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Introduction

1

Water shortage in spring for the cultivation of summer crops is a challenge for farmers in most parts of the
country due to the fact that cultivation of these crops coincides with the one or two last irrigations needed for
cereals during the critical stage of grain filling. Corn, sugar beet, and other summer crops are cultivated during
such periods, and hence water allocation is normally problematic during this period. Relay cropping has been
considered as a method to overcome such problems. Furthermore, overseeding of one crop to the stand of
another crop in the last stage of development of the second crop (relay intercropping) has been considered as
energy-saving and efficient resource use method. The aim of the present work was to investigate the possibility
of relay intercropping of corn and canola in order to save water and hence overcome water shortage effects in
early spring for summer crops.

Materials and Methods
In order to evaluate the possibility of relay intercropping of corn and canola, an experiment was conducted 10
kilometers west of Shirvan in two growing seasons of 2012-13 and 2013-14. The experiment was conducted as a
randomized complete block design with six treatments and three replications. Treatments included four relay
sowing rates of canola and corn (3 rows of canola: 1-row corn, three rows canola: 2-row corn, four rows canola:
2-row corn, six rows canola: 2-row corn), pure stands of canola and corn. Corn seeds were planted between
canola rows at the end of the canola growth period to use the latest irrigation of canola for corn germination and
emergence. A drip irrigation system was installed, and the amount of water used was measured. All field
management operations, including irrigation, fertilizer application, and others, were practiced as the
conventional farmers normally conduct. After crop ripening, necessary samples were taken, and finally, LER
was calculated for comparison of the treatments.

Results and discussion
Analysis Variance of the data showed that the highest 1000-seed weight of canola (3.63 gr) and corn (221.69
gr) were obtained in 4:2 and 3:1 treatments, respectively. This was 3.35 gr for the pure stand of canola and 218.5
gr for the pure stand of corn. Economic and biological yields for both crops of canola and corn were highest in
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pure stands (2502.5, 9763.5 kg/ha for canola and 6207.6, 15769.2 kg/ha for corn, respectively). The highest seed
yield of corn was obtained in 2-row corn and 3-row wheat, but in research, by Adeniyan et al. (2007), the highest
seed yield was obtained in pure stand. Harvest index of canola was 26.03 in 3:2 ratio indicating no significant
difference with other treatments. The maximum harvest index of corn (40.53%) was observed in the 3:1 ratio. In
an experiment by Nassiri Mahallati et al. (2011), the harvest index of corn and wheat was highest in pure stands,
but the highest harvest index of canola was found in 4-row canola with wheat cultivation. The highest total LER
(1.11) was obtained in 3:1, followed by the 6:2 ratio (1.016). The total water used for the pure stand of canola
was 3750 m3/ha, whereas it was 9081 m3/ha for corn. If corn was planted after canola, total water use had been
12831 m3/ha, whereas when they were relay intercropped, water consumption was 10915 m3/ha, saving 1916
m3/ha of water. Zarehaghi et al. (2016) also reported that water consumption in intercropped treatments of corn
and bean was less than in pure cultures of these crops.

Conclusion
The highest seed yield of both plants was obtained in pure stand. Between different intercropping ratios of
canola and maize, the maximum land equivalent ratio that was more than one (1.11 and 1.016) was observed in
3:1 and 6:2 treatments, respectively. The amount of water saved by relay intercropping of these crops was 1916
m3/ha, which is a considerable amount of water.
Keywords: Biological yield, Harvest index, LER, Yield, Yield components.
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مقاله پژوهشی

رفع محدوديت آبياري بهاره در کاشت ذرت( )Zea maysبا استفاده از کشت مخلوط تأخيري
با کلزا()Brassica napus L.
عليرضا کوچکی ،⃰ 1قربانعلی اسدي ،2بهاره بيچرانلو3و ميالد باقري

شيروان۴

تاریخ دریافت0930/10/10 :
تاریخ بازنگری0930/13/50 :
تاریخ پذیرش0930/01/19 :

کوچکی ،ع ،.اسدی ،ق.ع ،.بيچرانلو ،ب ،.و باقری شيروان ،م .1041 ،.رفع محدوديت آبياری بهاره در کاشت ذرت( )Zea maysباا اسااداده اک ک ات
مخلوط تأخيری با کلزا( .)Brassica napus L.بومشناسی ک اورکی .51-11 :)1(10

چکيده
محدوديت آب آبياری در بهار برای ک ت محصوالت تابساانه چال ی است که ک اورکان در اکثر مناطق ايران اک جمله اساان خراسان شمالی باا آن
مواجه هساند .دليل اين مسئله ،تداخل آبياری در هنگام کاشت محصوالت بهاره با يک يا دو نوبت آبياری نهايی غالت که در مرحله بحرانای ار شادن
دانه هساند ،میباشد .بهمنظور امکانسنجی ک ت ذرت( )Zea maysو کلازا( )Brassica napus L.باهروش تاأخيری جهات رفاع محادوديت آب،
آکماي ی در مزرعهای واقع در  14کيلوماری غرب شهرساان شيروان در دو سال کراعی  1531-35و  1535-30اجارا رردياد .آکمااير در قالاح طار
بلوکهای کامل تصادفی با شر تيمار و سه تکرار انجام شد .تيمارهای آکماير شامل چهار نسبت مخالف ک ت مخلوط تأخيری کلزا و ذرت (سه رديف
کلزا  +يک رديف ذرت ( ،)5:1سه رديف کلزا  +دو رديف ذرت ( ،)5:1چهار رديف کلزا  +دو رديف ذرت ( )0:1و شر رديف کلزا  +دو رديف ذرت ())2:1
و همچنين ک ت خالص کلزا و ذرت بود .ناايج ن ان داد بي ارين عملکرد دانه کلزا در نسابت اخااالط ( 5:1باهترتياح  1112/8کيلاوررم در هکااار) و
بي ارين عملکرد دانه ذرت نيز در ک ت خالص ( 2146/2کيلوررم در هکاار) و سپس بهترتيح در نسبتهای  5:1و  0:1بود .در بين نسبتهای مخالاف
ک ت مخلوط ،ک ت  5:1و س اک آن  2:1که دارای نسبت برابری کمين باالتر اک واحد بودند ،بي ارين مقدار ( LERباهترتياح  1/110و  )1/412را باه
خود اخاصاص دادند که ن اندهنده برتری ک ت مخلوط میباشد .ميزان آب مصرفی در ک ت خالص کلزا  5614مار مکعح در هکاار و در ک ت خالص
ذرت  3481مارمکعح در هکاار بود .چنانچه ذرت س اک برداشت کلزا ک ت رردد ،کل آب مصرفی  11851مار مکعح خواهد بود .در حالیکه کال آب
مصرفی در ک ت مخلوط کلزا و ذرت  14311مار مکعح بود و مقدار  1312مار مکعح در مصرف آب صرفهجويی شد.
واژههاي کليدي :اجزای عملکرد ،شاخص برداشت ،عملکرد ،عملکرد بيولوژيک ،نسبت برابری کمين

