتر ،عمق کاشت پایه پدری دوم هشت سانتيمتر و عمق کاشت پایه مادری در کلیاه
تیمارها چهار سانتيمتر) و نسبتهای ردیف کاشت والد پدری به والد مادری  4:2برای من قه جیرفت مناسبتر است.
واژههای کلیدی :زمان کاشت ،ذرت ،عمق کاشت ،الین مادری و هیدرو پرایمینگ.

تاریخ دریافت 1398/03/24 :تاریخ پ یرش1399/05/28 :
 -1دانشیار پژوهش بخش تحقیقا علومزراعی باغی ،مرکز تحقیقا و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان ،سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج کشاورزی ،جیرفت ،ایران.

این مقاله مستخرج از طرح تحقیقاتی شماره  2-70-03-93274مصوب مؤسسه تحقیقا اصالح و تهیه نهال و ب ر میباشد.

 -2استادیار پژوهش بخش تحقیقا علوم زراعی باغی ،مرکز تحقیقا و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان ،سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج کشاورزی ،جیرفت ،ایران.
 -3استادیار پژوهش بخش تحقیقا علوم زراعی باغی ،مرکز تحقیقا و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان ،سدازمان تحقیقدا  ،آمدوزش و تدرویج کشداورزی،
جیرفت ،ایران( .مکاتبه کننده) (پست الکترونیک)M.alavis@areeo.ac.ir :
 -4استادیار پژوهش بخش تحقیقا علوم زراعی باغی ،مرکز تحقیقا و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان ،سازمان تحقیقا  ،آموزش و ترویج کشاورزی ،جیرفت ،ایران.
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( )Zea mays L.هیبرید سینگلکراس کرج  703در جیرفت
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مقدمه

کار گرفته مدیشدوند ( .)Priyanka et al, 2018بده طدور

ارقددام زراعددی سددازگار ،یکددی از مهمتددرین عوامددل در

تلقیح کامل باللها باید در مزرعه وجود داشته باشدد تدا

عملکرد و تولید محصول است .با توجه به اینکه بدیش از

حداکثر عملکدرد بد ر تولیدد شدود .ایدن کدار از طریدق

 90درصد ب ر کشور در منطقه مغان تولید میشود و این

کاشت متراکم والدد پددری در بدین ردیفهدای مدادری

موضدو از دیدددگاه اکولددومیکی ممکددن اسددت بددهدلیددل

انجام میشود ( .)Ireland et al., 2006در صور کشت

وقو آفدا  ،بیماریهدا یدا وقدو عارضده و پدیددههای

متراکم الین پدری بدا حدداقل تعدداد ردیدف کده تدوان

نامشددخو و غیرمترقبدده ماننددد یهددور گیاهددان رقیدد ،

تولید دانه گرده کافی برای تلقیح کامل باللها را داشته

شکننده و ناپایدار باشد ،بنابراین شناسایی منداطق جدیدد

باشد ،میتوان زمین بیشتری را به الین مادری ا تصاص

و ارزیددابی امکددان تولیددد ب د ر هیبریددد در سددایر مندداطق

داد ( .)Koshawatana et al., 2010در صورتیکه تداو

کشور ،ضروری به نظر میرسد .در گیاه تر اندامهای

در گلدددهی بددین والدددین بددیش از حددد باشددد ،تنهددا راه

نددر و مدداده گددل در زمانهددای متددداوتی یدداهر میشددوند

جایگزین کاشدت تدا یری اسدت .در کاشدت تدا یری،

(پروتاندر) ،بنابراین در تولیدد بد ر هیبریدد ،تعیدین زمدان

تاریخ کاشت طوی والدین طوری تنظدیم مدیشدود تدا

گلدددهی در طددوی والدددین پدددری و مددادری

بهطور همان زمان به مرحله گلدهی برسند ،امدا موفقیدت

در زمدان

این روش بستگی به در دست بودن اطالعا مربدوی بده

گلدهی در الینهای پددری و مدادری ممکدن اسدت بده

رفتار گلدهی هر یک از والددین در فصدول مختلدف در

ویژگیهای منتیکی و زودرسی یا دیررسی آنها مربوی

یدک مکدان دارد ( .)Priyanka et al,. 2018بدا توجده بده

باشد .تندو در رفتدار گلددهی والددین پددری و مدادری

اینکه باز شدن کامل گل در تر هددت تدا هشدت روز

توسددد وراناسدددینیو ( )Vranceanu,1980و سوماسدددخار

طول میکشد ،کاشت تا یری والدین بعد از چهار روز،

 )Somasekhara,در تولیدددد بددد ر هیبریددددهای

هماهنگی نسبی در زمدان گلددهی آنهدا مدیشدود.

