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 فسباػضبی ّیئت ػلوی داًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ  -2 بفسداًطگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ  ضٌبسبیی ٍ هجبسصُ ثب ػلفْبی ّشصداًطجَی کبسضٌبسی اسضذ -1

 چکیذه

آصهبیطی دس سابل   ّبی ّشص اص ًقغِ ًظش کٌتشل ػلف ثش ػولکشد رست ّب ٍ هقبدیش هختلف کَددّی ًیتشٍطى سٍشثب  اسقبم ثِ هٌظَس ثشسسی اثش 

لت عشح ثلَ ک ّبی کبهل تصبدفی دس ساِ تکاشاس دس   ایي آصهبیص ثِ صَست فبکتَسیل دس قب. دس هٌغقِ ضطذُ فسب صَست گشفت  99-91صساػی 

سقان   -2 491سقان صٍدس    -1اسقبم رست دس ضاص ساغ     Aتیوبسّبی آصهبیص ضبهل فبکتَس . هتش هشثغ اجشا ضذ 2999قغؼِ صهیٌی ثِ هسبحت 

هیضاى ٍ سٍش هصاش  کاَد   ،  Bٍ فبکتَس  779 دیشس سقن  -6ٍ  794سقن دیشس   -5 678سقن هیبًش   -4 649سقن هیبًش   -3 444صٍدس  

کیلاَگشم دس  159  -3کیلَگشم دس ّکتابس ثاِ صاَست سشاساشی      225 -2کیلَگشم دس ّکتبس ثِ صَست سشاسشی  399 -1ًیتشٍطى دس ضص سغ  

کیلاَگشم دس  159  -6کیلَگشم دس ّکتابس ثاِ صاَست ًاَاسی  ٍ     225 -5کیلَگشم دس ّکتبس ثِ صَست ًَاسی  399 -4ّکتبس ثِ صَست سشاسشی 

 6429ثب  779کیلَگشم دس ّکتبس دس ثیي اسقبم ثبالتشیي ػولکشد سا داضت ٍ سقن دیشس   19229ثب  794سقن دیشس  . س ثِ صَست ًَاسی ثَدًذّکتب

کیلاَگشم دس ّکتابس    19449کیلَگشم دس ّکتبس ًیتشٍطى ثِ صَست ًاَاسی ثاب    225هیضاى هصش  . کیلَگشم دس ّکتبس پبییي تشیي ػولکشد سا داضت

    .کیلَگشم دس ّکتبس کوتشیي ػولکشد داضت 8199کیلَگشم دس ّکتبس ًیتشٍطى ثب  159ػولکشد سا حبصل ًوَد ٍ هصش  ثیطتشیي 

 ًیتشٍطى، ًَاسی، سشاسشی، ػولکشد :کلمات کلیذی

 مقذمه

بثیش قاشاس  بّابى صساػای سا ت ات تا    ّبی ّشص اص عشیق سقبثت ثب گیبّبى صساػی هجبٍس خَد ثش ساش ًاَس، آة ٍ هاَاد، ػولکاشد گی     ػلف

هؼتقذ است کِ سقبثت ضذیذ ثیي گًَِ ای ثِ کبّص کابسایی هصاش  ًیتاشٍطى دس    ( 2991)ثبٍهي (.2991ساجکبى ٍ سَاًتَى، ) دٌّذ هی

کابسایی هصاش    . تَاًذ اثش سقبثات ثایي گًَاِ ای سا خٌکای کٌاذ      ضَد، ثِ عَسیکِ استفبدُ ثیطتش اص ًیتشٍطى ًوی گیبّبى صساػی هٌجش هی

ثلک ضَ ٍ ّوکابساى  .ي فبکتَس ضبهل صهبى کبسثشد ًیتشٍطى، هیضاى کبسثشد ًیتشٍطى ٍ هتغیشّبی آة ٍ َّایی ثستگی داسدًیتشٍطى ثِ چٌذی

ّابی دیگاش اسات لازا ثبػا        ّبی ّشصدس سٍش پخص سشاسشی کاَد ثیطاتش اص سٍش   ًطبى دادًذ کِ جزة ًیتشٍطى دس ػلف( 2992)

ثب ثشسسی تبثیش صهبى کبسثشد ًیتشٍطى ٍ ّوچٌیي ضیَُ ( 2994)ک ضَ ٍ ّوکبساىّوچٌیي ثل. ضَد ّبی ّشص هی افضایص صیست تَدُ ػلف

