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 رذتلکرد  عم  چه ردیرات ظهور غیر یکنواخت گیاه ث  ات

 علل ظهور غیر یکنواخت گیاهچه ذرت 

هر اظ یکنواخت غیرممکن است به طور ذرت مناسب نباشد، گیاهچه  در کاشت ییآب و هوا طیشرا ایخاک زمانیکه 

در  .شندشده بار هامختلف ظ یدر زمانها اهانی، اما گکامل حاصل شود سطح سبز تیدر نها شود. البته ممکن است

خت بر انوبز غیر یکتاثیر سطح س زانیم یریاندازه گاین مقاله عوامل موثر در ظهور غیر یکنواخت گیاهچه ذرت و 

سبز غیر  سطح تیریمد یرا برا ییهاهیصتوعملکرد نهایی محصول ذرت مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین 

 دهد.یارائه م کنواختیبه دست آوردن ظهور  یرا برا ییهادهاشنیو پیکنواخت 

 در سطح مزرعه رطوبت خاکدر میزان  فاوتت

عد از ب یکم ای تزمان کاشبذر  بستررطوبت خاک در  ریذرت معموالً در اثر سطح متغ غیر یکنواخت گیاهچه ظهور

 عهمزر کیطق از منا یبذر در بعض یجوانه زن یبذر ممکن است براکاشت شود. رطوبت در عمق  یم جادیکاشت ا

غیر عه مزر کیتواند در یم یوگرافتفاوت در نوع خاک و توپ لیبذر به دلکاشت . رطوبت خاک در عمق باشدنفراهم 

تواند تماس یمک( خاکورزی در شرایط نا مناسب )رطوبت باالی خااز  ناشیبستر بذر پر از کلوخه باشد.  یکسان

 . دهدیمنرا  ینزجوانه  یبرا یامکان جذب رطوبت کاف بذوراز  یکند و به بعض جادیبذر و خاک ا نینامتوازن ب

ست که اخاک خشک  کاشته شده در یاز بذرها ناشی، جوانه زنی غیر یکنواخت در مزارع ذرت از موارد یاریدر بس

. در دنی زننمجوانه  د،باشتواند چند هفته پس از کاشت یکه م یوقوع بارندگانجام آبیاریهای بعدی و یا تا زمان 

به  یبستگ هاهگیاهچازه بلندتر و کوتاهتر داشته باشد که تفاوت اند اهانیاز گ یتواند مخلوط یمزرعه م کی، جهینت

 نیاست ب ممکنگیاهچه زمان ظهور  دریافت رطوبت کافی برای جوانه زنی خواهد داشت.تا بذر زمان کاشت 

 اوت باشد.متف گرید چهاهیبه گ چهاهیگ کیاز  ای، گرید فیرد به فیرد کی، از مختلف یک مزرعه یقسمتها

 سطح مزرعه خاک یدما در میزان فاوتت



 اثیرات ظهور غیر یکنواخت گیاهچه در عملکرد ذرتت                                                                                                                                                                  
 

  رذت     توسعه کشت  شرکت          
2 

م اشت زود هنگاشود، خصوصاً هنگام کیمغیر یکنواخت گیاهچه ذرت باعث ظهور  نیزخاک  غیر یکنواخت در یدما

ون راگر خاک د ای ر متفاوت باشد،وبذکاشت . اگر عمق خاکورزی در مزارعهای کماستفاده از سیستم طیدر شرا ای

 یایگر بقاا مچنینه. تواند متفاوت باشدیخاک در عمق بذر م یمتفاوت باشد، دما یمزارع از نظر نوع و توپوگراف

 یبقایای گیاه ریبذور کاشته شده در ز ،شودن عیتوز کنواختیبه طور  یخاکورزکم  یها ستمیسقبلی در  محصول

که  ییز بذرهاا رتریچند روز د یتر هستند و بطور کلدر معرض خاک خنک ،د معمولتر از حقیعم یکم ای نیسنگ

 ژهیاک به وخ ریمتغ یدما ی. اثرات منفجوانه میزنندشوند یدر عمق کم کاشته م ای بدون پوششخاک  ریدر ز

نوسانات . دارد تیمباشد، اهسانتیگراد درجه  10 یبه آستانه بحران کیکه درجه حرارت در منطقه بذر نزد یهنگام

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

 واملع ریسا

اهچه ذرت است موجب ظهور غیر یکنواخت گیممکن نیز  یماریب ایحشرات ها، علف کش بی، آسسله بستن خاک

کشت  یرت بجاذکنندگان دیدهد که تولیرخ م یذرت هنگام هچهغیر یکنواخت گیا، ظهور نهایتا. در مزرعه شود

 ن مینمایند. کمبود گیاهچه را جبراو پر کردن تراکم کشت موجود، واکاری با ، دهید بیمزارع آس مجدد در

