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 چکیذُ

تدذیي   .تا پتاًسیل عولکرد تاال ٍ تا پایذاری عولکرد هٌاسة، سَدهٌذ خَاّدذ تدَد   ارقاهیآگاّی از هحذٍدیت هٌثع ٍ هخسى ترای اًتخاب 

ِ تِ غَرت کرتْای یک تار خرد ضذُ در قالة طرح پایِ ی تلَک ّای کاهل تػادفی تا سِ تکرار در هسرع 1389پصٍّطی در سال هٌظَر 

 150ٍ  100 ،50 ، 0)فاکتَرّای هَرد هطالعِ ضاهل سطَح ًیتدرٍشى  . ی تحقیقاتی داًطگاُ آزاد اسالهی خَراسگاى،اغفْاى تِ اجرا در آهذ

 370DC  ،524MV   ٍ704SC)ترگی در کرت ّای اغلی ٍ ّیثریذّای ررت  6تا  5تِ غَرت سرک در هرحلِ ی ( کیلَگرم در ّکتار

عولکرد ذاد داًِ در تالل، ٍزى ّسار داًِ، ضاخع سطح ترگ، تعطَل دٍرُ رضذ گیاُ، ًتایج ًطاى داد کِ . گرفتٌذدر کرت ّای فرعی قرار ( 

ٍ تا افسایص هیساى ًیترٍشى سرک ّر یدک از ایدي   هیساى ًیترٍشى سرک قرار گرفت  ، عولکرد  تیَلَشیک ٍ ضاخع ترداضت تحت تاثیرداًِ

از طرفی تدا افدسایص هیدساى ًیتدرٍشى     . سطَح تاالی کَد سرک تفاٍت هعٌی داری ٍجَد ًذاضتّر چٌذ کِ تیي . غفات افسایص پیذا ًوَد

تدِ ترتیدة از تیطدتریي ٍ     704ٍ  370در هیاى ّیثریذّای هَرد هطالعِ ًیس ّیثریذّای . سرک، از هیساى هحذٍدیت هٌثع ّیثریذّا کاستِ ضذ

تِ خػَظ تحت ضرایط کوثَد ًیترٍشى  370ذّای زٍدرسی ّوچَى ّیثریذ تِ ًظر هی رسذ ّیثری. کوتریي هحذٍدیت هٌثع ترخَردار تَدًذ

ترای کاّص  تا هحذٍدیت هٌثع تیطتری رٍترٍ تَدُ ٍ اًتخاب ّیثریذّایی تا هحذٍدیت کن هٌثع ٍ ّوچٌیي تِ کار گیری ًیترٍشى سرک تیطتر

 .هی تاضذضرٍری  هحذٍدیت هٌثع

 

 اجسای عولکرد، هحذٍدیت هٌثعًیترٍشى سرک، عولکرد،  کَد ررت، :ٍاشگاى کلیذی

 هقذهِ

ینی اش هػبئل اغبغی دز فیصیَلَضی ؾولنسد، هقبیػِ ی غسفیت تَلید هَاد فتَغنٌتصی ٍ غسفینت ينریسؼ ه نصى ثنِ ؾٌنَاى ؾَاهنل        

ثنِ  ثْجَد ضًتینی گیبّبى، ًیبشهٌد ؾٌبخت هنبًیصم ّبی فیصیَلَضینل هنر س ثنس ؾولننسد     . هحدٍد مٌٌدُ افصایؽ ثیؿتس ؾولنسد هی ثبؾد

هٌجؽ ٍ ه نصى  ثٌبثسایي، هطبلؿِ خكَقیبت فیصیَلَضیل ًػیس هحدٍدیت هٌجؽ ٍ زٍاثط . ؾٌَاى هؿیبزی ثسای اًت بة ازقبم ثستس هی ثبؾد

 یس ؾَاهل هحیطی ثس هیصاى هحدٍدیت هٌجؽ دز دٍزُ يع اش گلدّی، اجتٌبة ًبينریس ثنَدُ ٍ هونني اغنت     أت .ضسٍزی ثِ ًػس هی زغد

اش آى جبیی مِ هیصاى اغیویالت هَجَد هنی تَاًند ثَغنیلِ    (. 1383اهبم ٍ ًیل ًطاد، ) تلف ٍجَد داؾتِ ثبؾدتفبٍت ّبیی ثیي ازقبم ه

