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  طبیعی گلستان،  بخش زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع استادیار 

  . گرگان، ایران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي،
  9/12/1394تاریخ پذیرش: ؛ 12/10/1394 تاریخ دریافت:

  

 چکیده
سـویا در الگوهـاي   -بالل ذرت شیرین و علوفه سـیلویی ذرت منظور بررسی عملکرد کمی و کیفی  به

در  صـورت فاکتوریـل  ههاي کامل تصادفی بدر قالب طرح بلوك یآزمایش ،کشت خالص و کشت مخلوط
 در سـه سـطح   گیاهی تیمارهاي مورد بررسی شامل تراکم شد.اجرا  ایستگاه تحقیقات کشاورزي گرگان

و هـزار بوتـه در هکتـار بـراي سـویا)       475 و 380، 285ذرت و  هزار بوته در هکتار براي 75 و 65، 55(
کشت خالص سویا، تیمارهاي ترکیبـی جـایگزینی   -2 ،کشت خالص ذرت-1 کاشت در پنج سطح؛ الگوي

یک پشته دو ردیفـه ذرت، یـک   -4 ،یک پشته یک ردیفه ذرت، یک پشته یک ردیفه سویا-3 ی؛و افزایش
هاي ذرت و سـویا  فاصله ثابت پشته .ه بودیک پشته دو ردیف روي ذرت و سویا-5 و پشته دو ردیفه سویا

منظـور   متـر  سانتی 15دو ردیفه کاشت و فاصله گیاهان روي پشته در الگوي  متر سانتی 75 دیگر یکاز 
عملکرد بالل و تولید علوفـه بـا   بیشترین شد. بر پایه نتایج، متري کشت  6پشته  6هر تیمار در  گردید و

ترتیـب   به بوته در هکتار ذرت و سویا روي یک پشته دو ردیفه 65000تراکم  مخلوط و کیفیت در کشت
مقـدار  بـه  و در پـی آن بیشـینه درآمـد ناخـالص     دشـ حاصـل  تـن در هکتـار    98/6و  38/85به مقـدار  

  تومان از همین تیمار بدست آمد. 19648000
  

  1.کشت خالص ،علوفه ي کاشت دو ردیفه، تراکم گیاهی،الگو :هاي کلیدي واژه
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  همقدم
کشت مخلوط عملیات تولید چند محصول در یک زمین است و براي گیاهانی استفاده می شود کـه  

بیشتري از نظر دستیابی به نور آفتاب، آب، مواد غذایی و کارگر دارند. از فواید کشـت مخلـوط    سازگاري
هـاي  منـابع طبیعـی بـین گونـه    (کاشت یک محصول در مزرعه)، رقابت کمتر براي  کشتینسبت به تک

). این نظریه بر پایه این واقعیت 1375(نبوي کالت و همکاران،  هاي یکسان استمختلف نسبت به گونه
هاي گیاهـان  کربنه با کارایی فتوسنتز باال، وقتی در کنار ردیف 4عنوان یک گیاه استوار است که ذرت به

توانـد نـور خورشـید بیشـتري را جـذب نمـوده و بـه        د میگیرها قرار میتري مثل سویا و ریز دانهکوتاه
تر است، زیرا افـزون  دانه بیافزاید. مدیریت زراعی در کشت مخلوط نسبت به تک کشتی پیچیده عملکرد

بایسـت از  هـاي مخلـوط، مـی    ها یا گونـه بر آگاهی از نیازهاي اکولوژیکی، اقلیمی و زراعی هر یک از رقم
). نـوع و  1387(صـابري،   و از آن براي حصول بیشتر محصول استفاده کـرد  اثرات متقابل آنها مطلع بود

هـاي  و در صورت مختلـف بـودن ژنوتیـپ    هاي مخلوط متفاوت استدرجه رقابت بین گیاهان در زراعت
المللی تحقیقات بـرنج در فیلیپـین   ها این مساله بارزتر است. موسسه بینهاي آنمخلوط شونده و تراکم

منتج از تنوع محصول در ارزیابی کشت مخلوط اسـتفاده از شـاخص نسـبت برابـري      براي رفع مشکالت
زمین را پیشنهاد کرده است. این شاخص که بر مبناي تعمیم عملکرد در کشت مخلوط به کشت خالص 