مناس د

بزرگترین چالش محسوب میشدود .تدداو

(1997

آفتددابگردان و تر

)Moradi

کاشددت دیرتددر والددد پدددری باع د همدداهنگی بهتددر در

نیزگزارش شده است .تداو هدای مندوتییی در گلددهی

گلدهی والدین میشود .نتایج یدک آزمدایش نشدان داد

ممکددن اسددت بیشددتر بدده صددور تددداو در تشددکیل

که در تولید ب ر هیبرید تر  ،تاریخ کاشت پایه پددری

آغازههای گل دیده شود که تحت تاثیر عوامل محیطدی

(186

– )CMLبا دو روز تأ یر بعد از کاشت پایه مادری

مانند دما ،نور ،فصل و اثر متقابدل آنهدا قدرار مدیگیدرد

(150

– ،)CMLبیشترین همزمانی را در گلدهی داشت و

(et al., 2014

(Dezfuli et al., 2008

باع

بیشدترین بد

 .)Shakuntalaعددددم همددداهنگی دوره

ر را تولیدد کدرد (et al., 2006

.)Varshney

گلدهی والدین پدری و مادری باعد تشدکیل داندههای

گزارش شده است کده کاشدت الیدن پددری بدا دو روز

ضعیف میشود که دلیل عمدده آن عددم حضدور گدرده

تأ یر بعد از کاشت پایه مادری برای تولید بد ر هیبریدد

والد ندر در زمدان پد یرش والددین مدادری اسدت .بدرای

تر رقددم  ،Shakiman-1بیشددترین هددمزمددانی را داشددت

دستیابی به همزمدانی گلددهی والدد پددری و مدادری در

(et al., 2007

 .)Tanwirمحققدددان دیگدددر کاشدددت

تولید ب ر هیبرید ،روشهایی مانند کاشت تأ یری یکی

والددد پدددری بددر اسدداس ددروج دو سددانتیمتر ریشددهچه

نیتدرومن

والددد مددادری را بددرای همزمددانی بددین گددرده افشددانی و

اضددافی ،محلددولپاشددی اوره ،اسددید جیبرلیددک ،اسددید

کاکددلدهی الینهددای والدددینی تر توصددیه کددردهانددد

و آبیداری کنتدرل شدده ،بده

( .)Moradi Dezfuli et al., 2008گزارش شده است کده

از دو والد و روشهدای زراعدی مانندد مصدر
آبسزیک ،هیددروپرایمین
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فراهم بودن ،دسترسدی و اسدتداده از بد ر بدا کیدیدت

کلی حداقل تعداد ردیفهای کاشت پدری الزم جهت

" اثر نسبتهای ردیف کاشت و روشهای ،...افشارمنش و همکاران"225-238 ،1399 ،

کاشددت پایدده پدددری  CML-186دو روز دیرتددر از پایدده

دابلکراس  370در منطقه شک شاهرود را بررسدی و

همزمانی بین یهور گل آتیدن

و تقسدی کدود

مادری  ،CML-142باع

گزارش نمودند که اثر هیدروپرایمین

).)Varshney et al., 2006

معنیداری افزایشدی بدود .عملکدرد دانده در تیمدار عددم

از عوامددل تعیددین کننددده کیدیددت بد ر هیبریددد تر ،

هیدروپرایمین

 8069کیلدوگرم در هکتدار و در تیمدار

ددالو بددودن پایددههای پدددری و مددادری ،نسددبت تعددداد

هیددددروپرایمین

 9992کیلدددوگرم بدددود .نتدددایج یدددک

ردیف پایه مادری به پایه پدری ،زمان کاشدت بد ر پایده

آزمایش نشان داد که تعداد دانه در بالل تر در تیمدار

به موقع گل آتین ندر (گلهدای

( )450/9نسدددبت بددده شددداهد بددددون

پدری و مادری ،ح

هیددددروپرایمین

( )371/2بیشتر بدود .بیشدترین وزن هدزار دانده

تاجی) در پایههای مدادری قبدل از گدرده افشدانی و آزاد

پرایمین

شدن گرده از پایه پدری ،زمان یهدور گدل آتیدن مداده

( 263گرم) از تیمار پرایمین

ب ر بدا عصداره گیداه گدز

 )Moringaو کمتدرین وزن هدزار دانده

(ابریشم یا کاکل) در پایده مدادری ،جلدوگیری از تلقدیح

روغنی (oleifera

بالل ماده (مادری) با گردههای نا واسته و جلوگیری از

( 249گرم) از تیمار شاهد بدون پرایمین

مخلوی شدن دانه پایه پدری و مدادری اعدالم شدده شدد

(.)Mahboob et al., 2015

بدسدت آمدد

( .)Macrobert et al., 2014این محققان گزارش نمودندد

آزمددایش حاضددر بدده منظددور ارزیددابی اثددر روشهددای

که یساندن ب ر در آب به مد  12تا  24سداعت قبدل

زراعدی و نسددبتهددای ردیددف کاشددت طددوی والدددینی

میشدود کده گلددهی یدک تدا دو روز

جهددت ایجدداد همزمددانی در گلدددهی الینهددای پدددری و

زودتددر انجددام شددود .نتددایج یددک آزمددایش در صددوص

مادری برای تولید ب ر هیبرید سدینگلکراس کدرج 703

روشهددای ایجدداد همزمددانی گلدددهی والدددین پدددری و

در منطقه جیرفت انجام گرفت.

از کاشت باعد

مدددادری بدددرای تولیدددد بددد ر تر هیبریدددد  DMH-2از
مواد و روشها

 Dharwadنشان داد که تیمار هیددروپرایمین

بد ر پایده

مادری (بده مدد شدش سداعت) و مصدر

 10درصدد

بدده منظددور بررس دی اثددر نسددبتهای ردیددف کاشددت

نیتددرومن اضددافی در حدددود  35روز بعددد از سددبز شدددن

الینهدددای پددددری و مدددادری و روشهدددای زراعدددی

بدده

ایجددداد همزمدددانی گلددددهی در تولیدددد بددد ر هیبریدددد

گیاهچدده (حدددود دو هدتدده قبددل از گلدددهی) باع د

سینگلکراس کرج ( 703جدول  )1آزمایشی به صور

حداقل رسیدن تداو بین تعداد روز تا  50درصد یهور
گلآتین نر در پایه پدری و  50درصد یهدور ابریشدمها

