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چکیده
ھاي مختلف کاشت بر بھ منظور بررسي تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژنھ در تاریخ

عملکرد و کارآیي مصرف کود در ذرت در شرایط آب و ھوایي اردبیل، آزمایشي طي 
در مزرعھ تحقیقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه محقق اردبیلي با ١٣٨۶سال 

ھاي کامل تصادفي با چھار طرح بلوکھای خرد شده در قالباستفاده از طرح کرت
ھاي بھ تاریخ) خرداد٩اردیبھشت و٣٠و٢٠(ھاي اصلي در سھ سطح کرت. تکرار اجرا شد

٢٢۵و ١۵٠، ٧۵صفر، (ھاي فرعي بھ سطوح مختلف کود نیتروژنھمختلف کاشت و کرت
گیري روند بھ منظور اندازه. اختصاص داده شد) کیلوگرم نیتروژن خالص در ھکتار

روزه ١٠روز بعد از کاشت در فواصل زماني ٣۵تا ٣٠شد، بعد از سبز شدن ذرت ازر
بوتھ بھ تصادف انتخاب و بعد از خشک کردن و تعیین سطح ٣از خطوط اصلي ھر کرت، 

نتایج نشان داد کھ حداکثر . ھاي رشد اقدام شدبرگ آنھا، نسبت بھ محاسبھ شاخص
LAI کیلوگرم نیتروژن ٢٢۵اول در سطح کودي مربوط بھ تاریخ کاشت١/۵بھ میزان

ھمچنین حداکثر ماده خشک کل گیاه  . رشد بود-روزدرجھ۵/٨۵۶در ھکتار با دریافت 
کیلوگرم کود ٢٢۵گرم در مترمربع با مصرف ١٣۴٠در تاریخ کاشت اول معادل 

عملکرد . دست آمدواحد دمایي بھ٨/٩٠٩نیتروژنھ در ھکتار بود کھ پس از دریافت 
تاخیر در کاشت . دار شدنھ متاثر از تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژنھ معنيدا

تن در ۵١/٩(کھ بیشترین عملکرد دانھ طوريموجب کاھش عملکرد دانھ گردید، بھ
تن در ٨۴/٨(و کمترین میزان آن ) اردیبھشت ماه٢٠(در تاریخ کاشت اول ) ھکتار
ھمچنین، براي سطوح کود . ست آمدبھ د) خرداد ماه٩(در تاریخ کاشت سوم ) ھکتار

کیلوگرم ١۵٠در سطح کودي ) تن در ھکتار٢۶/١١(نیتروژنھ بیشترین عملکرد دانھ 
در سطح شاھد کود ) تن در ھکتار۶٧/۶(نیتروژن در ھکتار و کمترین میزان آن 

عملکرد دانھ تحت تاثیر اثر متقابل تاریخ کاشت و سطوح . نیتروژنھ بھ دست آمد
کیلوگرم نیتروژن در ١۵٠ھ قرار گرفت و در تاریخ کاشت اول با کود نیتروژن

با افزایش نیتروژن . بھ دست آمد) تن در ھکتار٣٣/١٢(ھکتار، بیشترین عملکرد 
کیلوگرم در ھکتار، تعداد ردیف در بالل، تعداد دانھ در ردیف، تعداد ١۵٠تا سطح 

ر بالل و شاخص برداشت بھ دانھ در بالل، طول بالل، وزن چوب بالل، وزن کل دانھ د
ولي با صفات طول بالل، وزن چوب بالل و وزن کل دانھ داري افزایش یافت،طور معني

. دار نشان ندادکیلوگرم نیتروژن در ھکتار تفاوت معني٢٢۵در بالل با سطح کودي 
٢٢۵این در حالي بود کھ بیشترین وزن ھزار دانھ و عملکرد بیولوژیکي در سطح 

ھمچنین، صفات تعداد دانھ در ردیف، . تروژن در ھکتار بھ دست آمدکیلوگرم نی
تعداد دانھ در بالل، طول بالل، قطر چوب بالل، وزن چوب بالل، وزن کل دانھ در بالل، 
وزن ھزار دانھ، ارتفاع بوتھ و عملکرد بیولوژیکي تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار 

تعداد دانھ در ردیف و ارتفاع گرفتند کھ بھ غیر از صفات تعداد دانھ در بالل، 
نتایج تجزیھ . بوتھ، بقیھ صفات با تاخیر در کاشت، روند کاھشي نشان دادند

ھا نشان داد کھ کارآیي مصرف کود حاصل از عملکرد دانھ ذرت، تحت واریانس داده
کود نیتروژنھ قرار دارد، در ×تاثیر کود نیتروژنھ و اثر متقابل تاریخ کاشت

. داري نشان ندادشت بر روي کارآیي مصرف نیتروژن اثر معنيکھ تاریخ کاحالي
٧۵ھا نشان داد کھ بیشترین کارآیي مصرف کود مربوط بھ مصرف مقایسھ میانگین

