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 چکیده
قیم ذرت علوفه اي آزمایشی در قالب طرح آماري کرت هـاي خردشـده بـر پایـه     به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت نشاکاري و مقایسه کشت مست

تیمارهـاي   .اجرا در آمددر مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه فردوسی مشهد به  1390ي کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ها بلوك
) اي کشت مستقیم، نشاء دو هفته اي و نشاء سه هفته(و روش کاشت در سه سطح  )تیر 16تیر و  1خرداد،  17(آزمایشی شامل تاریخ کاشت در سه سطح 

. تعیین شدند و خشکو عملکرد علوفه تر ) سرعت جذب خالص رعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی و، سشاخص سطح برگ(آنالیزهاي رشد . ودندب
و نیز باالترین سرعت  )4/5(اول داراي بیشترین مقدار شاخص سطح برگ  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمار نشاي سه هفته اي در تاریخ کاشت

را ) تن در هکتـار  640/21(و خشک ) در هکتارتن  536/66(گردید و در نتیجه باالترین عملکرد علوفه تر )بر روز بر مترمربعگرم  2/37(رشد محصول 
   .داشت

  
  اکاري، کشت مستقیم، نشعملکرد علوفه تر و خشک :يکلیدهاي  واژه

  
   3 2    1 مقدمه

، 6و بـرنج  5اسـت کـه پـس از گنـدم     چهار کر بنـه گیاهی  4ذرت
ذرت علوفه اي یکـی از  . دهدترین ماده غذایی دنیا را تشکیل می مهم

که سـهم عمـده اي در    باشد یممحصوالت استراتژیک و مهم کشور 
 بـا . کند یمگوشت قرمز و سفید ایفا  ژهیبه وپروتئین مورد نیاز  نیتأم

توجه به مصارف متعدد آن، سطح زیر کشت ذرت در چند دهـه اخیـر   
سطح زیر  2011به نحوي که در سال ) 9(ه افزایش چشم گیري داشت
میلیـون   756میلیون هکتار و تولید آن  161کشت جهانی آن بالغ بر 

تـرین   بـزرگ . تن بوده است که از نظر تولید جهانی مقـام اول را دارد 
-شورهاي آمریکا، چین و برزیل تشکیل مـی صادرکنندگان ذرت را ک

سطح زیر کشت ذرت علوفه اي و دانه اي در ایران بـه ترتیـب   . دهند
و میانگین عملکرد علوفه تر و  1390سال هزار هکتار در  265و  164

                                                        
آموخته کارشناسی ارشد، استادیار و مربی گروه زراعت و  به ترتیب دانش -3و  2، 1
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4- Zea mays L. 
5- Triticum aestivum L. 
6- Oryza sativa L. 

با توجه به کمبـود منـابع   ). 1(تن بوده است  2/7و  57 بیترتدانه به 
از جملـه  -نقـاط کشـور    در اکثـر آب در ایران کشت ذرت علوفـه اي  

در تابستان به عنـوان کشـت دوم رواج یافتـه، بـه      -خراسان رضوي
نحوي که پس از قطع آخرین آبیاري مزارع گندم و جـو ذرت کشـت   

امکـان   .)25(باشـد  شود و بدین ترتیب فصل رشدي آن کوتاه میمی
تـر نمـودن    ي طـوالنی تواند راهی براکشت ذرت به طریق نشایی می

 ينشـاکار . فصل رشدي و نیز صرفه جویی در مصرف آب تلقی شـود 
در واحـد   و کود هایی مانند بذرنقش مؤثري در بهبود استفاده از نهاده

همچنین کاهش دوره رشد یا کمتر شدن زمان تولید گیاه . سطح دارد
اننـد  هایی متواند موجب افزایش کارایی استفاده از نهادهمیدر مزرعه 

افزایش کارایی در واحد . هاي تولید شودآب و در نتیجه کاهش هزینه
-کنترل مؤثرتر آفات، بیماري ،سطح کشت، رسیدن به تراکم مطلوب

همچنین باالتر بودن درصد جوانه  ،)38( هاي هرزهاي گیاهی و علف
فاده از به دلیل شرایط بهینـه محیطـی، امکـان اسـت    و سبز شدن زنی 

شـرایط  فصل رشد به مدت بیشـتر، کاشـت گیـاه در زمـین حتـی در      
بردن عملکرد، یکنواختی بیشتر در محصول نامساعد آب و هوایی و باال

 و 6(باشـد  از دیگر مزایاي کشت گیاهان به روش نشاکاري مـی  ...و
تواند گیاهان نشـایی را بـه بـاالترین سـطح     میذرت نشاکاري ). 37
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در  زمانی کـه گیاهـان   ژهیترین عملکرد رساند به وبازدهی و نیز بیش
باشند ایـن  در معرض خسارت پرندگان می مرحله سبز شدن و استقرار