کر هددددای نددددواری در قالدددد

در پایدده مددادری شددد .بددا توجدده بدده اینکدده تر بدده کددود

کامددل تصددادفی در سدده تکددرار در مرکددز تحقیقددا

نیتددرومن پاسددخ سددریع و مثبددت دارد ،مصددر

طددددرح بلو هددددای

نیتددرومن

کشاورزی منابع طبیعدی جندوب اسدتان کرمدان واقدع در

تسریع گلددهی مدیشدود .یهدور گلهدای

جیرفت در  1394اجرا شد .در این آزمدایش نسدبتهای

تاجی در پایه پدری بعد از 56/3روز و یهدور کاکدل در

ردیدددف کاشدددت در سددده سدددطح شدددامل؛ نسدددبتهای

پایدده مددادری  57/6روز بعددد از سددبز شدددن مشدداهده شددد

کاشت والد پددری ( )MO17بده والدد مدادری ()K47.3

 .)Hippargi,عبددداسد دددت و عدددار بیکدددی

(( )6:2 ،4:2 ،4:1بهعنوان عامدل عمدودی) و روشهدای

( )Abbasdokht and Aref beyki, 2015در آزمایشی اثدر

زراعددی ایجدداد همزمددانی گلدددهی والدددهای پدددری و

 ،تقسی کود نیتدرومن و عمدق کاشدت

مددادری در چهددار سددطح؛  -1تغییددر در زمددان کاشددت

بد ر بدر عملکدرد و اجدزای عملکدرد دانده تر هیبریدد

(کشت پایه پدری اول؛ زمانی که ریشهچه گیاهچدههای

اضافی باع

(2011

هیدروپرایمین
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ماده پایه مادری و گدرده افشدانی پایده پددری تر شدد

نیترومن بر عملکرد دانه و سایر صدا گیداهی بده طدور

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

پدری دوم پس از سبز شدن گیاهچههای الین مدادری)،

مقایسه قرار گرفتند .برای جلوگیری از تدا ل در گدرده

 -2تغییر در عمق کاشت (عمق کاشدت پایده پددری اول

افشانی برای تیمار نسبت ردیدف کاشدت  4:1دو ردیدف

شددش سددانتیمتر ،عمددق کاشددت پایدده پدددری دوم هشددت

پایه پدری و  12ردیف پایه مادری (جمعا  14ردیدف) و

سانتیمتر و عمق کاشدت پایده مدادری در کلیده تیمارهدا

برای تیمار  4:2از چهار ردیف پایه پددری و  12ردیدف

ب ر والد مادری و

پایه مادری (جمعا  16ردیدف) و بدرای تیمدار  6:2چهدار

بدد ر والددد مددادری  10 +درصددد

ردیف پایه پدری و  18ردیدف پایده مدادری (جمعدا 22

چهار سانتیمتر) -3 ،هیدروپرایمین
 -4هیدددروپرایمین

ردیف) در نظر گرفته شد.

نیترومن ( الو) اضدافی بدرای والدد مدادری( ،بدهعنوان

جدول  -1ویژگیهای تر هیبرید سینگلکراس کرج 703
Table 1. Characteristics of SC Karaj703 hybrid maize
313g
39
16
198cm
22.2%
14099 kg.ha-1

ویژگی
وزن هزار دانه
تعداد دانه در ردیف بالل
تعداد ردیف دانه در بالل
ارتدا بوته
رطوبت دانه در زمان برداشت
عملکرد دانه

Trait
1000 grain weight
No. grain.row-1
No. row.ear-1
Plant height
Grain moisture content at harvet
Grain yield

Seed and Plant Improvement institute, 2015

ویژگیهددددای فیزیکوشددددیمیایی ددددا

پروفیدددددل دددددا

محددددل

در آزمایشدددددگاه دددددا

و آب

اجددرای آزمددایش بددا اسددتداده از دو نموندده تصددادفی

مرکددددز تحقیقددددا جنددددوب کرمددددان تعیددددین شددددد

از اعمددددا صدددددر تددددا  30و  30تددددا  60سددددانتیمتری

(جدول .) 2

جدول  -2صوصیا فیزیکی و شیمیایی ا

محل اجرای آزمایش

Table 2. Physicochemical properties of the soil at experimental site
بافت ا
Soil texture
لومی شنی
)(Sandy loam
لومی شنی
)(Sandy loam

پتاسیم قابل
ج ب
)K (mg.kg-1

فسدر قابل
ج ب
)P (mg.kg-1

نیترومن
)N (%

هدایت الکتریکی
)EC (dS.m-1

واکنش اشبا
pH

عمق
)Depth (cm

180

6.2

0.03

1.8

7.9

0-30

150

4.1

0.03

0.99

8.2

30-60

شددیمیایی براسدداس نتددایج تجزیدده ددا

بعد از آماده سازی زمین ،کر ها به طول شش متدر

و توصددیههای

و عرض متغیر (باتوجه بده نسدبتهدای کاشدت) احددا

کودی بده میدزان  75کیلدوگرم پتداس (از منبدع سدولدا

شده و فاصله بین ردیفهدای کاشدت  75سدانتیمتدر در

پتاسددیم ،و  50کیلددوگرم فسدددر (از منبددع سددوپر فسدددا

نظدر گرفتده شدد .کشددت بد رهای مدادری بدا اسددتداده از

ترییل) و  200کیلوگرم نیتدرومن (از منبدع اوره) تعیدین و

دستگاه ب رکار پنومانیدک و کاشدت طدوی پددری بدا

به ا

افزوده شدند .تمدامی کودهدای فسددر و پتداس

توجه به عمق مورد نظدر بدا دسدت انجدام شدد .کودهدای

ویک سوم کود اوره همزمان با کاشت و یدک سدوم در
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الیددن مددادری بدده دو سددانتیمتر رسددید و کشددت پایدده

عامل افقی) ( 12تیمدار) بودندد کده در  36کدر مدورد

" اثر نسبتهای ردیف کاشت و روشهای ،...افشارمنش و همکاران"225-238 ،1399 ،

شدند .بد رهای الیدن

ارتدا بوته در سطح احتمال یک درصدد معندیدار بدود.

