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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

 داهن  عملکرد ردرذت  پاجوش   ارث

  قدمهم

ه نسبت ب اغلب د،ردنکیخود مشاهده م هیبرید ذرت مزارعدر پاجوش را ظهور گسترده کشاورزان  یوقتدر گذشته 

، جوشاپل شکیورت تکه در صبود  جیرا دگاهید نیازیرا . نمودندمی یابراز نگرانتاثیر مخرب آن در عملکرد ذرت 

 "قیبر"ها به عنوان اجوشاغلب از پ . لذاابدییکاهش معملکرد محصول  جهیو در نت اتالف یاصل اهیگ یمواد مغذ

شان داده است ن قاتیتحقاما  کردند.نسبت به از بین بردن آنها در مزرعه اقدام میاز کشاورزان  یاریشد و بسیم ادی

  است. دیآن مف راتیتأثدر کل و  داردنه ذرت بر عملکرد دا یکمتاثیر معموالً  اجوشکه پ

 

 پاجوش ذرت و دالیل بوجود آمدن آن

 هاپاجوش. آیدیبوجود مروی ساقه ذرت  ،خاکزیر سطح  درپایینی  گره 7تا  5از  است که جانبی ایپاجوش ساقه

ی آونداما اتصال  .دهندیم شکیلت خودبرای  جداگانه گره ها، میان گره، برگ، بالل و تاسلساقه، ، شهیر ستمیس

در زیر ذرت قه سااز اجوش در هر گره پ یاگرچه جوانه ها .(1)شکل  برقرار استذرت  یاصل ساقهین پاجوش و ب

ف در ردی یاهانگفاصله عمدتاً به ایجاد میشوند در ذرت  که ییهااجوشتعداد پاما  ،خاک ممکن است شگل بگیرد

یکی و زمینه ژنت هفته اول فصل رشد چنددر  ژهیخاک به و یزیحاصلخرطوبت و  زانیم، مزرعه یاهیگ تراکم، کشت

 کند دیتول پاجوشواند تیم ،آل دهیا طیشراهنگام رشد در  دررت در حقیقت گیاه ذ. دارد یبستگمورد نظر ذرت رقم 

 برگی ذرت قابل مشاهده هستند. 6معموال پاجوش ها در مرحله  و

ممکن است ناشی از جمعیت پایین ذرت نسبت به پتانسیل عملکرد  یکی دیگر از دالیل ایجاد پاجوش در ذرت

 یبرا یمغذ مواد و یکاف یانرژ یذرت دارا اهی، گاقلیمیمناسب  طیبا شراموجود در آن مزرعه باشد. در این صورت 

است  ممکن ،آل باشدی ذرت، زمانی که شرایط تغذیه و رطوبت ایدهدهایبریهمه ه باًیتقر. اجوش خواهد بودپ دیتول
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البته . شود ای ایجادتراکم مزرعهی کمهافیرددر انتهای  ایتراکم کمکشت های  فیدر رد اجوشچند پ ای کی

در شرایط مناسب حاصلخیری و رطوبت، حتی با وجود  ،برخی از ارقام دارای زمینه ژنتیکی مستعد تولید پاجوش

روند اصالح ذرت هرچند، . در هر ساقه ایجاد نمایندتراکم نسبتا باال در مزرعه نیز ممکن است یک یا چند پاجوش 

د. وش کمتردر ذرت پاجوش ظهور پاجوش موجب شده است که تشکیل به مقاوم در سالهای گذشته با انتخاب ارقام   

 

 
 یر پاجوش ذرت در کنار ساقه اصلیصو( ت1شکل 

 بهره است؟ یب یاصل اهیگ یاز مواد مغذ اجوشپ ایآ

 در ییزدابرگ اتشیآزماعیین ارتباط بین پاجوش و ساقه اصلی در ذرت انجام شده است. مختلفی برای تمطالعات 

زدایی شده رت برگذگیاهان دو برابر  باًیتقر، زدایی شدهبرگ دارای پاجوش هایذرتکه  ه استنشان دادگیاه ذرت 

در ذرت  ساقه اصلی ین پاجوش وب آوندی طارتبادهد که ینشان م جینتا نیاعملکرد دانه داشتند.  اجوشاما بدون پ

شده است.  ده منتقلشوجود دارد و قند تولید شده در برگهای پاجوش به دانه در بالل روی ساقه اصلی برگ زدایی 

ل دهی بسیار رحله تاسالبته مطالعات جدیدتر نشان داده است که انتقال قند بین گیاه اصلی و پاجوش تا قبل از م

 یندهااز ق یتوجه مقدار قابلدهی در ذرت و در طول مرحله پر شدن دانه، از ابریشمبعد حال  نیبا ااندک است. 