نشـاکاري  . )34 و 28( دهـد روش کارایی مؤثرتري از خود نشان مـی 
ین از کشت نشاي آن، باشد، همچنذرت در کشور کره بسیار رایج می

هایی از شمال هند نیز از سایر نقاط دنیا، چون شمال ویتنام و قسمت
  .)32( گزارشاتی وجود دارد

در هــدف از ایــن تحقیــق بررســی امکــان کشــت نشــایی ذرت  
  .نمودن فصل رشدي بود تر یطوالني مختلف به منظور ها خیتار

  
  ها روشمواد و 

دانـه اي و  (و منظـوره  دیکـی از ارقـام    704 کـراس م سینگل قر
زمون جوانه آ آن، 1389 تولیدي سال بذور از. تایران اس در )علوفه اي

 آزمایشگاه تحقیقات بـذر  در BP1)(کاغذ بین  استفاده از روش زنی با
سرعت جوانـه   .انجام شددانشگاه فردوسی مشهد دانشکده کشاورزي 

ز معادلـه  با استفاده اMGT(2(به عنوان متوسط زمان جوانه زنی  زنی،
  ).31(د زیر محاسبه ش

)1( MGT=∑ f x / ∑ x 
 تعداد  xو تعداد روزها از شروع جوانه زنی  fبه روز،  MGTکه در آن 

  .بذرهاي جوانه زده در هر روز است
ی دانشـکده کشـاورزي   تتحقیقـا  گلخانـه در  1390 سالبهار  در

 در به تعداد الزم اي سه هفتهو  دو اينشاهدانشگاه فردوسی مشهد، 
 2 گلـدان  اخل هرد. شد تهیه ءهاي مخصوص کشت نشاداخل گلدان

 ضـعیف  هايشـدن نشـا   برگی 2 ازعدد بذر ذرت کشت شد که پس 
درصـد   25خـاك و   درصد 75 ها به نسبتاخل گلداند. دگردی حذف

پس شد سـ سانتیمتري کشت  3 عمق بذر در شده و پر کمپوست یورم
   .م به آبیاري شداقدا

مزرعه تحقیقـاتی دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه      این تحقیق در 
 جغرافیاییعرض  با کیلومتري شرق مشهد 5 فردوسی مشهد واقع در

 دقیقه 38 و درجه 59 جغرافیاییطول  شمالی و دقیقه 16 درجه و 36
ـ  به اجرا در 1390در سال سطح دریا  از متر 985 ارتفاع شرقی و . دآم
ـ بر پا) تاسپلیت پال( ههاي خردشدکرت به صورت آزمایش طـرح   هی
مورد  عوامل. دتکرار انجام شسه  در کامل تصادفی وي ها بلوك آماري

ـ ) تیـر  16 و تیـر  1،  خرداد 17 سه سطح در( تبررسی تاریخ کاش ه ب
 سه سطح کشـت مسـتقیم   در( تعنوان تیمارهاي اصلی و روش کاش

 نظـر  فرعـی در  در کـرت ) يه اهفتء سه نشا اي و هفته دو ءشان بذر،
 ابعـاد زمینـی بـه    مزرعـه،  راي اجراي ایـن تحقیـق در  ب. دگرفته شدن

داراي (سپس کود سوپر فسفات تریپل  .گرفته شد نظر در متر 15×40

                                                        
1 -Between Paper 
2 -Mean Germination Time 

46 %P2O5  ( دیلوگرم در هکتار به زمین اضافه شک 180اساس و بر .
و نیز متر  4 عرض و 5 به طولردیف کاشت  6با  هاییکرت در ادامه
و کشت  زمین ایجاد درسانتی متري  70یی به عرض ها پشتهجوي و 

. تصـورت پـذیرف  هاي مورد نظـر  نشاها به صورت دستی و در تاریخ
هاي  کرت در نیز کشت نشاها عملیات کشت مستقیم بذر مزمان باه

سـانتیمتر و   70فاصله بین ردیـف   با ،طریق خشکه کاري مربوطه به
کپه اي  به طریقه ی ودست یمتر به صورتسانت 15 فاصله روي ردیف

 هر در ودر نظر گرفته شد  سانتیمتر 5 مق کاشت بذورع. تانجام گرف
 بر و برگی 4 مرحله بذور در شدن سبز کشت شد که پس از بذر 2 کپه

در طول همچنین  .ها تنک شدندوتهب ،حطر در نظر اساس تراکم مورد
  .ت کشی استفاده نشددوره رشد ذرت از هیچ گونه علف کش و یا آف