 تاثیر جوانه زنی غیر یکنواخت بر عملکرد ذرت

 یبراشود. یم سرریکوچکتر و د یهابزرگتر و زودرس باعث کاهش عملکرد گیاهچههای ذرت بین گیاهچهرقابت 

شت کتراکم  یشبیه ساز، محققان با گیری میزان کاهش عملکرد ناشی از تراکم غیر یکنواخت در مزرعهاندازه

 د.نموده ان ، تاثیر تراکم غیر یکنواخت بر عملکرد را بررسیمختلف هایاستفاده از تاریخ کشت ومتفاوت 

کاهش تراکم تار( و هزار بوته در هک 70ه در مزرعه، کشت با تراکم کامل )ایجاد ظهور غیر یکنواخت گیاهچبرای 

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

 ،لکرد ذرتانجام شد. برای مشخص کردن تاثیر تراکم و ظهور غیر یکنواخت گیاهچه در عم دیر(روزه )کشت

چه در یک تراکم کشت ظهور دیر هنگام گیاه 4/3و  2/1، 4/1در جوانه زنی با استفاده از  تأخیرالگوهای متفاوت 

فته اکم کاهش یا( مورد بررسی واقع شد. برای روشن شدن تاثیر کاهش تراکم، ترهزار بوته در هکتار70ثابت )

 شد.  در مزرعه ایجادنیز  4/3و  2/1، 4/1همین نسبت ها، با متناسب 

 غیر یکنواخت گیاهچهظهور  ریتأث

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

رت شد. اما ذدرصدی در عملکرد  7جوانه ها موجب کاهش  4/3کاشت متوسط و ظهور دیر هنگام  تأخیرهمچنین 

زم به ذکر است درصد از عملکرد کاسته شد. ال 12تراکم کامل گیاهچه  )کشت دیر( و تأخیرروز  20در کشت با 

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

ه تأخیر م نسبت بمیشود کشت به موقع محصول حتی اگر همراه با عدم یکنواختی در استقرار گیاهچه باشد باز ه

  اولویت دارد. کشت
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د نسبت س درصد عملکردر هفت منطقه مختلف. کاهش عملکرد ذرت بر اساذرت تاثیر ظهور غیر یکنواخت گیاهچه بر عملکرد دو رقم 

( محاسبه شده وته در هکتارهزار ب70ظهور یکنواخت و تراکم کامل )، به موقع( با تاریخ کاشت تن در هکتار 5/12به حداکثر عملکرد )

 است. 

 

 اثرات کاهش تراکم کشت

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

 نموداربا از دست رفتن گیاهچه و کاهش تراکم کشت از مقایسه شرایط مختلف در  قیاسهنگام گیاهچه در بزنی 

 درصد 90 عملکردکشت شدند،  تأخیربا  روز 20 اهانیگ 4/1ه ک ی، هنگامنمودارقابل مشاهده است. بر اساس این 

. (نمودار)ستونهای قرمز درصد خواهد بود 90ها از دست بروند، عملکرد باز هم اما اگر همین نسبت از گیاهچه بود،

در مقایسه کشت دیر هنگام ، اگرچهکند.  یکمک نم یکل عملکردبه  ررسید اهانیدهد که حضور گ یم ننشا نیا

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

. (نمودارستونهای سبز ها از دست رفته باشند)از گیاهچه 2/1ای است که مزرعهاز عملکرد  شتردرصد بی 10 ،ررسید

ایط ذکر شده، توانایی گیاه ذرت در استفاده از فضای های دیر رس در شربه نظر میرسد دلیل تفاوت تاثیر گیاهچه
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ها به موقع مستقر شده اند امکان گسترش و پر نمودن فضا را گیاهچه 4/3خالی در مزرعه باشد. در هنگامی که 

ها از دست گیاهچه 2/1ه ذرت امکان جبران اباقیمانده ضرورتی ندارد. اما گی 4/1خواهند داشت لذا واکاری برای 

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

 
 

 مدیریت جوانه زنی غیر یکنواخت 

و  ر از مزرعهبخشی به بخشی دیگاز  الگواین است.  کنواختی ریغ جوانه زنی یکل یالگو نییقدم، تع نیاول

در سطح  جوانه زنی یالگو نیتر جیبا توجه به رامزرعه را الزم است هر متفاوت خواهد بود.  هر مزرعهدر  نیهمچن

 .نمایید تیریمدآن مزرعه 

 ؟یتأخیرها گیاهچهحفظ 

 .دیکن یخوددار ر زنیولتیواتو، از دفن آنها هنگام کدارند تأخیرروز  15تا  10بین  یتأخیرها اگر گیاهچه •

 روزه جوانه زده اند، انها را حفظ کنید.  20 تأخیرها با از گیاهچه 2/1اگر  •

اثیر یت چندانی نخواهد داشت زیرا تروز یا بیشتر جوانه زده اند، حفظ آنها اهم 20ها ظرف گیاهچه 4/1اگر کمتر از  •

 چندانی در عملکرد نهایی نخواهند داشت. 