شود، مهمترین شاخصی است که در حـال حاضـر بـراي ارزیـابی میـزان سـودمندي کشـت         محاسبه می
رود. نسبت برابري زمـین عبارتسـت از مقـدار زمـین الزم بـراي      بکار میمخلوط نسبت به کشت خالص 

(امـین و   کشت خالص گیاهـان مخلـوط تـا عملکـردي معـادل عملکـرد آنهـا در مخلـوط بدسـت آیـد          
شـود.   ). براي محاسبه شاخص فوق ابتدا عملکرد نسبی هر جـز از مخلـوط محاسـبه مـی    1387همکاران،

(پـس از تبـدیل بـه     زء در سطحی کـه در مخلـوط اشـغال کـرده    عملکرد نسبی از نسبت عملکرد هر ج
عملکرد در یک هکتار از کشت مخلوط) به بیشینه عملکرد کشت خالص آن در یک هکتار زمین بدسـت  

هـاي موجـود در مخلـوط را نسـبت برابـري زمـین        آید. حاصل جمع عملکردهاي نسبی تمـام گونـه  می
کشت مخوط بیشـتر از یـک خواهـد بـود. سـتوهیان از      گویند. نسبت برابري زمین در صورت برتري  می

اي درصـدي خیـار در تـراکم زیـاد توانسـت سـودمندي قابـل مالحظـه         25درصدي ذرت و  75مخلوط 
). همچنـین  1370(سـتوهیان،   گـزارش گردیـد   89/1دست آورد، نسبت برابري زمین در این مطالعـه   به

گـرم نیتـروژن خـالص در هکتـار در     کیلو 18نسبت دو ردیف سویا و یک ردیف سورگوم با سطح کودي 
(بازگشـا و امینـی بهبهـانی،     ) در مورد علوفـه را دارا بـود  =42/1LER( منطقه کرج بیشترین سودمندي

 ). نتایج مشابهی از مزیت سورگوم و سویا نسبت به کشت خـالص آنهـا توسـط راعـی و همکـاران     1383
  گزارش شد.شکده کشاورزي دانشگاه تبریز ندا ه) در مزرع1387(
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به منظور استفاده از شاخص عملکرد نسبی کل، ابتدا عملکرد نسبی یک گونه در مخلوط با  فرض 
که تراکم گیاهی آن معادل تک کشتی است، از نسبت عملکرد آن در مخلوط به تک کشتی محاسبه این
دست ههاي تشکیل دهنده بجمع عملکردهاي نسبی گونهشود، سپس عملکرد نسبی کل از حاصل می
آید. بنابر گزارش محققان، سودمندي کشت مخلوط زمانی آشکار است که عملکرد نسبی کل بزرگتر می

دهنده مخلوط اثر یکسانی بر یکدیگر داشته باشند، عملکرد نسبی هاي تشکیل از یک باشد چنانچه گونه
بر مخلوط آنها کل مساوي یک خواهد بود. زمانی که این شاخص کمتر از یک باشد تک کشتی گیاهان 

  ).1377(مظاهري،  برتري خواهد داشت
 از  برخـی  در کشـت  نظـام کـه، ایـن   از بعد اقتصادي نیز، کشت مخلوط داراي اهمیـت اسـت. بطـوري      

، بـراي مثـال  سودآور و مناسب مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت.       روشعنوان یک همطالعات انجام شده ب
از  مـوثر بـراي اسـتفاده مناسـب و    را  کشت مخلـوط زمینـه   باور است که، نظام این بر )1382( کوپاهی

کاهش قیمت محصـوالت  نامطلوب اهش پیامدهاي ، کهاي زراعی، افزایش بازده اقتصادي فعالیتهانهاده
شواهد زیـادي از   .کند ها فراهم میو نیز، کاهش خطرات شرایط نامساعد طبیعی و شیوع آفات و بیماري

به حصول عملکرد بیشتر نسبت به باالترین عملکرد تک کشتی اجزاي سودمندي کشت مخلوط با توجه 
  مخلوط وجود دارد.

