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 رذت       توسعه کشت   شرکت  

 رد رذت      کشت مخلوط  

و    ی مغذ  مواد   ی است کهگیاه  ن ی توده است. همچن  ست یبه ز  د ینور خورش  ل ی تبد  درکارآمد    ار یمحصول بس  ک یذرت  

بهره را    کود  بال با  نموده   وری  پاییز ر یداشت دبر دام است.    ی برا  علوفهاز    ی و منبع موثر   مصرف  و    هنگام ذرت در 

 میشود.  و خطر فرسایش خاک رواناب موجب ایجاد ک برهنه در زمستان خاسازی رها 

ایجاد میکند، از فرسایش خاک  در زمستان  کشت گیاه پوششی بعد از برداشت ذرت که پوششی بر روی بقایای ذرت 

  دی تول  یبرا بالیی لیپتانس  نی و همچنبسیاری شده  یط یمح ستیز  یای سالمت خاک و مزاو موجب  کرده یری جلوگ

آمیز نبوده است. از این رو    تیموفقاما در عمل کشت گیاه پوششی بعد از برداشت ذرت چندان  دارد.  اضافی  وفه  عل

 گیاه پوششی در داخل جمعیت گیاه ذرت بهتر پاسخ داده است. تاخیری کشت مخلوط های روش
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 پ( و پس از برداشت ذرت در آبان ماهتیرماه )سمت چگیاه پوششی بین ردیف های ذرت در  تاخیریکشت مخلوط ( تصویر 1شکل

  که در قسمتی از دوره رشد و نمو است  در یک مزرعه  شت دو یا چند گیاه زراعی  منظور از کشت مخلوط تاخیری، ک

لزم  حتما  به ذکر است که بذرپاشی گیاه پوششی کمتر موثر بوده و    لزم  با یکدیگر تداخل خواهند داشت.   ، گیاهان

دبذور  است   ذرت    بین  ر به صورت خطی  زمان بذرکاری  ردیفهای  به  وابسته  کامال  این روش  موفقیت  البته    شود. 

الرشد    ع یسر  یپوشش از این رو لزم است گیاه  مورد استفاده است.    لت آب کشت، نوع گیاه پوششی و ماشین سمنا

ا بوده   از  قبل  کند،    نکه یو  ایجاد  سایه  و  شده  بسته  ذرت  پوشش  پجوانه  تاج  گیاه  همچنین  از  بزند.  نباید  وششی 

با  لیپتانس امارقابت  باشد.  برخوردار  با ذرت  در خاکهای ضعیف، مشاهده کاهش عملکرد ذرت    لیی  این وجود  با 

 توصیه نمیشود. ذرت بسیار محتمل است. از این رو استفاده از این روش در مزارع کم حاصلخیز  

 
 نداشته است.  که کاهش عملکرد ذرت برداشت شده ردیف های  کشت شده در تیر ماه بینپرگل ایتالیایی تصویری از چچم (  4 شکل

 

تا هشت برگ ،  ذرتدر    تاخیریکشت مخلوط  رای  زمان ببهترین   از آخر  ک ی  یاذرت  ی  مرحله شش    ن یهفته پس 

علف  ااست  کشکاربرد  در  ذرت    ن ی .  نمایدمرحله  رقابت  پوششی  گیاه  با  میتواند  خوبی  به  و  شده  مستقر    . کامال 
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پوشش   نی همچن تأثی  گیاه  علف از    ریحداقل  باقهرگونه  دید  ماندهیکش  خواهد  را  زمین  رو    .در  این  گیاه  از  کشت 

بین در  تاثیر  های  ردیف   پوششی  کمترین  موجب  ماشین بذرت  تا  است  لزم  البته  شد.  خواهد  ذرت  روی  آلت  ر 

سطح سبز مناسب  صورت گرفته و  کبذر و خابین تا بیشترین تماس  ب جهت کشت گیاه پوششی استفاده شودمناس

ذرت(  -رای نظام کشت متناوب ذرت )ذرتامدرن که د هایپروی اخیر خصوصا در مزارع دامدر مطالعات فراهم شود. 

چچم  یا  (  ,Lam multiflorum Lolium Italian ryegrass.)مخلوطی از بذور    مشخص شده است که  هستند،

برخوردار است. این گیاه    تاخیری  کشت مخلوط ع از  خصوصیات مناسب و قدرت کافی برای این نو از  پرگل ایتالیایی  

تا    15  اخیری ت کشت مخلوط    در شرایط مساعد علوفه بهاره را دارد.  مناسب برای  پوششی امکان ارئه یک پتانسیل  

نزدیک    ذرت در تابستان بسیار موفق بوده و تا بهار سال بعد  هایدر بین ردیف   کیوگرم بذر چچم پرگل ایتالیایی   20

با    برابر   باًیهکتار تقر  در هردرصد پروتئین تولید خواهد کرد. این مقدار علوفه    12با  در هکتار ماده خشک  تن    3  به

 .  است سه یتل ی روز چرا  300  ای ، ش یم ی روز چرا 1500

مقدار    ن یبنابرا هزینه بودارزشمند  علوفه    د ی تولاین  جبران  معمول  و  ضمناه  کرد،  خواهد  را  اضافی  با  همراه    های 