.کیلوگرم نیتروژن در ھکتار بوده است



مقدمھ-١-١

١٩٣٠این جمعیت کھ در سال . جمعیت کره زمین پیوستھ در حال افزایش است      

سید و در سال رمیلیارد نفر ٣/٥بھ١٩٩٠درسال میلیارد نفر بود،٢میالدي تنھا 

٢٠٢٥در سال شود کھبیني ميشمیلیارد نفر تجاوز کرد و پی٦میالدي از ٢٠٠٠

ه حل مشکل اتنھا ر، افزایش تولید). ٢٠٠١فائو، (فر برسدمیلیارد ن٥/٨میالدي بھ

گذاري ھحال توسعھ الزم است تا سرمایگرسنگي است، بھ ویژه در کشورھاي در

غذا بھ صورت کنوني چنانچھ قرار باشد عرضھ. صورت گیرداین امربیشتري در

ت کشاورزي درصد بھ تولیدا٦٠سال آینده حداقل ٣٠شورھا باید درکانجام شود، این 

سال آینده تولید ٢٠طوري کھ در سطح جھاني طي بھ. )٢٠٠١فائو، (خود بیفزایند

ما در بیني شده است کھ جمعیت کشورشپی). ٢٠٠١فائو، (غذا بایستي دو برابر شود

، يمظاھر(میلیون نفر برسد١٣٤درصد، بھ ٣بر مبناي نرخ رشد ١٤٠٠سال 

تواند نقش مھمي در تضمین امنیت کشاورزي ميبنابراین توجھ بھ تولیدات ). ١٣٧٦

.غذایي کشور داشتھ باشد در این میان استفاده از گیاھان پربازده و بکارگیري عملیات 

اھان افزایش عملکرد گیھاي کشاورزي، درنھ از نھادهبھیاستفادهزراعي پیشرفتھ و

ج،برندر بین غالت ذرت پس از گندم و.ناپذیر استانکار ي غذایي دنیامادهنمھمتری

گیاھي ، فتوسنتزينظر مسیرذرت از).١٩٩٩ر، یتولنار و مب(دھدیل ميکرا تش

غالتکربنھ است و بھ دلیل برخورداري از تنوع ژنتیکي باال در مقایسھ با سایرچھار

اي ژهاھمیت ویمتري از٤٠٠٠ارتفاعتادریاسطحازکمترکشت در ارتفاعامکانو

در واحد سطح بھ ذرتل عملکردپتانسی).١٩٩٩ر، یتولنار و مب(تبرخوردار اس

امکانسطح تجاري درراھکتارتن دانھ در٢٠تا ١٥اي است کھ برداشت گونھ پذیر 

‹‹بھ دلیل استعداد زیاد در تولید دانھ، ذرت را ).١٩٩٩ر، یتولنار و د(سازد مي

،)٢٠٠٢(ليوتولنار). ١٩٨٠پوپلس و ھمکاران، (اندنامیده›› غالت پادشاه 

درصد ٤٠نژادي وعملیات بھاثردرصد افزایش عملکرد این گیاه بر٦٠کھ معتقدند

کاشت مناسب و تامین خیتاراستفاده از.شودزراعي حاصل ميعملیات بھاثربر

ھاي باال بھ بھ عملکردمھمترین عوامل دستیابيویژه نیتروژن ازبھ ،غذایيعناصر

نمو و،نظر بھ نقش مھم نیتروژن در رشد. آیدشمار مي تولید ذرت و كمبود آن در 



عوامل عنوان یكي ازھ این عنصر ب،خشك جھاننیمھوھاي نواحي خشكخاك

شمار محدودكننده تولید گیاه بھ

با مصرف بھینھ كودھاي نیازتامین نیتروژن مورد).١٩٨٨و جلوم، دگودرا(آیدمي

ھزینھ ویژه با توجھ بھ افزایش ھ ببررسي میزان موثر بودن آنھاوھشیمیایي نیتروژن

ازھاي زیست محیطي ناشي از مصرف نادرست آنھا گيآلودحمل و نقل و،تولید

بدیھي).١٣٧٧فتحي، (است اي برخوردار اھمیت قابل مالحظھ ترکیبانتخاب کھاست

كھ بتواندھسطوح كود نیتروژنوتاریخ کاشتاز يمناسب یي آمن افزایش كارض

مصرف ھاي مربوط بھ كاھش ھزینھتواند بر کند، ميكمك تولید بیشتربھ ،نیتروژن

مصرف نادرست كودھاي ھاي زیست محیطي ناشي ازيگآلودجلوگیري ازتولید و

بنابراین استفاده از ارقام پرمحصول با تاریخ کاشت مناسب و .باشدشیمیاي موثر

ویژه نیتروژن، از مھمترین عوامل دستیابي بھ غذایي بھتامین مقادیر کافي عناصر

ھاي اندکي روي رود ولي با توجھ بھ اینکھ آزمایششمار ميعملکرد مطلوب ذرت بھ

ذرت در منطقھ انجام شده است، در این آزمایش تالش شده است تا تاثیر مقادیر کود 

کود نیتروژن در ھاي مختلف کاشت بر عملکرد و کارآیي مصرفنیتروژن در تاریخ

. مورد بررسي قرار گیرد٤٠٤کراس ذرت سینگل

کلیات-٢-١

:اھمیت اقتصادي ذرت) ١-٢-١

باشددرجھ مي٥٥تا٣٠ھاي جغرافیایيعرض، نش ذرتکترین محل پراهعمد

ي ذرت، آمریکاي شمالي،مھمترین کشورھاي تولید کننده).١٩٨٨اسپراگو و ددلي، (

درصد سطح ١٤داشتنکھ آمریکاي شمالي باباشندین ميآمریکاي التچین و

را بھ خود اختصاص داده آننصف تولید جھاني ازاندکي کمتر،زیرکشت جھاني ذرت

کنندگان ذرت را کشورھاي آمریکاي شمالي، ن صادربزرگتری). ١٩٧٣پینتوس، (است

یل کجنوبي تشرهھ و کژاپن، روسیگان آن راآرژانتین و بزرگترین واردکنندفرانسھ و

اي دانھين غلھدرآمریکاي التین ذرت مھمتری).١٩٨٨اسپراگو و ددلي، (دھندمي

ترکیب ).١٩٩٩ر، یتولنار و مب(قرار دارندبعديھاي مرتبھبرنج درگندم واست و

ي صنعتي از ذرت بر استفادهبیشتردھد و یل ميکاي را نشاستھ تشعمده ذرت دانھ

در جنین ،اینافزون بر).١٩٩٩تولنار و دیر، (آن استد درمبناي نشاستھ موجو



غن ذرت مورد استفاده قراربھ عنوان رودرصد روغن وجود دارد کھ٣٧تا٣٠ذرت 

درصد و ١١جنین ،درصد٨٣آندوسپرم ).١٩٨٨اسپراگو و ددلي، (گیرد مي

ر و دیر، ؛ تولنا٢٠٠٠فائو، (دھندیل ميکدرصد وزن دانھ ذرت را تش٦پریکارپ 

١٩٩٩(.