مقدمه

1

محدوديت آب آبياری در بهار در اکثر مناطق ايران اک جمله اساان
 1و  -1بهترتيح اسااد و دان يار رروه ارروتکنولوژی ،دان کده ک ااورکی ،دان اگاه
فردوسی م هد ،ايران.
 5و  -0به ترتيح دان جوی دکارای اررواکولاوژی و دان اجوی دکاارای اکولاوژی
رياهان کراعی ،دان کده ک اورکی ،دان گاه فردوسی م هد ،ايران.
)akooch@um.ac.ir
(نويسنده مسئول:
DOI:10.22067/jag.v1i1.57699

خراسان شمالی يکی اک م کالت مهمی است که در ساالهاای اخيار
اغلح ک اورکان منطقه باا آن مواجاه هسااند .ذرت ()Zea mays L.
يکی اک محصوالتی است که بهطور ماداول در منطقه بعد اک برداشات
کلازا ( )Brassica napus L.و رنادم ()Triticum aestivum L.
ک ت شده و جايگااه ويا های در تاأمين غايای دام ،طياور ،مصاارف
داروياای و غاايايی دارد (; Nassiri Mahallati et al., 2011

 .)Nakhjavanimoghadam et al., 2011کلزا نيز يکی اک مهمترين
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دانههای روغنی است که در مناطقی با کمساان سارد و معاادل مانناد
خراسان شمالی بهصورت اييزه ک ت میراردد (

بهرهوری آب نيز ک ت مخلوط تأخيری کلازا باا لوبياا (

Phaseolus

Koocheki et al.,

 )vulgaris L.و ذرت موفقيتآميز بوده و عالوهبر بااال باودن نسابت

 .)2014aامّا م کل ديگری که ک اورکان در اجرای اين توالی (رنادم

برابری کمين ،کارايی مصرف آب در تيمارهای مخلوط باالتر اک خالص

و کلزا با ذرت) با آن مواجه هساند ،عالوهبار محادوديت آب آبيااری،

باوده اسات ( .)Koocheki et al., 2014bدر واقاع ،ک ات مخلاوط

کمانبر بودن آمادهساکی کمين جهت کاشت ذرت بعد اک برداشت رندم

تأخيری امکان توکيع مناسح کمانی و مکانی مناابع را بارای اسااداده

يا کلزا میباشد که اين تأخير درکاشت راهی سبح وقاوع سارماکدری

بهينه دو ريااه فاراهم مایآورد ( .)Koocheki et al., 2012در ايان

ذرت در اوايل اييز و بهعبارتی در اناهاای دوره رشاد ذرت مایشاود.

حالت بهمنظور سبز شدن و اساقرار رياه دوم اک آخرين آبياری رياه اول

برای حل اين م کالت يکی اک راههايی که به نظر میرسد مديد واقع

اساداده می شود .اک اين رو ،توجه برخی وه گران باه بررسای ايان

رردد ،طراحی ک تهای مخلوط تأخيری محصاوالت ااييزه و بهااره

موضوع معطوف شده است .ک ت مخلوط تاأخيری رنادم کمسااانه و

میباشد که ضمن اساداده بهينه اک منابع ،سبح افزاير عملکرد نسبت

ذرت (; Nassiri Mahallati et al., Koocheki et al., 2012

Koocheki et

نبه ((Zhang )Gossypium hirsotum L.

به ک ت خالص و افزاير تنوع محصول مایراردد (

 ،)2010رندم کمساانه و

 .); Nassiri Mahallati et al., 2011al., 2014aهمچنين بهدليال

) ،et al., 2008aچند ک اای تاأخيری کلازا باا لوبياا

عدم نياک به آمادهساکی کمين ،عالوهبر صرفهجويی در وقت و سوخت،

) vulgaris L.و ذرت ( )Najibnia et al., 2014و همچنين ماشاک

با کاهر رفت و آمد ماشاينآالت در کماين ،اک ف اردری خااک نياز

بااارر درشااات ) (Vicia narbonensis L.و ترتيکالاااه (

جلوريری میشود.

 )Azizi et al., 2014( )Triticosecale witmackنمونااهای اک

(Phaseolus

X

ک ت مخلوط تأخيری يکی اک انواع ک ت مخلاوط اسات کاه در

تالش محققان در اين کمينه است .اک اينرو ،به نظر مایرساد ک ات

آن ،دو رياه بهصورت ماوالی در يک قطعاه کماين ک ات مایشاوند،

مخلوط تأخيری کلزا و ذرت راهکار مناسبی بهمنظاور رفاع م اکالت

بهطوریکه قبل اک برداشت يک رياه ،رياه دوم بين رديافهاای ريااه

ناشی اک ک ت اين دو رياه در منطقه باشاد .بار ايان اسااس ،مطالعاه

اول ک ت میرردد ) ،(Van Der Meer, 1989اک کمان ک ات ريااه

حاضر با هدف اساداده اک آبياری نهايی کلزا جهت سبز شدن و اساقرار

دوم تا برداشت رياه اول ،هر دو رياه با يکديگر رشد کرده و برای نور،

ذرت در بين رديفهای کلزا ،جهت صرفهجويی در مصرف آب طراحی

آب و مواد غيايی رقابت می نمايند .اس اک برداشات ريااه اول ،ف اا

و اجرا ررديد.

