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چکیده
مجله علوم زراعی . آباداي در کشت دوگانه با گیاهان زراعی پاییزه در شرایط معتدل خرمعملکرد دانه و اجزاي عملکرد هیبریدهاي ذرت دانهارزیابی. 1393. رفیعی، م

.39-50): 1(16. ایران

اي هیبرید سینگل کراس به منظور بررسی اثر گیاهان مختلف پاییزه بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه
1385-88هاي ، آزمایشی سه ساله در مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی لرستان، ایستگاه سراب چنگائی خرم آباد طی سال500

اي به صورت کشت تابستانه پـس  ذرت دانه. هاي کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شدطرح بلوكاین آزمایش در قالب . انجام شد
نتایج نشان داد که شبدر، کلـزا و یونجـه یکسـاله    . از برداشت پنج گیاه زراعی پاییزه گندم، جو، شبدر، یونجه یکساله و کلزا کشت شد

و پتاسیم و کاهش نسبت کربن بـه نیتـروژن خـاك موجـب بهبـود رشـد و       در مقایسه با گندم و جو، از طریق افزایش میزان نیتروژن
دلیـل بـاالترین شـاخص برداشـت     بـه ) کیلـوگرم در هکتـار  7769(بیشترین عملکـرد دانـه ذرت پـس از شـبدر     . عملکرد ذرت شدند

و وزن هـزار دانـه   ) ردیـف 8/17(، تعداد ردیف در بالل )عدد9/37(و اجزاي عملکرد دانه شامل تعداد دانه در ردیف ) درصد7/41(
ناشـی از کمتـرین شـاخص برداشـت    ) کیلـوگرم در هکتـار  5809(حاصل شد و کمترین عملکرد دانه ذرت پس از جو ) گرم9/287(

) گـرم 2/241(و وزن هـزار دانـه   ) ردیـف 4/17(، تعداد ردیف در بـالل  )عدد5/36(و همچنین تعداد دانه در ردیف ) درصد5/36(
در مجمـوع، نتـایج   . نداشـت ) کیلـوگرم در هکتـار  6359(داري با عملکرد دانه ذرت پس از گندم که تفاوت معنیپائین بدست آمد 

حاکی از برتري تولید دانه ذرت در کشت تابستانه به ترتیب پس از شبدر، یونجه یکساله، کلزا، گندم و جو در منطقـه مـورد آزمـایش    
.بود
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٤٠

مقدمه
ــی،      ــان زراع ــد گیاه ــدمان تولی ــزایش ران ــت اف جه
ــت   ــیط زیس ــت مح ــاك و حفاظ ــلخیزي خ ــود حاص بهب

ــاز ــتم نیـ ــه سیسـ ــت  بـ ــایگزین اسـ ــی جـ ــاي زراعـ هـ
(Kiminami et al., یکی از بهتـرین راهکارهـاي   . (2010

افزایش تولید ماده خشک گیاهی براي مصارف مختلف 
هـاي زراعـی   صنعتی یا تغذیه دام و طیور، توسعه سیسـتم 

است که بین تولید محصـوالت و دیگـر عوامـل بحرانـی     
Fales).اکوسیســتم تعــادل برقــرار نمایــد  et al., 2007)

هــاي کشــت دوگانــه، یــک راهکــار    توســعه سیســتم 
مناسب براي افزایش تولید مـاده خشـک گیـاهی اسـت     

;Karpenstein-Machan, 2001)که مزایاي متعددي دارد 

Arshad et al., 2007; Wrather et al., در . (2008
ــک   ــول در ی ــتمی دو محص ــین سیس ــت  چن ــال برداش س

ــی ــرما    م ــی س ــاه زراع ــک گی ــامل ی ــود و ش ــت ش دوس
رداشــت اســت کــه در بهــار ب) عمــدتاً گیاهــان پوششــی(

ــه  مـــی ــت کـ ــی گرمادوسـ ــاه زراعـ ــود و یـــک گیـ شـ
بالفاصــله پــس از آن در تابســتان کشــت مــی شــود      

(Snap et al., 2005) .  ــه موجــب حفــظ کشــت دوگان
شـود، زیـرا   خاك از طریق کاهش فرسـایش خـاك مـی   

گیاهان زراعی در یک مزرعـه مـدت زمـان بیشـتري در     
. طول سال نسبت به کشت تنهاي یک گیاه وجود دارنـد 

ها بـدلیل وجـود   مچنین چرخه زندگی آفات و بیماريه
خـورد  گیاهان مختلف در یـک سـال زراعـی بـرهم مـی     

(Kinoshita et al., 2008) .  ــراي ــن سیســتم کشــت ب ای
کنــد کــه از توانــد ایــن امکـان را فــراهم  کشـاورزان مــی 

هاي اقتصادي بهتـري برخـوردار شـده، بـا خطـر      موقعیت
واجـه شــده و  کمتـري از لحـاظ خسـارت بـه محصـول م     

قابلیت انطبـاق بیشـتري بـا شـرایط موجـود داشـته باشـند        
(Seddiqi et al., 2013) .  ــزایش ــت اف ــوع جه در مجم

ســودمندي زراعــت، کشــت دوگانــه پتانســیل بــاالیی در 
افزایش راندمان استفاده از زمین، کـارگر، آب آبیـاري،   

Kiminami)ادوات و سرمایه دارد  et al., 2010) . استفاده
. هاي کشت دوگانه نیازمند اقلیم مناسـب اسـت  تماز سیس

ــافی      ــدازه کـ ــه انـ ــتی بـ ــد بایسـ ــل رشـ ــین فصـ همچنـ
. طــوالنی بــوده و منــابع آبــی کــافی دراختیــار باشــد      

که آب آبیاري کافی نباشـد، بارنـدگی کـافی    درصورتی
جهــت تــأمین نیــاز آبــی هــر دو گیــاه مــورد نیــاز اســت  

(Bangsund et al., پـس از  کشـت دوگانـه سـویا    . (1999
گندم پاییزه در منـاطق جنـوبی آمریکـا کـه طـول فصـل       
رشد بیشتري دارد مرسوم بوده، ولی در شمال این کشور 

هـائی  باشـد بـا محـدودیت   که طول فصل رشد کمتر مـی 
Kinoshita)مواجه است  et al., 2008).

