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 چکيده

برداشت و به عنوان سبزی  ،ست که در مرحله قبل از رسیدگیذرت شیرین یکی از ارقام ذرت با محتوی قند باال ا     

شود. به منظور بررسی اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین، آزمایشی به صورت فاکتوریل مصرف می

تکرار در سال های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سه در قالب طرح بلوک

بوته در متر مربع( و چهار رقم )مریت، پاشن، بیسین و چیس(  5/2و  5/6، 7/5اجرا شد. سه تراکم بوته ) 1317-13زراعی 

انتخاب شدند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، اجزای عملکرد )عملکرد تر بالل، تعداد بالل در بوته و  فاکتوربه عنوان 

اثر ساده تراکم بوته و رقم نتایج نشان داد که رد بیولوژیک و دانه و شاخص برداشت ذرت شیرین بودند. وزن هزار دانه(، عملک

دار بود. با افزایش تراکم بوته عملکرد بر ارتفاع بوته، تعداد بالل در بوته، عملکرد تر بالل، وزن هزار دانه و عملکرد دانه معنی

که باالترین عملکرد دانه کاهش یافت، به طوریای یل افزایش رقابت درون گونهبه دلافزایش و سپس تر بالل و عملکرد دانه 

به ترتیب در عملکرد بیولوژیک و کمترین بیشترین گرم در متر مربع( بود.  3/511بوته در متر مربع ) 5/6مربوط به تراکم 

اثر متقابل تراکم بوته و ربع( بدست آمد. گرم بر متر م 1271بوته در متر مربع ) 7/5گرم در متر مربع( و  1111) 5/6تراکم 

عملکرد در  باالتریندار بود. رقم بر عملکرد تر بالل، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت ذرت شیرین معنی

بع و بوته در متر مر 7/5گرم در متر مربع و کمترین آن مربوط به تراکم  1/611بوته در متر مربع و رقم پاشن با  5/6تراکم 

رقم مریت ظرفیت تولید بیشتری  رسدبه طور کلی با توجه به نتایج، به نظر می .گرم بر متر مربع بود 3/473رقم چیس با 

 مشهد دارد. اقلیمیشرایط  درآزمایش این تحت تأثیر تراکم در شرایط مشابه 

  عملکرد تر بالل، محتوی قندذرت شیرین، تراکم، رقم،  :های کليدیواژه

                                                           
معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فردوسی  11/14/1313مصوب  31131/7طرح شماره رشناسی ارشد دانشجو )مقاله مستخرج از پایان نامه کا - 1

 باشد.( میمشهد

 

mailto:khorramdel@um.ac.ir


                                               Research in Field Crops’ Vol. 3, No 1, 2015'1314، 1، شماره 3جلد  "پژوهش در گياهان زراعی"

 

71 

 

 مقدمه

( گیاهی از Zea mays var. Saccharataذرت شیرین )

 ،های کربن، قندهیدرات است که از نظر تیره گندمیان

-میغنی ، مواد معدنی و پروتئین C و A ،Bهای ویتامین

این گیاه تغییریافته  .(2009et al.,  Rahmaniباشد )

ژنتیکـی از ذرت معمـولی اسـت کـه بـا انجـام جهش 

از کروموزوم شماره چهار ذرت  Su ژنتیکی در لوکوس

(. تولید این Farivar, 1999معمولی حاصـل شـده اسـت )

محصول برای مصارف خوراکی به صورت تازه و در صنایع 

 Rahmaniغذایی و تبدیلی ارزشمند و حائز اهمیت است )

2009et al.,  علوفه (. دوره رشد کوتاه و برداشت در مرحله

شت در تناوب زراعی و تأمین علوفه ، این گیاه را برای کاسبز

مناسب گردانیده است. خصوصیات این گیاه نظیر دوره رشد 

کوتاه و برداشت در مرحله سبز بودن علوفه، آن را برای 

کاشت در تناوب زراعی و تأمین علوفه گیاهی مناسب 

 (. Oktem, 2005گردانیده است )

در  های مهم تحقیقاتیتعیین تراکم کاشت یکی از اولویت

باشد. به بیان دیگر، کاشت یک محصول در هر منطقه می

جهت زراعی تغییر تراکم کاشت یکی از ابزارهای مدیریت 

برداری از عوامل محیطی، عناصر غذایی و به ویژه نور بهره

تواند باشد، لذا ساختار پوشش گیاهی )کانوپی( ذرت میمی

کارایی  تأثیر مهمی در افزایش عملکرد داشته باشد، چرا که

داری وابسته به فتوسنتز و رشد در ذرت به طور معنی

چگونگی ساختار کانوپی و توزیع عمودی نور در داخل آن 

در (. به عنوان یک اصل کلی، Sidehvand, 2000باشد )می

ای باعث کاهش گونههای بیش از مطلوب رقابت درونتراکم

 ،تر از مطلوبهای کمعملکرد شده و بالعکس در تراکم

امکانات محیطی اعم از نور، فضا، آب و خاک به نحو مطلوب 

 Martin) استفاده نشده و عملکرد نیز کاهش خواهد یافت

& Deo, 2000) البته در تراکم مطلوب عالوه بر استفاده .

-ای و درون گونهمطلوب از عوامل محیطی، رقابت بین گونه

وب باشد. در شرایط انتخاب تراکم مطلای نیز حداقل می

همچنین، فضای کافی برای انجام عملیات داشت تأمین و 

گردد شرایط الزم برای ارتقای کیفیت محصول نیز مهیا می

(Martin & Deo, 2000). ( ادوارد و همکارانEdwards 

et al., 2005) افزایش جذب  ترین روشترین و سادهمتداول

. کردند گزارشتشعشع را افزایش تعداد بوته در واحد سطح 

نامبردگان دلیل این امر را به افزایش شاخص سطح برگ 

نسبت دادند. تحقیقات نشان داده است که با افزایش تراکم، 

عملکرد دانه ذرت تا حدی افزایش یافته و پس از آن ثابت 

های خیلی باال به علت رقابت شدید بین ماند و در تراکممی

بیل آب، گیاهان و در نتیجه محدود شدن منابع محیطی از ق

 & Shapiroیابد )نور و مواد غذایی عملکرد کاهش می

Wortmann, 2006). دزفولی و همکاران -هاشمی

(2001et al.,  Dezfoli-Hashemi گزارش کردند که )