مدددادری ( )K47.3والیدددن پددددری ( )MO17از موسسددده

بیشددترین ارتدددا بوتدده ( 184سددانتیمتر) از تیمددار نسددبت

تحقیقا اصالح و تهیه نهدال و بد ر کدرج تهیده شددند.

ردیف کاشت  4:2و تداو در عمق کاشدت و کمتدرین

برای تیمارهدای تغییدر در زمدان کاشدت ابتددا الینهدای

ارتدددا بوتدده ( 163سددانتیمتددر) مربددوی بدده تیمددار  4:2و

مادری آبیاری شده و سیس الیدنهدای پایده پددری اول

هیدروپرایمین

 10 +درصد نیترومن اضافی بود (شکل

وقتی که ریشهچه ب رهای الین مدادری بده دو سدانتیمتر

 .)1توانایی یک رقم در تعجیل و یا به تأ یر افتادن زمان

رسید ،کاشته شدند .کشت پایه پدری دوم وقتی کده 50

گلدددهی عمدددتا بدده کدداهش و یددا افددزایش دوره رویشددی

درصد گیاهچههای الینهای مادری به صدور میخچده

بستگی دارد که ود وابسته به طدول روز و فصدل رشدد

ارج شددند ،انجدام گرفدت .بدرای تیمارهدای

است ،بنابراین گلدهی زودتر و دیرتر در تر  ،منعکس

بدد رها بدده مددد  36سدداعت در آب

کننده زمان یهور گلآتین نر و توسعه بعدی گلآتیدن

مرحله یهور گل آتین نر مصر

از ا

هیدددروپرایمین

یسددانده و سددیس در سددایه شددک شددده و بعددد از آن

ماده است .صدر

کاشته شدند ( .)Moradi Dezfuli et al., 2008برای تیمار
هیدروپرایمین

نظدر از کاشدت زودهنگدام ،مصدر

نیترومن اضافی باع

تدداو معندیدار در شدا وهای

 +نیترومن اضافی ،بد رها بده مدد 36

گلدهی شدد .ایدن موضدو مدیتواندد بده دلیدل افدزایش

ساعت یسانده شدده و بعدد از شدک شددن در سدایه،

ارتدا بوته و تعداد برگهایی که باع

رشدد سدریعتدر

کاشته شدند و در حددود  35روز بعدد از سدبز شددن 10

سا تارهای تولید مثلی میشوند ،باشدد .عدالوه بدر ایدن،

برای بوتدههدای

در دسترس بودن بیشتر و انتقدال مدواد فتوسدنتزی نیدز در

درصد نیترومن الو به صور سر
پایه مادری استداده شد.

کلیه مراقبتهای زراعی و ح
تیپ و ح

این مورد تاثیرگ ار بوده و باعد
بوتههای دارج از

گل تاجی در زمان مناس

گیدداه بددا توجدده بدده مصددر

بهبدود رفتدار گلددهی

نیتددرومن اضددافی مددیشددود.

انجدام گرفدت.

یافتدددههای مشدددابهی نیدددز توسددد پریانکدددا و همکددداران

زمان کاشت نیمه اول مرداد ماه بود .صدا اندازهگیری

(et al., 2018

 )Priyankaدر ارزن هیبریددد و تنددویر و

شده شامل ارتدا بوته ،عملکرد ب ر ،تعداد ردیدف دانده

همکاران ( )Tanwir et al., 2007در تر گزارش شدده

و تعداد دانده در ردیدف بدالل ،وزن هدزار دانده ،درصدد

اسددت .در تحقیددق حاضددر بددا مصددر

نیتددرومن اضددافی،

چوب بالل و وزن چوب بالل بودند .بدرای انددازهگیری

ارتدا بوته والدین افدزایش یافدت .افدزایش مشدابهی در

اجزای عملکرد تعدداد پدنج بوتده از هدر کدر بده طدور

ارتدا بوته در شرای مصر

نیتدرومن در هیبریدد ارزن

تصدادفی انتخدداب شدددند .بددرای تعیددین عملکددرد بد ر در

گدزارش شدده اسدت ( .)Priyanka et al., 2018مصدر

نسبتهای ردیف ( 4:2و  4:1و  )6:2از  4و  6د پایده
مددادری ،دو د وسد بددا حد

اضافی نیترومن باع

افزایش تولید ماده شدک شدده و

یددک متددر از انتهددای

ارتدا بوته افزایش مییابدد کده دود بده افدزایش مدواد

ردیفها از هر کر برداشدت شدد .تجزیده واریدانس و

فتوسددنتزی بددرای ت یددره سددازی و بدده حددداکثر رسدداندن

مقایسه میانگینها به روش آزمون دانت با استداده از ندرم

محصول دانه کمک میکند.

افزار)SAS (9.4

نتایج تجزیه واریدانس نشدان داد کده اثدر نسدبتهای

انجام شد.

ردیددف کاشددت و روشهددای زراعددی بددر عملکددرد ب د ر
نتایج و بحث

معنیدار نبود .برهمکنش بین نسبتهای ردیدف کاشدت
و روشهای زراعی بدر عملکدرد بد ر در سدطح احتمدال

نتددایج تجزیدده واریددانس نشددان داد کدده بددرهمکنش
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مرحلدده پددنج تددا هدددت برگددی و یددک سددوم باقیمانددده در

روشهددای زراعددی و نسددبتهای ردیددف کاشددت بددرای

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

نسبتهای ردیف کاشت والد پدری ( )MO17و والد مادری ()K47.3
Fig. 1. Mean comparison of plant height of SC Karaj703 hybrid maize in interaction effect of agronomic
techniques and planting rows ratio of male (MO17) and female (K47.3) parents treatments
ب ر والد مادری