کشت دوگانـه ذرت پـس از گیاهـان زراعـی پـاییزه      
همـین دلیـل   گردد، به موجب تأخیر در کاشت ذرت می

براي این سیستم نیاز به مدیریتی متفاوت با کشت تنهـاي  
رس بنابراین بایـد از هیبریـدهاي متوسـط   . باشدذرت می

صــدیقی و همکــاران . جهــت تولیــد دانــه اســتفاده کــرد
(Seddiqi et al., در بررسـی کشـت دوگانـه پنبـه     (2013

تــر رغــم عملکــرد پــائینپــس از جــو دریافتنــد کــه علــی
دلیل تأخیر در کشت پنبـه در  به(محصول پنبه پس از جو 

هاي زودتر نسبت به تاریخ کاشت) سیستم کشت دوگانه
، عملکرد وش پنبه رقم خرداد پـس  )سیستم تک کشتی(

مزرعه از جو مناسب بود، زیرا موجب افزایش تولید کل 
و ) سالمجموع تولید دو گیاه زراعی پنبه و جو در یک(

بـه گـزارش   . گردیـد وري بهتر از امکانـات و زمـان   بهره
Kiminami)کیمینـامی و همکـاران    et al., 2010)  کشـت

دوگانه لوبیا چیتی پـس از جـو پـاییزه نسـبت بـه کشـت       
تنهاي این دو گیاه زراعی برتر بـود، لـیکن نیـاز بـه رقـم      

ر جو جهت افزایش فاصله زمانی میان برداشت تزودرس
جو تا کاشت لوبیـا بـه منظـور پوسـیدگی بقایـاي جـو و       
فرصـت کــافی بــراي تهیــه بسـتر لوبیــا چیتــی، محســوس   

.گزارش شده است
ــه     ــد ده ــی چن ــت ذرت ط ــر کش ــطح زی ــزایش س اف

هـاي کشـت ایـن گیـاه بـه      گذشته، فشرده سازي سیسـتم 
ی موجـب شـده   همراه نیاز بـاالي ذرت بـه عناصـر غـذای    

هـاي شـیمیائی،   است که عالوه بر مصـرف مفـرط نهـاده   
هزینه هاي تولید افزایش یافته و خطرات زیست محیطـی  
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٤١

Biari)ایجـاد شـود    et al., 2008) . رو، اسـتفاده از  از ایـن
تواند راهکاري مؤثر در سیستم کشت دوگانه مناسب می
چـائی چـی و خیـامیم    . فایق آمدن بر این مشکالت باشد

(Chaiechi and Khayamim, 2004) اظهـــار داشـــتند
عملکرد ذرت و سورگوم بـه عنـوان کشـت تابسـتانه در     

بهاره، شبدر تناوب با اسپرس نسبت به یونجه یکساله، جو
ذرت، -تنــاوب آیــش . برســیم و آیــش برتــري داشــت

بـه گـزارش ایشـان    . کمترین مقدار علوفه را تولید نمـود 
اي هرز گیـاه جـو بـود،    بهترین گیاه براي کنترل علف ه

زیرا کمترین ماده خشـک علـف هـرز در ایـن تیمـار بـه       
. دست آمد

ــایش  (Pederson and Lauer, 2003)در یــک آزم

کـه پـس از پـنج    نشان داده شد که عملکرد ذرت زمـانی 
سال سویا کاشته شده بود نسبت به کشـت مـداوم  ذرت   

بـه گـزارش شـیفر و همکـاران     . درصد افزایش یافت15
(Sheaffer et al., 2001)  ــوالت ــاوب بق ذرت در -تن

82درصـد و درخـاك  شـنی لـومی     9خاك سیلتی لوم 
درصد عملکرد ذرت را نسبت به تیمـار عـدم اسـتفاده از    

افـزایش  و عدم مصرف کود نیتـروژن بقوالت در تناوب 
کـه مقـدار کـود نیتـروژن     داد، هرچند ایـن اثـر هنگـامی   

ه بند و راشد محصل آین. افزایش یافت، کاهش نشان داد
(Ayeneh Band and Rashed Mohassel, 2002) در یک

اي دو ساله بـا چهـار گیـاه گنـدم، کلـزا،      آزمایش مزرعه
ــه ــهســورگوم علوف ــاوب اي و ذرت علوف اي بصــورت تن

کشت مضاعف در مشهد دریافتند که حضور گنـدم نیـز   
ــوژیکی و      ــاي بیول ــی ه ــه ویژگ ــاوب کلی ــداي تن در ابت

. فر را در مقایسه با خاك شاهد تغییر دادشیمیایی ریزوس
ویژگی هاي بیولوژیکی ریزوسفر گندم نبز تحـت تـأثیر   

به گزارش ایشان حضـور  . نوع گیاه قبلی نیز قرار گرفتند
سورگوم قبل از گنـدم باعـث غالبیـت قـارچ رایزوبـوس      

Rhizopus stolonifer)(مقدار کلی نیتروژن و فسـفر  . شد
گندم بیشـتر  -ر توالی ذرت موجود در ریزوسفر گندم د

در مقابـل کـربن آلـی    . گنـدم بـود  -از توالی سـورگوم  
گنــدم بیشــتر از -ریزوســفر گنــدم در تــوالی ســورگوم 

گندم بـود، ولـی بـه لحـاظ مقـدار پتاسـیم       -توالی ذرت 
.قابل دسترس، تفاوتی دیده نشد

درصـد از کشـت ذرت در   70در حال حاضر حدود 
جو و کلزا انجام مـی شـود   کشور بعد از برداشت گندم، 

ــتفاده از    ــادي در اس ــت زی ــتانه ذرت اهمی ــت تابس و کش
ــت ــالی دارد  ظرفی ــاي خ ــاطق . (Zabihi, 2002)ه در من

مرکزي و جنوبی استان لرسـتان کـه داراي آب و هـواي    
گنـدم پـائیزه   یـا جـو  ،معتدل و گرم هستند، بعد از کلـزا 

توان مبادرت به کشـت تابسـتانه ذرت نمـود کـه ایـن      می
ــه      ــی ب ــک فراوان ــز کم ــادي نی ــاظ اقتص ــوع از لح موض

