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 چکیذُ

دس   99-91آصهبیـی دس ػبل صساػی ّب ٍ دٍس آثیبسی ثش ػولکشد رست اص ًقطِ ًظش کٌتشل جوؼیت ػلفْبی ّشص  اسقبم ثب سٍؽثِ هٌظَس ثشسػی اثش 

ِ تکشاس دس قطؼِ صهیٌی ثِ ایي آصهبیؾ ثِ صَست فبکتَسیل دس قبلت طشح ثلَ ک ّبی کبهل تصبدفی دس ػ. هٌطقِ ؿـذُ فؼب صَست گشفت

 -3 444سقن صٍدسع  -2 491سقن صٍدسع  -1اسقبم رست دس ؿؾ ػطح  Aتیوبسّبی آصهبیؾ ؿبهل فبکتَس . هتش هشثغ اجشا ؿذ 2999هؼبحت 

ػطح ،  دٍس ٍ سٍؽ آثیبسی دس ؿؾ Bفبکتَس،  Bٍ فبکتَس  779 دیشسعسقن  -6ٍ  794سقن دیشسع  -5 678سقن هیبًشع  -4 649سقن هیبًشع 

سٍصُ یک  15 -6سٍصُ ّش دٍ جَی ٍ  15 -5سٍصُ یک جَی  19 -4سٍصُ ّش دٍ جَی  19  -3سٍصُ یک جَی  5 -2سٍصُ ّش دٍ جَی 5 -1

کیلَگشم دس ّکتبس  6675ثب  444کیلَگشم دس ّکتبس دس ثیي اسقبم ثبالتشیي ػولکشد سا داؿت ٍ سقن صٍدسع  8459ثب  794 دیشسع سقن .ثَدًذجَی

کیلَگشم دس ّکتبس ثبالتشیي ػولکشد داًِ سا ًـبى داد ٍ  9559سٍصُ ثِ سٍؽ ّش دٍجَی ثب  5ّوچٌیي دٍس آثیبسی .  ػولکشد سا داؿتپبییي تشیي 

  .کیلَگشم دس ّکتبس پبییي تشیي ػولکشد سا ًـبى داد 4199سٍصُ ثِ سٍؽ یک جَی ثب  15دٍس آثیبسی 

 ػولکشد  ،دٍس آثیبسیرست، اسقبم،   :کلمات کلیذی

ذمهمق  

ّش یکک اص ػَاهکل فکَ     . ؿَد ّب هی ّبی ّشص ثشای کؼت آة ٍ هَاد غزایی هٌجش ثِ کبّؾ دػتشػی گیبّبى صساػی ثِ آى سقبثت ػلف

اص آًجبیی کِ آة ٍ ًیتشٍطى اص قبثلیت تحکشک  . سفَلَطیک گیبُ، سقبثت ثشای ًَس سا هتبثش ػبصًذَتَاًٌذ ثب تبثیشگزاسی ثش ٍیظگیْبی ه هی

ّکب اص یککذیگش قبثکل     لکزا سقبثکت ثکشای آى    ، ؿکل غبلت حشکت ٍ جزة آى دٍ اػتای شخَسداس ّؼتٌذ، جشیبى تَدُثبالیی دس خبک ث

تَاًبیی گیبُ ثشای کؼت ثیـتش ّش یک اص ػَاهل فَ  ثِ ٍیظُ آة ثبػک  ثشتکشی دس کؼکت اصت ٍ دس    . (1993صیوذال، ) تفکیک ًیؼتٌذ

تأثیش تٌؾ سطَثتی ثش رست ثؼتِ ثِ هشحلکِ سؿکذی رست دس صهکبى    (.1387، ػذالت ٍ غذیشی)ًْبیت هَجت ثشتشی سقبثتی خَاّذ ؿذ