 :6:2 ،4:2 ،4:1بهترتی نسبت ردیفهای کاشت والد پدری به والد مادری 3 ،2 ،1 .و  :4به ترتی تغییر در زمان کاشت ،تغییر در عمق کاشت ،هیدروپرایمین
و هیدروپرایمین  +ده درصد نیترومن اضافی برای والد مادری
4:1, 4:2, 6:2: planting rows ratio of female:male parents, respectively. 1, 2, 3, 4: difference in sowing time, difference in
sowing depth, seed hydro priming of female parent, seed hydro priming of female parent + Nitrogen fertilizer (10%
additional), respectively

پنج درصد معنیدار بود .مقایسه میانگین عملکرد ب ر در

ا

تیمارهای روشهای زراعی در نسبتهای ردیف کاشت

اسدتخر و چوکدان (

نشددان داد کدده (شددکل  )2بدداالترین عملکردهددای بدد ر

مقایسدده سدده نسددبت ردیددف کاشددت  6:2 ،4:1و  8:2در

از تیمارهددددددای نسددددددبت ردیددددددف کاشددددددت  4:2و

تر گدزارش کردندد کده نسددبت کاشدت  4:1هددم بددده

 10 +درصددد نیتددرومن اضددافی ،نسددبت

علدددت عملکددرد بیشددتر در واحددد سددطح و هددم بدده علددت

ردیددف کاشددت  4:2و تغییددر در زمددان کاشددت و نسددبت

ا تصاص سطح بیشتری از مزرعه به الیدن مدادری ،برتدر

ردیددددف کاشددددت  4:2و تغییددددر در عمددددق کاشددددت

از دو نسدددبت کاشدددت دیگددر بددود .آنهددا ایهددار داشددتند

 3595 ،3618و 3450کیلوگرم در هکتدار) بده

که فاصله ردیف مادری تدا پدددری در درصددد تلقددیح

دست آمد که تداو معندیداری بدا یکددیگر نداشدتند،

و عملکدرد الیدن مادری اثر معندیداری دارد ،بطوریکده

ولدددی نسدددبت بددده سدددایر تیمارهدددا تدددداو معندددیداری

ردیدددفهدددای مدددادری نزدیدددکتدددر بددده ردیدددفهدددای

داشتند .این نتایج بدا نتدایج تحقیدق محبدوب و همکداران

پدری ،درصد تلقیح و عملکرد ب ر بدداالتری نسددبت بده

( )Mahboob et al., 2015مطابقدت دارد .بده طدور کلدی

ردیفهای دورتر داشتند.

هیدددروپرایمین

(بهترتی

تصداص داده میشدود (et al., 2010

.)Koshawatana

and Choukan, 2006

 )Estakhrبدا

حداقل تعداد ردیفهای والد پددری الزم جهدت انجدام

نتددایج نشددان داد کدده بددا کشددت والدددین پدددری پددنج

تلقیح کامل باللها باید در مزرعه وجود داشدته باشدد تدا

تا شدش روز بعدد از والدد مدادری ،عملکدرد بد ر و وزن

حداکثر عملکرد ب ر تولید شود که در صدور در نظدر

شددک بوتدده نیددز بدده میددزان قابددل تددوجهی بدداالتر بددود.

گرفتن حداقل تعداد ردیف و کشت متراکم بدرای الیدن

بهنظر میرسد که دلیل این افزایش عملکدرد ،همداهنگی

پدری که تدوان تولیدد گدرده کدافی بدرای تلقدیح کامدل

بهتددر گلدددهی بددود کدده باعد

افددزایش درصددد و تعددداد

باللها را داشدته باشدد ،زمدین بیشدتری بده الیدن مدادری

دانههای پر شد .این یافتهها با نتدایج پریانکدا و همکداران
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شکل  -1مقایسه میانگین ارتدا بوته تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در برهمکنش تیمارهای روشهای زراعی و

" اثر نسبتهای ردیف کاشت و روشهای ،...افشارمنش و همکاران"225-238 ،1399 ،

نسبتهای ردیف کاشت والد پدری ( )MO17و والد مادری ()K47.3
Fig. 2. Mean comparison of seed yield of SC Karaj703 hybrid maize in interaction effect of agronomic
techniques and planting rows ratio of male (MO17) and female (K47.3) parents treatments
تغییر در زمان کاشدت ،تغییدر در عمدق کاشدت ،هیددروپرایمین

بد ر والدد

 :6:2 ،4:2 ،4:1بهترتی نسبت ردیفهای کاشت والد پدری به والد مادری 3 ،2 ،1 .و  :4به ترتی
مادری و هیدروپرایمین  +ده درصد نیترومن اضافی برای والد مادری
4:1, 4:2, 6:2: planting rows ratio of female:male parents, respectively. 1, 2, 3, 4: difference in sowing time, difference in
sowing depth, seed hydro priming of female parent, seed hydro priming of female parent + Nitrogen fertilizer (10%
additional), respectively

( )Priyanka et al., 2018در صوص تولید ب ر هیبریدد

ردیددف کاشددت و روشهددای زراعددی بددر تعددداد داندده

 )Tanwirدر

در ردیف بالل در سدطح احتمدال پدنج درصدد معندیدار

هیبریدددد تر مطابقدددت دارد .گدددزارش شدددده اسدددت

بددود ،ولددی بددرهمکنش آنهددا معنددیدار نشددد .بیشددترین

کددده افدددزایش عملکدددرد ناشدددی از هیددددروپرایمین

تعددداد داندده در ردیددف بددالل از نسددبت ردیددف کاشددت

میتوانددد بدده دلیددل اسددتقرار سددریع و مطلددوب گیاهددان

 4:2بدست آمد ( 25/5دانه در ردیف) که بدا تیمارهدای

 )Ashrafو اسدتداده بیشدتر آنهدا از

 4:1و  6:2تداو معنیداری داشت .کمترین تعداد دانده

و تابش ورشدیدی باشدد

در ردیددف از نسددبت ردیددف کاشددت  20/1( 4:1داندده)

