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 علل ظهور غیر یکنواخت گیاهچه ذرت  

ر اهظ  غیر یکنواختممکن است به طور  ذرت مناسب نباشد، گیاهچه    در کاشت  ییآب و هوا  طیشرا  ایخاک  زمانیکه  

در    .شده باشندهر  امختلف ظ  یدر زمانها  اهانیکامل حاصل شود، اما گ  سطح سبز  تی هادر ن  شود. البته ممکن است 

خت بر اتاثیر سطح سبز غیر یکنو  زانیم  ی ریاندازه گاین مقاله عوامل موثر در ظهور غیر یکنواخت گیاهچه ذرت و  

همچنین  ع میگیرد.  قرار  بررسی  مورد  ذرت  محصول  نهایی  برا  ییهاهیص توملکرد  غیر    تیریمد   یرا  سبز  سطح 

 دهد.یئه م ارا کنواخت یبه دست آوردن ظهور  یرا برا ییشنهادهایو پ یکنواخت 

 در سطح مزرعه  رطوبت خاکدر میزان  تنوع

بعد از    ی کم  ای  زمان کاشتبذر    بستررطوبت خاک در    ریذرت معموالً در اثر سطح متغ   غیر یکنواخت گیاهچه  ظهور

  مزرعه   ک یاز مناطق    یبذر در بعض  یجوانه زن  یبذر ممکن است براکاشت  وبت در عمق  . رطشود  یم   جادیا کاشت  

غیر  مزرعه   کی تواند در یم یوگرافتفاوت در نوع خاک و توپ ل یبذر به دلکاشت در عمق . رطوبت خاک باشدنفراهم 

از کلوخه  باشد.    یکسان بذر پر  ناز    ناشیبستر  مناس خاکورزی در شرایط  د تماس  توانیم ی خاک(  باال  تبب )رطوا 

 .  دهدیمنرا  یجوانه زن یبرا یامکان جذب رطوبت کاف بذور از  ید و به بعضکن جادیبذر و خاک ا نینامتوازن ب

است که  کاشته شده در خاک خشک    یاز بذرها  ناشی،  ر مزارع ذرتجوانه زنی غیر یکنواخت د  از موارد  یاریدر بس

آبیاریهای  تا زمان   م   یبارندگ  وعوقیا  بعدی و  انجام  از کاشت  یکه  . در  ی زنندنمباشد، جوانه  تواند چند هفته پس 

به    یبستگ  هاگیاهچهکه تفاوت اندازه  بلندتر و کوتاهتر داشته باشد    اهانیاز گ   ی تواند مخلوط  یمزرعه م   کی ،  جهینت

کاشت   داشت.تا  بذر  زمان  خواهد  زنی  جوانه  برای  کافی  رطوبت  ظهور  دریافت    ن یب  است  ممکن  گیاهچه  زمان 

 متفاوت باشد.   گرید  چهاهیبه گ چهاهیگ کیاز   ای، گری د فی به رد فیرد  کی ، از مزرعه کمختلف ی  یقسمتها

 سطح مزرعه   خاک یدما در میزان تنوع

شود، خصوصاً هنگام کاشت زود هنگام  یمر یکنواخت گیاهچه ذرت یغ باعث ظهور  نیز خاک  غیر یکنواخت در   یدما

متفاوت باشد،  وبذکاشت  . اگر عمق  خاکورزی در مزارعهای کمستمیس از    استفاده  ط یدر شرا  ای اگر خاک درون    ا یر 

م   ی ، دمامتفاوت باشد  یمزارع از نظر نوع و توپوگراف  یایقااگر ب  . همچنینتواند متفاوت باشدیخاک در عمق بذر 

  بقایای گیاهی   ر یدر زه  شد  شته ر کابذو   ،شودن  عیتوز  کنواخت یبه طور    یخاکورزکم    یها  ستم یس قبلی در    محصول

که    ییاز بذرها  رتر یچند روز د  یتر هستند و بطور کلدر معرض خاک خنک  ،تر از حد معمولقیعم   یکم  ا ی  نیسنگ 

ز پوششخاک    ریدر  م  ای  بدون  کاشته  کم  عمق  میزنندشوند  یدر  اثرجوانه  من.  و  ریمتغ  یدما  یفات  به    ژه یخاک 