ذرت شیرین در شرایط برای بوته در هکتار  25111تراکم 

آب و هوایی خوزستان با توجه به کامل نشدن پوشش 

بوته  25111ده و تراکم بیش از کانوپی مزرعه، کم بو

نماید. گاردنر و همکاران عملکرد بیشتری تولید می

(Gardner et al., 2000 بهترین تراکم بوته برای ذرت )

هزار بوته اعالم کردند. رانجاراجــان و  51شیرین را درحدود 

( با بررسی اثر تراکم Rangaraja et al., 2002همکــاران )

ل وکیفیـت آن در ذرت شـیرین د بـالبوتـه و رقم برعملکر

در شرایط آب و هوایی نیویورک گـزارش کردنـد رس زود

داری بر ها روی ردیف تأثیر معنیکـه ارقـام و فاصله بوته

 (Duncan, 1984)عملکرد بالل داشت. در مطالعه دانکـن 

مشخص گردید که با افـزایش تـراکم گیـاهی در ذرت، وزن 

-ش یافت که این کاهش وزن به سایهبالل در هر گیاه کاه

 های مجاور نسبت داده شد.اندازی بوته

نوع رقم یکی دیگر از عوامل زراعی است که از طریق 

داری تحت تأثیر پتانسیل ژنتیکی، عملکرد را به طور معنی

اوکتم و همکاران (. Akintoye et al., 1997)دهد قرار می

(Oktem et al., 2004گزارش نمودند که )  م ارقاواکنش

 ذرت نسبت به تراکم بوته متفاوت است. موریس و همکاران

(Morris et al., 2000)  در بررسی تراکم مناسب ذرت

شیرین در منطقه شمال شرقی ایالت متحده گزارش کردند 

بوته در هکتار  61711تا  51311که اکثر ارقام این گیاه در

قان همچنین را تولید کردند. این محقدانه حداکثر عملکرد 

 21/12های با طول بیش از که باللصورتیدر اظهار داشتند 

متر مد نظر باشد، با در نظر گرفتن خصوصیت رقم سانتی

بوته در هکتار  51311تا  35511شود تراکم بین توصیه می
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و  درانجاراجاتحقیقات مورد استفاده قرار گیرد. نتایج 

اثر تراکم  رهدربا( Rangarajan et al., 2002همکاران )

بوته و رقم بر عملکرد بالل و کیفیت آن در ذرت شیرین زود 

کاشت در منطقه نیویورک نشان داد که اثر رقم و فاصله بوته 

دار بود. نتایج روی ردیف بر عملکرد بالل و طول بالل معنی

( نشان 2008et al.,  Farhadiمطالعه فرهادی و همکاران )

دهای مختلف ذرت متفاوت داد که عملکرد دانه در هیبری

از نظر  Shimmerو  KSC403که دو هیبرید است به نحوی

داری با عملکرد دانه در واحد سطح دارای تفاوت معنی

( با Afsharmanesh, 2007یکدیگر بودند. افشارمنش )

تری وی ، 214بررسی چهار رقم )هیبرید سینگل کراس 

 و هیبرید 211هیبرید سینگل کراس کرج  ،642کراس

 5/1و  5/2، 5/6، 5/5چهار تراکم ) در( 271سینگل کـراس 

عملکرد  ،بوته در متر مربع( نشان داد که بـا افـزایش تـراکم

 5/5دانه افزایش پیدا کرد و باالترین عملکرد دانه برای تراکم 

تن در هکتار( بدست آمد.  46/11بوته در متر مربع )

ربوط به هیبرید بیشترین عملکرد در مقایسه بین ارقام نیز م

تن در هکتار( بود. البته معموالً  16/11) 271سینگل کراس 

شود که در بین اجزای عملکرد، وزن هزار دانه، عنوان می

های ژنتیکی صفتی است که وابستگی بیشتری به ویژگی

گیرد ارقام داشته و کمتر تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می

(Lafond, 1994 .) 

رین گیاه زراعی جدیدی در ایران از آنجا که ذرت شی

زراعی در مورد این گیاه نسبتاً باشــد و اطالعات بهمی

بررسی  ی برایباشــد، لذا به همین منظور آزمایشمحدود می

-بالل )با مصرف تازهبذر بر عملکرد  های مختلفاثرات تراکم

و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین در خوری( 

 وایی مشهد به اجرا در آمد. شرایط آب و ه

 

 هامواد و روش
این پژوهش در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی 

 16درجه و  36دانشگاه فردوسی مشهد با عرض جغرافیایی 

دقیقه  36درجه و  51دقیقه شمالی و طول جغرافیایی 

-13متری از سطح دریا در سال زراعی  151شرقی و ارتفاع 

زمایش به صورت فاکتوریل در قالب به اجرا در آمد. آ 1317

های کامل تصادفی با سه تکرار در زمینی به ابعاد طرح بلوک

بوته در  5/2و  5/6، 7/5متر اجرا شد. سه تراکم  5/54×17

بوته  25111و  65111، 57111)به ترتیب برابر با متر مربع 

ذرت شیرین  3و چیس 7و دو واریته هیبرید مریتدر هکتار( 

ذرت فوق شیرین به عنوان  5و پاشن 4بیسین و دو واریته

 فاکتورهای آزمایش مدنظر قرار گرفتند. 

سازی زمین شامل دو پس از اجرای عملیات آماده

 4×3هایی به ابعاد نوبت شخم عمود بر هم و دیسک، کرت

ها به ترتیب ها و بلوکبین کرت متر مربع تهیه شد. فاصله

فته شد. بذرها به صورت متر در نظر گر 5/1متر و سانتی 51

متر سانتی 25 ردیف دستی بر روی چهار ردیف، با فاصله بین

متر برای سانتی 11و  71، 76)به ترتیب با فاصله روی ردیف 

 11در عمق ( بوته در متر مربع 5/2و  5/6، 7/5 هایتراکم

سیستم در اوایل تیر ماه کاشته شدند. طبق متری سانتی

کیلوگرم در هکتار کود فسفات  311منطقه،  زراعی مرسوم

 51تریپل قبل از کاشت با خاک مخلوط شد. همچنین 

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن )از منبع اوره( طی سه نوبت 

برگی و ظهور گل آذین نر به  7-3همزمان با کاشت، مرحله 

صورت سرک همزمان با آبیاری به خاک اضافه شد. جهت 

، اولین آبیاری بالفاصله هایکنواختی در سبز شدن گیاهچه

نشتی با فاصله هر  های بعدی به شیوهپس از کاشت و آبیاری

هفت روز یکبار تا پایان فصل رشد انجام شد. برای رسیدن 

برگی انجام  4-6به تراکم مورد نظر، عملیات تنک در مرحله 

برگی  5و  3های هرز در دو مرحله شد. وجین دستی علف

 انجام گرفت.  ذرت شیرین به صورت دستی

 5روز پس از کاشت و در تاریخ  72برداری اولین نمونه

 14های بعدی به فاصله هر برداریو نمونه 1313مرداد ماه 

گیری روز یکبار تا پایان فصل رشد )پنج نوبت( جهت اندازه

تر تبدیل شده ها به قطعات کوچکارتفاع بوته انجام شد. بوته

با دمای جمع ماده خشک( )جهت تعیین میزان تو در آون 

ساعت قرار داده شدند و  27گراد به مدت درجه سانتی 25

پس از خشک شدن با ترازوی با دقت یک صدم توزین شدند. 

