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 چکیدُ

بِ صَرت کرتْای یک بار خررد   1389در سال  آزهایشی کَد ًیترٍشى سرک،بِ  ّیبریدّای ذرت اًتقال هجدد هادُ خشک بررسیبِ هٌظَر 

اصفْاى بِ اجررا   ى،شدُ در قالب طرح پایِ ی بلَک ّای کاهل تصادفی با سِ تکرار در هسرعِ ی تحقیقاتی داًشگاُ آزاد اسالهی خَراسگا

برگری   6تا  5بِ صَرت سرک در هرحلِ ی ( کیلَگرم در ّکتار 150ٍ  50،100، 0)فاکتَرّای هَرد هطالعِ شاهل سطَح ًیترٍشى . در آهد

ًتایج ًشراى داد کرِ هیرساى    . در کرت ّای فرعی قرار گرفتٌد(  370DC  ،524MV   ٍ704SC)در کرت ّای اصلی ٍ ّیبریدّای ذرت 

ّر چٌد کِ بیي سطَح . افسایش پیدا ًوَد ، عولکرد داًِبر عولکرد داًِ داشتِ ٍ با افسایش هیساى ًیترٍشى سرک اثر هعٌی داریرک ًیترٍشى س

از ساقِ، غالف  از طرفی با افسایش هیساى ًیترٍشى سرک، هیساى اًتقال هجدد هادُ خشک. باالی کَد سرک تفاٍت هعٌی داری ٍجَد ًداشت

کاّش یافرت، برِ طرَری کرِ      کل اًدم َّایی در عولکرد داًِ اًتقال هجدد هادُ خشککارایی ٍ سْن  ایی ٍ ّوچٌیيبرگْا ٍ کل اًدم َّ

کل اًدم  اًتقال هجدد هادُ خشککارایی ٍ سْن از ساقِ، غالف برگْا ٍ کل اًدم َّایی ٍ ّوچٌیي  بیشتریي هیساى اًتقال هجدد هادُ خشک

بِ ًظر هی رسد ّیبریدّای ذرت در شرایط کوبَد ًیترٍشى بِ دلیل کاّش . در تیوار شاّد بَد 370 در عولکرد داًِ هربَط بِ ّیبریدَّایی 

 . گرددفتَسٌتس جاری، هَاد ذخیرُ شدُ بیشتری را بِ داًِ ّا هٌتقل کردُ تا از کاّش شدید عولکرد جلَگیری 

 

 ًیترٍشى سرک، عولکرد، اًتقال هجدد هادُ خشککَد ذرت،  :ٍاشگاى کلیدی
 هِهقد

در ثیؽتر ٔحفٛالت دا٘ٝ ای، ٔٙجغ ٔبدٜ خؽه تجٕغ یبفتٝ در دا٘ٝ ی در حبَ ٕ٘ٛ، ٘بؼی از ٔٛاد فتٛظٙتسی ارظبَ ؼذٜ ثٝ عٛر ٔعتتمیٓ  

در ٔراحتُ  ثتٝ عتٛر وّتی،    . ثٝ دا٘ٝ ٞب ٚ از ا٘تمبَ ٔجذد ٔٛاد خؽه رخیرٜ ؼذٜ ثٝ عٛر ٔٛلت در ثخػ ٞبی رٚیؽی ٌیتبٜ ٔتی ثبؼتذ   

ایٗ ٔٛاد ثٝ ـٛرت ترویجبت غیتر ظتبختٕب٘ی   . فتٛظٙتسی ٔبزاد ثر ٘یبز فرآیٙذٞبی رؼذ ٚ ٕ٘ٛ تِٛیذ ٔی ؼٛد خبـی از ٕ٘ٛ ٌیبٞی، ٔٛاد

در ا٘ذاْ ٞبی رٚیؽی ٌیبٜ ٔب٘ٙذ ظبلٝ ٚ غالف ثري ٞب رخیرٜ ؼذٜ ٚ ثٝ د٘جبَ تؽىیُ ٔمفذٞبی فیسیِٛٛشیىی لٛی، عی فرآیٙتذ ا٘تمتبَ   

جٛد در ا٘ذاْ ٞبی رٚیؽی ٌیبٜ ٔی تٛا٘ذ در ٔرحّٝ ی پر ؼذٖ دا٘ٝ ٞتب وتٝ فتٛظتٙتس    رخبیر ٔٛ .ٔجذد ثٝ عرف دا٘ٝ ٞب حروت ٔی وٙٙذ