:تكامل و پراكنش،مبدا)٢-٢-١

نظریھ اول. استدو نظریھ عمده در مورد مبدا و خاستگاه ذرت مطرح            

كھ  ذرت استنظریھ دیگر معتقد وکندمعرفي ميذرت درا بھ عنوان ج1تئوسنت

ھتحقیق و مطالعبا . غیر از تئوسنت حاصل شده استيوحشاز یك ذرتيزراع

دوبلي، (نظریھ دوم نزد عموم پذیرفتھ شد،كھ در دھھ گذشتھ صورت گرفتياگسترده

،مكزیك بدست آمد2تئوکانكھ از درهيشناسترین شواھد باستانيقدیم). ١٩٩٠

مانگلزدرف و (كند يسال قبل از میالد تعیین م٧٠٠٠حدود درقدمت ذرت را

شدن ذرت ياھلمراکز عنوان كھ بھ ياگر چھ مناطق فرض).١٩٦٧ھمکاران، 

پیشنھاد -يامروزه بھ نظر مولي،ھستندمجزایكدیگرازيجغرافیایر از نظ،اندشده

.)١٩٩٠دوبلي، (داده استيشدن ذرت فقط در مكزیك رويرسد كھ اھل ذرت 

بسیاريبیولوژیكنظرخود ازياست و با اجداد وحشتزیگوورتھي گیاھيامروز

. در طبیعت پیدا كرديوحشبھ صورتتوان آن را يكھ نميطوربھ ،باشديمتفاوت م

این سھ . رونديخویشاوندان نزدیك ذرت بھ شمار ماز3اكومپسو تریذرت تئوسنت

٢٠علف ھرز یكسالھ است كھ يتئوسنت نوع. ھستند4آدایطایفھ مياعضاگیاه از

ازوترذرت نزدیكبھاكومسمقایسھ با تریپدريو از لحاظ خویشاوندكروموزوم دارد

يتوانند با ھم تالقيتئوسنت و ذرت م،بھ عالوه. باشديمشابھ ذرت ميلحاظ مرفولوژ

ه از صاحب نظران عقیديبعض،با این حال. را تولید كننديو در نسل اول نتاج بارور

و 5تیره پوآسھبین یك گیاه ناشناختھ ازيگیراز دورگبھ احتمال زیاددارند كھ ذرت

ويشود كھ محل اصليمتصور. )١٣٧٨اربط، کاظمي(تئوسنت بھ وجود آمده است

يمتعدد و مختلفيھاياز بررس. كشور پرو و سپس مكزیك باشد،اولیھ اصالح ذرت

                                               
1-Teosinte
2-Tehuacan
3-Tripsacum spp
4-Mydeae
5-Poaceae



دمت قاندتوانستھ،ذرت در مكزیك بھ عمل آمده استگردهيھادانھاثر تجزیھكھ در

ي یھاذرت بھ دلیل ویژگي).١٣٧٥ریمي، ک(سال تخمین بزنند٨٠٠٠در حدودآن را 

یار زود در تمام دنیا گسترش بس، متنوعيوسیع با شرایط اقلیميقدرت سازگارمانند

شت بھ خود اختصاص دادکاز گندم از نظر سطح زیر پسو مكان دوم را یافت

- ياختالف در ویژگيبر مبناکھ دارديمتعدديھاذرت زیر گونھ). ١٣٧٥کریمي، (

-يميبندبھ صورت زیر تقسیم،شوديافت آندوسپرم دانھ كھ با یك ژن كنترل مبيھا

.)١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، (دشو

:6يذرت دندان اسب)الف

. )٢٠٠٠فائو، (درسطح جھان استياو علوفھياترین نوع ذرت دانھمعمول       

نشاستھ یك قسمت. ستتشكیل شده اياقسمت نشاستھدوسپرم این نوع ذرت ازندوآ

وسط دانھ از ر و قسمت دیگر ددارداست كھ در اطراف دانھ قرار يسخت و شاخ

ازيمرحلھ رسیدن مقدارھا دردانھ). ١٣٧٥کریمي، (نشاستھ نرم پوشیده شده است

در شود،يآندوسپرم آن مموجب تراکم و فشردگيدھند كھيدست مخود را ازرطوبت

نوشاد و (باشد ين اسب منداكھ بھ شكل دشودميس دانھ تشكیل در راينتیجھ یك گود

تولید يفقط یك ساقھ اصلوتعداد پنجھ کمي داردذرت دندان اسبي. )١٣٧٦ھمکاران، 

بسیار نیز آن تولید دانھوھاي زیادبرگيبوتھ آن دارا،)١٣٧٨اربط، کاظمي(کند مي

براي واسترین سطح زیر كشتبیشتيدارااین نوع ذرترضدرحال حا.زیاد است

بیشترین ھمچنین). ١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، (شوديعلوفھ كشت مسیلو و

.)٢٠٠٠فائو، (كنديانواع ذرت تولید مر را در مقایسھ با سایدر واحد سطحعملكرد

:7)ذرت سخت(يذرت بلور) ب

متنوع از ي ھابھ رنگھا گرد ودانھ،استيمقطع بلورياین ذرت دارانشاستھ        

يآندوسپرم این نوع ذرت مانند ذرت دندان اسب. ھستنديتا زرد نارنجيسفید كرم

در. باشدينرم و سخت ميادو طبقھ نشاستھيدارا اطراف دانھ نشاستھ،طبقھ سخت

پوشاند و در موقع خشك شدن چون این طبقھ دريمبھ طور کاملرا  رار قطرف خارج

                                               
6- Zea mays indentata (DentCorn)
7- Zea mays Indurata (Flint corn)



بھ خود ي ذرت شكل كرو، بھ ھمین دلیل این نوعشوديميد فرورفتگمانع ایجا،دارد

نیزيااین ذرت بھ نام ذرت شیشھ).١٣٧٥کریمي، (گیرديم يشود و داراينامیده م

).١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، (است دیررسبسیاربسیار زودرس تا انواع

:8يذرت نیمھ سخت دندان اسب) پ

بخشدريآندوسپرم شاخ،ھدانيدر برش طول        در . گیرديمقراريجانبيھا

اس آن ردراسبيمثل ذرت دندانشود ويآندوسپرم آن متراكم نم، مرحلھ رسیدن

).١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، (كندينميایجاد گود

:9يذرت آجیل) ت

ھا ریزدانھ. باشديزودرس موارتفاع كمياین نوع ذرت دارايھابوتھ   ھستند و بر

قدرھر چ. رسديمياصليھاو حجم آنھا بھ چندین برابر دانھباز)بو دادن(اثرحرارت

ھا دردانھيم نھایحج موقع بو برخورداريھا از كیفیت بھتردانھ،باشددادن بیشتر

تولید ذرت ياین نوع ذرت لطیف و نازك است و این صفت براپپریكار. خواھند بود

اربط، کاظمي(گیرديمقراراصالحگراند استفادهلطیف مورپوست شیرین با

يشاخ،دارداطراف جنین قراركھ دريكمبسیارمقدارآندوسپرم آن بھ جز). ١٣٧٨

و استخوشمزهآن بسیاريھاكند و دانھيتولید مچندین باللذرتنوعاین. است

استسختین ذرتانشاستھ .)١٣٧٧ھمکاران، نورمحمدي و(دداريمصرف خوراك

).٢٠٠٠فائو، (رسد يمو تنھا بھ مصرف انسان

:10)يقند(ذرت شیرین ) ث

، غني و از نظر)سترینکآمیلود(نظر قندھاي محلول از،آندوسپرم این ذرت     

تولید براييق است و قدرت زیاداآندوسپرم بريدارا. استذخیره اي فقیر نشاستھ

دارد كھ يمختلفيھاتیپ،ذرت شیرین). ١٣٧٧، نورمحمدي و ھمکاران(پنجھ دارد

).١٣٧٨اربط، کاظمي(رسديكنسرو شده و یخ زده بھ مصرف م،بھ صورت تازه

:11یا ذرت نرميذرت آرد) ج

                                               
8- Zea mays aorista
9- Zea mays everata (Pop Corn)
10 -Zea mays saccharata (Sweet Corn)
11-Zea mays amylacea