                                                           
1- Merit 

2- Chase 

3- Basin 

4- Passion 
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کامل،  رسیدگیگیری عملکرد نهایی، پس از برای اندازه

ای از طرفین با حذف اثرات حاشیهها بوتهملیات برداشت ع

شد. عملکرد بیولوژیک  متر مربع انجام 5/1از سطح  کرت

گیری ها در سایه و هوای آزاد اندازهپس از خشک شدن بوته

ها جدا شده و عملکرد دانه و تعیین شد. پس از آن، دانه

صفات تعداد بالل در همزمان با برداشت، گیری شد. اندازه

و وزن هزار دانه از سطح هفت  در بوته باللتر  عملکردبوته، 

با  هااطمینان از نرمال بودن داده پس از بوته ثبت شد. 

 رسمتجزیه شد.  SAS ver. 9.11 افزاراستفاده از نرم

ها با میانگینگرفت و  انجام  Excelافزار نرم نمودارها با

ای دانکن در سطح احتمال پنج امنهداستفاده از آزمون چند 

 درصد مقایسه شدند.

  

 نتايج و بحث

ته بر عملکرد و اجزای اثر تراکم بونتایج تجزیه واریانس 

نشان داده شده  1عملکرد ارقام ذرت شیرین در جدول 

است.

 
 ارقام ذرت شيرينو اجزای عملکرد تجزيه واريانس اثر تراکم بوته بر عملکرد   -1 جدول

Table 1- Analysis of variance for the effects of plant density on yield and yield components of sweet corn cultivars 

 منابع تغییرات
S.O.V. 

 درجه آزادی

df 

 میانگین مربعات
Squares of mean 

 ارتفاع بوته
Plant 

height 

لعملکرد تر بال  

Fresh 

weight of 

ear 

 تعداد بالل
Ear 

number 

 وزن هزار دانه
1000-grain 

weight 

عملکرد 

 بیولوژیک
Biological 

yield 

 عملکرد دانه
Grain yield 

اخص ش

 برداشت
Harvest 

index 
 تکرار

Replication 
2 ns93 ns76 ns0.001 ns12.07 ns14178 ns25 ns6.83 

(A)رقم 
Cultivar (A) 

3 **1065 **147414 **0.14881 **27.3 **391204 **489.8 ns2.8 

(B)   تراکم

Density (B) 
2 **20.68 **120228 0.28740** **246.77 ns84009 **29889 *4920 

A*B 6 ns18.37 **3549 ns0.0017 ns10.01 *11328 **1177 **44.6 

 خطا

Error 
22 78 196 0.0018 4.56 33154 65 214.49 

 ضریب تغییرات )%(

CV (%) 
6.1 1.50 3.41 0.71 10.09 1.5 10.40 

ns دار در سطح احتمال پنج و یک درصد دار و معنی، * و **: به ترتیب غیرمعنی 

ns, * and ** are non significant and significant at 5 and 1% probability levels, respectively. 

 

 ارتفاع بوته

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که رقم حداکثر ارتفاع 

داری تحت تأثیر قرار داد به طور معنی بوته ذرت شیرین را

(11/1≥p با گذشت زمان ارتفاع بوته ارقام 1( )جدول .)

روز پس از سبز شدن  111فزایش یافت و در حدود مختلف ا

به حداکثر میزان خود رسید. در این زمان، رقم پاشن با 

 171متر بیشترین و رقم بیسین با ارتفاع سانتی 157ارتفاع 

 (. 1متر کمترین ارتفاع بوته را داشتند )شکل سانتی
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 يرين در طی فصل رشداثر رقم بر روند تغييرات ارتفاع ساقه اصلی ذرت ش -1شکل 

Figure 1- Effect of cultivar on plant height trend of sweet corn during the growing season 

 

داری شیرین به طور معنیحداکثر ارتفاع بوته ارقام ذرت

(. با 1( )جدول p≤11/1تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفت )

داری ه طور معنیبارتفاع بوته ارقام مختلف  ،افزایش تراکم

که در طول فصل رشد باالترین ارتفاع افزایش یافت؛ به طوری

 (. 7برای بیشترین تراکم بدست آمد )شکل 
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 اثر رقم بر عملکرد بيولوژيک ذرت شيرين مقايسه ميانگين  -2شکل 
Figure 2- Mean comparisons for the eeffect of cultivar on biological yield of sweet corn  

 .(≥15/1p)داری بر اساس آزمون دانکن دارند های دارای حروف متفاوت، تفاوت معنیمیانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on Duncan test (p≤0.05). 

 

بوته در متر مربع  5/2به  7/5با افزایش تراکم بوته از 

درصد  77و  11اشن و مریت به ترتیب برابر با ارتفاع ارقام پ

که ارتفاع رقم چیس بدون تغییر ماند افزایش یافت؛ در حالی

درصد کاهش مشاهده گردید  16و در خصوص رقم بیسین 

شود که افزایش تعداد بوته از چنین استنباط می(. 4)جدول 

ها را طریق کاهش نور رسیده به کف کانوپی رقابت بین بوته
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جذب تشعشع افزایش داده و از طرف دیگر، به دلیل برای 

ها و گرهتخریب نوری اکسین باعث افزایش طول میانعدم 

(. Duncan, 1984در نهایت، افزایش ارتفاع بوته گردید )

( در 2008et al.,  Mokhtarpourمختارپور و همکاران )

بررسی اثر تراکم بر ارتفاع بوته ذرت شیرین بیان کردند که 

نتایج ن با افزایش تراکم بوته ارتفاع نیز افزایش یافت. همزما

( Ghasemi, 2010&  Madaniتحقیق مدنی و قاسمی )

دار بین ارقام ذرت شیرین از نظر نیز مؤید وجود تفاوت معنی

 ارتفاع بوته بود.