با تغییر در الگوي کاشـت و تـراکم    استآرایش یا الگوي کاشت و تراکم در زراعت مخلوط بسیار مهم    
تراکم مطلوب گیاهی به منابع محیطی و حاصلخیزي خاك بسـتگی   توان به عملکرد مورد نظر رسید.می
یطـی را فـراهم   هـاي مح رد. به عبارت دیگر تراکم مطلوب حدي است که امکان استفاده بهینه از عاملدا

اي، فـرم و مراحـل   دلیل متفاوت بودن سیستم ریشـه ). در کشت مخلوط به1383 آورد (دلجو و سپهري،
در زمـین و  بـرداري از عوامـل محیطـی    طور معمول زمینه بهتري براي بهرهرشد و نمو گیاهان همراه، به

طور معمول بیش از تـراکم هـر گیـاه در    شود. از این رو میزان مطلوب تراکم در مخلوط به هوا فراهم می
صورت مخلـوط بیشـترین سـودمندي را از    ) با کشت ذرت و لوبیا به1377( کشت خالص است. مظاهري

و میـزان تـراکم آنهـا    طور کلی نسبت هر گونـه گیـاه در مخلـوط    هاي باالتر بدست آورده است. بهتراکم
باشند. انتخاب تـراکم گیـاهی مطلـوب دو گونـه در     کننده عملکرد یک مخلوط میهاي مهم تعیینعامل

طـور مسـتقیم و بـر مبنـاي     کنند بههاي مختلف و فضاهاي متفاوتی که اشغال میدلیل اندازهمخلوط به
گیاهی یا تعداد گیاهی که در تـراکم  منظور از واحد  پذیر نیست. بدینهاي کشت خالص آنها امکانتراکم

شود. بـراي مثـال در کشـت مخلـوط      کند، استفاده میمطلوب در کشت خالص سطح زمین را اشغال می
در نظر گرفتـه شـده و در کشـت مخلـوط آنهـا یـک گیـاه         2سورگوم و لوبیا، واحد گیاهی لوبیا برابر با 

بایسـت  یگر به ازاي هر ردیف کاشت سـورگوم مـی  عبارت دسورگوم معادل با دو گیاه لوبیا خواهد بود. به
)، نیز براي تشکیل مخلوط ذرت و سـویا بـه   1386( صابري ).1387(صابري،  دو ردیف لوبیا کاشته شود
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نسبت معین به ازاي هر خط ذرت دو خط سویا جایگزین کرد. در اصطالح به این شـیوه کـه در آن هـم    
شـود،   هاي مطلوب آنها در کشت خـالص لحـاظ مـی   تراکمهاي مخلوط شونده با توجه به  ارزي بین گونه

ها یا نوع آرایش مخلوط نیـز از   شود. عالوه بر تراکم، چگونگی قرار گرفتن گونه روش جایگزینی گفته می
کنـد.  اي را تعیـین مـی  اي برخوردار است. نـوع آرایـش، میـزان رقابـت درون و بـرون گونـه      اهمیت ویژه

دلیـل نبـود ماشـین برداشـت دانـه محصـول بـه        سودمندي زیاد آن، به سفانه زراعت مخلوط با وجودأمت
(برداشت بـا چـاپر انجـام     که براي تولید علوفه مشکل وجود نداشتهاست، در حالیفراموشی سپرده شده

). با توجه به موارد مـذکور اهـداف   2013(صابري،  توان از مزایاي زراعت مخلوط بهره بردشود) و میمی
آزمـایش عبارتنـد از: مقایسـه وارزیـابی عملکـرد، اجـزاي عملکـرد و برخـی صـفات          عمده اجـراي ایـن   

سویا در زراعت مخلوط با کشت خالص آنها و تعیین مناسبترین -مرفولوژیکی بالل و علوفه سیلویی ذرت
  دنبال خواهد داشت.تراکم گیاهی و الگوي کاشت ذرت شیرین همراه با سویا که افزایش تولید را به

  
 هاروشمواد و 
منظور دستیابی به اطالعات الزم براي مدیریت کارآمدتر مزارع ذرت، آزمـایش حاضـر در ایسـتگاه    به

 54درجـه و   36کیلومتري شمال گرگـان بـا عـرض جغرافیـایی       5تحقیقات کشاورزي گرگان واقع در 
بافـت  دقیقه شـمالی اجـرا شـد.  خـاك محـل آزمـایش داراي        25درجه و  54دقیقه و طول جغرافیایی 