سـطح  نواري  استفاده از دستگاه اندازه گیري برگ باتعیین سطح 
 یسانت 75 یشیآزماو در هر نوبت از هر کرت  نوبت 5 تعداده ب 3برگ

متر طول که نماینده کل کرت بودند از محل طوقـه قطـع و پـس از    
و  هـا  بـرگ  دانشـکده کشـاورزي،   تحقیقات عالیانتقال به آزمایشگاه 

. با دستگاه اندازه گیري شد ها ساقهو  ها برگجدا شده و سطح  ها ساقه
مرحلـه   5 طـی نیـز  اندازه گیري شـده    هايتعیین وزن خشک نمونه

 درجـه  75 دمـاي  دسـتگاه آون در دادن داخـل   قـرار نمونه برداري با 
ها بـا اسـتفاده از   ساعت و سپس توزین نمونه 48 مدتبه  گراد سانتی

دانشکده  آزمایشگاه گیاهان زراعی ویژه در) مرگ/001دقت با (ترازوي 
پایان فصل  خشک در و تعیین عملکرد علوفه تر .انجام شد کشاورزي

بر اساس قابلیت برداشت علوفه در اولین تیمـاري کـه بـه طـور      رشد
 ماده برداشت علوفه باشد،آ) ممرحله خمیري نر(متعارف منطقه مشهد 

پـس از   مترمربع برداشت و 5/5کرت نمونه اي به وسعت  ز وسط هرا
تر  وزن مزرعه، مقدار ها توسط ترازوي دیجیتال موجود درتوزین نمونه

هـا بـراي تعیـین وزن    سـپس نمونـه   ها یادداشت برداري شد ونمونه
 48 به مدت گراد سانتیدرجه  75 خشک، داخل دستگاه آون در دماي

 ،ها از آوننمونه نمودنخارج  نهایت پس از در قرار داده شدند و ساعت
  .ها تعیین شدوزن خشک آنبا استفاده از ترازو، 

براي تعیین تغییرات میزان شاخص سـطح بـرگ، سـرعت رشـد      
 سرعت رشد نسبی و سرعت جذب خالص، به ترتیب از معادالت گیاه،

  ).18( استفاده شد 5و  4 ،3 ،2
 )2( LAI=  

 )3(  CGR  
 )4( RGR  

 )5(  NAR  

متر ( سطح برگ LA ،شاخص سطح برگ LAI)4( فوقمعادالت در  
                                                        
3- COR Leaf Area Meter-Li 
4 -Leaf Area Index 
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 LW )متر یا سانتی متر مربـع (زمین  سطح GA ،)یا سانتی متر مربع
 T2 و T1 ،)گــرم( وزن خشـک گیـاه   W ،)گــرم( وزن خشـک بـرگ  

گـرم بـر   (رشـد محصـول    سـرعت CGR1)(، هاي نمونه برداري زمان
، )گرم بر گرم بـر روز (رشد نسبی  سرعت (RGR)2، )مترمربع بر روز

(NAR) 3بر مترمربع سطح بـرگ بـر روز   گرم(جذب خالص  سرعت( 
  .است

  
  نتایج و بحث

آزمون جوانه زنی در آزمایشگاه، بذر ذرت مورد استفاده  بر اساس 
یم، داراي جوانه کشت مستق ز براي تولید نشاء دو و سه هفته اي و نی

 5/3معـادل   )(MGTدرصد و داراي متوسط زمان جوانه زنی  95زنی 
  .بودند که بیانگر بنیه خوب بذور مورد استفاده در این تحقیق بود

  
  )LAI( برگ سطح شاخص 

شـاخص سـطح    شـود  یممشاهده ) 1 شکل(ر همان طوري که د
 افزایش به رو زمان گذشت با فصل ابتداي در تیمارها تمامی دربرگ 

 و انـدازي  سـایه  افـزایش  بـا  خود حداکثر به رسیدن از پس و گذاشت
 به و یافته کاهش فتوسنتزي فعالیت کانوپی، داخل به نور نفوذ کاهش

 در کاهشـی  رونـد  کـانوپی،  پایین هايبرگ ریزش و شدن زرد دلیل
 نشـان  نتایج بنابراین. گردید مشاهده برگ سطح شاخص هاي منحنی

 نیز و سوم و دوم اول، کاشت تاریخ سه هر بین رشد فصل اواخر تا داد
 تاریخ براي LAI حداکثر. دارد وجود معنی داري اختالف کاشت نحوه

 کاشـت  پـس از  روز 54 اي هفتـه  سـه  نشاي تیمار نیز و اول کاشت
 بـه  سـوم  و دوم هـاي  تـاریخ  بـراي  مقدار این که حالی در آمد بدست
. اسـت  گردیـده  حاصـل  کاشـت  از پس روز 44و  49ل طو در ترتیب