ثب تٛجٝ ثٝ إٞیتت ٔتٛاد رخیترٜ ای در ا٘تذاْ ٞتبی       .جبری لبدر ثٝ تأٔیٗ ٕٞٝ ی احتیبجبت ٔخسٖ ٘یعت، دٚثبرٜ ثٝ دا٘ٝ ٞب ٔٙتمُ ؼٛد

ٔیساٖ ا٘تمتبَ   ٝاز آٖ جبیی و. یٗ خفٛؾ الزْ ٔی ثبؼذرٚیؽی ٚ ٘مػ آٟ٘ب در تضٕیٗ ػّٕىرد ٔٙبظت، ضرٚرت ا٘جبْ تحمیمبت در ا

ٔجذد ٔبدٜ خؽه در ٞیجریذٞبی ٔختّف ررت ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ ٔی تٛا٘ذ تحت تبثیر ػٛأُ ٔحیغتی ثتٛیصٜ ٘یتترٚشٖ لترار ٌیترد، ایتٗ       

 .ا٘جبْ ٌردیذتحت تبثیر ظغٛح ٔختّف وٛد ٘یترٚشٖ ظرن  ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه در ٞیجریذٞبی ررتپصٚٞػ ثب ٞذف ارزیبثی 

 

 هَاد ٍ رٍش ّا

ارتفبع ٔٙغمٝ از ظغح دریب . آٔذ ثٝ اجرا در 1389ایٗ پصٚٞػ در ٔسرػٝ ی تحمیمبتی دا٘ؽٍبٜ آزاد اظالٔی خٛراظٍبٖ،اـفٟبٖ در ظبَ 

تبثعتبٖ ایٗ ٘بحیٝ عجك تمعیٓ ثٙذی وٛپٗ دارای الّیٓ خؽه ثعیبر ٌرْ ثب . ٔتر ٚ تٛپٌٛرافی ٔحُ ثٝ ـٛرت جٍّٝ ای ٔی ثبؼذ 1555

ایٗ ارزیبثی ثٝ ـٛرت ورت ٞبی یه ثبر خرد ؼذٜ در لبِت عرح پبیٝ ی ثّٛن ٞبی وبُٔ تفتبدفی ثتب ظتٝ    . ٞبی ٌرْ ٚ خؽه اظت
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ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ ثٝ ـٛرت ظرن ( ویٌّٛرْ در ٞىتبر150ٚ  50،100، 0) فبوتٛرٞبی ٔٛرد ٔغبِؼٝ ؼبُٔ ظغٛح ٘یترٚشٖ. تىرار ا٘جبْ ؼذ

ثتٝ ػٙتٛاٖ ٞیجریتذ    SC 704ثتٝ ػٙتٛاٖ ٞیجریتذ ٔیتبٖ رض ٚ      524MVثٝ ػٙٛاٖ ٞیجریذ زٚدرض،  370DC)اـّی ٚ ٞیجریذٞبی ررت 

ویّتٌٛرْ   60ثب تٛجٝ ثتٝ ٘تتبیت تجسیتٝ ختبن، ٔیتساٖ      . ثٛتٝ در ٞىتبر ثٛد 80000ٔٛرد ٘ظر،  تراوٓ. فرػی ثٛد ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ (دیررض

ظتغٛح وتٛد ظترن    . ت ٔؼِٕٛی لجُ از وبؼت ثٝ زٔیٗ اضبفٝ ٌردیذویٌّٛرْ ظٛپر فعفب 100٘یترٚشٖ خبِؿ در ٞىتبر از ٔٙجغ اٚرٜ ٚ 

ثٛتتٝ از   8ثرای ا٘ذازٜ ٌیری ٔیساٖ ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه، تؼذاد . ثرٌی از ٔٙجغ اٚرٜ ثٝ زٔیٗ اضبفٝ ؼذ  6تب   5٘یترٚشٖ در ٔرحّٝ ی 

فیسیِٛٛشیته ثرداؼتت ٌردیتذ ٚ پتط از     ٞر ورت فرػی ثٝ عٛر تفبدفی ثب رػبیت حبؼیٝ در ٞریه از ٔراحُ وبوُ دٞی ٚ رظیذٌی 