غنیجیَز ٍ  )تغییس یبثند ٍ ایني دٍ هنی تَاًٌند ؾولننسد ٍ ٍشى داًنِ زا تحنت تنب یس قنساز دٌّند          ( زقن)ًیتسٍضى قبثل دغتسظ ٍ ضًَتیپ 

 . ه تلف ثِ خكَـ تحت تب یس هیصاى ًیتسٍضى هَجَد هتفبٍت هی ثبؾد ، لرا هیصاى هحدٍدیت هٌجؽ دز ازقبم(2010ّونبزاى،

 هَاد ٍ رٍش ّا

ازتفبؼ هٌطقِ اش غطح دزیب . آهد ثِ اجسا دز 1389ایي يطٍّؽ دز هصزؾِ ی تحقیقبتی داًؿگبُ آشاد اغالهی خَزاغگبى،اقفْبى دز غبل 

جق تقػین ثٌدی مَيي دازای اقلین خؿل ثػیبز گسم ثب تبثػتبى ایي ًبحیِ ط. هتس ٍ تَيَگسافی هحل ثِ قَزت جلگِ ای هی ثبؾد 1555

ایي ازشیبثی ثِ قَزت مست ّبی یل ثبز خسد ؾدُ دز قبلت طسح يبیِ ی ثلَك ّبی مبهل تكنبدفی ثنب غنِ    . ّبی گسم ٍ خؿل اغت

قَزت غسك دز مست ّنبی   ثِ( میلَگسم دز ّنتبز 150ٍ  50،100، 0)فبمتَزّبی هَزد هطبلؿِ ؾبهل غطَح ًیتسٍضى. تنساز اًجبم ؾد

ثنِ ؾٌنَاى ّیجسیند    SC 704ثنِ ؾٌنَاى ّیجسیند هینبى زظ ٍ      524MVثِ ؾٌَاى ّیجسید شٍدزظ،  370DC)اقلی ٍ ّیجسیدّبی ذزت 
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میلنَگسم   60ثب تَجنِ ثنِ ًتنبیج تجصینِ خنبك، هینصاى       . ثَتِ دز ّنتبز ثَد 80000هَزد ًػس،  تسامن. دز مست ّبی فسؾی ثَد( دیسزظ

غنسك   غنطَح منَد  . میلَگسم غَيس فػفبت هؿوَلی قجل اش مبؾت ثِ شهیي اضبفِ گسدید 100ّنتبز اش هٌجؽ اٍزُ ٍ ًیتسٍضى خبلف دز 

ثَتِ اش ّس مست فسؾی دز  4ثسای تؿییي ؾبخف غطح ثسه تؿداد . ثسگی اش هٌجؽ اٍزُ ثِ شهیي اضبفِ ؾد 6تب   5ًیتسٍضى دز هسحلِ ی 

 .تؿییي ؾد 75/0ًداشُ گیسی طَل ٍ ؾسل ّس ثسه ٍ ضسة ؾدد حبقلِ دز ضسیت ثب ااًت بة ٍ غطح ّس ثسه  هسحلِ ی مبمل دّی

ضسة گسدید ٍ ؾبخف غطح ثنسه  ( ثَتِ دز هتس هسثؽ 8)ثَتِ دز تؿداد ثَتِ دز ٍاحد غطح  4غپع هیبًگیي هجوَؼ غطح ثسه ّبی 

ثنسای اًنداشُ گینسی هینصاى     . هند ثدغنت آ  ثس حػت دزقند  ؾبخف ثسداؾت اش تقػین ؾولنسد داًِ ثس ؾولنسد ثیَلَضیل. ثدغت آهد

 4ٍ  3ثالل اش ّس مست آشهبیؽ دز دٍ ّفتِ ثؿد اش غَْز مبمل ثنالل اش خطنَ     8هحدٍدیت هٌجؽ دز ّیجسیدّبی ه تلف ذزت، تؿداد 

ثنب  ایي هسحلِ . اًت بة گسدید ٍ غپع غالف آًْب زا ثبش مسدُ ٍ اش ٍغط دز هقطؽ ؾسضی قطؽ گسدیدًد ٍ دٍثبزُ غالف آًْب ثػتِ ؾدًد

غپع هیصاى هحدٍدیت هٌجؽ اش حبقل تفسینق هینبًگیي ٍشى داًنِ ّنبی     . آغبش جْؽ دز افصایؽ ٍشى هبدٓ خؿل داًِ ّب ّوصهبى اغت