 ممکـن  ذرت بـرگ  سـطح  افزایش که رسدمی نظر به چنین بنابراین
 .باشـد  ذرت در ينشـاکار  و نشایی تیمارهاي از استفاده دلیل به است
LAI باشـد کـه بـراي    مـی  رشـد  کننـده  تعیـین  هايشاخص از یکی

ی، از ده گلدستیابی به عملکرد باال الزم است هر گیاهی قبل از زمان 
 بررسـی  ، با)12(زینالی  ).13(قابل توجهی برخوردار باشد  سطح برگ

 شـاخص  و برگ سطح که داشت بیان ذرت دانه اي کاشت هايروش
 وجود این با. بود مستقیم کشت از بیشتر نشایی کشت در برگ سطح
 کـاهش  بـر  را داري معنـی  اثـر  کاشـت  مختلف هايروش و هاتاریخ

 ترتیب به کمترین و بیشترین که طوري به. دادند شانن LAI حداکثر
 کشـت  و اول کاشـت  تـاریخ  در اي هفتـه  سه نشاي تیمار به مربوط

 کشت تیمار در .گردید مشاهده) آخر(سوم  کاشت تاریخ در بذر مستقیم
                                                        
1 -Crop Growth Rate 
2 -Relative Growth Rate 
3- Net Assimilation Rate 

 بـا . رسـید  خـود  حـداکثر  بـه  تیمارها سایر از دیرتر LAIبذر  مستقیم
 از پـس  و یافـت  افزایش تذر در برگ سطح شاخص زمان، پیشرفت
 نشاي تیمار در کاشت از پس روز 54در  خود میزان حداکثر به رسیدن

 تیمـار  در کاشـت  از پـس  روز 49در  اول، کشـت  تاریخ اي هفته سه
 سه نشاي تیمار در روز 44 در و دوم کاشت تاریخ اي هفته سه نشاي
 رونـد  هـا برگ ریزش و شدن زرد دلیل به سوم کاشت تاریخ اي هفته

 افزایش با که اندکرده گزارش نیز محققان برخی. کرد طی را کاهشی
 سپس و یافته افزایش خاص حد یک تا برگ سطح شاخص گیاه سن

 را دهیگل از پس LAI کاهش نیز دیگر محققین ).5( یابدمی کاهش
  ).4( کردند ذکر پایینی هايبرگ پیري از ناشی

  
  ) CGR( محصول رشد سرعت

در  CGR حـداکثر  2در شـکل   آمـده  دست به نتایج به توجه با 
 زمـانی  فاصـله  در اي هفتـه  سـه  نشاي تیمار نیز و اول کاشت خیتار

 دیگـر  عبـارت  به .شد حاصل دیگر کاشت تاریخ دو به نسبت کمتري
 هفته سه نشاي در سوم و دوم اول، کاشت تاریخ سه در CGR حداکثر

؛ و روز پس از کاشت حاصل شده است 59 و 49 ،54در  به ترتیب اي
 به نیز مستقیم کشت صورت به سوم و دوم اول، کاشت تاریخ سه در

 نشـان  کـه  آمـده  دست به کاشت از پس روز 44و  49، 64 ترتیب در
برتـري کشـت نشـایی بـر کشـت      ( کشت نحوه مستقیم تأثیر دهنده

 در تشعشـع  و حـرارت  درجـه  قبیـل  از محیطی عوامل نیز و) مستقیم
 نبودن کامل دلیل به اولیه مراحل درCGR  .است محصول رشد میزان

 گیاهـان  توسـط  که خورشید نور کم درصد همچنین و گیاهی پوشش
. یابـد می افزایش زراعی گیاهان نمو با اما باشد،می کم شودمی جذب

 سـطح  به کانوپی میان از کمتري نور و یافته افزایش برگ سطح زیرا
از نصـیرزاده و   حاصـل  نتـایج  با گیري نتیجه نای. کندمی نفوذ خاك

 نظـر  به البته. کندمی طابقتم) 30(و صدیقی  یمیکر ،)23( نهمکارا
 رشـد  پایـانی  دوره طـول  در CGR نزولـی  رونـد  اصلی علت رسدمی

و نیـز کـاهش شـدت     بـرگ  سـطح  شـاخص  مقدار کاهش به مربوط
 نهایتـاً  و تقاضـا  افـزایش  از متأثر خود که فصل باشد در آخرتشعشع 

 ،)2(بهرامـی   نتـایج  بـا  گیـري  نتیجـه  این که باشدمی هابرگ پیري
 هـاي  بـرگ  توسط شده جذب تابش مقدار و CGR بین. دارد مطابقت