ظتبػت، ٚزٖ   72درجٝ ظب٘تی ٌراد ثٝ ٔذت  75در آٖٚ در دٔبی  آٟ٘بلرار دادٖ لٝ، غالف ثرٌٟب ٚ دیٍر اجساء ٚ تفىیه ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثٝ ظب

یتساٖ  ، ٔ(ثٝ جتس دا٘تٝ ٞتب   )احُ وبوُ دٞی ٚ رظیذٌی فیسیِٛٛشیهدر ٔر ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبخؽه ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثذظت آٔذ ٚ از تفبضُ ٚزٖ خؽه 

وبرایی ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه از حبـُ تمعیٓ ٔیتساٖ ا٘تمتبَ ٔجتذد ٔتبدٜ خؽته ثتر ٚزٖ       . ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه ٔحبظجٝ ٌردیذ

در ٔرحّٝ وبوُ دٞی ٚ ٕٞچٙیٗ ظٟٓ ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه در ػّٕىرد دا٘ٝ از حبـُ تمعیٓ ٔیتساٖ ا٘تمتبَ ٔجتذد     ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبخؽه 

 MSTAT – Cوّیٝ ی دادٜ ٞبی ثذظت آٔذٜ، ثب اظتفبدٜ از ٘رْ افتسار  . عت درـذ ٔحبظجٝ ٌردیذ٘ذٔبدٜ خؽه ثر ػّٕىرد دا٘ٝ ثر ح

ٔٛرد تجسیٝ ی آٔبری لرار ٌرفت ٚ ٔیبٍ٘یٗ ٞب در ـٛرت ٔؼٙی دار ثٛدٖ اثر ػبُٔ آزٔبیؽی، ثر اظبض آزٖٔٛ چٙذ دأٙٝ ای دا٘ىتٗ در  

 . درـذ ٔمبیعٝ ٌردیذ 5ظغح احتٕبَ 

 

 ًتایج ٍ بحث

 داًِعولکرد 

ثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیت ثذظت آٔذٜ، ػّٕىرد دا٘ٝ تحت تبثیر وٛد ظرن ٘یترٚشٖ لرار ٌرفت ٚ ثب افسایػ وٛد ظرن ٘یترٚشٖ، ػّٕىرد دا٘ٝ ٘یس 

آٖ از  (.1جتذَٚ  )ویٌّٛرْ ٘یترٚشٖ در ٞىتبر اختالف ٔؼٙی داری ٚجتٛد ٘ذاؼتت   150ٚ  100ٞرچٙذ وٝ ثیٗ ظغٛح . افسایػ پیذا ورد

ٔفرف ثیػ در ػّٕىرد دا٘ٝ حبـُ ٘ؽذ ٔی تٛاٖ اظتٙجبط ٕ٘ٛد وٝ  ٘یترٚشٖ اختالف ٔؼٙی داری ثبالی وٛد ظرنثیٗ ظغٛح  جبیی وٝ

از ا٘ذازٜ ٘یترٚشٖ در ایٗ ٔرحّٝ از رؼذ ٌیبٜ ٕ٘ی تٛا٘ذ جٛاثٍٛی ٘یبز ٌیبٜ ثٝ ٘یترٚشٖ در ٔراحُ ثؼذی رؼذ ثبؼذ ٚ ثٟتر اظت ٔمذاری 

د تب ضٕٗ حفظ ظغح ثري ثیؽتر در اٚاخر دٚرٜ ی رؼذ، ثبػث افسایػ ثیؽتر ٚزٖ دا٘تٝ  ٔفرف ٌرد رؼذ از ٘یترٚشٖ در ٔراحُ ثؼذی

  .افسایػ ػّٕىرد دا٘ٝ ٌرددٞب ٚ 

 

 اًتقال هجدد هادُ خشک از ساقِ

ثتب افتسایػ ظتغح وتٛد     ٚ  ٌردیتذ از ظبلٝ ٔؼٙتی دار   ٔبدٜ خؽه، اثر وٛد ظرن ٚ ٕٞچٙیٗ اثر ٞیجریذ ثر ا٘تمبَ ٔجذد ٘تبیتثب تٛجٝ ثٝ 

ٌسارغ ورد٘ذ وٝ ثب تأٔیٗ ٘یترٚشٖ وبفی ثترای  ( 1386)ِه ٚ ٕٞىبراٖ. (1جذَٚ )ؼذرٚشٖ ظرن از ٔیساٖ ا٘تمبَ ٔجذد ظبلٝ وبظتٝ ٘یت