ملینِ ی  . ثسحػت دزقد هحبغجِ گسدید ٍ ثالل ّبی ؾبّد ٍ تقػین آى ثس هیبًگیي ٍشى داًِ ّبی ثالل ّبی ؾبّد ؾدُ ثالل ّبی قطؽ

هَزد تجصیِ ی آهبزی قساز گسفت ٍ هیبًگیي ّب دز قَزت هؿٌی داز ثنَدى ا نس ؾبهنل     MSTAT – Cصاز دادُ ّب، ثب اغتفبدُ اش ًسم اف

 .دزقد هقبیػِ گسدید 5آشهبیؿی، ثس اغبظ آشهَى چٌد داهٌِ ای داًني دز غطح احتوبل 

 ًتایج ٍ تحث

 تعذاد رٍز از کاضت تا رسیذگی فیسیَلَشیک

، ثنِ  وچٌیي ا س ّیجسید ثس تؿداد زٍش اش مبؾت تب زغنیدگی فیصیَلَضینل هؿٌنی داز گسدیند    ، ا س مَد غسك ًیتسٍضى ٍ ّثب تَجِ ثِ ًتبیج

اش آى جنبیی منِ موجنَد    . (1جندٍل  )ثب افصایؽ غطح مَد غسك، تؿداد زٍش اش مبؾت تب زغیدگی فیصیَلَضیل افصایؽ یبفت طَزی مِ

ى زغیدگی فیصیَلَضینل ّونساُ ثنب موجنَد ًیتنسٍضى      ًیتسٍضى ثبؾث مبّؽ دٍام غطح ثسه ٍ زیصؼ شٍد ٌّگبم ثسه ّب هی گسدد، شهب

ثِ دلیل ثسخَزدازی اش ؾبخف غطح ثسه ثیؿتس ٍ دٍام ثیؿتس غطح ثنسه اش ثیؿنتسیي    704دز هیبى ّیجسیدّب، ّیجسید . مبّؽ هی یبثد

 .تؿداد زٍش تب شهبى زغیدگی فیصیَلَضیل ثسخَزداز ثَد

 ضاخع سطح ترگ

ثب افصایؽ غطح ًیتسٍضى غسك، ؾنبخف   تحت تب یس مَد غسك ًیتسٍضى قساز گسفت ٍسه ، ؾبخف غطح ثثدغت آهدُثس اغبظ ًتبیج 

دز ّنتنبز اخنتالف هؿٌنی دازی     خنبلف  میلَگسم ًیتسٍضى 150ٍ  100ّسچٌد مِ ثیي غطَح . (1جدٍل )غطح ثسه افصایؽ يیدا ًوَد

ثِ ًػس هی زغد ّیجسیندّبی دینسزظ ثنِ    . ثَداش ثیؿتسیي ؾبخف غطح ثسه ثسخَزداز  704دز هیبى ّیجسیدّب، ّیجسید . ٍجَد ًداؾت

دلیل ثسخَزدازی اش تؿداد ٍ غطح ثسه ثیؿتس، اش ؾبخف غطح ثسه ثیؿتسی ًػنجت ثنِ ّیجسیندّبی هینبى زظ ٍ شٍدزظ ثسخنَزداز      

 .ثبؾٌد

 عولکرد ٍ اجسای عولکرد داًِ

مَد غسك ًیتسٍضى، ؾولنسد داًِ ًیص افصایؽ يیندا   ، ؾولنسد داًِ تحت تب یس مَد غسك ًیتسٍضى قساز گسفت ٍ ثب افصایؽثب تَجِ ثِ ًتبیج

افنصایؽ ؾولننسد داًنِ    . دز ّنتبز اختالف هؿٌی دازی ٍجَد ًداؾت خبلف میلَگسم ًیتسٍضى 150ٍ  100ّسچٌد مِ ثیي غطَح . مسد

ؿٌنی دازی ثنیي غنطَح    اش آى جبیی مِ ّوساُ ثب افصایؽ مَد غسك ًیتنسٍضى اخنتالف ه  . ثیؿتس ثِ خبطس افصایؽ تؿداد داًِ دز ثالل ثَد

ًیتسٍضى غسك دز ٍشى ّصاز داًِ ثَجَد ًیبهد، هی تَاى چٌیي اغتٌجب  ًوَد مِ هكسف ثیؽ اش اًداشُ ًیتسٍضى دز ایني هسحلنِ اش زؾند    