کنـد تـا از خـأل زمـانی تابسـتان حـداکثر       کشاورزان مـی 
متأسـفانه در برخـی از نقـاط اسـتان     . استفاده به عمل آید

ذرت رایج شـده کـه اجـراي ایـن تنـاوب      –تناوب گندم
هـاي ذرت، بخصـوص سـیاهک    باعث افـزایش بیمـاري  

کند ش پیدا میشده و عالوه بر آن علف هاي هرز گستر
براي کشت ذرت در . گرددو زمین دچار فقر غذایی می

تـا  90مناطق معتدل مانند خرم آباد با طـول فصـل رشـد    
ــاییزه،  110 ــان زراعـــی پـ روز پـــس از برداشـــت گیاهـ

انـد  رس و زودرس ذرت توصیه شـده هیبریدهاي متوسط
که توان تولید این هیبریدها تحت تـأثیر گیاهـان زراعـی    

با توجه به تأثیر متفـاوت گیـاه قبلـی    . گیردر میپاییزه قرا
و به منظـور توسـعه   خاكخصوصیاتوحاصلخیزيبر

کشت دوم ذرت، این آزمایش بـه منظـور بررسـی تـأثیر     
ــر عملکــرد و    ــاییزه رایــج در منطقــه ب گیاهــان زراعــی پ

.خصوصیات زراعی ذرت دانه اي انجام گرفت

هامواد و روش
ــال  ــایش در س ــن آزم ــی  ای ــاي زراع در 1385-88ه

ــات     ــز تحقیق ــایی مرک ــراب چنگ ــاتی س ــتگاه تحقیق ایس
ارتفاع منطقـه  . کشاورزي و منابع طبیعی لرستان اجرا شد

دقیقـه  20درجه و 48متر است و در 1171از سطح دریا 
دقیقـه عـرض شـمالی قـرار     29درجه و 33طول شرقی و

ــوای . دارد ــه داراي آب و ه ــن منطق ــوده و  ای ــدل ب ی معت
ریــزش هــاي جــوي آن اغلــب بــه صــورت بــاران هــاي  
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. زمستانه و بهاره و بـه نـدرت بصـورت بـرف مـی باشـد      
ــزش  ــالیانه ری ــانگین س ــار   می ــاس آم ــر اس ــوي ب ــاي ج ه

ــاله 35هواشناســی  ــه  516س ــانگین درج ــر و می ــی مت میل
.درجه سانتیگراد است2/16حرارت سالیانه 

ل تصـادفی  هـاي کامـ  آزمایش در قالب طرح بلـوك 
ــه. تکــرار انجــام شــد 4در  ــد ســینگل ذرت دان اي هیبری

در تابستان پس از برداشت پنج گیاه زراعـی  500کراس 

پاییزه گندم، جو، کلزا، شـبدر برسـیم و یونجـه یکسـاله،     
نـوع  . هاي تحقیقاتی کشـت شـد  هر سال بر اساس توصیه

ــت    ــان کاش ــی و مک ــاه زراع ــرت(گی ــت ک ــاي ثاب و ) ه
هـاي اجـراي آزمـایش یکسـان     المدیریت زراعی طی س

راهنماي کاشت، مصرف کود و میـانگین تولیـد در   . بود
منطقــه ایــن گیاهــان زراعــی در جــدول یــک ارائــه      

.شده است

در کشت دوگانه با گیاهان زراعی پائیزه500سینگل کراس ايذرت دانهزمان کاشت و ویژگی هاي-1جدول 
Table 1. Sowing date and plant characteristics of Maize in double cropping with winter crops

میانگین تولید در منطقه*
Avg. production
in region(kg ha-1)

تراکم بوته
Plant density

شدهنیتروژن مصرف:فسفر:پتاسیم
N:P:K

(kg ha-1)

تاریخ کاشت و برداشت
Planting and

harvesting date
رقم

Cultivar
گیاه زراعی

Crop

3400400110:50:0
نیمه آبان لغایت نیمه دوم خرداد

Early Nov. to mid Jun.
چمران

Chamran
Wheatگندم

2500400100:50:0
نیمه آبان لغایت اوایل خرداد

Early Nov. to late May
کویر×کارون 

Karoon Kavir×جوBarley

190080100:50:0
نیمه اول مهر لغایت نیمه اول خرداد

Late Sep. to early May
401هایوال 

Hayola 401
Canolaکلزا

420020025:50:0
نیمه دوم مهر لغایت اوایل اردیبهشت

Mid Oct. to Mid Apr.
کرج

Karaj
شبدر برسیم 

Berseem clover

10005025:50:0
نیمه دوم مهر لغایت اواخر اردیبهشت

Mid Oct. to mid May.
اسکوتالتا

Scutellata
یونجه یکساله

Annual medic

62009200:50:25
اوایل تیر لغایت اواسط مهر

Late Jun. to early Oct.
500سینگل کراس 

KSC 500
Maizeذرت

میانگین عملکرد علوفه خشک در شبدر برسیم و یونجه یکساله و میانگین عملکرد دانه در سایر گیاهان زراعی* 
*Average dry forage yield of berseem clover and annual medic, and grain yield of other crops

ــا   ــرت ه ــاد ک ــله از  8× 5/3ابع ــر فاص ــا دو مت ــر ب مت
هـا در کاشـت   فاصله ردیـف . یکدیگر در نظر گرفته شد

ــه  70ذرت  ــله بوت ــانتیمتر و فاص ــف  س ــا روي ردی 15ه
بافــت خــاك مزرعــه لــوم رســی شــنی بــا . ســانتیمتر بــود

بنــدي اي بــود کــه در طبقــهاي و کلوخــهســاختمان دانــه
اي آهکـی و  هـاي قهـوه  هـاي ایرانـی جـزء خـاك    خاك

بـر اسـاس نتـایج    . شـوند دار محسوب میاي شکافقهوه
تجزیه فیزیکوشـیمیائی خـاك قبـل از اجـراي آزمـایش      

درصد رطوبـت  3/24با 7/7، اسدیته خاك )1385مهر (
دسـی زیمـنس   5/0ظرفیت زراعی و هدایت الکتریکـی  