بهطور کامل در دسارس رياه دوم قرار ررفاه و اک خالء بهوجاود آماده
س اک برداشت رياه اول ،کانو ی رياه دوم توسعه میيابد

(Zhang et

مواد و روشها

) .al., 2008bبنابراين ،بهدليل رشد اجازای مخلاوط در دو کماان باه

اين وهر در مزرعهای واقع در  14کيلوماری غرب شهرسااان

نسبت مادااوت ،کاارايی جايب و مصارف نهاادههاا بهباود مایياباد

شيروان (با عرض جغرافيايی  56درجاه و  11دقيقاه شامالی و طاول

( .)Koocheki et al., 2012چنااان کااه کااوچکی و همکاااران

جغرافيايی  16درجه و  03دقيقه شرقی و ارتدااع  1461ماار اک ساط

( )Koocheki et al., 2012بي ارين کاارايی مصارف نيااروژن را در

دريا) در دو سال کراعی  1531-35و  1535-30اجرا ررديد .مياانگين

مخلوط تأخيری رندم و ذرت با نسبت ساه ردياف رنادم +دو ردياف

ماهيانه دما و بارندری در شاکلهاای  1و  1و برخای اک خصوصايات

ذرت و نصيری و همکاران ( )Nassiri Mahallati et al., 2010نياز

فيزيکی و شيميايی خاک محل آکماير در جدول  1آورده شده اسات.

باالترين کارايی مصرف نور را در مخلوط ( 5 :1ذرت :رنادم) رازارش

همچنين ميانگين دراک مدت ميازان باارش سااليانه  163ميلایماار و

کردند که در هر دو وهر کارايیهای ذکر شده در تماامی نسابت-
های اخاالط باالتر اک خالص بوده است .در خصوص کارايی مصرف و

ميانگين دما  11/6درجه سانایرراد است.

رفع محدودیت آبياری بهاره در کاشت ذرت( )Zea maysبا استفاده...
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شکل  -1منحنی دما-بارش (ميانگين ماهيانه) براي منطقه شيروان در ( 1931-39اطالعات هواشناسی)
Fig. 1- Temprature-precipitation curve (monthly mean) for Shirvan area in 2013-14

شکل  -1منحنی دما-بارش (ميانگين ماهيانه) براي منطقه شيروان در ( 1939-39اطالعات هواشناسی)
Fig. 2. Temprature-precipitation curve (monthly mean) for Shirvan area in 2014-15

جدول  -1برخی از خصوصيات فيزيکی و شيميايی خاک محل آزمايش
Table 1- Some of soil physical and chemical characteristics

جرم مخصوص

هدايت
اسيديته

الکتريکی

ظاهري

pH

EC
)(dS.m-1

1.44

7.8

2.25

ρb

نيتروژن کل

فسفر قابل جذب

پتاسيم قابل جذب

Total Nitrogen
)(%

Absorbable
)phosphorus (mg.kg-1

Absorbable potassium
)(mg.kg-1

0.15

26.3

290

بافت
Texture

رسی
Clay

آکماير در قالح طر بلوکهای کامل تصادفی با شار تيماار و

چهار نسبت مخالف ک ت مخلوط تأخيری کلزا و ذرت بهصورت ساه

سه تکرار انجام شد .تيمارهای آکماير در هر دو سال يکسان و شامل

رديف کلزا  +يک رديف ذرت ( ،)5:1سه رديف کلزا  +دو ردياف ذرت
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نشریه بوم شناسی کشاورزی ،جلد  ،41شماره ، 4بهار 4144

( ،)5:1چهار رديف کلزا  +دو رديف ذرت ( )0:1و شر ردياف کلازا +

کلزا و صدات تعداد برر ،تعداد بالل در بوته ،تعاداد ردياف در باالل،

دو رديااف ذرت ( )2:1و همچنااين ک اات خااالص کلاازا و ذرت بااود.

تعداد دانه در بالل ،وکن صد داناه ،وکن داناه در بوتاه و وکن خ اک

کرتهای آکماي ی به مساحت  14مارمربع ،شامل  14رديف کاشت به

اندام هوايی هر بوته در ذرت انداکه ريری شد .قبل اک برداشت رياهان،

فاصله  14سانایمار اک يکديگر و طول چهار مار بود .بهمنظور کااهر

ارتداع نج بوته اک هر رياه انداکهريری و ميانگين آنها بهعنوان ارتداع

اثرات تيمارها بر يکديگر ،بين هر کرت  1/1مار و بين بلاوکهاا 1/1

بوته لحاظ ررديد.

مار فاصله در نظر ررفاه شد.
کلزا ،رقم اکا ی ،در سال اول در نجم مهر و در ساال دوم در اول
مهر بر روی نوارهای مربوط به ايان ريااه ک ات رردياد .باهمنظاور

بهمنظور بررسی سودمندی ک ت مخلوط در مقايسه با تکک ای
اک نسبت برابری کمين ) (LERاساداده شد (معادله .)1
معادله ()1

دسايابی به فاصله روی رديف نج سانایمار ،رياهان قبال اک رسايدن

در اين معادله YCi ،و  :YCبهترتيح عملکرد کلزا در ک ت مخلوط

به مرحله سه تا چهار برری تنک شدند .ذرت ،سينگل کاراس  640در

و ک اات خااالص و  YMiو  :YMبااهترتيااح عملکاارد ذرت در ک اات

هر دو سال آکماير در اول خرداد بار روی رديافهاايی کاه اک اير

مخلوط و تکک ای میباشد .در صورتی که حاصل معادله  1بزررتار

برای اين رياه م خص شده بود ،ک ت رردياد .در خصاوص هار دو

اک يک باشد ،ن ان دهنده برتری ک ت مخلوط و درصورتیکه کمار اک

رياه آبياری بالفاصله س اک کاشت و توسط سيساام قطارهای انجاام

يک باشد ،بيانگر عدم موفقيت ک ات مخلاوط در مقايساه باا ک ات

ررفت .بهمنظور تعيين ميزان آب مصرفی هر کرت ،اک کنااور حجمای

خالص است ).(Mead & Willey, 1980

اساداده ررديد .تاريخ کاشت ذرت به نحوی اناخااب شاد کاه دوماين

تجزيه دادهها بهصورت تجزيه مرکاح و باا اسااداده اک نارمافازار

آبياری ذرت که يک هداه س اک آبياری اول انجام ررفات باا آخارين

) SAS (ver. 9.2و مقايساه مياانگين دادههاا باا اسااداده اک آکماون

آبياری کلزا ( کمانی که  14درصد غالفهای ساقه اصلی قهوهای شده

حداقل اخاالف معنیدار ) (LSDدر سط احامال انج درصاد انجاام

بودند) انطباق داشاه و بوته هاای ذرت اسااقرار خاوبی داشااه باشاند.

ررفت.