نوسانات  .  دارد  تی باشد، اهمسانتیگراد  درجه    10  یتانه بحرانآس   به  کی بذر نزدکه درجه حرارت در منطقه    ی هنگام 

   قرار دهد. ریرا تحت تأث  یجوانه زن یتواند به طور قابل توجهیم درجه سانتی گراد   10دمای خاک از   یجزئ

 وامل ع ریسا

ت  هچه ذراست موجب ظهور غیر یکنواخت گیاممکن  نیز    یماریب  ایحشرات  ،  هاعلف کش  بی ، آس سله بستن خاک

م   یذرت هنگام  غیر یکنواخت گیاهچه، ظهور  نهایتا.  درعه شومز  در کشت    یکنندگان ذرت بجادیدهد که تول یرخ 

 جبران مینمایند.  کمبود گیاهچه را و پر کردن تراکم کشت موجود، واکاری با ، دهی د بی مزارع آس   مجدد در
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رد نسبت د عملکاس درصت بر اسمنطقه مختلف. کاهش عملکرد ذر هفتدر ذرت م اخت گیاهچه بر عملکرد دو رقتاثیر ظهور غیر یکنو

( محاسبه شده هزار بوته در هکتار70ظهور یکنواخت و تراکم کامل )،  به موقع ( با تاریخ کاشت  در هکتارتن    5/12به حداکثر عملکرد )

 است. 

 تاثیر جوانه زنی غیر یکنواخت بر عملکرد ذرت 

  ی براشود.  یم   سرریکوچکتر و د  یهاگیاهچهرس باعث کاهش عملکرد  زود  و  تررگبزت  رذ  یهاگیاهچهبین  رقابت  

مزرعهاندازه در  یکنواخت  غیر  تراکم  از  ناشی  عملکرد  کاهش  میزان  با  گیری  محققان  سازی،  کشت    شبیه  تراکم 

 ند. ه اودنم، تاثیر تراکم غیر یکنواخت بر عملکرد را بررسی مختلف هایکشت استفاده از تاریخ  ومتفاوت 

کاهش تراکم  هزار بوته در هکتار( و    70، کشت با تراکم کامل )ایجاد ظهور غیر یکنواخت گیاهچه در مزرعه  ایبر

  20ریختأروزه )کشت متوسط( و کشت با  10 تأخیر، کشت با به موقعیافته در سه تاریخ کاشت صورت گرفت. کشت 

کردن    دیر()کشت  روزه مشخص  برای  شد.  ظهورم  تراک  تاثیرانجام  ی   و  ذرت،  غیر  عملکرد  در  گیاهچه  کنواخت 

ظهور دیر هنگام گیاهچه در یک تراکم کشت    4/3و    2/1،  4/1در جوانه زنی با استفاده از    تأخیراوت  الگوهای متف

( هکتار70ثابت  در  بوته  تراکمهزار  کاهش  تاثیر  روشن شدن  برای  شد.  واقع  بررسی  مورد  یافته    تراکم،  (  کاهش 

 د شد.  در مزرعه ایجانیز  4/3و   2/1،  4/1، ها سبتنن همیبا  متناسب 
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 غیر یکنواخت گیاهچهظهور  ریتأث

از درصد کاهش عملکرد شد.    5موجب  متوسط(    تأخیر)روزه    10کاهش    تأخیرمشخص است،  نمودار    همانطور که 

اما  شد.    لکرد ذرتدرصدی در عم  7هش  جوانه ها موجب کا  4/3کاشت متوسط و ظهور دیر هنگام    تأخیرهمچنین  

با  د به ذکر است    12دیر( و تراکم کامل گیاهچه  )کشت    تأخیرز  رو  20ر کشت  از عملکرد کاسته شد. الزم  درصد 

از این رو مشخص  .  درصدی در عملکرد شد  22کشت دیر و عدم یکنواختی ظهور گیاهچه در مزرعه موجب کاهش  

  تأخیر د باز هم نسبت به  هچه باشر گیاقراتس ختی در اعدم یکنوا  راه بامیشود کشت به موقع محصول حتی اگر هم