درصد و فسـفر  104/0بر متر و میزان نیتروژن کل خاك 
قسـمت در  335و 0/7بـه ترتیـب   و پتاسیم قابـل جـذب   

. بود10میلیون، و  نسبت کربن به نیتروژن خاك 
عملیات تهیه بستر بذر براي کاشـت گیاهـان زراعـی    
پاییزه در مهر ماه و براي کاشـت ذرت پـس از برداشـت    
گیاهان زراعی پـاییزه در اواخـر خـرداد هـر سـال شـامل       
ــه    ــور جداگان ــرت بط ــر ک ــطیح ه ــک و تس ــخم، دیس ش

صرف عناصر غذایی بر اساس آزمون خاك و با بود و م
توجه به عملکرد مورد انتظار هر گیـاه زراعـی در منطقـه    

عناصــر نیتــروژن، فســفر و . صــورت گرفــت) 1جــدول (
پتاسیم به ترتیب از منابع کود اوره، سوپرفسفات تریپل و 
سولفات پتاسیم قبل از کاشت هر گیاه زراعـی بصـورت   

دیـد و بـا اسـتفاده از    یکنواخت بـه هـر کـرت اضـافه گر    
کودهـــاي . دیســک ســبک بــا خـــاك مخلــوط شــد     
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سوپرفسفات تریپل و سـولفات پتاسـیم در تمـام گیاهـان     
زراعی پاییزه و ذرت در زمان کاشت مصرف شد، ولـی  
مصرف کود اوره در کرت هاي گندم و جو به صـورت  
ــتن و   ــه کاشــت، ســاقه رف تقســیط مســاوي در ســه مرحل

نیمـی از اوره در زمـان   هـاي کلـزا  در کرت. گلدهی بود
کاشت و نیم دیگر در مرحله رشد سریع کلزا به صورت 
سرك به خاك اضافه شد، ولی مصـرف اوره در کـرت   
هاي شبدر برسیم و یونجه یکساله همراه با سایر کودهـا،  

در کرت هاي ذرت نیمـی از  . هر سال قبل از کاشت بود
تا 4اوره قبل از کاشت ذرت و نیم دیگر اوره در مرحله 

سـپس بـا   . برگی بصورت سرك به خاك اضـافه شـد  6
سـانتی  70هـا بـا فواصـل    استفاده از فاروئر، جوي و پشته

کاشت ذرت در دهه اول تیر ماه هـر سـال   . متر آماده شد
عملیات تنـک  . بصورت سه بذر در هر کپه انجام گرفت

برگـی انجـام شـد، بـدین صـورت      4-6کردن در مرحله 
هـا  الم نگهـداري و بقیـه بوتـه   که از هر کپه یک بوتـه سـ  

هـاي هـرز بصـورت وجـین     کنتـرل علـف  . حذف شـدند 
گونـه آفـت یـا بیمـاري در مزرعـه      هیچ. انجام شددستی 

. ذرت مشاهده نشد
از سـطح زمـین تـا    (در مرحله گلدهی، ارتفـاع بوتـه   

و سـطح بـرگ کـه در ایـن زمـان      ) آذین نرگره زیر گل
بـرگ از  حداکثر می باشد اندازه گیري و شاخص سطح

ضریب ثابـت  ×عرض برگ ×ضرب طول برگ حاصل
75/0(Khajeh pour, 1998)ــان . محاســبه شــد در زم

هـاي وسـط هـر    برداشت جهت محاسبه عملکرد، ردیف
کـرت بــا رعایـت حاشــیه جهــت تعیـین عملکــرد نهــایی    

بدین منظور ابتدا تعداد بوته و تعـداد بـالل   . برداشت شد
به و عملکـرد دانـه   شمارش و سپس عملکرد بالل محاسـ 

ــر اســاس  ــت 14ب ــا اســتفاده از دســتگاه (درصــد رطوب ب
براي انـدازه گیـري اجـزاي    . تعیین گردید) رطوبت سنج

بالل، صـفات طـول   10عملکرد پس از انتخاب تصادفی 
بالل، تعداد ردیف دانه در بالل، تعداد دانه در ردیـف و  
وزن هزار دانه براي هر یک از نمونـه هـا بـه طـور مجـزا      

شـــاخص برداشـــت ذرت از تقســـیم . اســـبه گردیـــدمح

آنـالیز  .عملکرد دانه به عملکرد بیولوژیکی بدست آمـد 
سالیانه و مرکب داده هاي حاصله به روش فیشـر پـس از   

SASانجام آزمون بارتلت با استفاده از نرم افزار آمـاري  

ــه  ــه روش آزمــون چنــد دامن ــانگین هــا ب اي و مقایســه می
-MSTSTم افزار دانکن با استفاده از نر Cانجام شد.

نتایج و بحث
میزان نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم قابـل جـذب نمونـه       

متـري قبـل از   سـانتی 30مرکب خاك در عمق صـفر تـا   
335و 0/7درصـد و  104/0اجراي آزمایش بـه ترتیـب   

10قسمت در میلیون و نسبت کـربن بـه نیتـروژن خـاك     
) 1388تابستان (میزان تغییر این عناصر در سال سوم . بود

هاي گیاهـان زراعـی   کرتقبل و بعد از کاشت ذرت در 
نتـایج آزمـون   . ارائـه گردیـده اسـت   2پاییزه در جـدول  

خاك نشان داد که محتواي نیتروژن خاك در سال آخر 
، ولـی  )درصـد 10/0(نداشتهپس از گندم و جو تغییري 

افــزایش داشــتکلــزایکســاله وپــس از شــبدر، یونجــه
ــب ( ــه ترتی ــد14/0و 12/0، 15/0ب ــارتی  ). درص ــه عب ب

ــا ــزایش   بقای ــان زراعــی موجــب اف ــن گیاه ــاهی ای ي گی
پس از برداشت ذرت محتواي . حاصلخیزي خاك شدند

، شــبدر )درصــد12/0(کلــزا نیتــروژن خــاك در کــرت
کـاهش  ) درصـد 11/0(یکسـاله  و یونجـه ) درصد11/0(

نشـان دادنـد، لــیکن در خصـوص گنــدم و جـو افــزایش     
در خصــوص عنصــر فســفر ایــن . داشــت) درصــد12/0(