ارزن و تنددویر و همکدداران (et al., 2007

(and Foolad, 2005

عناصر غ ایی ،رطوبت ا

حاصدددل شدددد (شدددکل  .)3نجددددی ندددژاد و همکددداران

(.)Subedi and Ma, 2005

(et al., 2012

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثدر هدیی یدک از

 )Najafi-Nejadبیشددترین تعدداد داندده در

تیمارهای مورد بررسدی بدر تعدداد ردیدف دانده در بدالل

ردیف را از نسبت ردیدف کاشدت  4:2معمدولی بدسدت

معنیدار نبود .با توجه به اینکه تعداد ردیف دانه در بالل

آوردند .این برتری میتواند بهدلیل افزایش دانه گدرده و
تلقیح مناس

تا حد زیادی تحت تأثیر عوامل منتیکی بوده و بدا توجده

باللها در این تیمار باشد.

به اینکه الینهای والدینی از نظر منتیکی یکسان بودندد،

نتایج نشدان داد کده بیشدترین تعدداد دانده در ردیدف

تیمارهای نسبتهای ردیف کاشت و روشهای زراعدی

بددالل مربددوی بدده تیمددار تددداو در عمددق کاشددت بددود
که با تیمار هیدروپرایمین

اثر معنیداری بر این صدت نداشتند.

بددرای والددد مددادری ا ددتال

نتایج تجزیه واریانس نشدان داد کده اثدر نسدبتهدای
231

 +ده درصد نیترومن اضدافی
معنددیداری نداشددت ،ولددی
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شکل  -2مقایسه میانگین عملکرد ب ر تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در برهمکنش تیمارهای روشهای زراعی و
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Fig. 3. Mean comparison of No. of seed.row of SC Karaj703 hybrid maize in planting rows ratio of of male
(MO17) and female (K47.3) parents treatments
 :6:2 ،4:2 ،4:1بهترتی

نسبت ردیفهای کاشت والد پدری به والد مادری 4:1, 4:2, 6:2: planting rows ratio of female:male parents, respectively

معنیداری

همزمددانی و تقددارن گردهافشددانی و کاکددلدهی اسددت.

بین سایر تیمارهای روشهای زراعی تداو

مشددددددداهده نشدددددددد (شدددددددکل  .)4در گیاهدددددددان

بیشترین تعداد دانه در ردیدف بدالل در تیمارهدای عمدق

بددا گردهافشددانی آزاد نظیددر تر  ،تعددداد داندده از جملدده

کاشت والد پدری نشان دهنده موفقیت آمیدز بدودن ایدن

اجزای مهدم عملکدرد اسدت کده بده مقددار زیدادی تدابع

روش بود.

شکل  -4مقایسه میانگین تعداد دانه در ردیف بالل تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در تیمارهای روشهای زراعی
Fig. 4. Mean comparison of No. of seed.row- of SC Karaj703 hybrid maize in agronomic techniques treatments
 3 ،2 ،1و  :4به ترتی تغییر در زمان کاشت ،تغییر در عمق کاشت ،هیدروپرایمین ب ر والد مادری و هیدروپرایمین  +ده درصد نیترومن اضافی برای والد مادری
1, 2, 3, 4: difference in sowing time, difference in sowing depth, seed hydro priming of female parent, seed hydro priming of
female parent + Nitrogen fertilizer (10% additional), respectively

نتایج تجزیه واریانس نشان داد اثر نسبتهای ردیدف

وزن هزار دانه  262/7گرم از نسبتهای ردیدف کاشدت

کاشت و روشهای زراعی بر وزن هدزار دانده در سدطح

 4:2و تیمار تداو در عمدق کاشدت حاصدل شدد ،ولدی

احتمال پنج درصد و برهمکنش آنها بدر وزن هدزار دانده

میان سایر ترکیبا تیماری ا تال

معنیداری مشداهده

در سدطح احتمددال یدک درصددد معندیدار بددود .بیشددترین

نشد (شکل  .)5این نتایج با یافتدههای ناگدار و همکداران
232
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شکل  -3مقایسه میانگین تعداد دانه در ردیف بالل تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در تیمارهای نسبتهای ردیف
کاشت والد پدری ( )MO17و والد مادری ()K47.3

" اثر نسبتهای ردیف کاشت و روشهای ،...افشارمنش و همکاران"225-238 ،1399 ،

(et al., 1998

 )Nagarمطابقددت دارد .آنهددا گددزارش

کردندددددد کددددده هیددددددروپرایمین
باع

نسبتهای ردیف کاشت الینهدای تر بدر وزن هدزار
دانه ،معنیدار نبود ،ولی آنها نسبت شش ردیف کاشدت

الینهدددددای تر

مراحددل زایشددی دو والددد شددد .بهدارونددد و همکدداران

تیماری از لحاظ کم هزینه بودن و

(et al., 2010

مطلوبترین ترکی

وزن هزار دانه باال معرفی کردند.