   .کشت اولویت دارد

 
 اثرات کاهش تراکم کشت 

اهمیت جوانه  درصدی در عملکرد ذرت شد.    51و    30،  10تراکم به ترتیب موجب کاهش    4/3و    2/1،  4/1کاهش  

  ودار مندر    تلفخ م ه شرایط  اهچه و کاهش تراکم کشت از مقایسبا از دست رفتن گی  قیاسهنگام گیاهچه در  بزنی  

  درصد   90  عملکردکشت شدند،    تأخیربا    روز  20  اهانیگ  4/1که    ی، هنگامارنمودین  قابل مشاهده است. بر اساس ا

.  (نمودار)ستونهای قرمز  دبودرصد خواهد    90باز هم    عملکردت بروند،  از دس   هاگیاهچهاما اگر همین نسبت از    بود،

در مقایسه کشت دیر هنگام  ،  اگرچهکند.    یکمک نم  یکل  ردلکعمه  ب  ررسید  ناهایدهد که حضور گ  یم   ننشا  نیا

گیاهچه   2/1مزرعه با  عملکرد حالت شرایط فرق خواهد کرد. در این  ،هاگیاهچهاز  1/ 2از دست رفتن و  اهانیگ 2/1

.  (ارودنمز  ای سبستونه) از دست رفته باشند  هاگیاهچهاز    2/1  کهای است  مزرعهاز عملکرد    شتربیدرصد    10  ،ررسید

ضای  استفاده از ف، توانایی گیاه ذرت در  شرایط ذکر شدهی دیر رس در  هاگیاهچهدلیل تفاوت تاثیر  ظر میرسد  ن  به

باشد. در هنگامی که   نمودن فضا را  هاگیاهچه  4/3خالی در مزرعه  اند امکان گسترش و پر   به موقع مستقر شده 

برای   لذا واکاری  از دست    هاگیاهچه  2/1ه ذرت امکان جبران  اگی  ماا  د.ر اند  ده ضرورتیباقیمان  4/1خواهند داشت 

   نیاز به واکاری برای جبران افت عملکرد الزم خواهد بود.در این شرایط و نداشته رفته را 

 مدیریت جوانه زنی غیر یکنواخت 

تع   نیاول زنیوج  یکل  یالگو  نییقدم،  مزرعهاز    الگواین  است.    کنواختی   ریغ  انه  از  دیگر  بخشی  به  و    بخشی 

جوانه زنی در سطح    یالگو  نیتر  ج یبا توجه به راهر مزرعه را  الزم است  متفاوت خواهد بود.    زرعهم   رهدر    نیچنهم

 . نمایید ت یریمد آن مزرعه 

 

               تأخیرروز    10               تأخیرروز    10
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 ؟یتأخیر هاگیاهچهحفظ 

 . دیکن  یخوددار ولتیواتور زنیک ، از دفن آنها هنگام ارندد تأخیرروز  15تا   10بین   یتأخیر هاگیاهچهاگر  •

 روزه جوانه زده اند، انها را حفظ کنید.    20  تأخیربا  هاگیاهچهاز  2/1اگر  •

، حفظ آنها اهمیت چندانی نخواهد داشت زیرا تاثیر  روز یا بیشتر جوانه زده اند  20ظرف  هاگیاهچه 4/1اگر کمتر از  •

 انی در عملکرد نهایی نخواهند داشت.  چند

 ؟ اکاری ولزوم 

  5)واکاری تاثیر چندانی بر عملکرد نهایی نخواهد داشت  باشد،    روز  15کمتر از  هچه  گیا  ه زنیجواندر    تأخیراگر    •

 الگوی دیر جوانه زنی  بدون در نظر گرفتن درصد( 

دی  درص   10واکاری ممکن است موجب افزایش  ،  زنندیا بیشتر دیر جوانه ب  روز  20  هاگیاهچهاز    شتریب  ای  2/1اگر    •

درصدی در    10افزایش    ی ، بازده اقتصادطیشرا  نیدر ا   واکاریدر مورد    یریگ  م یتصم  یبراد.  نهایی شودر عملکرد  

بذور واکاری شده در   برای واکاری و همچنین ریسک مشکالت جوانه زنی در  نیاز  با هزینه های مورد  را  عملکرد 