 

 عملکرد بيولوژيک

داری عملکرد بیولوژیک ذرت شیرین به طور معنی 

(. به 1( )جدول p≤15/1فت )تحت تأثیر نوع رقم قرار گر

گرم بر متر مربع و رقم  3/7161که رقم مریت با طوری

گرم بر متر مربع به ترتیب بیشترین و  3/1671بیسین با 

(. 7کمترین میزان عملکرد بیولوژیک را دارا بودند )شکل 

( در آزمایشی نشان دادند که نوع 1311مدنی و قاسمی )

داری شیرین اثر معنیهیبرید بر عملکرد بیولوژیک ذرت 

 داشت. 

اگرچه تراکم بوته بر عملکرد بیولوژیک ذرت شیرین اثر 

های مختلف، داری را نشان نداد، ولی بین تراکممعنی

بوته در متر  5/6بیشترین عملکرد بیولوژیک مربوط به تراکم 

گرم در متر مربع و کمترین میزان مربوط به  1111مربع با 

گرم بر متر مربع بود  2/1271مربع با بوته در متر  7/5تراکم 

Sarlak  &) آقاعلیخانی(. سرلک و 7)جدول 

Aghaalikhani, 2011 نیز بیان کردند که تراکم بوته بر )

داری نداشت. عملکرد بیولوژیک ذرت شیرین تأثیر معنی

( گزارش Faraji, 2012 & Niknamنیکنام و فرجی )

 در بوته 311111 به 25111 از تراکم افزایش کردند که با

 به 74271 از داریمعنی صورت بیولوژیک به عملکرد هکتار،

 توسط تأثیر یافت. این افزایش هکتار در کیلوگرم 31611

همکاران  و بلومنتال جمله از دیگر پژوهشگران

(2003 et al.,Blumenthal نیز تأیید ) است. شده 

در بوته در این آزمایش اثر متقابل نوع رقم و تراکم 

(؛ 1دار بود )جدول بر این صفت اثر معنی %5ح احتمال سط

بوته در متر مربع با  5/6که ارقام مریت در تراکم بطوری

بوته  5/2گرم در متر مربع و بیسن در تراکم  7/7721میزان 

گرم در متر مربع به ترتیب  1/1475در متر مربع با میزان 

صاص بیشترین و کمترین عملکرد بیولوژیک را به خود اخت

واکنش ارقام مختلف نسبت به تراکم  ،. بر این اساسدادند

به  7/5که با افزایش تراکم بوته از بوته متفاوت بود؛ به طوری

بوته در متر مربع عملکرد بیولوژیک ارقام پاشن، مریت و  5/2

-درصد افزایش یافت، در حالی 17و  7، 11چیس به ترتیب 

 6م، کاهش که در خصوص رقم بیسین با افزایش تراک

 (.4درصدی بدست آمد )جدول 

 

 عملکرد تر بالل

اثر ساده نوع رقم، میزان تراکم و همچنین اثر متقابل  

نوع رقم و میزان تراکم بر وزن تر بالل تر ذرت شیریرن در 

( )جدول p≤11/1دار شد )سطح احتمال یک درصد معنی

 (. باالترین عملکرد بالل برای رقم مریت و کمترین عملکرد1

 1133و  1721بالل برای رقم چیس به ترتیب به میزان 

 (. 3گرم بر متر مربع مشاهده شد )جدول 

ذرت  مختلف هایرقم در سبز بالل عملکرد تفاوت

 نیز ( et al.,Erdal 2011) همکاران و اردال توسط شیرین

بوته در متر  5/6گزارش شده است. هیبرید مریت و تراکم 

گرم بر متر مربع باالترین و  4/1111مربع با عملکرد بالل 

 235بوته در متر مربع با عملکرد  7/5چیس و تراکم  هیبرید

. گرم بر متر مربع کمترین میزان عملکرد بالل را نشان دادند

بوته در متر مربع عملکرد  5/2به  7/5با افزایش تراکم بوته از 

تر بالل ارقام پاشن، مریت، چیس و بیسین به ترتیب برابر با 

 (.4درصد افزایش یافت )جدول  17و  11، 1، 41

بوته در متر مربع  5/6های مختلف، تراکم در بین تراکم

ترین عملکرد تر بوته در متر مربع پایین 7/5باالترین و تراکم 

گرم در متر  6/176 و 5/1176بالل را به ترتیب به میزان 

( نشان داد Cox, 2001(. کوکس )7را داشتند )جدول مربع 

با افزایش تراکم گیاهی در برخی ارقام ذرت شیرین،  که

که در برخی ارقام عملکرد تر بالل افزایش یافت، در حالی

 عملکرد تر بالل کاهش یافت. 



                                               Research in Field Crops’ Vol. 3, No 1, 2015'1314، 1، شماره 3جلد  "پژوهش در گياهان زراعی"

 

33 

 

 بر اجزای عملکرد و عملکرد ذرت شيرينبوته اثر ساده تراکم  ميانگين . مقايسه2جدول 

Table 2- Mean comparisons for the simple effect of plant density on yield and yield components of sweet corn cultivars 

 شاخص برداشت دانه )%(

Grain harvest 

index (%) 

عملکرد دانه )گرم در 

 متر مربع(
Grain yield (g.m-

2) 

عملکرد بیولوژیک 

 )گرم در متر مربع(
Biological yield 

(g.m-2) 

 وزن هزار دانه )گرم(
1000-grain 

weight (g) 

 تعداد بالل در بوته
Ear number per plant 

 عملکرد تر بالل

 )گرم در متر مربع(
Fresh weight of ear 

(g.m-2) 

 ارتفاع بوته
(cm) 

Plant 

height 

(cm) 

ر تراکم )بوته د

 متر مربع(
Density 

(Plant.m-2) 

30.3ab 538.5b 1800.9a 293c 1.1c 934.9b 158.25a 7.5 
31.8a 591.3a 1888a 298.6b 1.3b 1026.5a 143.25b 6.5 
27.8b 176.1c 1720.7a 301.9a 1.4a 826.6c 132.08c 5.2 

 .(≥15/1p)داری بر اساس آزمون دانکن دارند های دارای حروف متفاوت، تفاوت معنی*میانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on Duncan test (p≤0.05). 
 