ساجککبى  )ٍ ًَع گًَِ ػلف ّشص دسگیش ثب سقبثت سطَثتی رست داسد (  1987لَسیٌغ ٍ ّوکبساى، )تٌؾ ، طَل هذت تٌؾ ٍ ؿذت آى 

یؼت تَدُ اًذام ّبی سٍیـکی ٍ ػکشػت   تٌؾ سطَثتی دس طَل فبص سٍیـی گیبُ هی تَاًذ ثبػ  کبّؾ استفبع ، ص( . 2991ٍ ػَآًتَى ،

ظَْس ثشگ ؿَد ، اگش چِ لضٍهبً کبّؾ ػولکشد سا دس پی ًخَاّذ داؿت، ٍلی دس صَستی کِ تٌؾ سطَثتی دس طَل گشدُ افـبًی اتفب  

 (.2991ساجکبى ٍ ػَآًتَى ،)ثیبفتذ ، ػولکشد رست ثِ ؿذت کبّؾ خَاّذ یبفت 

 ها مواد و روش

ثِ صَست فبکتَسیل دس قبلت طشح ثلَ ک ّبی کبهل تصبدفی  آصهبیؾایي . ِ ؿـذُ فؼب صَست گشفتدس هٌطق 1399دس ػبل  آصهبیؾ

اسقبم  Aتیوبسّبی آصهبیؾ ؿبهل فبکتَس . اجشا ؿذ 99-91هتش هشثغ دس ػبل صساػی  2999دس ػِ تکشاس دس قطؼِ صهیٌی ثِ هؼبحت 

ٍ  794سقن دیشسع  -5 678سقن هیبًشع  -4 649شع سقن هیبً -3 444سقن صٍدسع  -2 491سقن صٍدسع  -1رست دس ؿؾ ػطح 

سٍصُ ّش  19  -3سٍصُ یک جَی  5 -2سٍصُ ّش دٍ جَی 5 -1،  دٍس ٍ سٍؽ آثیبسی دس ؿؾ ػطح Bفبکتَسٍ   779 دیشسعسقن  -6

ف اٍلیي ٍ دٍهیي آثیبسی ثِ صَست ػش. ثَدًذسٍصُ یک جَی 15 -6سٍصُ ّش دٍ جَی ٍ  15 -5سٍصُ یک جَی  19 -4دٍ جَی 

ثشای اًذاصُ گیشی  .ثشگی ثشػذ ٍ اص ایي هشحلِ ثِ ثؼذ تیوبسّبی آثیبسی اػوبل ؿذ 6تب  4هٌطقِ اًجبم خَاّذ ؿذ تب رست ثِ هشحلِ 

ثِ صَست  ًوًَِ ثشداسی صَست گشفت ٍ ػولکشد رست( ثَتِ اص ّش هتشهشثغ کشت  7) ػولکشد رست، اص ػطحی هؼبدل یک هتش هشثغ 
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تجضیِ ٍ تحلیل ٍ هقبیؼِ هیبًگیي ثب آصهَى داًکي  MSTAT-Cدادُ ّبی آصهبیؾ ثب ًشم افضاس .گشفتِ ؿذاًذاصُ  کیلَگشم دس ّکتبس

 .اًجبم ؿذ

 بحث و نتایج

ثش  سٍؽ ٍ دٍس آثیبسیًتبیج ایي آصهبیؾ حبکی اص آى ثَد کِ اسقبم هختلف رست تفبٍت صیبدی اص ًظش ػولکشد داًِ داؿتِ ٍ ّوچٌیي 

کیلَگشم دس ّکتبس دس ثیي اسقبم ثبالتشیي  8459ثب  794دّذ کِ سقن دیشسع  ًـبى هی 1ًوَداس . ی داؿتشد رست تبثیش هؼٌی داسػولک

تَاى ثِ خصَصیبت سقن  ػلت سا هی. کیلَگشم دس ّکتبس پبییي تشیي ػولکشد سا داؿت 6675ثب  444 صٍدسعػولکشد سا داؿت ٍ سقن 