 )Behdarvandگددزارش دادنددد کدده اثددر

شکل  -5مقایسه میانگین وزن هزار دانه تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در برهمکنش تیمارهای روشهای زراعی
و نسبتهای ردیف کاشت والد پدری ( )MO17و والد مادری ()K47.3
Fig. 5. Mean comparison of 1000 grain weight of SC Karaj703 hybrid maize in interaction effect of agronomic
techniques and planting rows ratio of male (MO17) and female (K47.3) parents treatments
ب ر والد مادری

 :6:2 ،4:2 ،4:1بهترتی نسبت ردیفهای کاشت والد پدری به والد مادری 3 ،2 ،1 .و  :4به ترتی تغییر در زمان کاشت ،تغییر در عمق کاشت ،هیدروپرایمین
و هیدروپرایمین  +ده درصد نیترومن اضافی برای والد مادری
4:1, 4:2, 6:2: planting rows ratio of female:male parents, respectively. 1, 2, 3, 4: difference in sowing time, difference in sowing
depth, seed hydro priming of female parent, seed hydro priming of female parent + Nitrogen fertilizer (10% additional), respectively

کردند .بهنظر میرسد کده کداهش درصدد چدوب بدالل

نتایج تجزیه واریدانس نشدان داد کده اثدر روشهدای
زراعددی (در سددطح احتمددال یددک درصددد) و نسددبتهای

در نسددبت ردیددف کاشددت  4:2بددهعلددت تلقددیح مناس د

ردیف کاشت (در سطح احتمال پنج درصد) بدر درصدد

مادگیهددا بددوده کدده در نتیجدده تعددداد داندده در بددالل

چددوب بددالل معنددیدار بددود .مقایسدده میانگینهددای اثددر

و عملکرد دانه افزایش یافته و درصد چوب بالل کاهش

نسبتهای ردیف کاشت بر درصد چوب بالل نشدان داد

یافته است .کمترین درصد چدوب بدالل ( 10/1درصدد)

که کمترین درصد چوب بالل ( 11/4درصد) مربوی بده

از تیمار تداو در عمق کاشت حاصل شد که نسبت بده

نسبت کاشت  4:2بود (شکل  .)6نجدی نژاد و همکداران

 3تیمار دیگر برتر بود (شکل  .)7کاهش درصدد چدوب

( )Najafi-Nejad et al., 2012نیز کمترین درصدد چدوب

بالل در این تیمار احتمداال بده دلیدل افدزایش طدول دوره

بالل را در نسبتهای ردیدف کاشدت  4:1معمدولی4:2 ،

گردهدهی و تامین گرده کافی در مقایسه با سایر تیمارها

معمدددولی و  4:2متدددراکم تر هیبریدددد  704گدددزارش

است.
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افزایش درصد سبز شددن گیاهچدهها و همزمدانی

والددد مددادری بددا تددراکم  80هددزار بوتدده در هکتددار را

"نشریه علوم زراعی ایران" ،جلد بیست و دوم ،شماره  ،3پاییز 1399

والد پدری ( )MO17و والد مادری ()K47.3
)Fig. 6. Mean comparison of cob percent of SC Karaj703 hybrid maize in planting rows ratio of of male (MO17
and female (K47.3) parents treatments
 :6:2 ،4:2 ،4:1بهترتی

نسبت ردیفهای کاشت والد پدری به والد مادری 4:1, 4:2, 6:2: planting rows ratio of female:male parents, respectively

شکل  -7مقایسه میانگین درصد چوب بالل تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در تیمارهای روشهای زراعی
Fig. 7. Mean comparison of of cob percent of SC Karaj703 hybrid maize in agronomic techniques treatments
 3 ،2 ،1و  :4به ترتی تغییر در زمان کاشت ،تغییر در عمق کاشت ،هیدروپرایمین ب ر والد مادری و هیدروپرایمین  +ده درصد نیترومن اضافی برای والد مادری
1, 2, 3, 4: difference in sowing time, difference in sowing depth, seed hydro priming of female parent, seed hydro priming of
female parent + Nitrogen fertilizer (10% additional), respectively

کمترین وزن چوب بالل ( 3/8گرم) از تیمار تداو

نتایج تجزیه واریدانس نشدان داد کده اثدر نسدبتهای
ردیف کاشدت (در سدطح احتمدال یدک درصدد) و اثدر

در عمددق کاشددت حاصددل شددد کدده بددا تد داو در زمددان

روشهای زراعی (در سطح احتمال پنج درصد) بدر وزن

کاشدددت ( 7/02گدددرم) تدددداو معندددیداری نداشدددت

چوب بالل معنیدار ،ولی برهمکنش آنها غیدر معندیدار

(شکل  .)9نسبت کاشت  4:2و تداو در عمق کاشدت

بددود .کمتددرین وزن چددوب بددالل از نسددبتهای ردیددف

و کددافی جهددت تلقددیح مددادگی

بددا تولیددد گددرده مناسد

کاشت  5/2( 4:2گرم) حاصل شد .وزن چوب بدالل در

باع

نسبتهای ردیف کاشدت  4:1و  6:2تدداو معندیداری

عملکرد دانه شدند .علت کمتدر بدودن وزن چدوب بدالل

نداشتند (شکل .)8

در این تیمار میتواند بده علدت افدزایش یرفیدت مخدزن
234
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شکل  -6مقایسه میانگین درصد چوب بالل تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در تیمارهای نسبتهای ردیف کاشت

" اثر نسبتهای ردیف کاشت و روشهای ،...افشارمنش و همکاران"225-238 ،1399 ،

بهعلت افزایش یرفیدت مخدزن ،سدهم بیشدتری از مدواد

در شدددرای تدددنش شدددکی ،میدددزان ا تصددداص مدددواد

فتوسددنتزی سددا ته شددده در دانددههددا انباشددته شددده و

فتوسنتزی بهعلت کاهش تعداد دانده (مخدزن) بده چدوب

سهم کمتری به چوب بالل ا تصاص مدییابدد و باعد

بالل ا تصداص مدییابدد و در شدرای بددون تدنش ایدن

کاهش وزن چدوب بدالل مدیشدود .قبدادی و همکداران

وضعیت برعکس است.