 

 اثر ساده رقم بر اجزای عملکرد و عملکرد ذرت شيرين ميانگين . مقايسه3جدول 

Table 3- Mean comparisons for the simple effect of plant density on yield and yield components of sweet corn cultivars 
شاخص برداشت دانه 

)%( 
Grain harvest 

index (%) 

 وزن هزار دانه )گرم(
1000-grain weight 

(g) 

 تعداد بالل

 )در بوته(
Ear number 

(No.plant-1) 

 عملکرد تر بالل

 )گرم در متر مربع(
Fresh weight of 

ear (g.m-2) 

 ارتفاع بوته
(cm) 

Plant height (cm) 

 رقم
Cultivar 

30.3a 295.8b 1.3b 981.6b 152a 
 پاشن

Passion 

30.4a 299.6a 1.4a 1085.1a 151.22a 
 مریت

Merit 

30.1a 297.1ab 1.2c 841.6c 146.22a 
 چیس

Chase 

29.2a 298.8a 1.2c 809.1d 128.6b 
 بیسین
Basin 

 .(≥15/1p)داری بر اساس آزمون دانکن دارند های دارای حروف متفاوت، تفاوت معنی*میانگین

ntly difference based on Duncan test (p≤0.05).* Means with the different letter(s) have significa 
 

 تعداد بالل در بوته

با بررسی نتایج مربوط به تعداد بالل در بوته ذرت  

شیرین مشاهده شد که اثر تراکم بر تعداد بالل در متر مربع 

بوته در متر  7/5(. تراکم 1( )جدول p≤11/1دار بود )معنی

بوته در متر  5/2ن و تراکم بالل در بوته بیشتری 4/1مربع با 

بالل در بوته کمترین تعداد بالل را به خود  1/1مربع با 

 (. 7اختصاص دادند )جدول 

( نیز et al., Rahmani 2009رحمانی و همکاران )

بیان کردند که میزان تراکم بوته در واحد سطح بر تعداد 

ل های بیشتر به دلیدار شد. در تراکمبالل در بوته تأثیر معنی

افزایش تعداد بوته در واحد سطح پایین بودن تعداد بالل در 

et al., Rahmani بوته جبران شد. رحمانی و همکاران )

 15111، 66111( در آزمایشی که بر روی سه تراکم )2009

انجام دادند، گزارش کردند که  بوته در هکتار( 11111و 

تراکم بیشترین تعداد بالل ذرت شیرین در بوته در هکتار از 

بوته بدست آمد و با افزایش تراکم بوته از میزان  15111

باال رفتن تراکم گیاهی باعث تعداد بالل در بوته کاسته شد. 

شود که رقابت گیاهان شدیدتر شده و در نتیجه رشد و می

 et al.,Rahmani تولید بالل در هر بوته کاهش یابد )

فزایش ( دلیل اBack & Lees, 1990بک و لیس ) (.2009

های باال را به افزایش تعداد بوته در عملکرد بالل در تراکم

 & Niknam) واحد سطح نسبت دادند. نیکنام و فرجی

Faraji, 2012) از  بوته تراکم افزایش گزارش کردند که با

 طور بالل به تعداد هکتار، در بوته 131111به  25111

 ش یافت. افزای مترمربع در بالل 1/17 به 4/2 از داریمعنی
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 . مقايسه ميانگين اثر متقابل رقم و تراکم بر اجزای عملکرد و عملکرد ذرت شيرين4جدول

Table 4- Mean comparisons for the interaction between cultivar and plant density of on yield and yield components of sweet corn  

 رقم
Cultivar 

تر تراکم )بوته در م

 مربع(
Density 

(plant.m-2) 

 

ارتفاع بوته   

 (cm) 

Plant height 

 (cm) 

 تعداد بالل

 )در بوته(
Ear number 

 (No.plant-1) 

 عملکرد تر بالل

 )گرم در متر مربع(
Fresh weight of ear 

(g.m-2) 

 وزن هزار دانه )گرم(
1000-grain 

weight 

 (g) 

 عملکرد بیولوژیک

)گرم در متر مربع(   

Biological yield  

(g.m-2) 

 شاخص برداشت دانه

 )درصد(
Harvest index 

(%) 

 5.2 138.33bcde 1.4bc 850.3fg 300.1abc 1836.5abc 26.7b 

 پاشن
Passion 

6.5 150.67abcd 1.3d 1121.4b 289.4b 1783abc 
36.7a 

7.5 164.67ab 1.1ef 973d 297.8abc 2036.4ab 
27.5ab 

 5.2 136.67bcde 1.6a 983.2d 301.5ab 1939.9abc 
29.2ab 

 مریت
Merit 

6.5 152abcd 1.5ab 1199.4a 303a 2270.2a 
30.5ab 

7.5 167.33a 1.3cd 1072.7c 294.4bcd 1970.6ab 31.5ab 

 5.2 133.67cde 1.3d 735h 303.2a 1585bc 
27.3b 

 چیس

Chase 
6.5 146abcde 1.2de 920.8e 294.4bcd 1561.1bc 

34.1ab 

7.5 133.67cde 1f 868.9f 293.3cd 1770.7abc 
28.8ab 

 5.2 142abcde 1.3d 737.8h 299.8abc 1521.4bc 28.1ab 

 بیسین
Basin 

6.5 124.33de 1.2de 864.6fg 300.6abc 1937.6abc 25.9b 

7.5 119.67e 1f 824.9g 296.2abcd 1425.8c 33.5ab 

 .(≥15/1p)ری بر اساس آزمون دانکن دارند داهای دارای حروف متفاوت، تفاوت معنی*میانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on Duncan test (p≤0.05). 
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همچنین اثر نوع رقم بر تعداد بالل ذرت شیریرن در 

که (. به طوری1دار بود )جدول درصد معنی 1سطح احتمال 

بالل در بوته  4/1مربوط به رقم مریت با بیشترین تعداد بالل 

 7/1و کمترین تعداد بالل مربوط به ارقام چیس و بیسین با 

 و بوته متقابل تراکم اثر (. اگرچه7بالل در بوته بود )جدول 

دار های مختلف بر تعداد بالل در بوته ذرت شیرین معنیرقم

کم حال، بیشترین تعداد بالل در ترا(، با این1نبود )جدول 

بالل در بوته  6/1بوته در متر مربع و برای رقم مریت با  7/5

بوته در متر مربع و  5/2بدست آمد و کمترین آن در تراکم 

برای ارقام چیس و بیسین با یک بالل در بوته حاصل گردید 

شود، مشاهده می 4همانگونه که در جدول (. 4)جدول 

واکنش ارقام مختلف ذرت شیرین نسبت به تراکم بوته 

 5/2به  7/5که افزایش تراکم بوته از متفاوت بود، به طوری

بوته در متر مربع موجب کاهش تعداد بالل در بوته در ارقام 

 73، 11، 71پاشن، مریت، چیس و بیسین به ترتیب برابر با 

 et Rangarajanرانکاراجان و همکاران )شد.  درصد 73و 

2002 al., با بررسی اثر تراکم بوته و رقم بر عملکرد بالل و )

شیرین در شرایط آب و کیفیت آن در رقم زودکاشت ذرت

روی  هوایی نیویورک گزارش کردند که رقم و فاصله بوته

داری بر عملکرد بالل در واحد سطح ردیف تأثیر معنی

که با افزایش فاصله ردیف، تعداد بالل در وریداشت؛ به ط

 هکتار کاهش یافت.