د از برداشـت ذرت نسـبت بـه بعـد از برداشــت     رونـد بعـ  
ــل آن    ــود کــه دلی ــزا افزایشــی ب ــائیزه بجــز کل گیاهــان پ

دلیـل نیـاز   ماندن بخشی از فسفر مصرفی در خاك بهباقی
کمتر ذرت به فسفر است، امـا میـزان پتاسـیم موجـود در     
خاك بعد از برداشت ذرت نسبت به قبـل از کاشـت آن   

نسـبت  . سـیم کـاهش یافـت   دلیل نیاز باالي ذرت به پتابه
بـود، پـس از برداشـت    10کربن به نیتروژن که در ابتـدا  

افزایش، ولی پـس از برداشـت شـبدر    11گندم و جو به 
کـاهش نشـان   ) 5/9(و کلـزا  ) 6/9(یکساله ، یونجه)1/9(

داد، اما این نسبت بعد از برداشت ذرت در کلیه تیمارهـا  
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)1388تابستان (پیش از کاشت و بعد از برداشت ذرت در سال آخر اجراي آزمایش ) مترسانتی30صفر تا عمق(سبت کربن به نیتروژن خاك میزان نیتروژن، فسفر، پتاسیم و ن- 2جدول 
Table 2. N, P and K content and C/N ratio in the soil (0-30 cm dept) before planting and after harvesting of maize in the last year of experiment (summer 2009)

گیاه زراعی پاییزه
Winter crop

Before maize plantingپیش از کاشت ذرت After maize harvestingبعد از برداشت ذرت

نیتروژن
Nitrogen (%)

فسفر
Phosphorous

(mg.kg-1)

پتاسیم
Potassium
(mg.kg-1) C/N

نیتروژن
Nitrogen (%)

فسفر
Phosphorous

(mg.kg-1)

پتاسیم
Potassium
(mg.kg-1) C/N

Wheatگندم 0.10 6.25 347.50 11.2 0.12 9.18 246.25 13.0
Barleyجو 0.10 5.83 312.50 11.4 0.12 6.98 228.75 12.4

Berseem cloverمشبدر برسی 0.15 5.95 313.75 9.1 0.11 7.00 221.25 15.2
Annualالهیونجه یکس medic 0.12 5.80 338.75 9.6 0.11 8.10 261.25 14.1

Canolaکلزا 0.14 10.35 371.25 9.5 0.12 9.78 258.75 14.3

)کیلوگرم در هکتار(عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک گیاهان زراعی پاییزه -3دول ج
Table 3. Grain and biological yield (kg.ha-1) of winter crops

winter crop گیاه زراعی پاییزه

86-1385
2006-2007

87-1386
2007-2008

88-1387
2008-2009

تولیدیانگینم
Avg. yield

عملکرد دانه
Grain yield

عملکرد بیولوژیک
Biological yield

عملکرد دانه
Grain yield

عملکرد بیولوژیک
Biological yield

عملکرد دانه
Grain yield

عملکرد بیولوژیکی
Biological yield

عملکرد دانه
Grain yield

عملکرد بیولوژیک
Biological yield

Wheat گندم 3825 9912 3502 9001 4111 10153 3813 9689
Barley جو 2882 6692 2643 6948 2215 6721 2580 6787
Berseem clover برسیمشبدر - 4369 - 4162 - 4954 - 4495
Annual medic یکسالهیونجه 483 1321 396 1386 438 1602 439 1436
Canola کلزا 2410 6151 936 2981 742 2164 1363 3765

)1385- 88(طی سه سال آزمایش ذرت گیاهی صفاتمقایسه میانگین-4جدول 
Table 4. Mean comparison of plant characteristics of maize in three years of experiment (2006-2009)
بوتهعارتفا سطح برگشاخص  طول بالل دانه در باللتعداد ردیف دانه در ردیفتعداد  دانه1000وزن  عملکرد دانه  شاخص برداشت 

Winter crop گیاه زراعی پاییزه Plant height (cm) Leaf area index Ear length (cm) Rows per ear Grains per ear 1000-grain weight (g) Grain yield (kg.ha-1) Harvest index (%)
Wheat گندم 232.4 4.0 16.6c 17.4b 36.2b 233.9d 6359.0bc 38.7bc
Barley جو 228.4 3.6 16.4c 17.4b 36.5b 241.2cd 5808.9c 36.5c
Berseem clover شبدر 238.2 4.1 18.2a 17.8a 37.9a 287.9a 7769.4a 41.7a
Annual medic یکسالهیونجه 235.8 3.9 17.4b 17.8a 36.1b 262.1b 6824.2b 38.0bc
Canola کلزا 236.4 4.2 17.6b 17.5b 38.1a 260.8b 6822.5b 39.6b

ندارنددار معنیمیانگین هایی که داراي حروف مشترك هستند بر اساس آزمون دانکن در سطح احتمال یک درصد تفاوت در هر ستون 
Mean in each column followed by similar letter(s) are not significantly different in 1% probability level, using Duncant ,s Multiple Range Test
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"...عملکرد دانه و اجزاي عملکردارزیابی"

٤٥

رسـید کـه ایـن افـزایش در کشـت ذرت      10به باالتر از 
.پس از گندم و جو کمتر بود

عملکــرد گیاهــان زراعــی پــاییزه قبــل از کشـــت      
منظور آگاهی از وضعیت رشد و در نتیجـه تـأثیر   ذرت به

3احتمالی آنها بر خاك و بستر کاشت ذرت در جـدول  
میــانگین عملکــرد دانــه گنــدم و جــو . ارائــه شــده اســت

و میانگین ) کیلوگرم در هکتار2580و 3813به ترتیب (
) کیلـوگرم در هکتـار  4495(علوفه خشک شبدر برسیم 

بـه  (این گیاهان زراعـی در منطقـه   بیش از میانگین تولید
بـود،  ) کیلوگرم در هکتـار 4200و 2500، 3400ترتیب 

که دلیل آن اعمال مدیریت مناسب تر زراعی در شرایط 
در گیـاه جـو   .)3و 1جـدول هـاي   (تحقیقاتی می باشـد  