بـود و   8تـا   pH (5/7زیمـنس بـر متـر و اسـیدیته (     دسی 5/1تا  1) ECالکتریکی ( رسی با هدایت-لومی
 450متـر و میـانگین بارنـدگی سـالیانه      5، ارتفاع ایستگاه از سطح دریا متر سانتی 30عمق خاك زراعی 

  باشد. متر می میلی
کـه قـوه    (هیبرید دانه طالیـی)  KSC403گراس در این آزمایش از ذرت شیرین رقم هیبرید سینگل

تیـپ   باشد و سویاي رقـم ویلیـامز کـه داراي    روز می 90-75درصد و طول دوره رویش آن  95نامیه آن 
درصـد بـا کـد     97درصـد، درجـه خلـوص     92محدود بـا قـوه نامیـه    رسیدگی زودرس و تیپ رشدي نا

  گردید.روز می باشد، استفاده  120-100که طول دوره رشد آن  3رسیدگی 
هاي کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شـد کـه   این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوك

کشـت   -2کشت خالص ذرت -1شامل دو عامل آرایش کاشت و تراکم بود. آرایش کاشت در پنج روش: 
ک هـاي یـ  پشـته  -1خالص سویا و سه نوع کشت مخلوط با تیمارهاي جایگزینی و افزایشی کـه شـامل   

هـاي یـک در میـان دو    پشـته  -2درصـد سـویا    25درصد ذرت و  50درمیان یک ردیفه ذرت و سویا با 
ذرت و سـویا روي یـک پشـته دو ردیفـه بـا       -3درصد سویا  25درصد ذرت و  50ردیفه ذرت و سویا با 

 ههـزار بوتـ   75و  65، 55( عنوان عامل دوم تراکم که در سه سطح درصد سویا به 50درصد ذرت و  100
 هزار بوته در هکتار براي سویا) بوده است. هـر واحـد آزمـایش    475و  380، 285در هکتار براي ذرت و 
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سانتیمتر از یکدیگر تشکیل گردید کـه مسـاحت یـک واحـد آن       75متري با فاصله  6پشته  6(کرت) از 
 متـر  1620واحد با مجموع مسـاحت   60کل طرح آزمایشی داراي  واحد و 15متر مربع و در هکتار  27

  مربع  بدون احتساب راهروها تشکیل شده است.
مراحل اجراي آزمایش: مزرعه انتخابی براي این آزمایش زیر کشت گندم بوده کـه پـس از برداشـت    
آن، زمین مورد نظر ابتدا شخم و سپس دو دیسک عمود برهم زده شد و آنگاه بـر پایـه آزمـون خـاك و     

کیلـوگرم سـولفات    100 کیلوگرم کـود اوره،  200 فسفات آمونیوم،کیلوگرم کود  300طبق رابطه کودي
ـ     25کیلوگرم گوگرد و  250 پتاسیم، وسـیله  ه کیلوگرم سولفات روي در هر هکتار بـه خـاك اضـافه و ب

 7 -5دیسک با خاك مخلوط شد. یک سوم از کود اوره در زمان کاشت و دو سـوم باقیمانـده در مرحلـه    
کش کاربوکسـین  گردید. پیش از کاشت، بذرهاي ذرت شیرین با قارچ برگی ذرت شیرین به خاك اضافه

براي تثبیت ازت هـوا آغشـته شـد.     Rhizobium Japonicumهاي سویا به باکتري تیرام ضدعفونی و بذر
هـا در  ایجـاد و هنگـام کاشـت روي پشـته     متـر  سانتی 75براي کاشت، ابتدا با فاروئر فاروهایی به فاصله 

بذر ریختـه و پـس از    3تا 2اي ایجاد شد و در هر چاله ه به نوع تیمار مورد نظر چالهفواصل معین با توج
برگی اقدام به تنک شده و در هر کپه یک بوته باقی ماند تا تعداد بوتـه در واحـد    4-3رسیدن به مرحله 

 75(خطـوط کاشـت) ذرت و سـویا از همـدیگر      هـا سطح به مقدار مورد نظر برسد. فاصـله ثابـت پشـته   
بود، ولی در کشت خـالص سـویا    متر سانتی 20و فاصله گیاهان روي پشته در الگوي دو ردیفه متر نتیسا