بيرهای ذرت بهصورت کپهای ک ت ررديد و سپس بهمنظور رسايدن
به فاصله  14سانایمار روی رديف ،رياهان قبل اک رسيدن باه مرحلاه
چهار تا شر برری تنک شدند .در طول آکماير در هار دو ساال ،در
صورت نياک ،عمليات مبارکه با علفهای هرک بهصاورت دساای انجاام
ررفت و در طول فصل رشد اک هيچ رونه کود و سم شيميايی اسااداده
ن د .در هر دو سال آکماير ،رياه کلازا در تماام تيمارهاای آکمااير
همکمان با رسيدری  81تا  34درصد دانهها در غالفهای ساقه اصلی
و شاخههای اوليه در تاريخ  54خرداد برداشت ررديد .ذرت نياز در 14
مهاار در سااال اول و  11مهاار در سااال دوم هاامکمااان بااا رساايدری
فيزيولوژيک برداشت ررديد .برداشت رياهاان در تيمارهاای خاالص و
مخلوط اک ه ت رديف ميانی هر کرت با طول ياک ماار روی ردياف
(در وسط هر رديف) انجام ررفت (مساحای معاادل چهاار مارمرباع) و
عملکرد دانه ،عملکرد کيساای و شااخص برداشات محاسابه رردياد.
بهمنظور انداکه ريری اجزای عملکرد هر يک اک رياهان ،تعداد نج بوته
اک مساحت برداشت شده بهعنوان نمونه اناخااب شاد و صادات تعاداد
شاخه در بوته ،تعداد خورجين در بوتاه ،تعاداد داناه در خاورجين ،وکن
هزار دانه ،وکن دانه در بوته و وکن خ ک اندام هوايی هر بوتاه بارای

نتايج و بحث
عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا

ناايج تجزيه واريانس صدات مورد مطالعه در دو سال آکمااير در
جدول  1آورده شده است .ناايج تجزيه مرکح ن ان داد که اثر سال بر
کليه صدات مورد بررسی کلزا به غير اک ارتداع رياه معنیدار ()p≤4/41
بود ،امّا اثر ماقابل سال و نسبتهای ک ت مخلاوط در هايچ ياک اک
صدات مورد مطالعه در کلزا معنیدار ن د که ن اندهنده اين است که
تيمارهای آکماير تحت تأثير اثر سال قارار نگرفااهاناد .در خصاوص
معنیدار شدن اثر سال میتوان چنين بيان نمود که عملکرد در ساال-
های مخالف تحت تأثير تغييراتی که در شرايط محيطی ،آب و هوايی
و خسارات آفات رخ میدهد ،میتواند ماغير باشد .اثر نسبتهای ک ت
مخلوط نيز روی ارتداع بوته ،تعداد شاخه در بوتاه ،تعاداد خاورجين در
بوته ،وکن هزار دانه ،وکن خ ک اندام هوايی ،عملکرد دانه و عملکارد
کيسای در سط يک درصد ( )p≤4/41معنیدار بود ،امّا تعداد داناه در
خورجين وکن دانه در بوته و شاخص برداشت تحت تأثير نسابتهاای
ک ت مخلوط قرار نگرفاند (جدول .)1

رفع محدودیت آبياری بهاره در کاشت ذرت( )Zea maysبا استفاده...
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بررسی مقايسه ميانگين صدات (جدول  )5حاکی اک ايان باود کاه

آکماير بين نسبتهای مخالف ک ات مخلاوط اخااالف معنایداری

مقادير کليه صدات مورد بررسی در سال اول بي ار اک ساال دوم باود،

م اهده ن د .امّا نيک ن اد و همکااران ()Niknezhad et al., 2009

به جز ارتداع رياه و تعداد شاخه در بوته که در دو سال تدااوت معنای-

در بررسی ک ت مخلوط تأخيری کلزا بعد اک برنج ،بي ارين تعداد دانه

داری ن ان نداد و تعداد دانه در خورجين که در ساال اول کماار باود.

در خورجين در تاريخ کاشتهای  11و  14روک قبال اک برداشات بارنج

ارتداع رياه و تعداد شاخههاای جاانبی در اثار تغييار تاراکم و آرايار

م اهده شد و با تأخير در کاشت ،تعداد دانه در خاورجين نياز کااهر

کاشت و در نايجه ،تغيير ف ا و نور دريافای ممکن است ماغيار باشاد

ن ان داد .اين در حاالی اسات کاه در ک ات مخلاوط کلازا و رنادم،

که در دو سال تداوتی م اهده ن د کاه ن ااندهناده يکساان باودن

بي ارين تعداد خورجين در بوته در ک ت خاالص آن م ااهده شاد و

آراير کاشت و رعايت تراکم مطلاوب در هار دو ساال اسات .دليال

تيمارهای ک ت مخلوط دورديده و ساه رديداه رنادم-کلازا کماارين

بي ار بودن مقادير ساير صدات در کلزا در سال اول نسابت باه ساال

مقدار اين صدت را دارا بودند (.)Zulfiqar et al., 2000

دوم میتواند در نايجه تغيير در شرايط محيطی بين دو ساال اک جملاه

بي ارين وکن هزار دانه کلزا ( 5/25رارم) در آرايار کاشات 0:1

دما و بارش باشد که در شکلهای  1و  ،1اين تداوت م خص اسات.

م اهده شد که فاقد اخاالف معنیدار با ک ت خاالص کلازا و نسابت

اک سوی ديگر ،در سال دوم ،کلزا مورد حمله شاهها قرار ررفت و چون

 2:1بود .کمارين مقدار وکن هزار دانه کلزا در آرايارهاای  5:1و 5:1

در اين آکماير تصميم بر عادم اسااداده اک ساموم شايميايی باود ،اک

(بهترتيح  1/31و  1/63ررم) م اهده شد که فاقد اخااالف معنایدار

سمپاشی خودداری ررديد که سبح افت عملکرد در ساال دوم نسابت

با يکديگر بودند که به نظر میرسد افازاير تعاداد خاورجين در بوتاه

به سال اول ررديد.