هـاي اجـراي   مشاهده شد که عملکرد دانـه در طـی سـال   
وجـه بـه   رسـد کـه بـا ت   به نظر می. آزمایش کاهش یافت

تغییرات کم در عملکرد بیولـوژیکی ایـن گیـاه، کـاهش     
ــر از خــاك و   ــه عــواملی غی ــوط ب ــه مرب در عملکــرد دان
عمـــدتاً اقلـــیم باشـــد کـــه رشـــد زایشـــی گیـــاه را بـــا 

نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت . ســازدمشــکل مواجــه مــی
که گیاه کلزا در سال اول از عملکرد دانـه و بیولـوژیکی   

ــب  ــوگرم 2410(مناســـ ــار کیلـــ ــه در هکتـــ و) دانـــ
ــه    ــزا در منطقـ ــه کلـ ــرد دانـ ــانگین عملکـ ــتر از میـ بیشـ

برخـوردار بـود، زیـرا    ) کیلوگرم دانـه در هکتـار  1900(
گیاه کلزا در زراعـت فاریـاب منطقـه در تـاریخ کاشـت      

کشت شد، که ضمن برخـورداري از  ) 1جدول (مناسب 
وارد ) برگی6-8(طول فصل رشد بیشتر با روزت کامل 

ان گذرانی شد و در ایـن حالـت بـا حـداقل     مرحله زمست
خسارت سـرما مواجـه شـد و از حـداکثر میـزان رشـد و       
تولید برخوردار بود، لیکن در دو سـال آخـر بـا کـاهش     

تـوان در  عملکرد زیادي مواجه شد کـه دلیـل آن را مـی   
تداخل زمانی برداشت ذرت با کاشـت کلـزا و در نتیجـه    

ر در کاشـت  تـأخی . تأخیر در کاشت کلزا جسـتجو نمـود  
وارد مرحلـه  )برگی4-5(سبب شد گیاه با روزت ناقص 

زمستان گذرانی گردد و در نتیجه بـه دلیـل کوتـاه شـدن     
فصل رشد و خسارت سرما بـا کـاهش رشـد و عملکـرد     

کیلوگرم دانه در هکتار بـه ترتیـب در سـال    742و 936(
زیــادي نســبت بــه میــانگین ) هــاي دوم و ســوم آزمــایش

همچنـین عملکـرد دانـه و بیولـوژیکی     . منطقه مواجه شد
درصد سبز کمتـر  (دلیل استقرار ضعیف یونجه یکساله به

و ) بوتـه در مترمربـع علــی رغـم بــذر مصـرفی زیــاد    4از 
پتانسیل تولید کم این گیاه پائین بود که می توانـد ناشـی   
از آن باشد که این گیاه هنوز به طور کامل زراعی نشـده  

نش ارقـام پرمحصـول تـر    است و نیاز بـه اصـالح و گـزی   
. دارد

نتایج تجزیه واریانس مرکب صفات نشان داد که اثر 
گیاهان زراعی پائیزه بر کلیـه صـفات ذرت بجـز ارتفـاع     

طـول بـالل   . دار بـود بوته و شـاخص سـطح بـرگ معنـی    
ذرت پـس از شـبدر برتـري معنـی داري در سـطح یـک       
درصد نسبت به طول بالل ذرت پس از یونجه یکسـاله و  

شـاخص برداشـت و   . و سپس گنـدم و جـو داشـت   کلزا
اجزاي عملکرد شامل تعداد ردیف در بالل، تعـداد دانـه   
در ردیف و وزن هزار دانه ذرت پس از شـبدر حـداکثر   

تعداد ردیف در بالل ذرت پـس از شـبدر و یونجـه    . بود
یکساله نسـبت بـه کلـزا، گنـدم و جـو؛ و تعـداد دانـه در        

ــ   ــزا نس ــس از شــبدر و کل ــف ذرت پ ــه ردی ــه یونج بت ب
ــی    ــري معن ــو برت ــدم و ج ــاله، گن ــان دادیکس . داري نش

بیشــــترین عملکـــــرد دانـــــه ذرت پـــــس از شـــــبدر 
دلیـل آن  بدسـت آمـد کـه   ) کیلوگرم در هکتـار 7769(

ــت    ــاخص برداش ــترین ش ــد7/41(بیش ــزاي ) درص و اج
، )عـدد 9/37(عملکرد دانه شامل تعداد دانـه در ردیـف   

وزن هـزار دانـه   و) ردیـف 8/17(تعداد ردیف در بـالل  
بود، و کمتـرین عملکـرد پـس از جـو بـه      ) گرم9/287(

کیلوگرم در هکتار، به دلیل داشتن کمتـرین  5809میزان 
و همچنـین تعـداد دانـه    ) درصـد 5/36(شاخص برداشت 

ــف  ــدد5/36(در ردیـ ــالل   )عـ ــف در بـ ــداد ردیـ ، تعـ
ــه ) ردیــف4/17( ــائین ) گــرم2/241(و وزن هــزار دان پ

ــد ــل ش ــاوت م. حاص ــیتف ــه عن ــرد دان ــان عملک داري می
ذرت پس از جو بـا عملکـرد دانـه ذرت پـس از گنـدم      

ــار6359( ــاهده نشـــد) کیلـــوگرم در هکتـ کشـــت .مشـ

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

56
25

54
0.

13
93

.1
6.

1.
4.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

gr
ob

re
ed

jo
ur

na
l.i

r 
on

 2
02

3-
05

-1
9 

] 

                             7 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.15625540.1393.16.1.4.9
https://agrobreedjournal.ir/article-1-44-en.html
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٤٦

ذرت از نظر تولیـد دانـه پـس از یونجـه یکسـاله و کلـزا       
در رتبـه  ) کیلـوگرم در هکتـار  6823و 6824به ترتیب (

).4جدول (دوم قرار داشت 

بحث
اي گیـاه علوفـه  نتایج آزمایش حاضـر نشـان داد کـه    

شبدر از تولید ماده آلی مناسبی برخوردار بود و با توجـه  
ماه فاصله زمانی میـان برداشـت شـبدر در    به حداقل یک

تابسـتان، فرصـت مناسـبی جهـت     بهار تا کشت ذرت در 
بقایـاي ظریـف شـبدر و تهیـه بسـتر بـراي       پوسیده شـدن 