م رست اص ًظش تَلیذ ػولکشد داًِ ثب تَجِ ثِ ؿشایط آة ٍ َّایی هٌطقِ داؿتِ ثیـتشیي ػبصگبسی سا دس ثیي اسقب 794ًؼجت داد کِ سقن 

تفبٍت هؼٌی داسی اص ًظش ػولکشد ثب ّن  491ٍ سقن صٍدسع  779، سقن دیشسع  678ٍ  649اسقبم هیبًشع دس ایي آصهبیؾ . اػت

 9559سٍصُ ثِ سٍؽ ّش دٍجَی ثب  5دٍس آثیبسی حبکی اص ایي ثَد کِ  2ًوَداس . ٍ ّوگی دس یک گشٍُ آهبسی ٍاقغ ؿذًذ ًذاؿتٌذ

کیلَگشم دس ّکتبس پبییي تشیي  4199سٍصُ ثِ سٍؽ یک جَی ثب  15کیلَگشم دس ّکتبس ثبالتشیي ػولکشد داًِ سا ًـبى داد ٍ دٍس آثیبسی 

شچِ تٌؾ ثِ خصَف گیبّبى چْبس کشثٌِ اػت لزا هصشف لَکغ ثبالیی داؿتِ ٍ ّ رست ثِ ػلت ایٌکِ جضء. ا ًـبى دادػولکشد س

سٍصُ ثِ سٍؽ ّش دٍ  19دس ایي آصهبیؾ دٍس آثیبسی  .تٌؾ سطَثتی ؿذیذتش ثبؿذ ػولکشد رست تحت تبثیش قشاس گشفتِ ٍ افت هی کٌذ

تَاى ثب تَجِ ثِ کوجَد آة ٍ صشفِ جَیی دس  سٍصُ ثِ سٍؽ ّش دٍ جَی ًـبى ًذاد لزا هی 5جَی تفبٍت هؼٌی داسی ثب دٍس آثیبسی 

ثشّوکٌؾ تشاکن تبج خشٍع ٍ سطین آثیبسی ثش ( 1387)ػذالت ٍ غذیشی .سٍص ًیض تٌظین ًوَد 19س آثیبسی سا تب هصشف آة دٍ

ثشسػی ًوَدًذ ٍ ثِ ایي ًتیجِ سػیذًذ کِ ثب افضایؾ هحذٍدیت آة ػولکشد ٍ اجضای  794ػولکشد ٍ اجضای ػولکشدرست داًِ ای سقن 

، صیؼت تَدُ اًذام گیبُ هی تَاًذ ثبػ  کبّؾ استفبع سطَثتی دس طَل فبص سٍیـی تٌؾ.ػولکشد رست ثِ طَس هؼٌی داسی کبّؾ یبفت

ّبی سٍیـی ٍ ػشػت ظَْس ثشگ ؿَد ، اگش چِ لضٍهبً کبّؾ ػولکشد سا دس پی ًخَاّذ داؿت، ٍلی دس صَستی کِ تٌؾ سطَثتی دس 

 .(2991ٍ ػَآًتَى ،ساجکبى )طَل گشدُ افـبًی اتفب  ثیبفتذ ، ػولکشد رست ثِ ؿذت کبّؾ خَاّذ یبفت 
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   Abstract  

     In order to study the effect of Interaction of cultivars with methods and irrigation interval 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  

interval and method of irrigation in six levels including 5 days onside, 5days twoside, 10 days 

oneside, 10 days twoside, 15 days oneside and 15 days twoside.  704 cultivar by 8450 kg/ha had the 

highest grain yield and 444 cultivar by 6675 kg.ha had the lowest grain yield. Also 5 days as 

twoside irrigatin by 9950 kg/ha showed the highest grain yield and 15 days as oneside irrigation by 

4100 kg/ha showed the lowest grain yield.  
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