سبح کاهر وکن هزار دانه در اين نسبت ک ت شده باشد کاه دليال

ارتداع بوته کلزا در نسبتهای  5:1و  5:1بير اک ساير نسبتهای

اين امر را میتوان به کاهر فرآوردههای فاوسنازی اخاصاص يافااه

ک ت مخلوط بود و بين سااير نسابتهاای ک ات مخلاوط اخااالف

در نايجه تعدد مخاکن دانست .ناماداری و محماودی (

معنیداری م اهده ن د (جدول  .)5تعداد شاخه در بوته و وکن خ ک

 )Mahmoudi, 2013در بررسی ک ت مخلوط کلزا و نخاود رازارش

اندام هوايی ،نيز در نسبت  5:1بي ارين مقادير را ن اان دادناد کاه اک

کردند که ک ت خالص کلازا و نسابت کاشات ( 61 :11نخاود :کلازا)

نظر آماری فاقد اخاالف معنیدار با نسبتهای  5:1و  2:1بود .کمارين

بهترتيح با ميانگين  0/3و  5/3ررم بي ارين وکن هزار دانه و نسابت

تعداد شاخه در بوته و وکن خ ک اندام هوايی در ک ت خاالص کلازا

کاشت ( 14:14نخود :کلزا) با ميانگين  5/5ررم کمارين وکن هزار دانه

م اهده شد .دليل اين مسئله میتواند بي ار بودن ف ا جهات توساعه

کلزا را ن ان دادند که البااه باين نسابت  14:14و  61 :11باه لحااظ

شاخهها در نسبتهای اخاالط با ذرت که در طول فصل رشد بهدليال

آماری اخاالف معنیداری وجود نداشت .وکن دانه در بوته تحت تاأثير

تأخيری بودن ک ت مخلاوط و عادم ح اور ذرت ،بارای کلازا قابال

نسبتهای ک ت مخلوط قرار نگرفات ،باهطاوریکاه اخاالفای باين

اساداده بوده است ،باشد .امّا در ک ت خالص کلازا کاه ف اای خاالی

نسبتها در خصوص وکن دانه در بوته م اهده ن د.

& Namdari

موجود نيست ،ندوذ نور به داخل کانو ی کم و افزاير غالبيت اناهاايی

بي ارين عملکرد دانه و عملکرد کيساای کلازا ماعلاق باه ک ات

سبح کاهر تعداد شااخه فرعای مایشاود ( Amirmardfar et al.,

خالص آن (بهترتيح  1141/1و  3625/1کيلوررم در هکاار) و در باين

 .)2015تعداد خورجين در بوته در نسبت اخاالط  5:1بي اارين تعاداد

الگوهای ک ت مخلوط بي ارين عملکرد دانه و عملکرد کيساای کلازا

( )154/2و در ک ت خالص کمارين مقدار را ن ان داد که دليال ايان

در نساابت اخاااالط ( 5:1بااهترتيااح  1112/8و  8116/1کيلااوررم در

مسئله میتواند رقابت درون رونهای در ک ت خالص و ندوذ بهار ناور

هکاار) بود که فاقد اخاالف معنیدار با نسابت  2:1بودناد (جادول .)5

در نسبت اخاالط  5:1باشد .در بررسی ک ت مخلوط کلزا و نخود نيز،

دليل باالتر بودن عملکرد کيسای را در ک ات خاالص مای تاوان باه

بي ارين تعداد خورجين در بوته در نسابت کاشات  14:14و کماارين

باالتر بودن رقابت بين رياهان و افزاير رشاد روي ای جهات جايب

Namdari

بهار نور نسبت داد و دليل ايين باودن عملکارد روناههاا در مخلاوط

 .)& Mahmoudi, 2013در خصوص تعداد دانه در خورجين در ايان

نسبت به خالص ،تراکم هر رياه مایباشاد کاه در خاالص نسابت باه

تعداد دانه در خورجين در ک ت خالص کلزا رزارش شاد (
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تيمارهای مخلاوط جاايگزينی بي اار اسات .چناان کاه در ا وهر

باشد.

کاوچکی و همکااران ( )Koocheki et al., 2014aکاه روی ک ات

بي ارين مقدار ارتداع و تعداد بارر در هار بوتاه ذرت در ک ات

مخلوط رندم و کلزا انجام شد نيز بي ارين عملکرد دانه کلزا در ک ت

خالص بهدليل رقابت درون رونهای برای جيب بي ار ناور و کماارين

خالص م اهده شد و در بين الگوهای ک ت مخلوط بي ارين عملکرد

مقدار آنها در آراير کاشت  0:1م اهده شد کاه ن ااندهناده نداوذ

دانه کلزا در تيمار سه رديدی کلزا :رندم رزارش شد .در ک ت مخلوط

بهار نور در اين نسبت ک ت است .باين نسابتهاای  5:1 ،2:1و 5:1

تأخيری رندم با ذرت نيز عملکرد رنادم و ذرت در تماامی تيمارهاای

اخاالف معنیداری م اهده نگرديد (جدول  .)1در آکماي ی که توساط

مخلوط کمار اک خالص بود؛ با اين حال باالترين عملکرد رندم و ذرت

آدنيان و همکاران ( )Adeniyan et al., 2007انجاام شاد ،بي اارين

بعد اک خاالص باين تيمارهاای مخلاوط در نسابت ( 5:1ذرت :رنادم)

ارتداع ذرت و کنف ( )Hibiscus cannabinus L.در ک ت مخلاوط

م اهده شد ( .)Nassiri Mahallati et al., 2011اخاالف معنیداری

ذرت ،کنااف و لوبيااای آفريقااايی (

در خصوص شاخص برداشت بين ک ات خاالص کلازا باا تيمارهاای

 )Hoechstم اهده شده است .مطالعه روی سطو مخالف نياروژن و

مخالف ک ت مخلوط م ااهده ن اد (جادول  .)5امّاا باهطاور کلای،

ک ت مخلوط ذرت باا ساويا ( )Glycine max L.حااکی اک افازاير

بي ااارين شاااخص برداشاات کلاازا ( )12/43در نساابت اخاااالط 5:1

ارتداااع ذرت ،تعااداد باارر ،وکن هاازار دانااه و عملکاارد دانااه ذرت در

م اهده شد .کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2014aاظهار

باالترين سط کود نياروژن ( )114 kg N.ha-1و در ک ت خالص آن

داشاند که بي ارين شاخص برداشت کلزا ( 15درصد) در الگوی چهاار

نسبت به مخلوط بود ( .)Panhwar et al., 2004بي ارين تعداد بالل

رديدی مخلوط با رندم م اهده شد .در ک ات مخلاوط رنادم و ذرت

در بوته در ک ت خالص ذرت م اهده شاد کاه البااه فاقاد اخااالف

Nassiri Mahallati et al.,

معنیدار با نسبتهای اخااالط  2:1 ،5:1و  0:1باود و کماارين تعاداد

 )2011بيان نمودند که شاخص برداشت رندم و ذرت در ک ت خالص

بالل نيز در نسبت  5:1ديده شد .بي ارين تعداد رديف در بالل و تعداد

بي ار اک مخلوط است ،امّا اخاالف معنیداری بين شاخص برداشت در

دانه در بالل در ک ت خالص بود ،امّا باين سااير نسابتهاای ک ات

تيمارهای مخالف ک ت مخلوط ديده ن د.