زیرا از آبشویی مقادیر زیادی کود و مواد مغذی جلوگیری  خواهد بود.    قابل توجهی نیز   یط یمح  ستیز   ی هادستاورد

 وری زراعی را بالتر میبرد.  کرده و بهره

 

  
 ( تصویر گیاه پوششی چچم پرگل ایتالیایی 2شکل          

ها و همچنین بروز  اما با توجه به افزایش قیمت نهاده  .است  کمتر متداولالبته در حال حاضر استفاده از این روش  

ینده اجتناب  ذرت در آ بین ردیف های  تاخیری    کشت مخلوط ، استفاده از روشهای  فراوان  مشکالت زیست محیطی 

 د.  ناپذیر خواهد بو 

از رواناب و فرسایش  خاکدانه موجب حفظ  ذرت    هایکشت مخلوط تاخیری گیاه پوششی در ردیف  ها و جلوگیری 

زنده در خاک، مواد    ی ا  شهیر   ی ساختارهاحضور  با  خاک میشود اما مزیت اصلی آن حفظ سالمت خاک خواهد بود.  

داشت  یکروبیم  تیفعال  از  ی بالتر  سطوحو    ابدیی م   شی افزا  ی آل خواهد  معناست  ن یا .  وجود  که    بدان 

  کی. چنین خاکی نه تنها گردانندی باز م خاکرا به  ی شتریب ینوبه خود مواد آل  به یخاک   یکرمهاها و میکروارگانیسم 
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د  فراین   ک یمراه با ذرت  گیاه پوششی ه  تاخیری   کشت مخلوط   نی بنابراحاصلخیزتر نیز خواهد بود.  ، بلکه  سالم  خاک

 برد است.  -برد زراعی 

 
 ساختار خوب ریشه چچم پرگل کشت شده در تیرماه بین ردیف های ذرت موجب نفوذ آب بیشتر در بهمن ماه خواهد شد.    (3شکل 

این  است.    خاک  یرواناب بر رو، محلی برای ایجاد  ذرت چه قبل و چه بعد از برداشت   ی ها  فیرد   نیخاک برهنه ب

نیتروژ آبشویی  موجب  م  ن رواناب  شد،  از  مشخص  انگلستان  در  مطالعه  یک  در  شد.  خواهد  مخلوط  زرعه  کشت 

در مقایسه با  ،  در زمستان  در هکتار ازت کیلوگرم    42 آبشویی از   به طور متوسطذرت و چچم پرگل ایتالیایی،    تاخیری 

میکند  ، برهنهخاک   از    . جلوگیری  استفاده  با  و  مشابه  شرایط  پوششی،  انواع  در  گیاهان    20  بشویی آ  کاهش دیگر 

مزارع    در   ژهیبهتر خاک به وکشت مخلوط تاخیری در ذرت موجب نگهداری    شد. مشاهده    در هکتار  ازت   لوگرم یک

شود. همچنین باعث تولید  می   تروژنین  ر سطوح بالتحفظ  شیب دار خواهد شد. از طرفی وجود گیاه پوششی باعث  

  کشت مخلوط تاخیری شود.  می   زمستان  ی هادر ماه سبز    زرعه م  ک یو ایجاد    کردن   لو ی س  ا یچرا    ی براعلوفه بیشتر  

  ی کمک کند تا تلفات ناش  ذرتکارانتواند به  ی ارزشمند در خاک م  ی تراتهاین  ی نگهدار  ی براگیاهان پوششی با ذرت  

فشرد و  فصل  اواخر  در  محصول  برداشت  زمین از  دهند   گی  کاهش  صح.  را  استقرار  پوششی    حی اما    ی براگیاه 

تاثیر بسیار    ،کشت  از این رو استفاده از ماشین آلت مناسب  مهم است.  اریبس  یز بارندگ پس ا   آبشوییاز    یری جلوگ

گیاهان    کشت مخلوط تاخیری با در نظر گرفتن کلیه موارد ذکر شده،  زیادی در استقرار گیاه پوششی خواهد داشت.  

 . میشود توصیه ب لت مناسآهای ذرت فقط در شرایط مساعد و در صورت وجود ماشین پوششی در داخل ردیف 
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 های ذرتدر ردیف کشت مخلوط تاخیریآلت ایی از ماشینه( نمونه 5شکل 

 : در ذرتکشت مخلوط تاخیری  مهم در نکات 

 . نمایید یخوددار نی هرز سنگ ی علف ها ی دارادر مزارع  کشت مخلوط تاخیری از  •

 ی بذرکاری نمایید نه بذرپاشی. برگ  8-6در مرحله  •

 نمایید.  استفاده شی گواهی شده بذور گیاه پوشاز  •

 :منابع
Growing and feeding maize for better returns’ – Better Returns Programme , EBLEX 
http://www.agrovista.co.uk/ www.eblex.org.uk http://www.maizegrowersassociation.co.uk/ 

www.voluntaryinitiative.org.uk www.gov.uk/nitrate-vulnerable-zones 

water http://www.e4environment.co.uk/-do/wild-we-www.shropshirewildlifetrust.org.uk/what 
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