متـري کشـت شـد.     6پشـته   6سانتی متر در نظر گرفته شد. هـر تیمـار در    5/37فاصله بین دو ردیف 
ها از چهار خط وسـط بـه مسـاحت    متر مربع بود که برداشت پس از حذف حاشیه 27مساحت هر تیمار 

 متـر  سانتی 24هزار بوته در هکتار یک ردیف کاشت  55ها در تراکم متر مربع انجام شد. فاصله بوته 15
و دو  متـر  سانتی 20هزار بوته در هکتار یک ردیف کاشت  65، در تراکم متر سانتی 48و دو ردیف کاشت 

و دو ردیف کاشـت   18هزار بوته در هکتار یک ردیف کاشت  75و در تراکم  متر سانتی 40ردیف کاشت 
هزار بوتـه   75و  65، 55ي ها منظور گردید. تعداد بوته ذرت روي خطوط کاشت در تراکم متر سانتی 26

هزار بوته در  475و  380، 285هاي و تعداد بوته سویا روي خط کاشت در تراکم 34 ،30 ،25در هکتار 
  در نظر گرفته شد. 212و 171، 114رتیب ت هکتار به

همراه  هاي سبز باقیماندهبوته..) براي تهیه کنسرو یا( خمیري- پس از برداشت بالل در مرحله شیري
تر، از هر تیمار یک  پس از برداشت و توزین علوفه شود، نوان علوفه استفاده میعهب سویاي خمیري شده

 70ساعت در دماي 72مدت شده به دستگاه آون منتقل و به صورت تصادفی از علوفه برداشت نمونه به
  گراد خشک شدند.درجه سانتی

استفاده شد. در این روش اثر تغییرات   بندي جزییبودجه منظور ارزیابی اقتصادي درآمد، از روشبه
شود. یعنی ماده خشک حاصله از هر محصول ضرب در (مخارج) مزرعه محاسبه می روي درآمد و هزینه
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درصد پروتئین آن شد و با عنایت به نسبت برابري زمین درآمد تعیین شد. براي محاسبه نسبت برابري 
  شرح ذیل  استفاده شد:  ه) ب1981( زمین از رابطه واهو و همکاران


i

ii

T
tRYATER ))((  

برابر  Tدر مخلوط و   iطول دوره رشد عضو  ،ترتیب عبارتند از عملکرد نسبیبه Tو    RYi،tiکه در آن 
باشد. براي بررسی کیفی علوفه و تعیین عملکرد پروتئین از روش طول نهایی دوره رشد مخلوط می

افزار  هاي مربوطه از نرمها و مقایسه میانگین) استفاده شد. براي تجزیه و تحلیل داده1990( کجلدال
SAS  و تجزیه دو سویه )Bivariate (ها با روش کمترین تفاوت  میانگینکه استفاده شد. ضمن این
   .)2004 ،موسسه س آ س( ) مقایسه شدندLSD( دار فیشرمعنی

  
  بحث و نتایج

عملکرد  الگوي کاشت بر عملکرد بالل،دهد که ) نشان می1( در جدول نتایج تجزیه واریانس مرکب
  ثیر گذار است.و مقدار پروتئین تأ ماده خشک کل ،دانه بالل

  
  .الگوهاي کشت مخلوط واریانس برخی صفات مرتبط با تولید بالل و علوفه تحت تاثیر تراکم وتجزیه  - 1جدول 

  منابع
 تغییرات

درجه 
 آزادي

  میانگین مربعات
  عملکرد پروتئین ماده خشک کل عملکرددانه بالل  عملکرد بالل

  Y( 1 ns 597/1  **941/3  **310/4  ns  53/1383( سال
  R×Y(  6 ** 252/5  **782/1  **454/3  ** 35/137996( تکرار در سال

  D( 2 ns 222/2  ns 003/0  ns 271/0  **53/678933( تراکم
  D*Y(  2 ns 298/0  ns 314/0  ns 119/0  **36/368446( سال در تراکم
  P( 3 ** 661/6  **107/1  **829/5  **86/29680( الگوي کاشت

  Y×P(   3 ** 587/3  ns 206/0  **967/3  **04/417068( الگوي کاشت×سال
  ns 355/1  *491/0  ns 576/0  **47/433125 6  تراکم الگوي کاشت در