 انتهـاي  و ابتـدا  در کـه  طوري به دارد، وجود مستقیم رابطه گیاه کی
 سـطح  بـودن  کـم  و گیـاهی  پوشش نبودن کامل دلیل به رشد فصل

 تـابش،  جـذب  کـم  درصـد  نتیجه در و) ها برگ(ش تاب کننده دریافت
 و شده تولید کمتري خشک ماده نتیجه در و کم تابش دریافت مقدار
 سطح افزایش و گیاه سریع رشد با اما. است شده کم هم CGR مقدار
 فته هـاي که این نتایج با یات یاف افزایش CGR و تابش جذب برگ،

 معمـوالً  کربنه سه گیاهان .ی داردخوان هم، )8( نحبیب زاده و همکارا
 روز بر مترمربع برگرم  20 موارد بیشتر در و دارند کمتري رشد سرعت
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ه کربنچهار گیاهان. )است روز بر هکتار در کیلوگرم 200 عادلم( است
 بـر گـرم   40تا  30 دارند که زیادتري رشد سرعت مقدار تذر از جمله
اسـت   )روز بـر  هکتار در کیلوگرم 400تا  300 معادل( روز بر مترمربع

  .دارد خوانیهم ما پژوهش از حاصل نتایج با که). 17(
  

  )NAR( خالص جذب سرعت
 تیمارهـاي  بـه  پاسـخ  در گیاه NAR تغییرات روند بررسی نتایج

 )3شکل (ر شده د رسم نمودارهاي در ستقیمم کشت و نشایی مختلف
 تشعشـعات  زیـاد  جذب علت به رشد فصل اوایل در گردد،می مشاهده

 افـزایش  بـا  ولـی  یابـد مـی  افـزایش  خالص سرعت جذب خورشیدي
 بـرگ  هـر  تولیدي راندمان هابرگ اندازي سایه و برگ سطح شاخص
نیز  ي کاشت وها خیتاراز  کیهر در  NAR نتیجه در و یافته کاهش

در تیمار نشاي سـه   NARیابد میزان می تیمارهاي آزمایشی کاهش
هفته اي، نشاي دو هفته اي و کشت مستقیم در هر سه تاریخ کاشت 
اول، دوم و سوم در ابتداي فصل رشد مقدار کمی را دارا بود به نحوي 

روز از کاشت بـه حـداکثر    54که در تیمار نشاي سه هفته اي پس از 
بـه نظـر   . و پس آن روندي نزولی بـه خـود گرفـت    سیدرمقدار خود 

در ابتداي فصل رشـدي در هـر یـک از     NARش علت افزای رسد یم
که از اولین  گردد یمتاریخ کاشت هاي اول تا سوم به این موضوع بر 

کـاهش پیـدا    مرتباًتا آخرین تاریخ کاشت میزان شاخص سطح برگ 
ـ  NAR تاًینهاو با کاهش شاخص سطح برگ  کند یم زایش یافتـه  اف

، نیز موید این موضوع )26( رپو نیکیافته هاي محققانی چون . است
 بـا  خالص میزان جذب ،)17( هغیور و کرم زاد نظر اظهار به بنا. است

 در نزولـی  افت یک گیاه سن افزایش با و ماندنمی ثابت زمان گذشت
 و نامناسـب  محـیط  در نسبی افت این و دهدمی نشان تکامل و رشد

 مـورد  تیمارهـاي  اثـر  رسـد  یمـ به نظر . شودمی تسریع خشکی تنش
گیـاه مـورد   چـرا کـه    اند،نداشته NAR روي بر مشابهی روند بررسی

 مرحلـه  بـه  و اسـت  شـده  برداشـت  اي علوفـه  صورت به آزمایش ما
 بـرگ  سطح شاخص شدید افت تا است نرسیده فیزیولوژیکی رسیدگی

 در NAR تغییـرات  مچنـین ه. دباشـ  داشته را سرعت جذب خالص و
این موضوع  احتماالًاست که  نبوده توجه قابل خیلی رشد فصل انتهاي

 بـا  که ،گردد یمنیز به علوفه اي برداشت شدن گیاه مورد آزمایش بر 
   .کند یممطابقت  ،)13( نسلیمانی و همکارا نتایج

  
  )RGR( نسبی رشد سرعت
 مختلـف  هـاي  تـاریخ  بـه  نسبت RGR تغییرات روند 4شکل  در
 از پـس  روزهـاي  مبنـاي  بـر  کاشـت  مختلف يها روش نیز و کاشت
به . است نزولی کاشت تاریخ سه هر در فصل انتهاي تا ابتدا از کاشت