ّبی ّشص هَجَد دس گٌذم، ثؼضای هَاقاغ دس    ّبی ّشص دس گٌذم گضاسش ًوَدًذ کِ تشاکن ٍ صیست تَدُ ػلف کبسثشد آى ثش کٌتشل ػلف

سقان اص طًَتیهْابی    7ثب ثشسسی تَاى سقبثتی ( 1388) بساىَّضیبس ٍ ّوک. هَسد کبسثشد ًیتشٍطى دس ثْبس کوتش اص کبسثشد آى دس پبییض است

ثِ ػٌَاى سقن ثاب تَاًابیی سقابثتی ثابال، ػولکاشد       M.79.7گٌذم هٌبعق هؼتذل ًسجت ثِ ػلف ّشص چبٍداس گضاسش ًوَدًذ کِ طًَتیپ 

ّبی ثب تَاًبیی سقابثتی پابییي،   ٍ هشٍدضت ثِ ػٌَاى طًَتیپ  M.81.13ثیَلَطیک چبٍداس سا ثیطتش اص سبیش اسقبم کبّص داد ٍ طًَتیپ 

 .صیست تَدُ چبٍداس سا ٌّگبم سقبثت کوتش کبّص داد

 ها مواد و روش

ثِ صَست فبکتَسیل دس قبلت عشح ثلَ ک ّبی کبهل تصبدفی  آصهبیصایي . دس هٌغقِ ضطذُ فسب صَست گشفت 1399دس سبل  آصهبیص

اسقبم  Aتیوبسّبی آصهبیص ضبهل فبکتَس . اجشا ضذ 99-91صساػی هتش هشثغ دس سبل  2999دس سِ تکشاس دس قغؼِ صهیٌی ثِ هسبحت 

ٍ  794سقن دیشس   -5 678سقن هیبًش   -4 649سقن هیبًش   -3 444سقن صٍدس   -2 491سقن صٍدس   -1رست دس ضص سغ  

صَست سشاسشی  کیلَگشم دس ّکتبس ثِ 399 -1،  هیضاى ٍ سٍش هصش  کَد ًیتشٍطى دس ضص سغ  Bفبکتَسٍ   779سقن هیبًش   -6
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کیلَگشم دس ّکتبس ثِ صَست 399 -4کیلَگشم دس ّکتبس ثِ صَست سشاسشی 159  -3کیلَگشم دس ّکتبس ثِ صَست سشاسشی  225 -2

تیوبسّبی ًیتشٍطى دس دٍ . ثَدًذ کیلَگشم دس ّکتبس ثِ صَست ًَاسی159  -6کیلَگشم دس ّکتبس ثِ صَست ًَاسی  ٍ 225 -5ًَاسی  

ثشای اًذاصُ گیشی ػولکشد ٍ اجضای . ثشگی رست ثِ صَست هسبٍی هصش  ضذ 12کبضت ٍ دیگشی دس هشحلِ  هشحلِ  یکی ّوشاُ ثب

ًوًَِ ثشداسی صَست گشفت ٍ ػولکشد رست اًذاصُ ( ثَتِ اص ّش هتشهشثغ کشت  7) ػولکشد رست، اص سغ ی هؼبدل یک هتش هشثغ 

 .لیل ٍ هقبیسِ هیبًگیي ثب آصهَى داًکي اًجبم ضذتجضیِ ٍ ت  MSTAT-Cدادُ ّبی آصهبیص ثب ًشم افضاس .گشفتِ ضذ

 بحث و نتایج

ًتبیج ایي آصهبیص حبکی اص آى ثَد کِ اسقبم هختلف رست تفبٍت صیبدی اص ًظش ػولکشد داًِ داضتِ ٍ ّوچٌیي هیضاى ٍ سٍش هصش  

کیلَگشم دس ّکتبس دس ثیي  19229ثب  794ًطبى هیذّذ کِ سقن دیشس   1ًوَداس . کَد ًیض ثش ػولکشد رست تبثیش هؼٌی داسی داضتِ است

ػلت سا هیتَاى ثِ . کیلَگشم دس ّکتبس پبییي تشیي ػولکشد سا داضت 6429ثب  779اسقبم ثبالتشیي ػولکشد سا داضت ٍ سقن دیشس  