گیبُ ًوی تَاًد جَاثگَی ًیبش گیبُ ثِ ًیتسٍضى دز هساحل ثؿدی زؾد ثبؾد ٍ ثْتنس اغنت هقندازی اش ًیتنسٍضى دز هساحنل ثؿندی زؾند        

 .سدد تب ضوي حفع غطح ثسه ثیؿتس دز اٍاخس دٍزُ ی زؾد، ثبؾث افصایؽ ثیؿتس ٍشى داًِ ّب ٍ افصایؽ ؾولنسد داًِ گسددهكسف گ
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 عولکرد تیَلَشیک ٍ ضاخع ترداضت

ِ مَد غسك ًیتسٍضى ا س هؿٌی دازی ثس ؾولنسد ثیَلَضینل داؾنتِ ٍ غنطَح ثنبوی منَد غنسك ًیتنسٍضى اش ؾولننسد         ًتبیج ًؿبى داد م

یَّنبزت ٍ  . (1جندٍل  )ثیَلَضیل ثیؿتسی ثسخَزداز هی ثبؾٌد ٍ تیوبز ؾبّد موتسیي ؾولننسد ثیَلَضینل زا ثنِ خنَد اختكنبـ داد     

ى ثس مبّؽ غطح ثسه ٍ دٍام آى دز ذزت هَجت مبّؽ زاًدهبى اغنتفبدُ اش  گصازؼ مسدًد مِ تأ یس هٌفی موجَد ًیتسٍض( 1995)آًدزید

اش ثیؿنتسیي ؾولننسد ثیَلَضینل     704ثنب تَجنِ ثنِ ایني منِ ّیجسیند       . اًسضی تبثؿی، هقداز هَاد يسٍزدُ ٍ تجوؽ هبدُ خؿل هی ؾنَد 

كل زؾند ثیؿنتس ٍ خكَقنیبت زؾندی     ثسخَزداز ثَد ، هی تَاى چٌیي ثسداؾت ًوَد مِ ّیجسیدّبی دیسزظ ثِ دلیل ثسخَزدازی اش ف

 .هٌبغت تس ًػجت ثِ ّیجسیدّبی هیبى زظ ٍ شٍدزظ، دازای ؾولنسد هبدُ خؿل ثیؿتسی ّػتٌد

ًتنبیج ًؿنبى داد منِ ثنیي غنطَح      (. 1جندٍل  )، ا س مَد غسك ٍ ّوچٌیي ّیجسید ثس ؾبخف ثسداؾت هؿٌی داز گسدیند  ثساغبظ ًتبیج

ثِ . ف هؿٌی دازی ٍجَد ًداؾت ٍ تیوبز ؾبّد موتسیي ؾبخف ثسداؾت زا دازا ثَده تلف مَد غسك اش لحبظ ؾبخف ثسداؾت اختال

ًػس هی زغد مِ موجَد ًیتسٍضى ثب تب یس ثس زٍی هقكدّبی شایؿی ثبؾث مبّؽ ًػجت هبدُ خؿل ثالل ثِ مل هبدُ خؿل گینبّی هنی   

وتس اش ؾبخف ثسداؾت ثیؿتسی دز هقبیػِ ثب دٍ ثِ دلیل زؾد زٍیؿی موتس ٍ تجوؽ هبدُ خؿل م 370دز هیبى ّیجسیدّب، ّیجسید . ؾَد

 .ّیجسید دیگس ثسخَزداز ثَد
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 هقبیػِ هیبًگیي ا س تیوبزّبی آشهبیؿی ثس قفبت هَزد آشهَى. 1جدٍل 

a, b, c   ًدازًد 05/0تیوبزّبی دازای حسٍف هؿتسك اختالف هؿٌی دازی دز غطح. 