روز پـس از کاشـت، در    34طوري که تیمار نشاي سـه هفتـه اي در   
ا دیگر مقدار بیشینه اي ر تاریخ کاشت اول در قیاس با دو تاریخ کاشت

 شویم می نزدیک رشد فصل آخر به چه هر ، واند دادهبه خود اختصاص 
 تـاریخ  سـه  هـر  در اخـتالف  شدت از RGRضمن نزولی شدن روند 

 کمتـر  اختالفات و شده کاسته کاشت مختلف هاي روش نیز و کاشت
 توقف نهایت در و سازي ماده از کاهش ناشی مسئله این که گردد می
باشـد   مـی  کاشت مختلف هاي روش نیز و کاشت تاریخ سه هر در آن

 رسد یمبه نظر . کند ، مطابقت می)21(منیعی این نتیجه گیري با نتایج 
 خشـک،  مـاده  تمـام  چون رفتن، ساقه از قبل و رشد فصل ابتداي در

 اخـل د بـه  بیشـتر  نور نفوذ علت به نیز و باشد،می برگ تولید حاصل
 جـذب  و کـدیگر ی روي بـر  هابرگ کمتر اندازي سایه و گیاهی جامعه
 به تدریج به و بوده باالتر RGR میزان کمتر تنفس نتیجه در و خالص

 در و داشـته  کاهشی روندي RGR میزان کانوپی، شدن متراکم دلیل
 سـاختمانی،  هـاي بافـت  افـزایش  گیاه، پیري دلیل به رشد فصل آخر

 تخصـیص  در گیـاه  هـاي فعالیت شدن متوقف و تولید کارایی کاهش
 محصـول  رشد آهنگ مقدار زایشی و رویشی اندام به فتوسنتزي مواد
 ذرت رشـد  فصـل  طی خود مقدار کمترین به و کرده پیدا نزولی روند

 ،)35( و همکاران، اویس )29( و همکاران یگنجعل جینتا .رسیده است
 دیگـر  محققین. است موضوع این موید نیز ،)36( و همکاران پناهیان

 هـاي بـرگ  سـن  افزایش به را نسبی رشد سرعت در کاهش علت نیز
 هـاي بافـت  افـزایش  همچنـین  و هـا آن گرفتن قرار سایه در پایینی،

 که آنجایی از). 16( ددادن نسبت ندارند نقش فتوسنتز در که ساختمانی
 که هستند ساختمانی هايبافت شوندمی افزوده گیاه به که هاییبخش

این نتیجه با  ندارند نقشی فتوسنتز در و نبوده فعال متابولیکی لحاظ از
 غیور و کـرم  نتایج .ی داردخوان هم، )30( کریمی و صدیقییافته هاي 

در  گیاهـان  RGRکه  طوري به. باشداین امر می موید نیز ،)17(زاده 
 ایـن  برداشـت  فصـل  تـا  و کندمی پیدا طی فصل رشد مرتب کاهش

  .است ناچیز RGR زمان این در و دارد ادامه کاهش
  

  خشک و تر علوفه عملکرد

یر تـأث نتایج تجزیه واریانس نشان داد که عامل تـاریخ کاشـت     
بـه طـوري کـه بـا     ). 1جدول (وفه تر و خشک دارد معنی داري بر عل

یابد به نظر  یمیر در تاریخ کاشت میزان علوفه خشک نیز کاهش تأخ
ي گیـاهی در  هـا  بافـت علت این کاهش، جوان و آبدار بودن  رسد یم

در زمـان خشـک    شود یمتاریخ کشت سوم باشد که همین امر باعث 
کـه داراي آب اسـت از دسـترس     هـا  بافتکردن علوفه قسمت عمده 

وزن خشک کمتري را در مقایسه با تاریخ کاشـت   تاًینهاخارج شده و 
  ).2جدول (دوم و اول به خود اختصاص دهد 

با جلو انداختن تاریخ کاشت از تاریخ کاشت سوم به تاریخ کاشت 
. درصد افزایش یافت 60و  40اول میزان علوفه تر و خشک به ترتیب 

باعث افـزایش  م یخ کاشت سوم به دواز تارریخ کاشت جلو انداختن تا
در صورتی که بین تاریخ کاشت اول و دوم، . معنی داري علوفه تر شد
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به . از لحاظ آماري تفاوت معنی داري در میزان علوفه تر مشاهده نشد
علت این موضوع، عدم برداشت این دو تاریخ کاشـت در   رسد یمنظر 

پـر  در مرحله رسیدگی زراعی بـا   کهچرا مرحله رسیدگی زراعی باشد 
دانه هاي بالل، افزایش وزن رخ داده و میزان عملکـرد علوفـه     شدن