 

 دانهوزن هزار

-اثر تراکم بر وزن هزار دانه ذرت شیرین تأثیر معنی 

بوته در  7/5(. تراکم 1( )جدول p≤11/1داری را نشان داد )

گرم باالترین وزن هزار  1/311متر مربع با وزن هزار دانه 

بوته در متر مربع با وزن هزار دانه  5/2دانه را داشت و تراکم 

(. 7گرم کمترین وزن هزار دانه را تولید کرد )جدول  713

et al.,  Abdolaheiاین نتایج با نتایج عبدالهی و همکاران )

( مبنی بر اثر تراکم بر وزن هزار دانه گیاه ذرت 2011

، 1، 2، 6همخوانی داشت. این محققان با بررسی چهار تراکم 

 دانه هزار وزن متر مربع نشان دادند که بیشترین بوته در 1

گرم از تراکم هفت بوته در متر مربع و  1/321به میزان 

تراکم نه بوته در متر  رایب گرم 3/343میزان به کمترین آن 

Faraji,  & Niknam) نیکنام و فرجی مربع به دست آمد.

 25111از  بوته تراکم افزایش با نیز نشان دادند که (2012

 به 1/711 از دانه هزار هکتار، وزن در بوته 131111 هب

رسد که علت کاهش به نظر می .کاهش یافت گرم 1/761

 زیادتر رقابت کاشت تراکم افزایشتحت تأثیر  وزن هزار دانه

-دریافت تشعشعات فعال فتوسنتزی و مواد غذایی می برای

 1جدول  در که (. همانطور2011et al.,  Abdolahei)باشد 

دانه ذرت  وزن هزار نظر از هارقم شود، بینمی حظهمال

 مشاهده داریاختالف معنی یک درصد احتمال با شیرین

گرم مربوط به رقم مریت  6/711باالترین وزن هزار دانه  .شد

گرم مربوط به رقم پاشن  1/715دانه ترین وزن هزارو پایین

 ستگیواب که است صفتی دانه، هزار (. وزن3باشد )جدول می

های ژنتیکی ارقام داشته و کمتر تحت ویژگی به بیشتری

 (. Lafond, 1994گیرد )تأثیر عوامل محیطی قرار می

اثرات متقابل تراکم و نوع رقم بر وزن هزار دانه اگرچه 

، ولی با افزایش تراکم (1داری نشان نداد )جدول اثر معنی

نه ارقام بوته در متر مربع وزن هزار دا 5/2به  7/5بوته از 

پاشن، مریت، چیس و بیسن کاهش یافت. البته میزان این 

که میزان کاهش برای ارقام مختلف متفاوت بود؛ به طوری

این کاهش در شرایط افزایش تراکم بوته برای ارقام پاشن، 

درصد  1و  3، 7، 1مریت، چیس و بیسین به ترتیب برابر با 

به هزار دانه رسد که وزن به نظر می(. 4تعیین شد )جدول 

عمدتاً صفتی ژنتیکی است که عنوان آخرین جزء عملکرد، 

در دهد. عملیات زراعی نشان میواکنش کمتری نسبت به 

 ( 2011et al., Abdolaheiعبدالهی و همکاران )این راستا، 
نیز گزارش کردند که اثر متقابل تراکم بوته و رقم بر روی 

  .دار نبودوزن هزار دانه گیاه ذرت معنی

 

 عملکرد دانه

ذرت  دانه عملکرد اثر نوع رقم بر بررسی این در 

که (. به طوری1( )جدول p≤11/1دار بود )شیرین معنی

گرم بر متر  611باالترین عملکرد دانه مربوط به رقم مریت با 

گرم بر متر  466با  مربع و کمترین آن مربوط به رقم بیسین

ملکرد مربوط به رقم . بعد از رقم مریت بیشترین عمربع بود

(. نتیجه این 3گرم در متر مربع بود )شکل  565پاشن با 

et al., Farhadi آزمایش با گزارش فرهادی و همکاران )

-دار نوع رقم بر عملکرد دانه، هم( مبنی بر اثر معنی0820
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خوانی داشت. آنها اعالم نمودند که باالترین عملکرد دانه 

تن در هکتار و  3/1گین مربوط به هیبرید شیمر با میان

تن در هکتار  5/6با  KSC403کمترین آن مربوط به هیبرید 

et  Dezfoli-Hashemi) همکاران و دزفولی-هاشمیبود. 

0120 al.,) ارقام  از ذرت شیرین دانه عملکرد باالترین

hmx. Esteem  وhmx.83 تن شش خوزستان شرایط در را 

Abdolahei اران )کردند. عبدالهی و همک گزارش هکتار در

1120 et al., بیان کردند که بین ارقام مختلف تفاوت )

 داری از لحاظ عملکرد وجود داشت. معنی
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 اثر رقم بر عملکرد دانه ذرت شيرين مقايسه ميانگين  -3شکل
Figure 3- Mean comparisons for the eeffect of cultivar of grain yield of sweet corn  

 .(≥15/1p)داری بر اساس آزمون دانکن دارند ای دارای حروف متفاوت، تفاوت معنیهمیانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on Duncan test (p≤0.05). 