مخلوط اخاالف معنیداری م اهده ن د (جدول  .)1در حالیکه طباق

هام ،نصايری محالتای و همکااران (

Sphenostylis stenocarpa

نااايج خرمای وفاا و همکااران ( ،)Khoramivafa et al., 2007در
عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت

ک ت مخلوط ذرت و کدوی تخمه کاغيی ،تعداد دانه در بالل بي اار

ناايج تجزيه واريانس در دو سال در جدول  0آورده شده است .اثر

اک ساير اجزای عملکرد تحت تأثير ک ات مخلاوط باا کادوی تخماه

سال بر تمامی صدات مورد بررسی در ذرت بهجز تعداد باالل در بوتاه

کاغيی رزارش شده است و با افزاير تراکم ذرت ،رو به کاهر نهاده

معنیدار شد .با اين حال ،اثر ماقابل سال و نسبتهای ک ت مخلاوط

است.

در هيچيک اک صدات معنایدار نباود .بناابراين ،اثار ساال روی نااايج

وکن هزار دانه ذرت در نسبت  5:1بي ارين مقدار ( 111/23رارم)

حاصل اک تيمارها تأثير ريار نبود .اثر نسبتهای ک ت مخلوط بر روی

را ن ان داد که فاقد اخاالف معنیدار باا ک ات خاالص ذرت و سااير

ارتداع ذرت ،تعداد برر در بوته ،تعداد باالل در بوتاه ،تعاداد داناه در

نسبتهای ک ت بود .اک آنجايی که نسابتهاای  5:1و  5:1کماارين

بالل ،وکن هزار دانه ،وکن داناه در بوتاه ،وکن خ اک انادام هاوايی،

تعداد دانه در بالل را داشاند ،توان بي اری در ر کردن دانهها نسابت

عملکرد دانه و عملکرد کيسای در سط يک درصد معنیدار شاد ،امّاا

به ک ت خالص که دارای تعداد داناه بي ااری در باالل باود ،ن اان

روی تعداد رديف در بالل و شاخص برداشات تاأثيری م ااهده ن اد

دادند .بنابراين ،دانههای درشت تر با وکن بي ار امّا تعداد کم در نسبت

(جدول .)0

 5:1نسبت به خالص م اهده ررديد .امّا در خصوص وکن دانه در بوته،

بررسی مقايسه ميانگين صدات مخالف در ذرت ن ان داد که کليه

بي ارين مقدار در ک ت خالص م اهده شد و بين سااير نسابتهاای

صدات مورد بررسی در سال اول بي ار اک سال دوم بود ،باهجاز تعاداد

کاشت ،اخاالف معنیداری م اهده ن د ،که می تواند بهدليال بي اار

بالل در بوته و تعداد رديف در بالل که در دوسال فاقاد اخااالف باود

بودن تعداد دانه در بالل در ک ت خالص باشد.

(جدول  )1که می تواند به دليل اخاالف در شرايط محيطی در دو سال

رفع محدودیت آبياری بهاره در کاشت ذرت( )Zea maysبا استفاده...
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رفع محدودیت آبياری بهاره در کاشت ذرت( )Zea maysبا استفاده...

در خصوص وکن خ ک اندام هوايی در بوته ،بي اارين مقادار در

03

کاهر عملکرد شده است.

ک ت خالص م اهده شد که فاقد اخاالف معنیدار با نسبتهاای 2:1

بي ارين و کمارين عملکرد بيولوژيک بهترتيح ماعلق باه ک ات

و  0:1بود .که میتواند بهدليل رقابت درون رونهای بين بوتههای ذرت

خالص ذرت و نسبت  5:1بود .در ک ت خالص باهدليال رقابات درون

با يکديگر بوده باشاد .باين نسابتهاای  5:1و  5:1در خصاوص وکن

رونه ای ،رياهان اندام هوايی بي اری توليد کردهاناد و در نسابت 5:1

خ ک اندام هوايی اخاالف معنیداری م اهده ن د .در وه ی روی

که رقابت درون رونهای کمار است ،کيستتوده کماری نيز توليد شده

ک ت مخلوط ذرت و آفاابگردان با سويا نيز ک ت خالص هر ياک اک

است .بي ارين مقدار شاخص برداشت را نسبت  04/15( 5:1درصد) به

رياهان دارای باالترين وکن خ اک انادام هاوايی نسابت باه ک ات

خود اخاصاص داد که فاقد اخاالف معنایدار باا نسابت  0:1و ک ات

Li et al.,

خالص ذرت بود (جدول  .)1ناايج وهر حسين نااهی و همکااران

 )2001در بررسی ک ت مخلاوط رنادم/ذرت و رندم/ساويا ،رازارش

( )Hossein Panahi et al., 2009ن ان داد که نسبتهاای مخالاف

کردند که در طی مراحل اوليه رشاد ،ميازان مااده خ اک در ک ات

ک ت مخلوط ذرت و سيح کمينی بار روی عملکارد بيولوژياک ذرت

مخلوط نسبت به خالص بهطور معنیداری کمار باوده ،امّاا در مراحال

تأثير معنیداری نداشاند ،امّا عملکرد اقاصادی تحت تأثير قرار ررفات

اناهايی رشد که رندم برداشت شده است ،ميزان تجماع مااده خ اک

و ک ت مخلوط رديدی بي ارين عملکرد اقاصادی ذرت ( 0/06تن در

ذرت در ک ت مخلوط باالتر اک ک ت خالص ذرت بوده است.

هکاار) و در نايجاه ،بي اارين شااخص برداشات ( )06/66را در باين

مخلوط بودند ( .)Echarte et al., 2011لی و همکااران (

بي ارين عملکرد دانه ذرت در ک ت خالص ( 2146/2کيلوررم در

تيمارهای مخلوط به خود اخاصاص داد.