 تراکم× سال در الگوي کاشت 
)D×Y× (P  6 ns 995/0  ns 221/0  ns 465/0  ns24/5954  

  E(  66 122/1  172/0  531/0  671/0( خطا
  CV   18/25  78/29  94/17  9/8(%)ضریب تغییرات 

**, *, ns باشد. می درصد 1داري در سطح  و معنی درصد 5داري در سطح  معنی ،دار معنیترتیب عدم اختالف  به  
    

و اثـر  ثر از تـراکم بوتـه   أئین متـ تپـرو  یـزان م)، 2( ) و نیز شکل2( هاي مندرج در جدولبر پایه داده
 که تراکم بر عملکرد دانه بالل نیز تـاثیر گذاشـته اسـت   ضمن اینباشد، متقابل تراکم و الگوي کاشت می



  ...کشت مخلوط ذرت شیرینتولید بالل و علوفه از ارزیابی سودمندي 
 

7  

بوته در هکتار ذرت و سـویا   65000از تراکم  عملکرد بالل و تولید علوفه با کیفیت). بیشترین 1 (جدول
تن در هکتار و در پـی آن بیشـینه درآمـد     986/6 و 380/85ترتیب به مقدار به روي یک پشته دو ردیفه

در محاسـبات درآمـد    ).2(جـدول  ز همین تیمـار بدسـت آمـد   اتومان نیز  19648000مقدار ناخالص به
عنـوان علوفـه عرضـه     هبـ و سـویا کـه    هاي سبز ذرتبوتهو ریال  2000بالل  خالص، قیمت هر کیلوگرم

پس از برآورد هزینه تولید هر یک از تیمارهاي آزمـایش، بـا   . در نظر گرفته شدندریال  1000 ،دنگرد می
 .مقایسه شدندبا یکدیگر  بندي جزیی تغییرات درآمد خالص محاسبه و روش بودجه

در مقایسه با ظهور گل تاجی خیلی ) ابریشم( ها ظهور کاکلبا افزایش تراکم و توزیع نامناسب بوته
عبارت دیگر ظرفیت  هب. یابدمیکاهش ) دانه( تلقیح شده هايمکافتد و تعداد تخبیشتر به تعویق می

 یابد تعداد دانه در بالل کاهش میي عقیم افزایش یافته و ها و نسبت گلچه کم شدهسازي مخزن ذخیره
  .)1384 صابري و همکاران،(

مشروط به اینکه  ،الگوي کشت دو ردیفه به دلیل ایجاد پوشش متراکم و افزایش شاخص سطح برگ
هـا در روي پشـته بـه درسـتی     فواصل و نحوة کشت متوازي االضالع در آن به لحاظ توزیع مناسب بوتـه 

عبارت دیگر با ازدیـاد  هب. )1997بگنا و همیلتون، ( عملکرد خواهد شدرعایت شده باشد، موجب افزایش 
اگـر چـه انتظـار    . یابـد افـزایش مـی   برآیند اجـزاي عملکـرد  ر یدادلیل استفاده بهتر از منابع، مق تراکم به

دلیل جبران کـاهش   اما احتماالً به. رفت که عملکرد دانه در سطوح باالي تراکم بکار رفته کاهش یابد می
افـزایش   هـاي بـاال  در واحـد سـطح در تـراکم    برداشت شدههاي دانه تک بوته با افزایش تعداد بالل وزن

اندازي از شدت سایه الگوي کاشت دو ردیفه با آرایش خاص متوازي االضالع کشت روي پشته،در  .یافت
عملکرد دانـه گردیـده   دار ترتیب مانع از کاهش معنی و بدینشده هاي همجوار کاسته و رقابت میان بوته

تـوان نتیجـه    هـاي صـفات مـذکور در مجمـوع مـی     با مطالعه میانگین .)1384 صابري و همکاران،( است
هـا کـاهش   رقابت بین بوتـه  و استفاده از سطح باال و پایین کانوپی، گرفت؛ که با آرایش کاشت دو ردیفه

را لکرد باال ستیابی به عمافزایش داد و د بوته در هکتارهزار  65توان به می یافته و تراکم ذرت شیرین را
از مقایسه سه نسیت مختلف کشت ) 1381( نتایج مشابهی توسط رحیمی و همکاران. پذیر ساختامکان