نشاستھ نرم يزیرا آندوسپرم آن دارا،شوديھم گفتھ ميابھ آن ذرت نشاستھ      

نورمحمدي و (ھستنديكل كروھا بھ شو دانھيندوسپرم آن آردآتمام . است

.استكمتريو بلورياین ذرت از ذرت دندان اسبياعملكرد دانھ). ١٣٧٧ھمکاران، 

:12يقند–يذرت آرد) چ

و بقیھ آن از يآندوسپرم شاخيداراياین نوع ذرت در یك سوم بخش باالی      

.تشكیل شده استيآندوسپرم آرد

:13يذرت موم) ح

در بخش ).٢٠٠٠فائو، (ن گزارش شدینخستین بار از چيرت برااین نوع ذ     

وع ذرت با انواع لكول نشاستھ این نوم. استو چسبناك يآندوسپرم شاخي،خارج

نورمحمدي و ھمکاران، (داردحالت چسبندهاست وگلیكوژنشبیھ ودیگر متفاوت

١٣٧٧.(

:14)ھ دارینپوش–گلوم دار (دار ذرت غالف) خ

ھا كھ رشد نھایت خود بالل بوسیلھ گلومدربالل ويھااین نوع ذرت دانھرد    

ازيبرخ.)١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران،(پوشیده شده است، اندكردهيزیاد

.)٢٠٠٠فائو، (دانند امروزي ميذرتد پژوھشگران آن را ج

                                               
12-Zea mays amylee Sacharata (Flour Corn)
13-Zea mays Ceratina (waxy Corn)
14-Zea mays tunicata



:٢15–ذرت اپك ) د

ژن مغلوب ياین ذرت دارا     O2 میزان دو موجب افزایشین ژن وجود ا. باشديم

از ياز آنجا كھ یك. شوديالیسین و تریپتوفان تا دو برابر مياسید آمینھ ضرور

حداکثر كیفیت پروتئین این ذرت،ئین ذرت كمبود این دواسید آمینھ استتمشكالت پرو

عملكرد .)٢٠٠٠فائو، (اندنامیدهي باکیفیت پروتئینھمین دلیل آن را ذرتاست و بھ

.استياین ذرت كمتر از ذرت دندان اسبي انھد

:ذرتيگیاھشناس)٣-٢-١

يذرت با نام علم      Zea mays وابستھ يتنھا گونھ زراعویكسالھ،لپھتكيگیاھ

Zeaبھ جنس  مایدآ و طایفھپانیکوئیدهتیرهزیر ، تیره پوآسھاین گیاه بھ . باشديم

كھ جنس استنسشامل ھشت جمایدآھطایف.تعلق دارد Zea با تنھا گونھ خود بھ نام

Z. mays دھديمھمترین گونھ این طایفھ را بھ شرح زیر تشكیل مياز نظر اقتصاد

).١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، (

:  يذرت معمول                                 Z. mays L.                                                       

n = 10

: )مكزیك(شبھ ذرت                            Z.mexican                          

n = 10

 Euchleana                                                                   :ذرت تئوسینت

mexicana(teosinte)

: يمیذرت دا                                    Z. perennis                       

n = 20

بھ يژنتیكباشد كھ از نظريمتریپساکومبھ ناميجنس دیگريدارایدآماطایفھ     

).١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، (یابدنمييتالقبا آنيو بھ آسانیستننزدیکذرت