هکاار) ،سپس بهترتيح در نسبتهای  5:1و  0:1م اهده شد (جادول
 .)1بنابراين ،با کاهر تعداد رديفهاای ذرت و افازاير رديافهاای

ارزيابي سودمندي کشت مخلوط

کلزا ،عملکرد دانه ذرت در هکاار کاهر يافات .در آکمااير نصايری

نسبت برابري زمين

محالتای و همکااران ( )Nassiri et al., 2011م ااهده شاد کاه در

تأثير نسبتهای ک ت مخلوط کلزا با ذرت بر نسبت برابری کمين

ک ت مخلوط رندم و ذرت نياز ،بااالترين عملکارد رنادم و ذرت در

( )LERمعنیدار بود ( .)p≤4/41اثر سال بر  LERجزئی کلزا

و LER

مخلوط ( 5 :1ذرت :رندم) بود و با افزاير تعداد رديفهای رندم به 0

کل غيرمعنیدار بود ،امّا  LERجزئی ذرت تحت تأثير اثار ساال قارار

و  ،2عملکرد ذرت تا حدودی کاهر يافااه اسات .در بررسای ک ات

داشت .همچنين اثر ماقابل سال و نسبتهای ک ت در خصوص ايان

مخلوط سه رانه ذرت ،کنف و لوبيای آفريقايی ،بي ارين عملکرد داناه

شاخص غيرمعنیدار شدند (جدول  )2که ن اندهنده عدم تاأثير ساال

ذرت و کنف در ک ت خالص آنها و سپس در ک تهای مخلاوط باا

بر روی نسبتهای ک ت مخلوط بود.

لوبيای آفريقايی با  LERباالتر اک يک ( )1/11م اهده شد که بياانگر

بي ارين  LERجزئی کلزا در  5:1بهدست آمد که باا نسابت 2:1

سودمندی اخاالط سهرانه اين رياهان نسبت به ک ت خاالص آنهاا

اخاالف معنیداری نداشت .امّا در خصوص  LERجزئی ذرت ،نسابت

است ( .)Adeniyan et al., 2007در آکماير ديگری ،عملکارد ذرت

 5:1و اس اک آن  0:1بااالترين مقاادار را باه خااود اخاصااص دادنااد.

در اثر فاصله بي ار رديفها در ک ت مخلوط با سيح کمينی نسبت به

بنابراين LER ،جزئی کلزا نسبت به  LERجزئی ذرت تاأثير بي ااری

خالص افزاير ن ان داد ،ولی در مقابل عملکرد سايح کمينای در اثار

در افزاير  LERکل داشاه است .همچنين افزاير رديافهاای ذرت

سايهانداکی بير اک حد ذرت کاهر يافات؛ بناابراين ک ات مخلاوط

سبح کاهر  LERجزئی کلازا و افازاير رديافهاای کلازا ،سابح

Hossein

کاهر  LERجزئی ذرت شد (جدول  .)6در ک ات مخلاوط تاأخيری

Khoramivafa et

رندم و نبه نيز با افزاير عارض نوارهاای رنادم LER ،نسابت باه

 )al., 2007م اهده کردند که افزاير تراکم کدوی تخمه کاغيی تاا

نوارهای باريکتر رندم کاهر ن اان داد و همچناين تاأثير رنادم در

دو بوته در مارمربع در بين رديفهای ذرت تأثير معنیداری بر عملکرد

افزاير  LERکل نسبت به نبه بي ار بود (.)Zhang et al., 2007

ذرت و سيح کمينی با تراکم کمار ذرت توصيه شده است (
 .)Panahi et al., 2009خرمی وفا و همکااران (

ذرت نداشاه است ،امّا افزاير بي ار تراکم کدوی تخمه کاغيی سبح
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جدول  -6تجزيه واريانس مرکب نسبت برابري زمين در الگوهاي مختلف کشت مخلوط تأخيري کلزا و ذرت در سالهاي  1931-39و 1939-39
Table 6- Analysis of variance (mean of squares) of Land Equivalent Ratio (LER) at different patterns of relay intercropping
of canola and corn in 2013-14 and 2014-15

نسبت برابري زمين
LER

درجه آزادي

منبع تغييرات

d.f

S.O.V.

کل

ذرت

کلزا

Total

Corn

Canola

0.0014n.s.

**0.0111

0.0045n.s.

1

0.0365

0.000075

0.0355

4

**0.0404

**0.7380

**0.1303

4

0.0064n.s.

**0.00094

0.0054n.s.

4

0.0093

0.00011

0.0092

16

9.71

2.84

11.73

-

سال
Year

خطای سال
Year Error

نسبتهای ک ت مخلوط
Intercropping ratios

سال×نسبتهای ک ت مخلوط
Year*intercropping ratios

خطا
()Error
ضريح تغييرات
)C.V. (%

** و n.s.؛ بهترتيح ن اندهنده معنیداری در سطو احامال يک درصد و عدم معنیداری.
** and n.s.: are significant at 1% levels of probability and not significant, respectively.

در خصوص  LERکل ،در بين نسبتهای مخالف ک ت مخلاوط
تأخيری کلزا با ذرت ،ک ات  5:1و اس اک آن  2:1کاه دارای نسابت

مخلوط ذرت با لوبيا چيای در نسبت  14:14بهدسات آماد (کاوچکی و
همکاران.)1443 ،

برابری کمين باالتر اک واحد بودند ،بي اارين مقادار ( LERباهترتياح

نصيری محالتی و همکاران ( )Nassiri et al., 2011باا بررسای

 1/11و  )1/41را به خود اخاصاص دادند (جدول  )6کاه ن ااندهناده

ک ت مخلوط ذرت با رندم ،رزارش کردند که  LERدر نسابتهاای

برتری ک ت مخلوط با اين دو آراير ک ت نسبت به ک ت خالص و

مخالف ک ت مخلوط تأخيری بين  1/16تا  1/51بود که ن اندهناده

ساير نسبتهای کاشت با  LERکمار اک واحد میباشد (جدول  .)6اين

 16تاا  51درصااد افاازاير عملکاارد نسابت بااه ک اات خااالص بااود.