شکل  -8مقایسه میانگین وزن چوب بالل تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در تیمارهای نسبتهای ردیف کاشت
والد پدری ( )MO17و والد مادری ()K47.3
)Fig. 8. Mean comparison of cob weight of SC Karaj703 hybrid maize in planting rows ratio of of male (MO17
and female (K47.3) parents treatments
 :6:2 ،4:2 ،4:1بهترتی

نسبت ردیفهای کاشت والد پدری به والد مادری 4:1, 4:2, 6:2: planting rows ratio of female: male parents, respectively

شکل  -9مقایسه میانگین وزن چوب بالل تر هیبرید سینگلکراس کرج  703در تیمارهای روشهای زراعی
Fig. 9. Mean comparison of of cob weight of SC Karaj703 hybrid maize in agronomic techniques treatments
 3 ،2 ،1و  :4به ترتی تغییر در زمان کاشت ،تغییر در عمق کاشت ،هیدروپرایمین ب ر والد مادری و هیدروپرایمین  +ده درصد نیترومن اضافی برای والد مادری
1, 2, 3, 4: difference in sowing time, difference in sowing depth, seed hydro priming of female parent, seed hydro priming of
female parent + Nitrogen fertilizer (10% additional), respectively

نتیجهگیری

کاشدددت در روش همزمدددانی گلددددهی بدددر عملکدددرد

ارزیابی اثر نسدبتهای ردیدف کاشدت و روشهدای

بدددد ر معنددددیدار بددددود و بیشددددترین عملکددددرد بدددد ر

ایجاد همزمانی گلدهی الینهدای والددینی بدر عملکدرد

( 3620کیلددوگرم در هکتددار) از نسددبت ردیددف کاشددت

ب ر و صوصدیا زراعدی تر هیبریدد سدینگلکراس

والد پدری به والد مادری  4:2با روش هیددروپرایمین

کرج  703نشدان داد کده بدرهمکنش نسدبتهای ردیدف

 10 +درصد نیترومن اضافی بدسدت آمدد .ایدن تیمدار بدا
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باشددد .زمددانی کدده تعددداد داندده افددزایش پیدددا مددیکنددد،

( )Ghobadi et al., 2015گزارش کردند که که در تر

1399  پاییز،3  شماره، جلد بیست و دوم،""نشریه علوم زراعی ایران

پدری نسبت به والد مادری و نسبت ردیف کاشت والدد

 و روش4:2 تیمارهدددددای نسدددددبت ردیدددددف کاشدددددت

بده

زراعی تداو در زمان کاشت و نسبت ردیدف کاشدت

 برای منطقه جیرفت مناس4:2 پدری به والد مادری
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.نظر میرسد

با عملکدرد بد ر

 و تداو در عمق کاشت (بهترتی4:2

 تدداو معندیداری،) کیلوگرم در هکتار3450  و3590
سپاسگزاری

 در این تیمارها بیشترین انطبا یهور گل آتیدن.نداشتند

از همکاران بخدش تحقیقدا علدوم زراعدی و بداغی

نر والدد پددری و یهدور گدل آتیدن مداده والدد مدادری

مرکددز تحقیقددا و آمددوزش کشدداورزی و منددابع طبیعددی

 بر اساس نتایج حاصل از این آزمدایش و بدا.بدست آمد

جنوب استان کرمدان کده نگارنددگان را در اجدرای ایدن

محدل اجدرای آزمدایش و سدهولت

. کمال تشکر و قدردانی را داریم،پرومه یاری نمودند

توجه به بافت ا

 تیمدار عمدق کاشدت بیشدتر والدد،تنظیم دستگاه ب رکار
منابع مورد استفاده
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Downloaded from agrobreedjournal.ir at 13:22 +0430 on Saturday May 15th 2021

hybrid in Jiroft, Iran
Afsharmanesh, G.R.1, A. Aien2, S.M. Alavi-Siney3 and M. Eshraghi-Nejad4

ABSTRACT
Afsharmanesh, G.R., A. Aien, S.M. Alavi-Siney and M. Eshraghi-Nejad. 2020. Effect of planting row ratios of parental lines
and agronomic techniques on synchronizing of flowering and seed production of maize (Zea mays L.) SCK703 hybrid in Jiroft,
Iran. Iranian Journal of Crop Sciences. 22(3): 225-238. (In Persian).

To investigate the effect of different planting row ratios of parental lines and agronomic methods on
synchronizing of flowering and seed production of SCK703 hybrid maize, a field experiment was carried out as
a strip plot arranegemnts in randomized complete block design with three replications in southern Kerman
agricukltural and natural rseraech and education center, Jiroft, Iran, in 2015 growing season. In this experiment,
vertical factor included maternal:parental row ratios at three levels (4:1, 4:2 and 6:2) and horizontal factor
(agronomic techniques) at four levels included: 1. different sowing dates; the first paternal line sown when the
maternal’s radicle reached two centimeters and the second paternal line when 50% emergence of maternal line .
2. different sowing depth; sowing depth for the first and second paternal lines were 6 and 8 centimeter,
respectively. Maternal line’s sowing depth was 4 centimeter in all treatments 3. seed hydro-priming of maternal
line and 4. seed hydro-priming + 10% additional nitrogen. The effect of different planting row ratios of parental
lines was significant on seed yield, however the effect of agronomic techniques applied for synchronizing of
flowering was not significant. Grain yield was significantly affected by the interaction of planting row ratios ×
agronomic techniques. The highest seed yield (3620 kg.ha-1) was obtained from 4:2 parental planting row ratios
and hydro-priming + 10% additional nitrogen. This package of treatment was not significantly different from the
package of treatments of planting row ratio (4:2) and different sowing date and sowing depth with seed yield of
3590 and 3450 kg.ha-1, respectively. Therefore, for easier caliberation of seed sowing machine, it is more
practical to sow the first paternal line in six centimeter depth and the second paternal line in 8 cenetmeter depth
(the maternal line sowing depth would be four centimeter in all treatments). The maternal:parental planting row
ratio of 4:2 is suitable for Jiroft regions in Iran.
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