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زراعت مخلوط ذرت با سويا 

مقدمه: 
 سيستم زراعي كشت مخلوط روشي است كه براي  سيستم زراعي كشت مخلوط روشي است كه براي 
حداكثر بارآوري زمين در واحد سطح در يك فصل 
زراعي مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش توليد 
دو يا چند محصول در يك قطعه (بطور همزمان) به 
منظور افزايش نسبت برابري زمين انجام گيرد كه 
نشان مي دهد، طبيعت همواره تركيب گونه ها را بر تك 
گونه اي ترجيح مي دهد. اين مطلب منطبق با تعريفي از 
توسعه پايدار است كه ميگويد؛ توسعة پايدار عبارتست 
از توسعه اي كه نيازهاي حال حاضر را برآورده كند، 
بدون آنكه توانايي نسل هاي آتي را در برآوردن 
نيازهاي خود به مخاطره اندازد. يكي از هدف هاي 
مهمي كه به تازگي در اين زمينه، تحقيقات كشور بر 
روي آن تاكيد نموده است لزوم استفاده از برنامه هاي 

كشاورزي پايدار مي باشد. 

طرح نظام نوين ترويج كشاورزى 

مزاياي زراعت مخلوط
1 ـ حداكثر استفاده از زمين 

2 ـ توليد هيدرات كربن بوسيله ذرت و سورگوم و 
پروتئين بوسيله لگوم علوفه غني و متعادلي را در پي 
خواهد داشت. در اين طرح سويا در مرحله پر شدن 
غالف (مرحلة خميري) كه ارزش غذايي بااليي دارد به 
علوفه ذرت و سورگوم افزوده شده و عالوه بر اينكه 
قابلييت چاپر شدن بهتري را ايجاد مي نمايد، از نظر 

كيفيت علوفه نيز مطلوب است. 
 با توجه به جايگاه سويا در الگوي زراعي منطقه و  با توجه به جايگاه سويا در الگوي زراعي منطقه و 
وابستگي اقتصادي كشاورزان به آن استفاده از نتايج 
اين طرح كاربردى باعث افزايش درآمد كشاورز و 
متعاقبا" افزايش سطح زير كشت خواهد شد، چرا كه با 
كشت مخلوط از نور و فضاى تمام كانوپي استفاده 
نموده و از مزاياى زراعت مخلوط بهره مند خواهد شد 
تحقيقات چند ساله گذشته نشان داده است كه چنانچه تحقيقات چند ساله گذشته نشان داده است كه چنانچه 
گياهان مخلوط شونده با دقت انتخاب شوند، عملكرد 
مخلوط نسبت به تك كشتي افزايش مي يابد، اين 
اضافه محصول زماني به دست مي آيد كه دو گياه از 
نظر ارتفاع، سيستم ريشه و دورة رويش با يكديگر 

اختالف داشته باشند.  

. به
تركيبي مناسب از عوامل محيطي براي حصول حداكثر 

عملكرد ممكن با كيفيت مطلوب تأمين گردد. 

كشت مخلوط ذرت شيرين با سويا 
  

 شده كه همين افزايش قاطع اندازة طول بالل را به
دنبال داشته است.الگوي كشت دو رديفه به دليل ايجاد 
يك پوشش متراكم و افزايش شاخص سطح برگ 
مشروط به اينكه فواصل و نحوة كشت متوازي 
االضالع در آن به لحاظ توزيع مناسب بوته ها در روي 
پشته به درستي رعايت شده باشد، موجب افزايش 
عملكرد خواهد شد با توجه به اين نكته كه پس از 
برداشت بالل در مرحله شيري- خميري (براي تهيه برداشت بالل در مرحله شيري- خميري (براي تهيه 
كنسرو يا...) بوته هاي سبز باقي مانده بعنوان علوفه 
استفاده مي شود، در مجموع مى توان نتيجه گرفت؛ كه 
با كشت مخلوط ذرت شيرين و سويا در آرايش كاشت 
دو رديفه رقابت بين بوته ها كاهش يافته و تراكم ذرت 
شيرين را مى توان به 65 تا 75 هزار بوته در هكتار 
افزايش داد و در حصول عملكرد باال بهره جست. 

چنين استنباط مي
فضاهاي پايين و باالي كانوپي در كشت مخلوط و آرايش 
كاشت دو رديفه به دليل فاصله بيشتر دو بوته مجاور 
امكان ممانعت فضايي بوته هاي رقيب كمتر بوده، نفوذ 
نور به عمق پوشش گياهي مزرعه و نيز امكان بهره 
مندي نسبي هر گياه از منابع آب و مواد غذايي زيادتر  

با افزايش تراكم و توزيع نامناسب بوته
كاكل (ابريشم) در مقايسه با ظهور گل تاجي خيلي 
بيش تر به تعويق مي افتد و تعداد تخمك هاي تلقيح 
شده (دانه) كاهش مي يابد. به عبارت ديگر ظرفيت 
ذخيره سازي مخزن كم شده، نسبت گلچه هاي 
عقيم افزايش يافته و تعداد دانه در بالل كاهش مي 

يابد. 

 طول بالل صفت بسيار مهمى در ذرت شيرين مى
چون بالل هايى كه طول آنها كم تر از  15-17 سانتى 
متر است در كارخانجات صنايع تبديلى غير قابل استفاده 
مى شود. حداكثر طول بالل به ميزان 23/8 سانتى متر 
از تيمار كشت مخلوط ذرت شيرين و سويا- تراكم 65 
هزار بوته در هكتار بدست آمد. بيش ترين مقدار وزن تر 
چوب بالل و ارتفاع بالل و كم ترين عملكرد دانه بالل 
از تراكم  هزار بوته در هكتار كشت خالص ذرت 

حاصل گرديد.   