برتری میتواند در اثر اساداده بهار اين نسبت ک ت اک منابع خصوصاا

نويسندران اين افزاير را ناشی اک جيب بهار نور در کاانو ی مخلاوط

نور نسبت به ساير آرايرهای ک ت مخلوط و خالص باشد .حمزهئی و

نسبت به خالص دانساند و در مجموع ،بهارين عملکارد را در مخلاوط

سايدی ( )Hamzei and Seyedi., 2012نياز در ا وهر خاود در

( 5 :1ذرت :رندم) رزارش نمود .کعدريان و همکاران (

خصوص ک ت مخلوط رندم و کلزا ،ک ت 5رديف کلزا1 :رديف رندم

 )al., 2009در بررسی ک ت مخلوط ذرت و سويا ،بي اارين عملکارد

را بهارين آراير کاشت براساس شاخص نسبت برابری کماين ()1/14

دانه ذرت را در تيمار  %61ذرت %11 :ساويا رازارش نمودناد و بياان

رزارش نمودند .نسبت برابری کمين در نسبت  14:14اک ک ت مخلوط

کردند که کليه تيمارهای ک ت مخلاوط دارای نسابت براباری کماين

کلزا و نخود ( )1/12و در نسبت کاشات  11:61کلازا و نخاود ()1/18

باالتر اک يک بودند .با اين حال ،نسبت  %61ذرت %11 :سويا باهدليال

حاکی اک برتری ک ت مخلوط کلزا و نخود نسبت به ک تهای خالص

اساااداده کارآماادتر ذرت و سااويا اک منااابع و داشااان رشااد مطلااوب اک

آنها بود ( .)Namdari and Mahmoudi, 2013ذرت نيز در ک ات

بي ارين نسبت برابری کمين ( )1/55برخوردار بود.

مخلوط با لوبيا چ ام بلبلای ( )Vigna unguiculataباا نسابت 1:1
باالترين  LERرا ( )1/85نسبت به ساير نسبتهای اخاالط ن ان داد
( )Jamshidi et al., 2008در حاالیکاه بي اارين  LERدر ک ات

Zaefarian et

رفع محدودیت آبياری بهاره در کاشت ذرت( )Zea maysبا استفاده...

ميزان آب مصرفي

03

ميزان صرفهجويی در آب آبياری بسيار چ مگير و م کلر ا خواهاد

در اين آکماير ،برای کلزا در ک ت خالص  5614مار مکعاح در

بود .در آکماي ی که روی ک ت مخلوط ذرت با لوبياا انجاام شاد نياز

هکاار آب مصرف شد و برای ذرت کل ميزان آب مصارفی آن 3481

م خص شده است که ميزان آب مصرفی در ک ت مخلاوط کماار اک

مار مکعح در هکاار در ک ت خالص بود .بنابراين ،ارر اين دو رياه در

ک ت خالص بوده است ( .)Zarehaghi et al., 2016باا ايان وجاود،

تناوب با هم قرار ريرند ،و ذرت س اک برداشت کلزا ک ات راردد ،در

ناايج ما ادی در ک ت مخلوط کدوی تخمه کاغيی با عدس و نخود

مجموع مقدار  11851مار مکعح در هکاار آب مصارف مایشاود .در

در خصوص ميازان مصارف آب رازارش شاده اسات .باهطاوریکاه

آرايرهای مخالف ک ت مخلوط اين دو رياه ،بهدليل اين که ذرت در

بي ارين ميزان آب مصرفی در ک ت مخلوط کدوی تخمه کاغيی باا

تاريخ اول خرداد ماه در بين رديفهای کلزا ک ت ررديد و تا برداشت

عدس و ک ت مخلوط کادوی تخماه کاغايی باا نخاود باوده اسات

کلزا در تاريخ  54خارداد مااه ،اک دو نوبات آبيااری اخيار کلازا بارای

(.)Khoramivafa et al., 2011

جوانهکنی و سبز شدن ذرت اساداده ررديد ،بناابراين ،کال ميازان آب
مصرف شده در مجموع اک کمان کاشت کلزا تا برداشات ذرت14311 ،
مار مکعح در هکاار بود .به اين ترتيح ،در ک تهای مخلوط تأخيری
کلزا و ذرت ،مقدار  1312مار مکعح در هکاار آب صرفهجويی شاد .اک
آنجائيکه که ک اورکان در بهار برای آبياری محصوالت ااييزه کاه در
اناهای دوره رشد و ر شدن دانه قرار دارند و آبياری محصوالت بهااره
که تاکه ک ت ررديدهاند ،با محدوديت آب آبياری مواجه هساند ،ايان

نتيجهگيري
ميزان آب مصرفی در آرايرهای ک ت مخلوط تأخيری نسبت به
کمانی که هر دو رياه بهصورت خالص در تناوب با هم ک ات رردناد،
کاهر يافت و سبح صرفهجويی در مصرف آب بهميازان  1312ماار
مکعح شد .بنابراين ،اساداده اک ک تهای مخلوط تأخيری محصوالت
اييزه و بهاره ،راهکار مناسبی برای اساداده بهار اک آب آبيااری و رفاع
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 در بين نسبتهای مخالف ک ت مخلوط تأخيری کلزا باا،سوی ديگر

 کاشات، اک طرفی.محدوديت آب آبياری در بهار برای کارعين میباشد

 دارای نسبت برابری کمين بااالتر اک2:1  و س اک آن5:1  ک ت،ذرت

ذرت در بين رديفهای کلزا بهدليل سايهاناداکی کلازا سابح کااهر

) بودناد) کاه1/41  و1/11  (باهترتياحLER واحد و بي ارين مقادار

 بنابراين جوانهکنی و رشد اوليه ذرت در تيمارهاای،اتالف رطوبت شده

ن اندهنده برتری ک ت مخلوط با اين دو آرايار ک ات نسابت باه

 کماان، اک ساوی ديگار.مخلوط نسبت به خالص بهار صورت میريرد

 کماار اک واحادLER ک ت خاالص و سااير نسابتهاای کاشات باا

مورد نياک برای آمادهساکی کمين نيز ذخيره خواهد شاد و ماشاينآالت

.میباشد

کماری وارد کمين میشود که ذخيره سوخت و عدم ف ردری خاک نيز
 بي اارين عملکارد داناه و عملکارد.اک مزايای آن محسوب میشاوند

سپاسگزاري
 مصاوب1/13052 بودجه اين طر اک محل اعابار وهه شاماره
 معاونت محارم وه ی و فناوری دان اگاه فردوسای31/11/3 تاريخ
.م هد تأمين شده است که بدين وسيله سپاسگزاری میرردد

 کيلااوررم در هکاااار) و3625/1  و1141/1 کيسااای کلاازا (بااهترتيااح
 و2146/2( بي اااارين عملکااارد داناااه و عملکااارد کيساااای ذرت
 بي اارين.کيلوررم در هکاار) در ک ت خالص م اهده شاد11623/1
 و بي اارين5:1 ) در نسابت اخااالط12/45( شااخص برداشات کلازا
 اک. درصد) بهدسات آماد04/15( 5:1 شاخص برداشت ذرت در نسبت
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