تَلیذ ػولکشد داًِ ثب تَجِ ثِ ضشایظ آة ٍ ثیطتشیي سبصگبسی سا دس ثیي اسقبم رست اص ًظش  794خصَصیبت سقن ًسجت داد کِ سقن 

 678ًذاضت ٍ ّوچٌیي اسقبم هیبًش   794ًیض تفبٍت هؼٌی داسی ثب سقن  449دس ایي آصهبیص سقن صٍدس  . َّایی هٌغقِ داضتِ است

هیضاى هصش   حبکی اص ایي ثَد کِ 2ًوَداس . تفبٍت هؼٌی داسی اص ًظش ػولکشد ثب ّن ًذاضتٌذ 444ٍ  491ٍ اسقبم صٍدس   649ٍ 

 159کیلَگشم دس ّکتبس ثیطتشیي ػولکشد سا حبصل ًوَد ٍ هصش   19449کیلَگشم دس ّکتبس ًیتشٍطى ثِ صَست ًَاسی ثب  225

تیوبس ً َُ هصش  کَد تبثیش خَد سا ثش ػولکشد رست . کیلَگشم دس ّکتبس کوتشیي ػولکشد داضت 8199کیلَگشم دس ّکتبس ًیتشٍطى ثب 

تَاى استٌجبط ًوَد کِ ثب تَجِ ثِ ًقطی کِ کَد ًیتشٍطًِ دس سضذ ٍ تَسؼِ  ایٌگًَِ هی. ّبی ّشص اػوبل کشدُ است فاص عشیق تبثیش ثش ػل

ضبخسبسُ گیبّبى داسد، دس سٍش یکجبسُ هصش  کَد ًیتشٍطى ثِ صَست سشاسشی دس هشحلِ کبضت، هٌجغ ًیتشٍطى ثِ ػلت آثطَیی 

ّووچٌیي هی تَاى رکش ًوَد کِ  .ثبػ  کبّص ػولکشد هی گشدد  خبسج ضذُ ٍ لزا ثبالیی کِ داسد ثِ هقذاس قبثل تَجْی اص دستش

ّبی ّشص کبّص یبفتِ لزا ثبػ  کبّص  هَقؼی کِ کَد ثِ صَست سشاسشی هصش  هی گشدد تَاًبیی سقبثتی ه صَل دس ثشاثش ػلف

 .ضَد ػولکشد هی
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 تاثیر میسان و روش مصرف کود نیتروشن بر عملکرد دانه -2 نمودار

 

 

 

 نتیجه گیری کلی

استفبدُ اص اسقبم هتٌبست ثب اقلین هٌغقِ ٍ کبسثشد کَد ًتیشٍطى دس صهبى هٌبست ٍ ًسجت دسست، ًطبى دادُ ضذُ است کِ تلفبت کَد ثِ 

ه صَل  تبثیش داسد، ثشای هکبل تفبٍت سضذ  ت ػلف ّشص فشهَالسیَى ًتیشٍطى ٍ ًَع کبسثشد ثش سقبث. عَس اسبسی کبّص هی یبثذ

ثِ کبس ثشدُ ضذُ ثَد ثیطتش اص صهبًی ثَد کِ ثِ صَست  ثِ صَست ًَاسی رست ٍ تبج خشٍ  صهبًی کِ ًتیشٍطى ثِ صَست ًیتشات

 (. 1991تیکش ٍ ّوکبساى، )ثِ کبس سفتِ ثَد  ٍ سشاسشی آهًَیَم
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   Abstract  

     In order to study the effect of Interaction of cultivars with methods and rates of nitrogen 

application on yield of corn in Sheshdeh region of Fasa an experiment was conducted  in 2010. The 

experiment design was factorial arranged in RCBD with three replications. Treatments were: A 

factor in six levels including corn cultivars 1- 401, 2- 444, 3- 640, 4-678, 5- 704 and 6- 770 and B 

factor  volum and method of fertilizer use in six levels including 300 kg/ha in broadcast, 2- 225 

kg/ha in broadcast, 3-150 kg/ha in broadcast,4- 300 kg/ha in bound , 5-225 kg/ha in bound and 6-

150 kg/ha in bound. 704 cultivar had the highest grain yield among cultivars and 770 cultivar had 

the lowest  grain yield. Also using 225 kg/ha nitrogen fertilizer as bound, had the highest grain yield 

and using 150 kg/ha as broadcast had the lowest grain yield.   
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