  هحذٍدیت هٌثع

ًیتنسٍضى، اش هینصاى    ٍ ثنب افنصایؽ هینصاى منَد غنسك     داؾنتِ   هحدٍدیت هٌجنؽ  ًتبیج ًؿبى داد مِ مَد غسك ًیتسٍضى ا س هؿٌی دازی ثس

ثنِ ًػنس هنی زغند منِ دز ؾنسایط موجنَد        . هحدٍدیت هٌجؽ مبغتِ ؾد ٍ ثیؿتسیي هیصاى هحدٍدیت هٌجؽ دز تیوبز ؾبّد ٍجَد داؾنت 

سی شٍدزظ ثسه ّب ٍ منبّؽ فتَغنٌتص   ًیتسٍضى، هیصاى گػتسؼ ٍ دٍام غطح ثسه ّب مبّؽ یبفتِ ٍ دز شهبى يس ؾدى داًِ ّب دز ا س يی



 ششمین همایش ملی ایده اهی نو رد کشاورزی 

اش ثیؿنتسیي هینصاى هحندٍدیت     370دز هیبى ّیجسیدّب، ّیجسید . هَجَد، ٍشى داًِ ّب دز هقبیػِ ثب هقبدیس ثبوی ًیتسٍضى مبّؽ هی یبثد

وتنس  هٌجؽ ثسخَزداز ثَد مِ هی تَاى ؾلت آى زا مبّؽ طَل دٍزُ ی يس ؾدى داًِ ثِ دلیل ؾبخف غنطح ثنسه ٍ دٍام غنطح ثنسه م    

ثب ثسزغنی هینصاى هحندٍدیت هٌجنؽ دز دٍ ّیجسیند قندیوی ٍ جدیند ذزت        ( 1999)زاجنبى ٍ تَلٌبز. ًػجت ثِ دٍ ّیجسید دیگس داًػت

گصازؼ مسدًد مِ ّیجسید قدیوی اش هحدٍدیت هٌجؽ ثیؿتسی ًػجت ثِ ّیجسید جدید ثسخَزداز ثَدُ ٍ ؾلت آى، طَل ؾونس موتنس ثنسه    

 .ّبی ّیجسید قدیوی هی ثبؾد

 ِ گیری کلیًتیج
اش . ثسگی ذزت، تب حدٍدی اش هیصاى هحدٍدیت هٌجؽ مبغتِ ٍ ثبؾث افصایؽ ؾولننسد داًنِ هنی گنسدد     6تب  5افصایؽ ًیتسٍضى دز هسحلِ 

طسفی ثِ دلیل هیصاى هتفبٍت هحدٍدیت هٌجؽ دز ّیجسیدّبی ذزت، ثْتس اغت ّیجسیدّبیی اش ذزت زا اًت نبة ًونَد منِ اش هحندٍدیت     

 .داز ثبؾٌدهٌجؽ موتسی ثسخَز

 هٌاتع

 .قفحِ 571اًتؿبزات داًؿگبُ ؾیساش، : ؾیساش(. تسجوِ) س فیصیَلَضی ؾولنسد گیبّبى شزاؾیهقدهِ ای ث. 1383. اهبم ی، ًیل  ًطاد م. 1

2. Rajcan I, Tollenaar M. 1999. Source: sink ratio and leaf senescence in maize: I. Dry matter accumulation 

and partitioning during grain filling . Field Crops Reasearch, 60(3): 245-253. 

3. Seebeauer JR, Singletary GW, Krumpelman PM , Ruffo ML, Below FE. 2010. Relationship of source and 

sink in determining kernel composition of maize. Journal of Experimental Botany, 61(2): 511-519. 
4.Uhart SA, Anderade FH. 1995. Nirogen deficiency in maize: I. Effects on crop growth, development to 

dry matter partitioning and kernel set.Crop Science, 35(5): 1376-1383. 

 

Evaluation source limitation and response corn hybrids to nitrogen 

 top dressing levels 
Jafartayari D

1*
, Naderi darbaghshahi MR

2
, Javanmard HR

2
 

1-student of Islamic Azad University of khorasgan, 2- Islamic Azad University of Khorasgan 

* Jafartayari D(d.tayari66@yahoo.com) 

Abstract: 

Khnowledg of sink and source limitation will be beneficial for choice cultivars with high 

yield potential and with suitable yield stability. 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 plant growth period duration, leaf area index, kernel number per ear, 1000 

kernel weight, kernel yield, biological yield and harvest index effected by nitrogen top 

dressing emount and with increase of nitrogen top dressing increased each of them. 

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

increase of nitrogen top dressing, decreased source limitation. At between hybrids, 370 

and 704 hybrids have highest and lowest source limitation, respectively. It seems that 

early maturity hybrids similar 370 hybrid specific effected by conditions nitrogen deficit  

are facing with more source limitation and choice hybrids with low source limitation and 

also use of more nitrogen top dressing is necessary for source limitation reduction. 
 

Keywords: corn, nitrogen top dressing, yield, yield components, source limitation  