 

نظر  از بوته مختلف هایتراکم و نوع رقم متقابل اثر 

 (. مقایسه1( )جدول p≤11/1بود ) داردانه معنی عملکرد

عملکرد در تراکم  داد که باالترین نشان صفات این میانگین

گرم در متر  1/611بوته در متر مربع و رقم پاشن با  5/6

بوته در متر مربع و  7/5مربع و کمترین آن مربوط به تراکم 

. اگرچه با افزایش گرم بر متر مربع بود 3/473رقم چیس با 

بوته در متر مربع، عملکرد دانه  5/2به  7/5تراکم بوته از 

ولی میزان این ارقام مختلف ذرت شیرین افزایش یافت، 

که این افزایش برای ارقام مختلف متفاوت بود، به طوری

افزایش برای ارقام مریت، چیس، بیسین و پاشن به ترتیب 

(. واکنش 4)شکل  درصد تعیین شد 14و  17، 11، 1برابر با 

-مختلف ذرت شیرین در واکنش به تراکمعملکرد دانه ارقام 

که با افزایش تراکم ابتدا های بوته متفاوت بود، به طوری

عملکرد افزایش و سپس احتماالً به دلیل اختالل در نسبت 

رشد رویشی به زایشی و افزایش رقابت ناشی از جذب منابع 

ارقام با افزایش تراکم  کاهش یافت. بدین ترتیب، در همه

بوته در متر مربع عملکرد دانه افزایش  5/6به  7/5بوته از 

بوته در متر  5/2به  5/6یافت و با افزایش بیشتر تراکم از 

مربع عملکرد دانه کاهش یافت. همچنین با مقایسه ارقام 

رسد که رقم پاشن بیشترین مختلف ذرت شیرین به نظر می

(. در رقم پاشن با افزایش 4تأثیر را از تراکم پذیرفت )شکل 

 75بوته در متر مربع، عملکرد دانه  5/6به  7/5تراکم از 

بوته در متر  5/2به  5/6درصد افزایش و با افزایش تراکم از 

درصد کاهش یافت. در رقم مریت  14مربع عملکرد دانه 

بوته در متر مربع، موجب  5/6به  7/5افزایش تراکم از 

کم درصدی عملکرد دانه شد، ولی با افزایش ترا 11افزایش 

درصدی عملکرد  11بوته در متر مربع کاهش  5/2به  5/6از 

دانه را به دنبال داشت. در ارقام چیس و بیسین با افزایش 
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بوته در متر مربع، عملکرد دانه به  5/6به  7/5تراکم از 

درصد افزایش و با افزایش تراکم از  15و  71ترتیب به میزان 

نه به ترتیب به بوته در متر مربع، عملکرد دا 5/2به  5/6

(. در سطوح اولیه 4درصد کاهش یافت )شکل  5و  6میزان 

بوته به وسیله افزایش افزایش تراکم، میزان تولید در تک

شود و در نتیجه، تعداد بالل در واحد سطح جبران می

یابد، ولی با افزایش بیش از حد تراکم، عملکرد افزایش می

ها قابل تهکاهش اجزای عملکرد گیاه توسط مجموع بو

 Morinیابد )جبران نیست و در نهایت، عملکرد کاهش می

& Dormancy, 1993 واکنش متفاوت عملکرد ارقام ذرت .)

شیرین نسبت به تراکم در نتایج محققان زیادی گزارش شده 

نتیجه با گزارش (. این  et al.,William 2002است )

 مبنی بر (et al., Farhadi 2008فرهادی و همکاران )

دار بودن اثر متقابل نوع رقم و تراکم بر میزان عملکرد معنی

خوانی دارد. این محققان گزارش نمودند دانه ذرت شیرین هم

العمل کمتری نسبت به تراکم نشان که بعضی ارقام عکس

بوته در متر مربع بهترین  5-2که تراکم دهند. به طوریمی

 کند. عملکرد دانه را تولید می
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 مقايسه ميانگين اثر متقابل تراکم بوته و رقم بر عملکرد دانه ذرت شيرين -4 شکل

Figure 4- Mean comparisons for the interaction between plant density and cultivar on grain yield of sweet corn  
 .(≥15/1p)داری بر اساس آزمون دانکن دارند های دارای حروف متفاوت، تفاوت معنیمیانگین

* Means with the different letter(s) have significantly difference based on Duncan test (p≤0.05). 

 

اثر تراکم بوته بر عملکرد دانه ذرت شیرین در سطح 

های (. در تراکم1دار بود )جدول درصد معنی 1احتمال 

گرم بر متر مربع  3/511مختلف بیشترین عملکرد دانه با 

بوته در متر مربع وکمترین آن مربوط  5/6ربوط به تراکم م

گرم در متر مربع  1/426بوته در متر مربع با  7/5به تراکم 

بوته در  5/6به  7/5بود. بدین ترتیب، با افزایش تراکم بوته از 

درصد افزایش و با افزایش تراکم  71متر مربع، عملکرد دانه 

بوته در متر مربع  5/2بوته در مترمربع به  5/6بوته از 

 (. افزایش7درصد کاهش پیدا کرد )جدول  1عملکرد دانه 

 گیاهی تا سطح مطلوب تراکم افزایش در نتیجه دانه عملکرد

احتماالً به واسطه بهبود رشد و افزایش اجزای عملکرد نظیر 

 ( بوده که این موضوع4و  7های عملکرد تر بالل )جدول

( et al.,nthal Blume 2003همکاران ) و بلومنتال توسط

آرورا  و سینگ گزارش اساس است. بر گزارش شده نیز

(Singh & Arora, 2001) علت به تراکم بوته افزایش با 

سرجذب کلیه منابع  بر رقابت فضای مورد نیاز گیاه و کاهش
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 یابد،می کاهش بوته تک محیطی به ویژه نور، عملکرد

 تعداد افزایش م کهتراک از سطحی تا رودمی انتظار بنابراین،

 تک بوته در عملکرد کاهش بتواند زمین سطح واحد در بوته

 عملکرد افزایش به منجر بوته تراکم افزایش نماید، جبران را

 تشدیدبیش از این میزان، به دلیل افزایش گردد و می دانه

ها برای فضا و جذب آب، بین بوته ایدرون گونه رقابت

 گردد.هش عملکرد می، موجب کاعناصر غذایی و نور

 

 شاخص برداشت

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع رقم بر شاخص  

(. با 1داری نشان نداد )جدول برداشت ذرت شیرین اثر معنی

حال، در بین ارقام مختلف رقم مریت با شاخص برداشت این

درصد کمترین  7/71درصد بیشترین و رقم بیسین با  4/31

(. این نتیجه با نتایج 3)جدول  شاخص برداشت را داشت

( همخوانی داشت، ایشان در 1311عزیزی و همکاران )

آزمایشی که بر روی سه رقم ذرت انجام دادند، گزارش 

کردند که شاخص برداشت ارقام مورد مطالعه از لحاظ آماری 

 داری نداشتند.با هم تفاوت معنی

 5تراکم بوته بر شاخص برداشت در سطح احتمال 

 برداشت شاخص(. 1داری داشت )جدول ثر معنیدرصد ا

و  های رویشیاندام بین پرورده مواد تسهیم چگونگی بیانگر

عزیزی (. Faraji, 2012 & Niknamباشد )می زایشی گیاه

(، نیز بیان کردند که تراکم 2011et al.,  Aziziو همکاران )