بسیاريتنوع فنوتیپيذرت دارا بامتر يسانت٦٠بھ ارتفاع يارقامو در آنزیاد است

تا ٣٠بینھا طول برگ. شوددیده ميبرگ٤٨بامتر ٧ارتفاع ھبيبرگ تا ارقام٧

و عرض آنھا١٥٠ .)١٩٨٠پوپلس و ھمکاران،(متر متغیر استسانتي١٥تا ٤بین

بھ طوريارقام تجار تولنار و (باشند ميبرگ ٢٣تا ١٦متر با ٣تا ٢معمول ارتفاع

                                               
15-Zea mays opaque-2



نر و ماده يھاجو متمایز است و اندامو گل آذین ذرت از گل آذین گندم ). ١٩٩٩دیر، 

-ينامیده م16يتاجاندام نر ذرت كھ گل. اندیك بوتھ قرار گرفتھمتفاوت روينقاط در 

يافشانكھ گردهيابھ گونھ،بوتھ قرار دارديدر بخش انتھای17بھ صورت خوشھ،شود

.گردديباد تسھیل ميبھ وسیلھ گل . نر وجود دارد18دو گلچھيتاجگلچھھرسنبلر د

كامل شدن رشد و پس ازقرار داردي غالف برگ انتھایدرونقبل از ظاھر شدن يتاج

سھ يھر گلچھ نر ذرت در بر گیرنده. ودشيخارج ميغالف برگ انتھایبھ تدریج از

در20پوشینھدرونو19پوشینھبرونازيو اثراستآن تحلیل رفتھدريپرچم و مادگ

كھ میلیون دانھ گرده تولید كند٢٥ممكن است بیش از يتاجھر گل. شوديآن دیده نم

يدر مرحلھ. شوديبذر م١٠٠٠تا ٨٠٠گرده صرف تلقیح حدود ياین تعداد دانھ

تولنار و دیر، (کند يمدلیگرده تويمیلیون دانھ١٠ھر بوتھ روزانھ تا يگلدھ

١٩٩٩(. 21ذرت بھ صورت سنبلھيگل آذین ماده . شوديگفتھ م22ن باللآاست كھ بھ 

، ولي ممکن استشوديبیش از یك بالل تولید نميارقام تجاربھ طور معمول در

تولنار و دیر، (تشكیل شودذرتيھر ساقھيجانبيھابالل در جوانھ  ٨آغازه

بھ طور گیرد و يمشکلھا برگيموجود در زاویھيجانبيھاجوانھبالل از.)١٩٩٩

ترپایین)برگ٧تا ٥يبھ فاصلھ (تا یك متر٥/٠معمول از قرار دارديگل تاج

محوريبر رو. و ضخیم استيانھاستوامحوريبالل دارا. )١٩٩٩تولنار و دیر، (

ھا عقیم و از گلچھيیك. گلچھ استدو يقرار دارند كھ ھر كدام دارايھایچھبالل سنبل

باروريدیگر ھر گلچھ . دانھ در ھر بالل زوج استيھاتعداد ردیفبنابرایناست،

،شامل كاللھيمادگ. استفاقد پرچم يولي،ھ و مادگیندرون پوش،ھینبرون پوشيدارا

وخامھ بھ23بھ نام ابریشمياو رشتھکندمييزیاديخامھ رشد طول. استتخمدان

. گوینديھا كاكل مآورد كھ بھ مجموع این رشتھيمتر بھ وجود ميسانت٢٠تا ١٠طول 

درصد٩٥نزدیك بھ  مادهيھاگل بارور طریقذرت از بھ ماندهیو باقيافشاندگرگرده

يگرده پس از آزاد شدن از گل تاجيھر دانھ.شونديتلقیح ميافشانخود گردهوسیلھ

راشدمحصل و ھمکاران، (تنھا چند دقیقھ زنده استبھ دلیل خشك شدن در ھوا

                                               
16-Tassel
17-Panicle
18-Floret
19-Lemma
20-Palea
21-Spike
22-Ear
23-Silk



ان ھر بوتھ در پایيھاتعداد كل برگ. استو جگندم وشبیھذرت يمیوه). ١٣٧٦

يھاتعداد آغازهيبرگ موجود در جنین بھ عالوهي ھافصل رشد بھ وسیلھ تعداد آغازه

جدید ذرت يادر ھیبریدھ.شوديتعیین مجي،آغازش گل تايتشكیل شده تا مرحلھ

مانند ويمباقيسبزريتيمدت طوالنبھھا برگ ويعملكرد بیولوژیك شاخص 

يذرت در اصل گیاھ. )١٩٧٣؛ پینتوس، ١٩٩٩تولنار و دیر، (بیشتري دارند برداشت 

.روز كوتاه است شونديكشت ممعتدلھيكھ در نواحيھایذرت بھ يحساسیت چندان

روزكوتاه ھستند ويگرمسیرياحنويھاذرتولي،طول روز ندارند يدر طول روزھا

).٢٠٠٠فائو، (افتديآنھا بھ تاخیر ميساعت گلدھ٥/١٢بیش از 

:مرفولوژي و فیزیولوژي ذرت)۴-٢-١

: يسیستم ریشھ ا)١-٤-٢-١
-گرهازحاصل (ثانویھيھاریشھي،ریشھ جنین٣-٥ذرت شامل ياسیستم ریشھ      

-تعداد ریشھ). ١٣٧٥کوچکي، (باشديميھوایيھاو ریشھ)سطحزیرياولیھيھا

واستاولیھ يھابرابر ریشھ١٥-٢٠ثانویھ يھا -يسانت٣- ٥ساقھ و از ھايگرهاز

يسوم در باالدوم ويھااز گرهيھوایيھاریشھ. شونديخاك تشكیل مزیريمتر

و ضمن كمك بھ استقرار گیاه درآیند ميسطح خاك بھ وجود در جذب آب و مواد ،كخا

نیزيغذای مترمكعب ٢در حدودذرت ھبوتیك يھاریشھ. )١٣٧٥تاجبخش، (موثرند

این گیاه مانند دیگرياسیستم ریشھ. كنديخاك را اشغال م يول،افشان استغالت

نیمھ دیررس ويھیبریدھاکھاستالزم بھ ذكر. یافتھ استيزیادبسیارتوسعھ 

دیررس ينسبت بھ ارقام زودرس دارايزیرزمینيھاگرهين تعداد زیادبھ دلیل داشت

در جذب آب و يبنابراین قدرت بیشتر،ھستنديترو توسعھ یافتھيقوياسیستم ریشھ

عناصر .)١٣٧٥تاجبخش، (خاك دارنديغذای

:ساقھ)٢-٤-٢-١

ودارگره،بندساقھ بنديذرت دارا        در . ب استمستقیم و بدون انشعايول،توپر

باشديميبیضوي،است كھ در مقطع عرضياساقھ ذرت یك ساقھ استوانھحقیقت

ھا و فاصلھ بین گره١٢تا ٨ھا بین تعداد میان گره).١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، (