 اجوشپ یهم رو بالل زمانی کهاما منتقل شود.  یاصل اهیگ باللبه  باللبدون  یهااجوشاست از پ ممکن یاهیگ

، در در واقع افتد. می ی بین پاجوش و گیاه اصلی بسیار کم اتفاقاهیگ یقندها انتقال ،وجود داردگیاه اصلی و هم 

خودشان  در باللا ر شانیبرگهاکرده و قند تولید در ، هر کدام به طور مستقل عمل اجوشو پ یاصل اهیگ این حالت

  .میکنند ذخیره

 ارقام مستعد تشکیل پاجوش

 شکیلضمنا به طور گسترده نسبت به ت ،دهدرا نشان  باالییعملکرد  لیخاص پتانس دیبریه کی درصورتی که

رشد  یاز ساقه اصل رترید یلیخ اجوشپ معموالً  ، نباید از کشت آن هیبرید اجتناب کرد، زیرامستعد باشدپاجوش 
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بالل  ،جهینت در عقب افتاده،و نور یآب، مواد مغذ یبرادر رقابت  یساقه اصل نسبت به اجوشرو، پ نیا از، کندیم

که ممکن است  اقصین یها بالل نیبنابرا(. 2)شکل یا دارای کچلی است بد شکل ناقص، ها اجوششده در پ دیتول

تشکیل پاجوش ، الزم به ذکر است .نخواهد داشت یاصل اهیگ باللبر رشد  یریتأث چی، هها تولید شوددر پاجوش

در  یزن پاجوشاگر  گیاهان در مزرعه باشد.  عیو توز تراکمنده مشکالتی در از حد ممکن است نشان ده شیب

، بهتر است به جای تغییر صورت پذیرد اکم یا مزارع دارای تراکم گیاهی پایینتر از مطلوبهای کشت کم ترردیف

از  یاریبسهمچنین برای دریافت عملکرد بهینه اقدام شود. کشت در مزرعه نسبت به اصالح شرایط کشت شده رقم 

آل  دهیا طیشرانشان دهنده د توانیم و  دنبر عملکرد ذرت ندار یمنف ریتاثپاجوش ها مطالعات نشان داده است که 

زمانی در عملکرد موثر است که یا ساقه اصلی آسیب ببیند یا تراکم کشت فقط  پاجوش نیبنابرادر مزرعه باشد. رشد 

 بسیار کمتر از حد توصیه شده باشد. 

 
 در پاجوش ذرت ( تصویر بالل ناقص ذرت2شکل

 آسیب های فیزیکی ساقهدر پاسخ به تاثیر پاجوش 

 لی.. در اوا.و احشام سم  افراد یا یتراکتور، پا یها کیباد، الست ،آفات ،نخبندایدر اثر تگرگ، ذرت  یاگر ساقه اصل

فصل رشد صورت  در اوایل بیآس شود. اگریم لیتشک پاجوشچند  ای کی، معموالً از بین برود ایشده  یفصل زخم

 معموال، ررسید یهاپاجوشاما منجر به پیدایش پاجوش همراه با بالل قابل برداشت شود. ، ممکن است پذیرد

ر چند نین شرایطی دنمونه چ. آخر فصل را نخواهند داشت یزدگ خیرسیده قبل از  یهالید باللتوزمان کافی برای 

شدند و پس از  ز باد شدیدمزارع زیادی دچار ورس ناشی ا هرخ داد. در این حادث ی آمریکاایندیاناایالت سال قبل در 

 دهید بیسمزارع آ نیادانه از  یاندکدادند. اما در عمل مقدار جبران خسارت را میده نوید های بوجود آمآن پاجوش

 بدست آمد.
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ت یا  داخلی غال ناشی از بیماری سفیدک ممکن است ایجاد پاجوش در ذرتشایان ذکر است در موارد بسیار نادر 

"crazy top"  .قارچ بیماریاین  عاملباشد Sclerophthora macrospora  ی واحی که زمین زهکشاست و در ن

قف با توزایشی گیاه  ی وهای رویشبدشکل شدن قسمتموجب در ذرت این بیماری قارچی  یابد.شدت می ،مناسبی ندارد

ی موارد ظهور و همچنین در برخ دهای نارس و ناقص که تعداد کمی دانه داشته و یا اصوالً دانه ندارناللبایجاد رشد، 

بسیار ر ن انتشار بیماری از طریق بذولی امکا ،تواند منتقل شودبیماری از طریق بذر میاین گرچه ا .شودپاجوش می

 .خواهد بودن دیمف ذرتعملکرد قارچی در های ناشی از این بیماری پاجوشطبیعتا  .محدود است

 نتیجه گیری:

معنی دار  ،یبه ساقه اصل یفیزیک بدون آسیبذرت مزرعه  عملکرددر  اجوشپ شکیلت تاثیر، اصل کیعنوان  به

 یصلا ساقه معموالً بر عملکرد دانه ذرت دارد. یکم ریتأث اجوشدهد که حذف پینشان م ریاخ قاتیتحق . اکثرنیست

 در مزرعه اجوشپ شکیلت. شوندیها خشک م اجوشپ درنهایتو  کندغلبه می هابه پاجوش در رقابت برای منابع

فزایش ابه و  هدش لبال دیبه تول منجر ممکن است شده باشد، سبزبسیار پایین با تراکم  ایاست  دهید بیکه آس یا

 د.نمایکمک عملکرد دانه 

 ذرت است. یولوژیزیاز ف یعیطب بخش کپاجوش ی لیدتو 

 دهد. یمطلوب رشد را نشان م طیمعموالً شرااست و   "یعاد"در ذرت  پاجوش 

 ندارد. یضرر ذرت یساقه اصل یبرا یبه طور کل پاجوش 

 شکیل پاجوش ممکن است نشانه تراکم پایین در مزرعه نسبت به پتانسیل عملکرد موجود باشد.ت 

 شده که ممکن است مفید باشد تشکیل پاجوشفصل،  لیدر اوا یساقه اصل یدگیدبیاغلب بدنبال آس. 
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