داری بوته در واحد سطح بر شاخص سطح برگ اثر معنی

بوته در متر  5/6های مختلف تراکم بین تراکمداشت. در 

 7/5درصد بیشترین و تراکم  1/31مربع با شاخص برداشت 

درصد کمترین  1/72بوته در متر مربع با شاخص برداشت 

 (.7شاخص برداشت را به خود اختصاص دادند )جدول 

Mokhtarpour  نتایج مطالعه مختارپور و همکاران ) 

2008et al., هزار  25و  65، 55، 45ار تراکم )( بر روی چه

بوته در هکتار( ذرت شیرین نشان داد که بیشترین شاخص 

بوته در هکتار اختصاص یافت.  65111برداشت به تراکم 

et al.,  Bazrafshanهمچنین بذرافشان و همکاران )

( بیان کردند که تأثیر تراکم بوته بر شاخص برداشت 2005

در  (2011et al.,  Aziziن )عزیزی و همکارادار بود. معنی

، 25111، 65111آزمایشی بر روی چهار سطح تراکم ذرت )

بوته در هکتار( بیان کردند که بیشترین و  15111و  15111

و  15111های کمترین شاخص برداشت به ترتیب از تراکم

 بوته در هکتار بدست آمد. 65111

اثر متقابل نوع رقم و تراکم بوته بر شاخص برداشت 

دار بود )جدول درصد معنی 1ت شیرین در سطح احتمال ذر

بوته  5/6(. بیشترین شاخص برداشت از رقم پاشن و تراکم 1

بوته  5/6در متر مربع و کمترین آن از رقم بیسین و تراکم 

که با افزایش تراکم بوته از در متر مربع حاصل شد؛ به طوری

پاشن و  بوته در متر مربع شاخص برداشت ارقام 5/6به  7/5

درصد افزایش یافت و افزایش  75و  72چیس به ترتیب 

 15و  75بوته در متر مربع کاهش  5/2تراکم بوته تا 

درصدی شاخص برداشت را موجب گردید. افزایش تراکم 

و  1بوته در متر مربع، به ترتیب افزایش  5/2به  7/5بوته از 

درصدی شاخص برداشت ارقام مریت و بیسین را به  11

رسد که افزایش (. چنین به نظر می4ل داشت )جدول دنبا

تراکم بوته تا سطح مطلوب از طریق تعادل بین نسبت رشد 

رویشی به زایشی باعث اختصاص سهم مطلوبی از مواد 

فتوسنتزی تولید شده به مخازن زایشی شده که در نهایت، 

شاخص برداشت را تحت تأثیر قرار داده است. البته در 

فاوت، واکنش مختلفی مشاهده گردید. خصوص ارقام مت

( نیز بیان کردند 2011et al.,  Aziziعزیزی و همکاران )

 دار بود.که اثر متقابل رقم و تراکم بر شاخص برداشت معنی

 

 نتيجه گيری 

 عملکردارتفاع، نتایج این مطالعه نشان داد که 

ارقام  بیولوژیک، وزن تر بالل، عملکرد دانه و شاخص برداشت

داری تحت تأثیر سطوح تراکم بوته شیرین به طورمعنیذرت 

که با افزایش تراکم بوته تا سطح قرار گرفت؛ به طوری

تر بالل و  وزن ،و اجزای عملکرد بهبود رشد مطلوب از طریق

به دلیل افزایش رقابت افزایش و پس از آن عملکرد دانه 

های ژنتیکی بین ارقام کاهش یافت. تفاوتای درون گونه

تلف باعث بروز تفاوت در اجزای عملکرد و عملکرد مخ

که باالترین عملکرد دانه در بین ارقام مورد گردید. به طوری

 7/5با افزایش تراکم بوته از  مطالعه مربوط به رقم مریت بود.

بوته در متر مربع رشد و صفات مورد مطالعه ارقام  5/2به 

ار گرفت. مختلف ذرت شیرین به طور متفاوتی تحت تأثیر قر



                                               Research in Field Crops’ Vol. 3, No 1, 2015'1314، 1، شماره 3جلد  "پژوهش در گياهان زراعی"

 

31 

 

، 14افزایش تراکم بوته موجب افزایش به ترتیب که به طوری

با توجه به نتایج  درصدی وزن تر بالل شد. 17و  11، 1

رسد که ذرت شیرین رقم مریت احتماالً آزمایش به نظر می

ظرفیت تولید بیشتری تحت تأثیر تراکم نسبت به دیگر ارقام 

ر تحت شرایط حاضمورد مطالعه در شرایط مشابه آزمایش 

 د.آب و هوایی مشهد دار

 

 سپاسگزاری

پژوهش از محل پژوهه طرح شماره  اعتبار این

پژوهشی و محترم معاونت  11/14/1313مصوب  31131/7

فناوری دانشگاه فردوسی مشهد تأمین شده است که 

 شود.بدینوسیله سپاسگزاری می
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Abstract  
    Sweet corn is a cultivar of common corn with high sugar content which is harvested at grain pre-mature 

stage and used as a vegetable. In order to evaluate the effect of plant density on yield and yield 

components of sweet corn cultivars, an experiment was conducted as factorial layout based on 

randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, Ferdowsi 

University of Mashhad during the growing season of 2013-2014. Three plant densities (5.2, 6.5 and 7.5 

plants.m-2) and four cultivars (Merit, Passion, Basin and Chase) were considered as treatments. Studied 

traits were plant height, yield components (fresh weight of ear, ear number per plant and 1000-grain 

weight), biological yield, grain yield and harvest index (HI). The results showed that the simple effect of 

plant density and cultivar was significant on plant height, ear number per plant and 1000-grain weight of 

sweet corn. By increasing plant density, fresh yield of ear and grain yield were enhanced first and 

declined afterwards until physiological maturity due to intra-species competition, so the highest grain 

yield was obtained with 6.5 plants.m-2 (591/3 g.m-2). The maximum and minimum biological yield were 

observed with 6.5 plants.m-2 (1888 g/m-2) and 5.2 plants.m-2 (1720 g/m-2), respectively. Interaction effects 

between plant density and cultivar were significant for fresh weight of ear, biological yield grain yield 

and. In general, according to the results, Merrit has higher production potential affected by plant density 

under Mashhad climatic conditions. 
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