ٌیبٜ، ثیٛٔبض ثیؽتری تِٛیذ ؼذٜ ٚ ضٕٗ افسایػ ػّٕىرد از عریك فتٛظٙتس جبری، ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه وبٞػ ٚ در ٘تیجتٝ ثختػ   

ٔیتساٖ ا٘تمتبَ   . وٙذٙذ یه ٔمفذ فیسیِٛٛشیه لٛی ػُٕ وردٜ ٚ ٔٛاد فتٛظٙتسی را در خٛد ا٘جبؼتٝ ٔی ٞبی رٚیؽی ٌیبٜ ٘ظیر ظبلٝ ٕٞب٘

ثٝ ٘ظر ٔتی رظتذ   . از ٔیساٖ ا٘تمبَ ٔجذد ثیؽتری ثرخٛردار ثٛد 370از ظبلٝ در ٔیبٖ ٞیجریذٞب ٔتفبٚت ثٛد ٚ ٞیجریذ  ٔبدٜ خؽهٔجذد 

ظغح ثري وٕتر، فتٛظٙتس جبری وبٞػ یبفتٝ ٚ در ٘تیجٝ ٔیساٖ ا٘تمبَ ٔجذد در ٞیجریذٞبی زٚدرض ثٝ دِیُ ؼبخؿ ظغح ثري ٚ دٚاْ 

 .ظبلٝ ثیؽتر از ظبیر ٞیجریذ ٞب ثبؼذ
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 اًتقال هجدد هادُ خشک از غالف برگ ّا

ٚ  ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه از غالف ثري ٞبثب تٛجٝ ثٝ ٘تبیت، اثر وٛد ظرن ٘یترٚشٖ ثر  ثتب افتسایػ ظتغح وتٛد ظترن       ٔؼٙی دار ؼتذ 

ثٝ ٘ظتر ٔتی رظتذ وتٝ ثتب افتسایػ وتٛد ظترن          .(1جذَٚ )ٕ٘ٛداز غالف ثري ٞب وبٞػ پیذا  ٔبدٜ خؽه٘یترٚشٖ، ٔیساٖ ا٘تمبَ ٔجذد 

ثبال ثٛدٖ ٔیساٖ فتٛظٙتس جبری را ٔی تٛاٖ ثٝ تبثیر ٔثجت ٘یترٚشٖ ثر ٌعترغ ظغح ثتري  ٘یترٚشٖ، ٔیساٖ فتٛظٙتس جبری افسایػ یبفتٝ ٚ 

از ثیؽتریٗ ٔیساٖ ا٘تمبَ ٔجذد غالف ثري ثرخٛردار ثتٛد   370ٞیجریذ  ٘یس در ٔیبٖ ٞیجریذٞب .٘عجت داد( ؼبخؿ ظغح ثري ٚ دٚاْ آٖ)

وٕتر ٘عجت ثتٝ دٚ ٞیجریتذ دیٍتر، ٔیتساٖ      دٚاْ ظغح ثريدٚر٠ رؼذ وٕتر ٚ در ٘تیجٝ ظر ٔی رظذ در ایٗ ٞیجریذ ثٝ دِیُ عَٛ وٝ ثٝ ٘

 .غالف ثري ٞب افسایػ پیذا وردٜ ثبؼذ ازٔبدٜ خؽه ا٘تمبَ ٔجذد 

 

 ٔمبیعٝ ٔیبٍ٘یٗ اثر تیٕبرٞبی آزٔبیؽی ثر ـفبت ٔٛرد آزٖٔٛ. 1جذَٚ 

a, b, c   ٘ذار٘ذ 05/0تیٕبرٞبی دارای حرٚف ٔؽترن اختالف ٔؼٙی داری در ظغح. 