 زم را اتخاذ نمایید.  میم ال و تص گرفتهنظر 

 اری؟ کشت مجدد یا واک

بسته به شرایط اقتصادی هم میتوانید  (، هاگیاهچه شتریب ای 2/1از دست دادن ) چهیاهگ ایینیک مزرعه با تراکم پ در

هم   و  دهید  انجام  مجدد  را  تراکم    دی توانیم کشت  واکاری  موجود  کنبا  ظهور    دیپر  یکنواخت  و  ی هاگیاهچهغیر 

 . دیر یحاصل را بپذ

از کشت  روز    15اگر ظرف    • رف  هاگیاهچه  شتر یب  ا ی  2/1،  هیاولپس  باشداز دست  انجام  است    بهتر،  ته  را  واکاری 

فواصل    زیرا،  دهید در  واکاری  اگر  موجود، خصوصا  تراکم  کردن  پر  و  های    فیرد بین  در    کنواخت ی نسبتاً  واکاری 

انجام شود،  هاگیاهچه اولیه  بواحتماال  ی  ادبهتر خواهد  معموال  15  ،لبته.  اولیه  از کشت  بعد  تراکم روز  برای تعیین   

 بود.اهد خوزود  یل یخنهایی 

درصورتی که فرصت کافی   ،از دست رفته باشد  هاگیاهچه  شتر یب  ا ی  1/ 2،  هیاز کاشت اول روز یا بیشتر بعد    20اگر    •

کشت مجدد  عملکرد    لیپتانس  بهتر است مجدد زمین را کشت نمایید. در این حالت ،  برای کشت مجدد وجود دارد

از    جددنسبت به هزینه های کشت م را    ی عملکرد احتمال  شیزااف  نیاد.  از واکاری خواهد بو  شتربی  صددر10  احتماالً

 وده و تصمیم نهایی را اتخاذ نمایید. ... بررسی نمبذر هزینه ، یخاکورزجمله 

 مالحظات  سایر 

فنولوژیک  هاگیاهچهارزیابی ظهور غیر یکنواخت  شاید    • بین مرحله  تفاوت  از  به    با استفاده  اختالف زمانی  نسبت 

  تأخیر شد، موجب    که شرح داد  روزه  20تا    10کاشت    یهاتأخیرلعه  در این مطا.  تر باشددقیق  ،هاگیاهچههور  بین ظ

  ی ها  طیمح در    هاگیاهچهظهور  در    تأخیرممکن است  ،  لحا  نیشد. با ا  هاگیاهچهظهور  لوژیک  ومراحل فنمشابه در  

با   اهانیمطالعه، در ظهور گ این    ص نباشد. درمشخ  یواقع   یزمان  تأخیرن است  به عالوه ممک  ، متفاوت باشد  ،مختلف

کاش  تأخیر مرئ  5تا    4،  روزه  10ت  در  رو  طوقه  3تا    2)  یبرگ  مشاهده(  قابل  داشت.    هیاول  اهانیگ  یبرگ  وجود 
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وجود    هیاول  ناهایبرگ قابل مشاهده( در گ   طوقه  5تا    4)  یبرگ مرئ  9تا    7،  ادافت  تأخیربه    روز   20کشتکه    یهنگام 

 داشت. 

دیگری  طالعه  در م بگذارد.    ر یثتأ   تر ظهور میکنند   یی که دیرهاگیاهچه  یتواند بر عملکرد نسبیم نیز    ی اهیگ  تراکم  •

تراکم گیاهی  که    یهنگام   ، مشخص شد بوته در هکتار  75با  در یک  نیمی  که  ،  هزار  روز    15  هاگیاهچهاز  کشت 

به مزرعه دیگر با همین شرایط  مزرعه نسبت  در عملکرد نهایی  را    یکمتر  را یسهم بس  کشت  رید  اهانی، گافتاد  تأخیر

کشت   تراکم  هکتهزا  60و  در  بوته  واقعدادند.    لیتشکار  ر  رقابتی  در  شرایط  علت  به  رسیدن  تر،  سبک،  امکان 