درصـد  15/0اولیـه  محتـواي با وجـود . ذرت فراهم آمد
پتاسـیم و نسـبت   گرم در کیلوگرممیلی8/331نیتروژن، 

در خـاك پـس از برداشـت    1/9کربن به نیتروژن معادل 
کیلـوگرم در  25و 50، 200و مصرف ) 2جدول (شبدر 

قبـل  ) 2جدول (هکتار به ترتیب نیتروژن، فسفر و پتاسیم 
ــروژن و پتاســیم خــاك   ــزان نیت ــه (از کاشــت ذرت، می ب

) گـرم در کیلـوگرم  میلـی 3/221درصـد و  11/0ترتیب 
ــس از برداشــت ذرت کــاهش   ــت و نســبت کــربن پ یاف

این تغییـرات  . )2/15(افزایش نشان دادبه نیتروژن خاك
ــبدر درنشــــان دهنــــده نقــــش ب قایــــاي گیــــاهی شــ

خیزي و کاهش نسبت کـربن بـه نیتـروژن    افزایش حاصل
ــت  ــاك اس ــروژن   . خ ــتر نیت ــذب بیش ــه ج ــه ب ــا توج وب

پتاسیم توسط ذرت و رشد و عملکرد بـاالتر ذرت پـس   
ــر تــأثیر مثبــت بــر ذرت      ــبدر، گیــاه شــبدر از نظ از ش

استیونســـون و . رتبـــه اول را بـــه خـــود اختصـــاص داد
افــزایش (Stevenson and Vankessel, 1996)ونکســل 

ــاوب    ــرد را در تن ــود عملک ــد و بهب ــداري تولی ــاي پای ه
حقیقـت نیـا و دسـتفال    . مبتنی بـر بقـوالت تأییـد کردنـد    

(Haqiqatnia and Dastfal, 2004) ــري ــز برتــ نیــ
تنـاوب بقـوالت بـا ذرت را نســبت بـه تنـاوب گنـدم بــا      

شــــهبازیان و الــــه دادي  . ذرت گــــزارش نمودنــــد 
(Shahbazian and Allahdadi, 2004)  ــد ــالم کردن اع

عملکرد غالت در تناوب بـا شـبدر بطـور قابـل تـوجهی      
. افزایش یافت

منـد، تـوالی محصـوالت    تناوب زراعی نظـام در یک
خیـزي  اي باشـد کـه از حاصـل   زراعی بایسـتی بـه گونـه   

خاك ناشی از مصرف کود دامی، کود سـبز یـا گیاهـان    
عمـل  باشد، حـداکثر اسـتفاده بـه   بر میاي که هزینهعلوفه

خیـزي خـاك پـس از زراعـت     عبارتی از حاصـل به.آید
استفاده نمود کـه  بایست براي گیاهان وجینیبقوالت می

. زائـی جبـران هزینـه را بنماینـد    با افزایش تولید و درآمد
العمل زیـادي بـه   ذرت به عنوان یک گیاه وجینی عکس

خیزي خاك نشـان داده و از کودپـذیري بـاالیی    حاصل
خیـز در  برخوردار است، بنابراین قراردادن خاك حاصل

تنهـا  هاختیار این گیاه کـه پتانسـیل تولیـد بـاالیی دارد، نـ     
ــه اقتصــادي داشــته و    ــه نیســت، بلکــه توجی اتــالف هزین

و کشت دوگانه (Khajeh Pour, 2000)مندي تناوب نظام
(Kiminami et al., 2010)سازدرا میسر می.

یکساله از نظر تأثیر مثبت بر ذرت پـس  کلزا و یونجه
تــأثیر مثبــت کلــزا . شــبدر در رتبــه بعــدي قــرار گرفتنــد

بواسطه داشتن برگ هاي پهن، ریشه عمیق، تلفـات کـم   
خاك سازي آن است کـه  عناصر غذایی و خاصیت گیاه

ــرد ذرت      ــد و عملک ــود رش ــب بهب ــبدر موج ــد ش همانن
ي نیتــروژن و ایــن موضــوع از کــاهش موجــود. گردیــد

پتاسیم و افزایش نسبت کربن به نیتـروژن خـاك پـس از    
رغم موجودي باالتر ایـن  علی) 2جدول (برداشت ذرت 

دو عنصر در خاك قبل از برداشت ذرت در کرت هـاي  
25و 200بــر مصــرف  یکســاله عــالوه کلــزا و یونجــه 

کیلوگرم در هکتار نیتروژن و پتاسیم خالص بـراي ذرت  
بـا توجـه بـه زمـان برداشـت کلـزا و       . قابل استنباط اسـت 

یکسـاله در اواخـر اردیبهشـت تـا اواسـط خـرداد،       یونجه
حدود یک مـاه فرصـت جهـت پوسـیدگی بقایـاي ایـن       

برانت و زنتنـر  . گیاهان و تهیه بستر براي ذرت فراهم بود
(Brandt and  Zentner, 1995) نیز نشان دادند که تناوب

. غـالت گردیـد  غالت با کلـزا باعـث افـزایش عملکـرد    
ــز   ــاس و انت (Bourgeois and  Entz, 1996)بورگی

ــتم   ــالت در سیسـ ــرد غـ ــه عملکـ ــد کـ ــزارش کردنـ گـ
کشــت دوگانــه پــس از کتــان، لوبیــا و کلــزا نســبت بــه 
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٤٧

نتایج این تحقیق همچنین بـا  . تک کشتی افزایش داشت
Kiminami)گـزارش بسـیاري از محققـین     et al., 2010,

Fox and Piekielek, 1988; Stanger and Lauer, 2008;

Magdoff and Van Es, 2000)مطابقت دارد .
گندم و جو طی سه سال اجراي آزمایش و تهیه بستر 
براي ذرت از تولید مناسبی برخوردار بودند، اما بیشترین 
تأثیر منفی را بر زراعت ذرت بصورت تجمعی بـا تـداوم   

روز 20برداشـت جـو معمـوالً    . کاشت به همـراه داشـتند  
گیرد و مشـکلی از  قبل از گندم در خردادماه صورت می

نظر پوسیدگی بقایا و فرصت جهت کشت ذرت تابستانه 
آورد، ولی فاصله زمانی میان برداشـت گنـدم   فراهم نمی