 ى در عولکرد داًِآکارایی ٍ سْن  ،از کل اًدام َّایی اًتقال هجدد هادُ خشک

ٝ  ٘تبیت ٘ؽبٖ داد وٝ وٛد ظرن ٘یترٚشٖ ثر  ٔؼٙتی  اثتر   ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه از ا٘ذاْ رٚیؽی ٌیبٜ، وبرایی ٚ ظٟٓ آٖ در ػّٕىترد دا٘ت

ثٝ ٘ظر ٔی رظذ وٝ در ؼرایظ وٕجٛد ٘یترٚشٖ، ثٝ دِیتُ  (. 1جذَٚ )آٟ٘ب وبظتٝ ؼذٔیساٖ  از ،٘یترٚشٖ ثب افسایػ وٛد ظرن داری داؼتٝ ٚ

وبرایی فتٛظٙتس جبری وبٞػ یبفتٝ ٚ ٌیبٜ در ایٗ ؼرایظ ثٝ ٔتٛاد رخیترٜ ؼتذٜ    ٔیساٖ ٚ  وبٞػ دٚاْ ظغح ثري ٚ ؼبخؿ ظغح ثري، 

یب٘تتً ٚ . ٔغبثمتتت دارد( 2011)ایتتٗ یبفتتتٝ ثتتب ٘تتتبیت حىتتٓ ػّتتی پتتٛر ٚ درثٙتتذی  .ٚاثعتتتٍی ثیؽتتتری دارد ٞتتبی رٚیؽتتی در ا٘تتذاْ

خیر در پیری ثرٌٟب ٔٛجت افسایػ ٔیساٖ ٚ أٌسارغ ورد٘ذ وٝ افسایػ فرإٞی آة ٚ ٔفرف ٘یترٚشٖ از عریك ایجبد ت( 2001)ٕٞىبراٖ
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 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

ٜٚ رظیذٌی ٌسارغ ورد٘تذ  ٌر 3ی ررت از ثب ثررظی ا٘تمبَ ٔجذد ٔبدٜ خؽه در ٞیجریذٞب( 2009)پبٔپب٘ب ٚ ٕٞىبراٖ (.2جذَٚ )ثٛد٘ذ

ٞبی دیررض ثٝ دِیُ تجٕغ ثیؽتر ٔبدٜ خؽه در ٔرحّٝ ی رظیذٌی فیسیِٛٛشیه ٘بؼی از فؼبِیت فتٛظتٙتسی ثیؽتتر ٌیتبٜ، از    وٝ ٞیجریذ

 .ا٘تمبَ ٔجذد وٕتری ثرخٛردار ٞعتٙذ

 ًتیجِ گیری کلی
، ثخؽتی از ٔتٛاد رخیترٜ ؼتذٜ     س جبری از عریك فرآیٙذ ا٘تمبَ ٔجذدوبٞػ فتٛظٙتٞیجریذٞبی ررت لبدر٘ذ در ؼرایظ وٕجٛد ٘یترٚشٖ ٚ 

اِجتتٝ ظتٟٓ ا٘تمتبَ     .ٌتردد تب از وبٞػ ؼذیذ ػّٕىرد جّتٌٛیری   ٔٙتمُ وردٜثٝ آٟ٘ب را در ٍٞٙبْ پر ؼذٖ دا٘ٝ ٞب  ٞب لجُ از تؽىیُ دا٘ٝ

 .در ػّٕىرد دا٘ٝ در ٞیجریذٞبی ٔختّف، ٔتفبٚت ٔی ثبؼذ ٔبدٜ خؽه ٔجذد
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Abstract: 
In order to study dry matter remobilization and response of corn hybrids to nitrogen top 

dressing, an experiment was conducted in 2010 at the research field of Islamic Azad 

University of Khorasgan, Isfahan, Iran, using of split plot design based on randomized 

complete block design with three replications. Study factors include nitrogen top dressing 

levels (0, 50, 100 and 150 kg N ha
-1

) in V5 - V6 stage in main plots and corn hybrids (DC 370, 

MV 524 and SC 704) in sub plots. Results showed that nitrogen top dressing emount had 

significant effect on grain yield and with increase of nitrogen top dressing increased grain 

yield. Although between top dressing high levels exsited no significant difference. Also with 

increase of nitrogen top dressing, dry matter remobilization of stem,  laeves sheath and total 

aerial organ and also total aerial organ dry matter remobilization efficiency and contribution 

in grain yield decreased, as most dry matter remobilization of stem, laeves sheath and total 

aerial organ and also total aerial organ dry matter remobilization efficiency and contribution 

in grain yield related to 370 hybrid in control traetment. It seems that corn hybrids in 

conditions nitrogen deficit due to reduction current photosynthesis, more reserves transport 

to kernels for prevent of severe yield reduction. 
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