متريسانت٢٠تا ٦در انواع مختلف بین  متر تا يسانت٦٠طول ساقھ بین . متغیر است

وکندميمتر تغییر٦ قطر . متر نیز برسد٨بھشرایط طول آن ممكن است يبعضدر 



ساقھ ذرت نھ تنھا مازاد ). ١٣٧٥تاجبخش، (متراستيسانت٥تا ٥/١حدوددر ساقھ 

افزایش مقاومت موجببلكھ،كنديعنوان یك مخزن ذخیره مھ را بيمواد فتوسنتز

ھمکاران، راشدمحصل و (شود يم) از باد یا بارانيناشبیشتر(گیاه بھ ورس

یا پنجھ نیز يفرعيھاساقھيتواند دارايمختلف ميھاذرت با توجھ بھ تیپ. )١٣٧٦

تحت تاثیريول،استيباشد كھ یك صفت ارث خاك و ي،شرایط آب و ھوای،تراكم بوتھ

قرارزیي نكارذربھايروش ).١٣٧٨اربط، کاظمي(گیرديم

:برگ) ٣-٤-٢-١

ساقھ قراريب بر روھا بھ طور متناوبرگ       دري یعن،گیرنديم ھر گره ساقھ یك 

گیرد و یك پھنك بزرگ يمكھ ساقھ را دربر24آید كھ شامل یك غالفيبرگ بھ وجود م

و یقھ مانند نیز25پھنك برگ ممكن است یك لیگول،ھن استپ تاجبخش، (داشتھ باشد

بھ (عدد٤٨تا ٨ین برقم متفاوت و بھ طور معمولتعداد برگ نسبت بھ نوع . )١٣٧٥

)عدد١٨تا ١٢طور متوسط حدود  وابستھ بھ رقمو تعداد آن در ذرت یك صفت است 

تاجبخش، ؛١٣٧٥کوچکي، (گیرديقرار مياست و كمتر تحت تاثیر عوامل محیط

١٣٧٥(. 26فتوپریودیسمتاثیرھا در ذرت فقط تحتالزم بھ ذكراست كھ تعداد برگ

–٤٠يزاویھيپھنك برگ نسبت بھ ساقھ دارايمعموليدر ھیبریدھا. كنديتغییر م

.درجھ است٣٠ محدب ھستند بھتريھابرگيكھ دارايھیبریدھای از يھیبریدھا

مراتب بیشترعملكرد آنھا بھكنند ويجذب مخورشید رانوريمعمول نورمحمدي (است

).١٣٧٧و ھمکاران، 

:گل آذین) ٤-٤-٢-١

واستیك پایھيذرت گیاھ       نر و ماده در دو گل آذین جدايھاگل بر يول،از ھم

ساقھ يدر انتھا27بھ صورت سنبلھ مركبيتاجآرایش گل. اندیك گیاه قرار گرفتھيرو

يفرعيھاسنبلھ،نريھاسنبلھيروبر. گویندينر مآذینقرار گرفتھ است كھ بھ آن گل

نورمحمدي و (باشديعدد م١٠–٤٠،ھااد آندبھ صورت جفت قرار دارند كھ تع

دو گلچھ دارد كھ،سنبلچھھر).١٣٧٧ھمکاران،  وسیلھ دو پوشینھ یا گلوم پوشیده ھ ب

                                               
24-Sheath
25-Ligule
26-Photoperiodism
27-Compound raceme



يیك مادگ،پرچمھ سي،یك پوشینك درون،يبیرونکیك پوشینازھرگلچھ.شده است

غیرفعال و دو گل آذین .)١٣٧٨اربط، کاظمي(تشكیل شده است)لودیكول(شتكالب

كھ دريارت از جوانھماده ذ وسیلھ ھ شود كھ بيتولید م،قاعده غالف برگ وجود دارد

یکيگل آذین ماده ذرت دارا.تغییر شكل یافتھ احاطھ شده استيھابرگ با خوشھ

رمحو است وقطورحدوديتا دريدوتایيھاآن سنبلچھيبر رو كنار . دارندھم قرار

محور تاجبخش، (باشديزوج ميھااز سنلچھيلردیف طو٨-٣٠ي ضخیم بالل حاو

ذرت دريھاتعداد بالل).١٣٧٥ ھر تا ١و بین تمتفاو،مختلفارقامگیاه بستھ بھ 

باشدميارقام اصالح شده یك عدد در) گل آذین ماده(تعداد بالل يولاست،عدد ١٢

).١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، (

:دانھ) ٥-٤-٢-١

29و پوستھ آن فقط شامل پوستھ میوهنام دارد 28ھگندمکھاستيادانھ ذرت میوه     

بیشتر دھد و يرا نشاستھ تشكیل مياذرت دانھيتركیب عمده).١٣٧٥کریمي، (است

نشاستھ موجود دريذرت بر مبنايصنعتمصارف  ). ١٩٩٩تولنار و دیر، (آن است

بھ عنوان كھ آن رارددرصد روغن وجود دا٣٧تا ٣٠افزون بر این در جنین ذرت 

٨آندوسپرم ). ١٩٨٨اسپراگو و ددلي، (دھند يروغن ذرت مورد استفاده قرار م

،درصد تولنار (دھنديدرصد وزن دانھ ذرت را تشكیل م٦درصد و پریكارپ ١١جنین 

)٢٠٠٠فائو، ؛١٩٩٩و دیر،  . است زیرياجزايتركیب بذر ذرت در برگیرنده

)١٩٨٨دلي، ؛ اسپراگو و د١٩٩٣اوانز، ( .