) دهـه اول تیـر  (تا کاشـت ذرت تابسـتانه   ) اواخر خرداد(
نتایج آزمـون  . نسبت به سایر محصوالت پاییزه کمتر بود

داد که درصد نیتروژن خاك در سـال آخـر   خاك نشان 
پس از برداشـت گنـدم و جـو نسـبت بـه قبـل از اجـراي        

ــه   ــري نیافت ــایش تغیی ــد10/0(آزم ــس از )درص ــی پ ، ول
همین رونـد  ). درصد12/0(برداشت ذرت افزایش یافت 

. افزایشی در میزان فسفر خاك نیز مشاهده شد
نسبت کربن به نیتروژن خاك پس از برداشت گنـدم  

افزایش یافت، ولی پـس از برداشـت شـبدر،    11جو به و 
کـاهش نشـان داد، زیـرا    10یکساله و کلزا به زیـر  یونجه

بقایاي غالت گندم و جو عمدتاً سلولزي با نسبت کـربن  
به نیتروژن بـاال مـی باشـد، در حالیکـه بقایـاي  بقـوالت       
حاوي ترکیبات کربن دار کمتر و پـروتئین بیشـتر اسـت    
(Khajeh Pour, 2000, Ayeneh Band and Rashed

Mohassel, 2002)،    اما این نسـبت بعـد از برداشـت ذرت
بــود کــه ایــن افــزایش در 10در کلیــه تیمارهــا بــاالتر از 

کشت ذرت پس از گندم و جو کمتـر و پـس از شـبدر،    
یکساله و کلزا بیشتر بود که علت ایـن تغییـرات را   یونجه
شـــبدر، تـــوان در عملکـــرد بـــاالتر ذرت پـــس از مـــی

یکساله و کلزا نسـبت بـه گنـدم و جـو و در نتیجـه      یونجه
تولید بیشتر کربوهیدرات در ذرت و افزایش کربن آلـی  

دهـد کـه   این موضوع نشان مـی . در خاك جستجو نمود
ــه     ــبی ب ــنش مناس ــو واک ــدم و ج ــس از گن ــاه ذرت پ گی
کودهاي نیتروژن و فسفر نشان نداده و از جذب کمتـر و  

تري نسبت به کشت دوگانه پـس از  ندر نتیجه تولید پایی
. یکســـاله برخـــوردار بـــود   شـــبدر، کلـــزا و یونجـــه  

(Haqiqatnia and Dastfal, 2004)حقیقت نیـا و دسـتفال   

هاي مختلف گـزارش کردنـد کـه    پس از بررسی تناوب
تنـاوب ذرت بــا گنـدم و جــو موجـب کــاهش عملکــرد    

ها گردید که با نتـایج بدسـت   ذرت نسبت به سایر تناوب
آینــه بنــد و راشــد . ده از ایــن تحقیــق مطابقــت داردآمــ

(Ayeneh Band and Rashed Mohassel, 2002)محصـل  

نیز تغییر در میزان کربن آلـی، نیتـروژن، فسـفر و پتاسـیم     
تغییـر در  . خاك را تابع محصول قبلـی گـزارش نمودنـد   

تولید کلزا و یونجه یکساله نیز هماننـد جـو چنـدان تـابع     
ذرت پـیش از آنهـا نبـود و بیشـتر     عوامل خـاکی و گیـاه  

ناشی از عوامل اقلیمی مانند کاهش طـول فصـل رشـد و    
خسارت سرما در کلـزا و عـدم سـازگاري و اسـتقرار در     
یونجه یکساله بود، اما تولید ذرت به میزان زیادي تحـت  

. تأثیر گیاهان زراعی پاییزه قرار گرفت
زراعی پس در مجموع تولید ذرت بعنوان کشت بین

پرکـردن خـالء   ز برداشت گیاهان زراعی پـاییزه ضـمن   ا
علوفـه توانـد بـه تـأمین بخشـی از     زمانی در تابسـتان مـی  
ــد  ــی  . کشــور کمــک کن ــدیریت صــحیح زراعــی یعن م

توانـد  انتخاب گیاه زراعی مناسب پاییزه قبل از ذرت می
بر اساس نتـایج ایـن   . موجب افزایش عملکرد ذرت شود

گیاهان زراعی پاییزه براساس میزان تأثیر مثبـت  آزمایش 
آبــاد عبــارت از بــر عملکــرد دانــه ذرت در منطقــه خــرم

. شبدر، یونجه یکساله، کلزا، گندم و جو بودند
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Evaluation of grain yield and yield components of maize hybrids in double
cropping with winter crops in temperate condition of

Khorramabad, Iran

M. Rafiee1

ABSTRACT
M. Rafiee. 2014. Evaluation of grain yield and yield components of maize hybrids in double cropping with winter crops in

temperate condition of Khorramabad, Iran. Iranian Journal of Crop Sciences.16(1): 39 -50. (In Persian).

To study the effect of various winter crops on the morphological traits, grain yield and yield components of

maize hybrids in double cropping systems, an experiment was carried out in the research field of Sarab-e

Changayin 2006-2009 in Khorramabad. Split-plot arrangement in randomized block design with four

replications was used. The winter crops included wheat, barley, berseem clover, annual medic and canola were

assigned to main plots, and after harvesting them three maize hybrid (SC500) were randomized and sown in sub

plots in summer. Results showed that maize hybrids had higher yield when were grown following berseem

clover, canola and annual medic. The highest maize grain yield of 7769 kg.ha-1 was achieved following berseem

clover because of its greater yield components, high harvest index (41.7%), grain.row-1 (37.9), row.ear-1 (17.8)

and 1000-grain weight (287.9 g). The lowest maize grain yield of 5809 kg.ha-1 was achieved following barley

due to its low harvest index (36.5%), grain.row-1 (36.5),  row.ear-1 (17.4) and 1000-grain weight (241.2 g) that

had no significant differences with grain yield following wheat (6359 kg.ha-1). In general, maize grain yield as

summer crop was higher following berseem clover, annual medic, canola, wheat and barley, respectively.

Key words: Annual medic, Berseem clover, Harvest index, Maize and Morphological traits.
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