 75و  65افزایش عملکرد در تیمار تـراکم مضـاعف    .مخلوط ذرت و سویا باکشت خالص آنها گزارش شد
به علت نزدیکی به حالـت کاشـت   هم هزار بوته در هکتار به واسطۀ آرایش دو ردیفه کاشت ممکن است 

پدید  هاي ذرتو هم به دلیل افزایش نسبت برابري زمین بواسطه کاشت سویا در حدفاصل ردیفمربعی 
 .آمده باشد
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  تاثیر تراکم و الگوهاي مختلف کشت مخلوطمقایسه میانگین برخی صفات مرتبط با تولید بالل و علوفه تحت  - 2 جدول

 تیمار
 وزن تر کل

 (تن در هکتار)

وزن خشک 
تن در (کل 

  هکتار)

  وزن تر بالل
 (تن در هکتار)

  عملکرد پروتئین
 تن در هکتار)(

  تولید علوفه با کیفیت
درصد  ×تر کل وزن(

  )پروتئین

زراعت  درآمد ناخالص
مخلوط از یک هکتار 

 )ریال(
هکتار خـالص  بوته در  55000

 ذرت
def 33 b65/4  bc5155  efg760  fg08/25  fg91080000  

بوته در هکتار یک رد  55000
 یفه ذرت یک رد یفه سویا

de 83/35 d92/3  bcd4415  bcd6/864  f978/30  f102638000  
ــار دو   55000 ــه در هکتـ بوتـ

 ردیفه ذرت دو ردیفه سویا
ab90/52  de79/3  bcd 4634  cd1160  c364/61  bc167164000  

بوته در هکتار ذرت و  55000
  سویا روي یک پشته دو ردیفه

ab50/49  de74/3  f3430  bc1268  bc766/62  bc161766000  
بوته در هکتار خـالص   65000

  ذرت
def63/34  a17/5  bcd5113  de5/955  ef088/33  ef102348000  

بوته در هکتار یک رد   65000
  یفه ذرت یک رد یفه سویا

ab80/52  de75/3  def3811  cd1127  cd505/59  cd16510500  
ــار دو   65000 ــه در هکتـ بوتـ

  ردیفه ذرت دو ردیفه سویا
a13/54 d88/3  cdef4093  ab1394  ab457/75  ab183717000  

بوته در هکتـار ذرت و   65000
  سویا روي یک پشته دو ردیفه

a15/55  d84/3  a 6986  a1537  a380/85  a196480000 

خـالص   بوته در هکتار 75000
  ذرت

g80/23  b53/4  f4184  g8/575  gh704/13  gh61304000  
بوته در هکتار یک رد  75000

  یفه ذرت یک رد یفه سویا
efg98/29  ef63/3  bcde4423  fg7/711  ef336/21  ef81296000  

ــار دو   75000 ــه در هکتـ بوتـ
  ردیفه ذرت دو ردیفه سویا

def55/34  f52/3  f3529  fg649  ef422/22  ef91522000  
بوته در هکتار ذرت و  75000

  سویا روي یک پشته دو ردیفه
de35/36  c26/4  cdef4245  fgh3/686  e947/24  e97647000  

LSD (5%) 075/7  185/0  972/4  3/206  97/6  3/20600  
 دار نیستند. معنی درصد 5هاي با حروف یکسان در سطح  میانگین

  
هـاي زیـاد بـه علـت     در تراکم در واحد سطح وعملکرد در تراکم کم به علت پایین بودن تعداد بوته 

هاي نر و ماده محـدود  رقابت براي جذب عوامل موثر در رشد و همچنین ایجاد ناهماهنگی در ظهور گل
کـه در   تـوان نتیجـه گرفـت   بنـابراین مـی  ). 1988بوالك و همکاران ؛ 1970 بروان و همکاران،( شودمی

ي فضـاهاي پـایین و بـاال    اسـتفاده از امکـان  ، دو ردیفهتیمار کشت مخلوط ذرت و سویا روي یک پشته 
به دلیـل فاصـله بیشـتر دو    که ضمن این. وجود دارد کانوپی در کشت مخلوط و آرایش کاشت دو ردیفه