  .شود یمچشمگیر 
 سه   هفته نشاي تیمار در در این تحقیق عملکرد میزان باالترین

شد، بعد از آن بیشترین مقـدار عملکـرد    تاریخ کاشت اول مشاهده اي
هاي کاشت دوم  هفته اي در تاریخ به ترتیب مربوط به تیمار نشاي سه

 تـأثیر  بررسـی  در نیـز  ،)28( همکـاران فانـادزو و   نتـایج  .و سوم بود
و نیز سود خالص حاصـل از کشـت    طول بالل ،زودرسی بر ينشاکار

مـی  کشت روش برتري این موید آفریقاي جنوبی در ذرت علوفه اي
   .باشد

  

                 
   ي کاشت اول، دوم و سومها خیتاربررسی اثر  - 2شکل                          ي کاشت اول، دوم و سومها خیتاربررسی اثر  - 1ل شک

   )CGR( بر سرعت رشد محصول                                                      )LAI( بر شاخص سطح برگ
  

  علوفه تر و خشک ذرتمربوط به عملکرد  تجزیه واریانس - 1جدول 
 علوفه خشک  علوفه تر  درجه آزادي  منابع تغییر

ns 5/6045755 39235945  2  بلوك  ns 

A 1/144370122 ** 680417358 2  تاریخ کاشت  ** 
9/355222 5946102  4 خطاي اصلی  

B 4/291785419 **2504968374  2  روش کاشت  ** 

ns 1/15264634 107969938 4  تاریخ کاشت×روش کاشت  ns 
 4698956 39474288 12 خطاي فرعی

055/12  -  )%(ضریب تغییرات   302/13  
  عدم معنی داري                                                             ns %5سطح معنی داري در  -**
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  ي کاشت اول، دوم و سوم ها خیتاربررسی اثر  -4شکل                       ي کاشت اول، دوم و سومها خیتاربررسی اثر  - 3شکل 

  ) RGR( بر سرعت رشد نسبی                                                  NAR)( بر سرعت جذب خالص
  

اظهار داشتند بین سـنین مختلـف نشـا    ، )19( گیالنی و همکاران
د بـه  برنج از نظر شاخص برداشت تفاوت بسیار معنی داري وجـود دار 

 15/43روزه بـا   25درصـد و نشـا    74/52روزه با  45نشا  که يطور
به ترتیب از بیشترین و کمتـرین شـاخص برداشـت برخـوردار      درصد
در نیمـه دوم   نشاکاري تاریخ کرد اعالم نیز ،)24( انینور بخش .بودند

 در تـأخیر ت و افزایش عملکرد داشته اسـ  بر داري معنی خرداد ماه اثر
ی و دهـ  گـل عملکرد شلتوك، افزایش تعداد روز تـا   کاهش ي،نشاکار

نـادري و  . افزایش تعداد دانه هـاي پـوك را بـه دنبـال داشـته اسـت      
در کاشت ذرت به دلیـل مواجـه    ریتأخ، گزارش کردند )22(ن همکارا

شدن دوره رشد گیاه با کاهش دماي منطقه باعـث کـاهش عملکـرد    
خـود بـر روي ذرت    يها شیآزما، در )33(ن اوکتم و همکارا. شود یم

زیاد در کاشت سـبب کـاهش عملکـرد     ریتأخشیرین بیان داشتند که 
نتایج به دست آمـده در ایـن تحقیـق بـا یافتـه هـاي       . شود یمبالل 

ي هـا  شیآزمـا که در ) 27(ر ، داربی و لوئ)20(علیخانی محمدي و آقا
در کاشـت ذرت علوفــه اي از نیمــه دوم   ریتــأخخـود اظهــار داشـتند   

ماه منجر به افزایش عملکرد علوفـه   ه تا نیمه اول خرداداردیبهشت ما
، نیــز در بررســی )14(ن ســیادت و همکــارا. مطابقــت دارد شــود یمــ
در  ریتـأخ ي مختلف نشاکاري برنج در خرم آباد بیان داشـتند  ها خیتار

، در )12( زینـالی . نشاکاري سبب کاهش عملکرد شلتوك شده اسـت 
ر منطقـه گرگـان   د) مرداد 4و  ریت 20،ریت 3(ت بررسی سه تاریخ کاش

در کاشت ذرت دانـه اي سـبب کـاهش شـاخص      ریتأخنتیجه گرفت 
سطح برگ، سرعت رشد نسبی و سـرعت رشـد محصـول شـده و در     

  . دهد یمنتیجه محصول را کاهش 
بـا مطالعـه اثـر پـنج تـاریخ       در مشهد، )10(ت دهقان پور و وحد