ھاي مختلف بر حسب اجزاي تشکیل دھنده دانھ ذرت بھ تفکیک مولکول-١- ١جدول

.درصد

:اكولوژي ذرت)٥-٢-١

                                               
28-Caryopsis
29-Pericarp

-نوع

یبترک

يمواد معدنقندنشاستھيچربپروتئینرطوبت

١-٢٢-٦٥٣- ٤٧٥-١٠٨- ١٢١٢- ١٤درصد



:يجغرافیایيپراكندگ) ١-٥- ٢-١

ورددايوسیعيازگارسیيایاز نظر جغرافذرت      آب با كميتواند در نواحيم

تا،متريمیل٢٥٠تا ٢٠٠سالیانھ يبارندگ سالیانھ بیش از يبارندگداراي كھ مناطقي 

كمتردر ارتفاعآنكشتھمچنین امکان.کندرشد،دمتر باشيمیل٤٠٠٠ سطحاز

باالتر از ، ولي در )١٩٩٩تولنار و مبیر، (نیز وجود دارد يمتر٤٠٠٠دریا تا ارتفاع

.)١٣٧٦راشدمحصل و ھمکاران، (کند نميخط یخبندان رشد در ياكشت ذرت دانھ

،گیرديصورت ميدرجھ در نیمكره شمال٥٣ويدرجھ در نیمكره جنوب٤٢محدوده 

نورمحمدي و (توان در خارج از این محدوده نیز كشت كرديرا مياذرت علوفھيول

گیاه جزواین . )١٣٧٧ھمکاران،  ،معتدلھ گرم،ترین محصوالت مناطق معتدلھعمده

. )١٣٧٥کریمي، (روديگرمسیر و مرطوب بھ شمار منیمھ

:خاك) ٢-۵-٢-١

ریشھ عمیق توسعھ و بھ دلیل داشتنرشد کندمختلفيھاتواند در خاكيذرت م     

ذرت را . نداردزیاديخاك توقعينسبت بھ حاصلخیزي،و قدرت جذب مواد غذاییافتھ

متفاوت ازيتوان در اراضيم بافت و ي،نظر حاصلخیز pH خاك كشت كرد

دريول،)١٣٧٧نورمحمدي و ھمکاران، ( ،عمیق،نرمافيكھ بھ حد كميلويھاخاك

مناسب باشد، رشد نمو تھویھدارايوگرم،ھوموس،از آھكينغداراي زھکش،

كربنھ بیشترین ر بین گیاھان چھاردذرت ). ١٣٧٥کریمي، (خوبي خواھد داشت 

این گیاه بھ آب فراوان نیاز ).١٩٩٣اوانز،(دارديمحیطيھاحساسیت را بھ تنش

٧/١تر از بااليشورکھاست، بھ طوريغرقاب حساسوي دارد و نسبت بھ شور

زیمنس بر متريدس ).١٩٨٨اسپراگو و ددلي، (د شويكاھش رشد مموجب ذرت در

را بھ يزنجوانھدر این ھنگاميافزایش شور،مقاوم استيدن بھ شورزھنگام جوانھ

.ندارديتاثیريزنبر درصد جوانھيول،اندازديتاخیر م

:دما) ٣-۵-٢-١

ارقام گوناگون آن بین دمایيو نیاز گراديسانتدرجھ١٠ذرتي پایھ برايدما      

-٢٠ي،زنجوانھيھ برابھینيدما. متفاوت استرشد-درجھ روز٢٠٠٠تا ١٥٠٠

و١٨ .باشديمگرادسانتي٢٠–٣٧يرشد رویشيبرا ٣٧بیش ازيدر دماھا درجھ 



. )٢٠٠٠فائو، (شوديھا زیاد مدانھيھا با مشكل رو بھ رو و پوكیح گلقتلگرادسانتي

٣كم بھ مدت دستآن يكھ دمااستي اناحیھ،كشت این گیاهيترین محیط برامناسب

اگر ). ١٣٧٥کریمي، (گراد باشديدرجھ سانت٣٢تا ٢١در سال بین ياه متوالم٤تا 

اواسط تابستان كمتريدما ومیزان رشد گیاه كاھش،گراد شوديدرجھ سانت١٣از 

اربط، کاظمي(خواھد شد غیر ممكندر عملكشت ذرت ،شودياگر كاھش دما طوالن

موثريبحراندماي).١٣٧٨ است گراديدرجھ سانت٣٢دودحدرعملكرد ذرتبر

.)١٣٧٥کریمي، (

:رطوبت)۵-۴-٢-١

بھ يبرا. احتیاج دارديرشد و نمو خود بھ آب زیادياست كھ برايذرت گیاھ      

است وضروريباال يرطوبت نسبمناسب،دست آوردن علوفھ  اگر كشت ھدف از

تاجبخش، (الزم استخشك تا حدوديو يآفتابيھوا، آب فراوان،برداشت دانھ باشد

١٣٧٥.( حدود ي، ھوایاندامخشك يیك گرم مادهتولیديبراي،ذرت آبيیك مزرعھ

این بدان . )١٣٧٤نژاد، امام و نیک(دھديگرم آب را از راه تعرق از دست م٣٧

گرم آب ١٠٠٠تا ٨٠٠،گرم دانھتولید ھريشرایط مزرعھ برامعناست كھ در

ذرت در مناطق گوناگون بین يان مصرف آب بھ وسیلھدر عمل میز. شوديمصرف م

از نظر).٢٠٠٠فائو، (استمتر متغیريمیل١٧٥٠تا ٧٥٠ ذرت ي،فیزیولوژیك

دارد كھ مھمتريزیادھاييبرتر از يذرت بھ ازا. باشديتعرق آن ميكارآی،ھمھ آنھا

. كنديمواحد ماده خشك تولید ٨٧/٢بھ طور متوسط ي،رفصواحد آب م١٠٠٠ھر 

یوالف ، گندم،جو،مانند برنجگیاھانيدر .است٣٥٠حدودآن در بنابراین نسبت تعرق

یك واحد،دو برابر این میزان آببا مصرف در حدودچاودار و  شوديخشك تولید مدهام

).١٣٧٦راشدمحصل و ھمکاران، (



:نور) ۵- ۵- ٢- ١

اربط، کاظمي(شوديتسریع ميروز كوتاھآن در شرایطيروز كوتاه است و گلدھيذرت گیاھ      

- يمتراندازه بوتھ بزرگ، یابديآن افزایش ميھابرگتعداد، بلنديروزھابا يدر مناطق). ١٣٧٨

كوتاه بھ تاخیريآن تا فرا رسیدن روزھايشود و گلدھ بھ دلیل ).١٣٧٨اربط، کاظمي(افتديم

گیاهاینكھ ذرت یك C4 - يم،مناسب در دوره رشد وجود داشتھ باشدمايدكھ یدر صورت،باشديم

ھ با گیاھان سدر مقایدتوان C3 خورشیدنوراز  يھاذخیره شده در دانھيانرژ. کندياستفاده بیشتر

نمو خود دریافت ست كھ در تمام مراحل رشد ونوراني خورشید ايسھ درصد كل انرژتادو ذرت 

نورمحمدي و ھمکاران، (باشديدرصد م٦- ٨آنتودهزیستذخیره شده در كل يانرژوکندمي

١٣٧٧(.

:يعناصر غذای)۶- ۵- ٢- ١

تن در ٢٤تا ١٦بین داميمیزان كاربرد كود . دھديواكنش مثبت نشان مداميذرت بھ كود        

باید ھر ھستند كھيفسفر و پتاسیم از عناصر، نیتروژنيغذایاز بین عناصر. استھكتار متغیر

منیزیم و گوگرد و ،مانند كلسیمدیگريشیمیایعناصرعالوه بر آن .خاك اضافھ شوندسالھ بھ 

باال بردن سطح تولید ذرت بسیار يبرا،و مولیبدنيرو،آھن،كم مصرف مانند منگنزعناصر

.استيضرور آنازبعدو يكارربذباترین زمان مصرف كود نیتروژنھ در بھار یا ھمزمانمناسب

اندازه و ھر30است كھ احتیاج بھ نیتروژن زیاد دارديذرت گیاھ. )١٣٧٨اربط، ظميکا(باشديم

حداكثر . نسبت بھ كود نیتروژنھ بیشتر خواھد بودآنواكنش ، باشدترخاك پایینيحاصلخیز

بر خالف سایر غالت. دارديرطوبت خاك بستگمیزانبھ تراكم بوتھ و تروژن،ینواكنش نسبت بھ 

بیشترذرتعملكرد دانھ،یتروژننبا افزایش .) ..جو و،گندم ( از يھاو قسمتعملکرد بیولوژیک

).١٣٧٥تاجبخش، (كنديگیاه افزایش پیدا مياسبزینھ مقایسھ با ر گرچھ زراعت مداوم ذرت د

،ندارديچندان اشكال،)ویژه نیتروژنبھ(يشیمیایيكودھاي غالت بھ شرط تامین مقدار كافسایر

باه تناوب مانند مبارزيمزایااھداف وتوان ازيم،سایر گیاھانمانندتناوب مناسب يااجربايول

ذرت ). ١٣٧٥تاجبخش، (خاك استفاده كرديتعدیل مواد غذایھا ويبیمار،آفات،ھرزيھاعلف

راعملکردبھترین ،بگذارندياز خود باقنرمو زمین يكافيكھ بتوانند مواد غذایگیاھانياز پس

از پستوان ذرت را يم،حاصلخیز باشديكھ زمین بھ اندازه كافيدر صورت. تولید خواھد کرد

در مناطق معتدلھ،ذرتازپسكاشت ذرت صورتدر. ذرت و غالت دیگر كشت كرد بھ يسیردسر

باید توجھ کرد بھ آفت كرم ساقھ خوار ذرتيدر مناطق گرمسیرو31سیاھك ذرتيبیمار

.)١٣٧٧ان، نورمحمدي و ھمکار(

عملکرد- ٣-١

تاریخ کاشتاثر-١- ٣-١

                                               
30-Nitro positive
31 -Ystilago maydis



استفاده از پتانسیل ارقام در آن مناطقبراي مناطق مختلف جھتمناسب تاریخ كاشت تعیین       

این امر بر روي صفات زراعي برخوردار است، زیراریزي و مدیریتاي در برنامھهاز اھمیت ویژ

بازده استفاده از عوامل محیطي موثر موجب بھبود و ذاردگميرشد و نمو تاثیر و مراحل مختلف 

كمینھ . شودعملكرد موجب تغییر در عملكرد دانھ مييبا تغییر اجزادر نھایتو شودميبر عملكرد 

تاریخ كاشت ). ١٣٨٣چوكان، (گراد استدرجھ سانتي١٠زني بذر ذرت الزم براي جوانھدماي 

از فصل زراعي و در نھایت رسیدن بھ رشد مطلوب و حداكثر برداري حداكثرمناسب منجر بھ بھره

بھ نظر ھانتر. شودعملكرد خواھد شد كھ براي ھر رقم با توجھ بھ فصل و ھدف كاشت تعیین مي

مواد فتوسنتزي كافي تولیدشود، چون تاخیر در كاشت موجب كوتاه شدن دوره رشد مي،)١٩٨٠(

.كندجھت ذخیره در دانھ كاھش پیدا مي

كھ در كاشت زود ھنگام ذرت در ھایيروشكھ یكي از کردندگزارش ،)٢٠٠٥(آرچر وگش       

با این روش .استاستفاده از بذور داراي پوشش پلیمري ،گیردبھار مورد استفاده قرار مي

- کشتو خطر كاھش عملكرد را در زمان مناسب کشت کردھفتھ زودتر از ٤تا ٢ذرت راتوانمي

ھا پذیري بیشتري براي دریافت نھادهانعطافذرتاینكھ با توجھ بھ . ر ھنگام جبران کردھاي دی

زیرا این امر موجب ،در كاشت زود ھنگام بھاره رطوبت خاك باال نباشدکھباید دقت شود  ،دارد

از شمال سودان بیشترین ،)٢٠٠١(عبدالرحمان و ھمكاران.شودساختمان خاك ميتخریب 

كیلوگرم در ھكتار از رقم٤٤٩٢را عملكرد دانھ Hudeibe-1 در تاریخ كاشت اول اكتبر و كمترین