 است. های پایین تر کشت بیشتر فراهم ی اولیه در تراکمهاگیاهچهیی که دیر تر ظهور کرده اند به هاگیاهچه

غ  • کشت  تراکم  با  یکنواختمزارع  رقابت    ،یر  دلیل  مخ   اهانیگبین    می مستقبه  مرحله  دو  ک در  در  رشد  نار  تلف 

پایین،  گری کدی عملکرد  به  معموال  نسبت  با  تری  داشت.  مزارع  خواهند  یکنواخت    تر مسن  اهانیگزیرا  تراکم کشت 

 . میگیرند سبقت  یداشتن نور، آب و مواد مغذ یجوانتر برا اهانیگ از معموالً 

با    دانه  برداشتبه    تواندیم موضوع    نی. ا هستند  یرطوبت دانه باالتر  یشت محصول داراهنگام بردا   ررسید  اهانیگ

  اهان یشود. گیم   ،دنکرخشک    نه یهزافزایش  و    به دانه  ب ی آس  شی بت متفاوت منجر شود، که باعث افزاطور  زانیم 

همچنین  .  تندتر هسجانبی کمتر نسبت به ورس حساسو ریشه های    کوچکتر  یساقه ها  لیبه دل   نیهمچن  ررسید

ذکر شده در صورتی که  ت  مشکالرس نیز مشکل خواهد بود.  رس و دیرزود  هایتنظیم کمباین برای برداشت بالل

بسیار کمتر خواه  10تا    هاگیاهچهظهور  بین    تأخیر باشد  بودروز  اماد  این    ،  این    20به    تأخیرزمانی که  برسد،  روز 

 تر خواهد بود.یجدمشکالت 

 غیر یکنواخت گیاهچهاز ظهور  ی ریلوگج یبرا ییها هیوصت

  یر یکنواخت غ  به طور، ممکن است ذرت  ستندیل آن نکنتر  کنندگان ذرت قادر به  دیکه تول   یطی عوامل مح  لیبه دل

ا کندظهور   با  کند  یم   ر یز  تی ریمد   ی ها  وهیوجود، ش   نی.  شما کمک  به  یاز  تا  توانند  گیاهچه غیر  کنواخت  ظهور 

 . جلوگیری نمایید

 . دشو  یشود، خودداریشدن بستر بذر م فشرده  ای که باعث خشک شدن  یخاکورز بیش از حد عملیات انجاماز  •

  یل دالیکی از  شود که  یم ای شدن زمین  هکلوخباعث  با رطوبت باال    خاک  ورزی در که خاک  د یداشته باش   ادیه  ب  •

 است.  گیاهچه یکنواخت ظهور غیر 

است    فی بذر و خاک ضع  ن ی. اگر تماس بدنمایی  یاز مزرعه بررسمنطقه    ن چندی  در   کاشت  هنگام   را   خود  بذر   عمق  •

  ه یثانو  یخاکورز  اتیدر عمل   ریی. تغ دی نمای  م یظرا تنفشارنده بذر  چرخ    ای  پاش  بذرنازل    ست،ین   کنواختیعمق بذر    ای

 تر بهبود بخشد.کنواختیکاشت   یخاک را برا طیممکن است شرا  نیز

از سیستم هصدر   بر روی خاک  قابل توجه  ستفاده کرده و بخش  خاکورزی اکم  یاورتی که  بقایای کشت قبل  از 

  کنواخت ی پس از کاشت به طور  ی را  گیاه  یایش بقاپوش   ، شتک  آالتماشین  اطمینان حاصل نمایید که  باقی میماند،

 د.نمای  عیتوز

 . دیینماکش استفاده ده علفش ه یتوص  زانیرساندن به ذرت، از م   بی از آس یریجلوگ یبرا •



 ر عملکرد ذرت داثیرات ظهور غیر یکنواخت گیاهچه ت                                                                                                       
 

 6   رذت     توسعه کشت   شرکت           

کند، از  یم   ی ریذرت جلوگ  کنواختیاز ظهور  سله  و اگر    دیرینظر بگ   ریز  ک یکاشت، ظهور ذرت را از نزد  پس از  •

 . دنماییفاده استسله شکنی  برایدوار کولتیواتور  
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