) ریت 10و  خرداد 25، خرداد 10، بهشتیارد 25، بهشتیارد 10(کاشت 
 10بر روي عملکرد سیلویی ذرت حداکثر عملکرد را در تاریخ کاشـت  

 محققـان  از بسیاري. ی داردخوان هماعالم کردند که با نتایج ما  خرداد
کشـت مسـتقیم    بـا  نشاکاري در مقایسه که نمودند گزارش نیز دیگر
را در  عملکـرد بـاالتري   تاًینهاو  تر عیسری ده گلکوتاه تر،  رشد دوره

  ).39( برنج به دنبال داشته است
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  ي کاشت مختلفها خیتارمقدار علوفه تر و خشک هر تیمار در  - 2جدول 

   اول تاریخ کاشت   دوم تاریخ کاشت   سوم تاریخ کاشت

 نشاي سه هفته اي

نشاي 
 دو

هفته
 

اي
 

ت مستقیم
 کش

 نشاي سه هفته اي

 نشاي دو هفته اي

ت مستقیم
 کش

نشاي سه هفت
ه اي

 

نشاي
دو 

 
هفته اي

 

ت مستقیم
 کش

 

37110cd 32271d 32147d 68735a 56297b 42870c 75386a 70153a 54067b علوفه تر 
Kg/ha 

11646de 10500de 8776e 22335b 16609c 11874d 26727a 22158b 16036c خشک علوفه  
Kg/ha 

  ).آزمون دانکن( باشند ینممعنی دار  05/0به هستند، از نظر آماري در سطح میانگین اعدادي که داراي حروف مشا                             
  

داده  نشـان  ،)28(ن مطالعات فانادزو و همکارا از برخی همچنین
در  را عملکـرد  بـذر،  مسـتقیم  کشت با مقایسه در نشاکاري ه، کاست

 ریتأخ، نشان داد که با )15( عرفانی. است داده افزایش ذرت علوفه اي
کاري برنج توزیع مواد فتوسنتزي دچار اختالل گشته و شاخص در نشا

، نیـز بیـان داشـتند    )3(ن پیردشتی و همکارا. ابدی یمبرداشت کاهش 
تاریخ نشاکاري در برنج اثر بسیار معنی داري بر انتقـال مجـدد مـاده    

) نشـاکاري ( کشت در رسد می نظر به. خشک ساقه و برگ پرچم دارد
 درجـه ( محیطـی  شـرایط  از کـافی  اندازه به دتوان نمی گیاه هنگام دیر

 شـیره  تولیـد  و فتوسـنتز  بـراي ) کـربن  اکسید دي و تشعشع حرارت،
 هـاي  یافته. یابد می کاهش عملکرد نتیجه در و نماید استفاده پرورده

مویـد   نیز) 7(، جواهري )11(ن محققین دیگري چون ربیعی و همکارا
  .این امر است

ه هر یک از تیمارهاي آزمایشی در نیز نشان داد ک 2جدول نتایج 
. کنند یمي کاشت مختلف چه مقدار علوفه تر و خشک تولید ها خیتار

تیمار نشاي سه هفته اي تاریخ کاشت اول بیشترین میزان علوفه تر و 
خشک و تیمار کشت مستقیم بذر تاریخ کاشت سوم کمتـرین میـزان   

که به نظـر  علوفه تر و خشک تولیدي را به خودشان اختصاص دادند 
 تـر  یطـوالن به دلیل فصل رشد ) خرداد 17(تاریخ کاشت اول  رسد یم

... ) مثل درجه حرارت، تشعشع، نور و (بهتر توانسته از عوامل محیطی 
  .گردد مند بهرهنسبت به دو تاریخ کاشت دیگر 

  
  نتیجه گیري

ـ نتایج به دست آمده از این آزمایش نشـان داد کـه    بـا  ن تـوا  یم
به عبارت دیگر از زمان (کرد  تر یطوالنرا  ل رشدينشاکاري ذرت فص

و نیز عملکرد علوفه تر و خشـک  ) ول فصل رشدي بهتر بهره بردادر 
ي نشاکاري از نظر میزان تولیـد  ها خیتاراز بین  ذرت را بهبود بخشید،

در مقایسه با تاریخ کاشت هـاي  ) خرداد 17(علوفه، تاریخ کاشت اول 
ي نشان داد و نیز تیمـار  دارتر یمعننتایج ) ریت 16(سوم  و) ریت 1(دوم 

ي کاشت عملکرد بسیار خـوبی را  ها خیتارنشاي سه هفته اي در تمام 
البته تیمار نشاي دو هفتـه اي نیـز در مقایسـه بـا کشـت      . نشان داد

  . مستقیم نتایج قابل قبولی را داشت
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