Mojtamaas-45عملكرد دانھ ذرت را از رقم  ٢٣٤٨در تاریخ كاشت اول دسامبر بھ میزان 

گرچھ دماي کردند کھگزارش ، )٢٠٠٢(سلوس گونو ھاردمن. كیلوگرم در ھكتار گزارش كردند

ھاي شمالي این آوریل در قسمت٢٥ھاي جنوبي ایالت مینسوتا و تآوریل در قسم٢٠خاك در 

اراضي تحت كشت این از%٥٠حدود بھ طور معمول درولي ،ایالت براي كشت ذرت مساعد است

% ٥شود و بھ ازاي ھر یك روز تاخیر در كاشت در ماه مي مي كاشتھ ميیازدھم محصول تا 

كھ بین کرداز منطقھ گرمسیر ارزوئیھ گزارش ،)١٣٨١(نیانجفي. شودعملکرد دیده ميكاھش 

ولي وجود ندارد،آماري در عملكرد ذرت اسفندماه اختالف٢٦ماه تا بھمن١٤ھاي كاشت از تاریخ

از آمریكاي ،)١٩٩٤(میشائلز ي وبوراستوکس.ورد مقایسھ اختالف مشاھده گردیدبین ارقام م

افزایش تنفس كھ سبب ما در شب وباال بودن دلیلدجنوبي گزارش كردند كھ تاخیر در كاشت بھ 

كاھش عملكرد دانھ در ذرت موجب،شودو انتقال كمتر آنھا بھ دانھ مييمصرف ذخایر كربوھیدرات

.شده است

اي در كاشت در ایالت اوھایو كھ تاخیر چھار ھفتھکردندگزارش ،)١٩٩٣(و ھمكارانياحمد     

ضمن بررسي اثر تاریخ كاشت ،)١٩٧٤(دونگان. درصد شد٥٥تا ١٥موجب كاھش عملكرد از 

كھ س و دیررس ذرت بھ این نتیجھ رسیدرارقام زودرس، متوسطھايویژگيبر عملكرد و سایر 



بھ دلیل عدم ھمزماني ) نیمھ دوم فروردین ماه(رس در تاریخ كاشت اول ارقام زودرس و متوسط

با بررسي اثر تاریخ كاشت ،)١٩٨٥(گوپتا. را داشتندعملكردبیشترینباالدمايمراحل گلدھي با 

میزان بحراني محصول بركھ در مناطق گرمسیر تاریخ كاشت کردبر روي عملكرد ذرت گزارش 

در ھكتار ذرتدانھكیلوگرم١٩٠كاھش موجبتاخیر در کاشتیك روزکھ، بھ طوريموثر است

نشان داد كھ كاشت دیرتر ،)٢٠٠١(و نرود)٢٠٠٢(داربي و الیرھاينتایج آزمایش. شودمي

،)٢٠٠٤(تركت و ھمكارانآزمایشات وي. و كیفیت علوفھ ذرت گردیدعملکردكاھش موجبذرت 

.ھا بر روي عملكرد دانھ زیادتر شدنشان داد كھ با تاخیر در كاشت تاثیر آفات و بیماري

اثر نیتروژن-٢- ٣-١

و كمبود آن بھ طور مستقیم بھ عنوان عناصر اساسي در تغذیھ گیاھان استنیتروژن یكي از       

زیرا نیاز گیاھان بھ این عنصر ،شودیكي از مھمترین عوامل محدودكننده رشد گیاھان محسوب مي

درصد وزن خشك گیاھان را ٢- ٤نیتروژن ). ١٣٧١کفش، زرین(باشدعناصر ميسایربیش از 

. شوديگیاه نمرویشيتحریك رشدموجبنیتروژنبھ اندازهيگرھیچ عنصر دی. دھديتشكیل م

شركت ھاآنزیمويسلوليھاغشا،ھاھورمون،ھاویتامینيبرخ،در ساختمان كلروفیلنیتروژن

آنھا يپشترھا و پبوتھيشاداب،سرعت رشدافزایشنیتروژن موجب). ١٣٧٨اربط، کاظمي(دارد

- يتبدیل ميرا بھ تركیبات آليمعدننیتروژنيگیاھان عال). ١٣٧٥فرجي و میرلوحي، (شود يم

ازبخش اعظم آمونیوم . آمونیوم ھستندنیترات وھاينیتروژن یونيمھمترین منابع غیرآل. كنند
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Abstract

In order to study of the effects of different levels of nitrogen fertilizers in different planting dates 

on yield and fertilizer use efficiency in corn at Ardabil climatical conditions, a split plot experiment 

was carried out at the research station of University of Mohaghegh Ardabili with four replication 

based on randomized complete  block design in 2007. Main plots were three planting dates (10, 20 

May and 30 June) and subplots were different nitrogen levels (0, 75, 150, 225 Kg N ha-1). From 30-

35 days after planting in 10 days-intervals, three plants from each plot randomly selected and after 

drying and area measurement, growth indices were calculated. Results showed that maximum LAI 

about 5.1 was related to first planting date in 225 Kg ha-1 nitrogen level with 856.5 GDD. 

Maximum total dry matter (1340 gm-2) was achieved with 225 Kg ha-1 nitrogen application in first 

planting date with 909.8 GDD. Effects of planting date and nitrogen levels on grain yield were 

significant. Delaying in planting was caused a decrease in grain yield, and the highest yield (9.51 t

ha-1) was seen in the first planting date, while the lowest one (8.84 ton ha-1) was related to the third 

planting date. The highest (11.26 t ha-1) and the lowest (6.67 t ha-1) grain yield in nitrogen 

treatments respectively were related to the 150 Kg ha-1 and control. Interaction between planting 

dates and nitrogen levels on grain yield was significant, and the highest yield (12.33 t ha-1) was 

achieved in first planting date with 150 Kg ha-1 nitrogen level. Increasing in nitrogen levels from 

control up to the 150 Kg ha-1 increased number of rows per ear, kernel per row, kernel per ear, ear 

length, cob weight, total kernel weight per ear and harvest index significantly, but there is no 

significant difference between 150 and 225 Kg ha-1 nitrogen levels in ear length, cob weight and 

total kernel weight per ear. The highest 1000-kernel weight and biological yield were related to 225 

Kg ha-1 nitrogen level. Ear length, cob diameter, cob weight, total kernel weight per ear, 1000-

kernel weight and biological yield were affected positively from planting date but, number of 

kernel per row, kernel per ear and plant height decreased by delaying in planting date. Fertilizer use 

efficiency was significantly affected by nitrogen levels and interaction between planting date and 

nitrogen levels, while planting date had no significant effect on fertilizer use efficiency. 

Comparison of means indicated that the highest value for fertilizer use efficiency was related to 75 

Kg ha-1 nitrogen level.
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