نفوذ نور به عمق پوشش گیـاهی مزرعـه و    هاي رقیب کمتر بوده،بوته مجاور امکان ممانعت فضایی بوته
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افـزایش  ایـن پدیـده   کـه  شـود  میه از منابع آب و مواد غذایی زیادتر مندي نسبی هر گیانیز امکان بهره
    .را به دنبال داشته استدرآمد 
 

 

 
  .ذرت و سویا روي یک پشته دو ردیفهمخلوط  پیشنهادي الگوي کاشت - 1 شکل

بوته در هکتار خالص  55000 -1 :ترتیب عبارتند از بوته در هکتار سویا، به 380000دوازده تیمار مورد بررسی با تراکم 
بوته در هکتار دو ردیفه ذرت دو ردیفه سویا،   55000 - 3بوته در هکتار یک ردیفه ذرت یک ردیفه سویا،  55000 - 2ذرت، 

بوته  65000-6بوته در هکتار خالص ذرت،    65000 - 5بوته در هکتار ذرت و سویا روي یک پشته دو ردیفه،   55000 - 4
بوته در   65000- 8بوته در هکتار دو ردیفه ذرت دو ردیفه سویا،   65000 - 7ردیفه سویا،  در هکتار یک ردیفه ذرت یک

بوته در هکتار یک ردیفه   75000-10بوته در هکتار خالص ذرت،  75000 -9هکتار ذرت و سویا روي یک پشته دو ردیفه، 
بوته در هکتار ذرت و سویا  75000- 12، بوته در هکتار دو ردیفه ذرت دو ردیفه سویا 75000 -11ذرت یک ردیفه سویا، 

  روي یک پشته دو ردیفه
 

  
  .با عملکرد و درآمد 1رابطه تیمارها -2 شکل
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 توصیه ترویجی
هـزار بوتـه در    65ذرت و سویا روي یک پشته دو ردیفه در تـراکم  مخلوط استفاده از الگوي کاشت 

 برداشـت و فـروش بـالل   افزون بر شود، چرا که می تولیدافزایش  ها وکاهش رقابت بوته منجر به ،هکتار
، )متـر  سانتی15تر از هاي کوچکدلیل کاهش تعداد بالل هب( با حداقل افت عملکرد) ریال2000کیلویی (

آمـار نامـه اسـتان    ( گـردد عنوان علوفه عرضـه مـی  هنیز ب) ریال1000کیلویی( و سویا هاي سبز ذرتبوته
کار پنوماتیک کاشت دو ردیفـه   اجراي این الگو در مزارع کشاورزان با دو دستگاه ردیف .)1388گلستان، 

کشـت مخلـوط   توسـعه   شـود پیشـنهاد مـی   از این رو. پذیر استکار موجود در استان امکانو یک پشته
 هزار بوتـه در هکتـار   380هزار بوته در هکتار ذرت و  65 و تراکمي کاشت دو ردیفه سویا در الگو -ذرت

هـاي آشـنایی   هاي ترویجی سازمان جهاد کشاورزي استان مد نظر قـرار گیـرد تـا زمینـه    سویا در برنامه
افـزون بـر ایـن ارائـه     . کشاورزان استان با این شیوه کشت و تولید دانه و علوفه ذرت و سویا فراهم شـود 

. رد توجـه قـرار گیـرد   تواند مـو اي خرید ردیفکار کشت دو ردیفه به کشاورزان پیشرو میتسهیالت یارانه
العـاده  زودرس و فـوق ( تـر رویـش کوتـاه   هاز ارقـام بـا طـول دور   استفاده  هاي آتیدر آزمایشهمچنین 

کـود، آب،   از قبیـل هاي تولیـد  دیگر نهاده جویی درو نیز برآورد میزان و ارزش اقتصادي صرفه) زودرس
     .شودسموم شیمیایی در این نظام زراعی پیشنهاد می

  
  سگزاري اپس

انـد  مسـاعدت نمـوده   راي طـرح جـ ا از کلیه همکاران گرامی و عزیزانی که در فراهم آوردن امکانـات 
کشـاورزي و  و آمـوزش  مرکـز تحقیقـات    تـرم حم ویژه از همکـاران ه صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. ب

اصـالح و  ت اقـ یمنابع طبیعی گلستان و همکاران ارجمند بخش ذرت و گیاهان علوفـه اي موسسـه تحق  
  تهیه  نهال و بذر که از هیچ کوششی دریغ نفرمودند.
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