 ؟واکاری لزوم 

 5نهایی نخواهد داشت ) کاری تاثیر چندانی بر عملکردواباشد،  روز 15کمتر از گیاهچه  جوانه زنیدر  تأخیراگر  •

 الگوی دیر جوانه زنی بدون در نظر گرفتن درصد( 

درصدی  10ت موجب افزایش واکاری ممکن اس، یا بیشتر دیر جوانه بزنند روز 20ها از گیاهچه شتریب ای 2/1اگر  •

ی در درصد 10ایش افز ی، بازده اقتصادطیراش نیدر ا واکاریدر مورد  یریگ میتصم یبرانهایی شود. در عملکرد 

شده در  ر واکاریعملکرد را با هزینه های مورد نیاز برای واکاری و همچنین ریسک مشکالت جوانه زنی در بذو

 و تصمیم الزم را اتخاذ نمایید.  گرفتهنظر 

 کشت مجدد یا واکاری؟

رایط اقتصادی هم میتوانید بسته به ش(، هاگیاهچه ترشیب ای 2/1از دست دادن ) گیاهچه یک مزرعه با تراکم پایین در

های خت گیاهچهغیر یکنواو ظهور  دیپر کنبا واکاری موجود را تراکم  دیتوانیمکشت مجدد انجام دهید و هم 

 .دیریحاصل را بپذ

           تأخیر  روز  10تأخیر              روز  10
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ا انجام ست واکاری را بهتر، از دست رفته باشد هاگیاهچه شتریب ای 2/1، اولیهپس از کشت روز  15اگر ظرف  •

ای ه فیردبین ر د کنواختینسبتاً واکاری و پر کردن تراکم موجود، خصوصا اگر واکاری در فواصل  زیرا، دهید

وز بعد از کشت اولیه معموال برای تعیین تراکم ر 15 ،لبته. ااحتماال بهتر خواهد بودهای اولیه انجام شود، گیاهچه

 بود.خواهد زود  یلیخنهایی 

درصورتی که فرصت کافی ، از دست رفته باشد هاگیاهچه شتریب ای 2/1، هیاز کاشت اولیشتر بعد روز یا ب 20اگر  •

جدد کشت مرد عملک لیپتانس بهتر است مجدد زمین را کشت نمایید. در این حالتبرای کشت مجدد وجود دارد، 

ز ا نه های کشت مجددت به هزینسبرا  یعملکرد احتمال شیافزا نیااز واکاری خواهد بود.  شتربی درصد10 احتماالً

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

 مالحظات سایر 

الف زمانی اختنسبت به ها با استفاده از تفاوت بین مرحله فنولوژیک شاید ارزیابی ظهور غیر یکنواخت گیاهچه •

 تأخیرشد، موجب  داد که شرح روزه 20تا  10کاشت  یهاتأخیرطالعه در این م. تر باشد، دقیقهابین ظهور گیاهچه

 یها طیمحها در اهچهگیظهور در  تأخیرممکن است ، لحا نیشد. با اها گیاهچهظهور مراحل فنولوژیک مشابه در 

با  نهاایر ظهور گدمطالعه، این مشخص نباشد. در  یواقع یزمان تأخیربه عالوه ممکن است  ،متفاوت باشد ،مختلف

وجود داشت.  هیاول اهانیگ یبرگ قابل مشاهده( رو طوقه 3تا  2) یبرگ مرئ 5تا  4، روزه 10در کاشت  تأخیر

 بود. هیاول اهانیر گدبرگ قابل مشاهده(  طوقه 5تا  4) یبرگ مرئ 9تا  7، ادافت تأخیربه  روز 20کشتکه  یهنگام

دیگری لعه طادر مگذارد. ب ریتأث یی که دیر تر ظهور میکنندهاگیاهچه یتواند بر عملکرد نسبیمنیز  یاهیگ تراکم •

روز  15ها هاز گیاهچکشت نیمی که ، هزار بوته در هکتار 75با در یک تراکم گیاهی که  یهنگام ،مشخص شد

ین شرایط دیگر با هم در عملکرد نهایی مزرعه نسبت به مزرعهرا  یکمتر اریسهم بس کشت رید اهانی، گافتاد تأخیر

تر، امکان رسیدن در واقع، به علت شرایط رقابتی سبکدادند.  لیتشکهزار بوته در هکتار  60اکم کشت و تر

 های پایین تر کشت بیشتر فراهم است.های اولیه در تراکمر کرده اند به گیاهچههایی که دیر تر ظهوگیاهچه

ر ف رشد در کنادر دو مرحله مختل اهانیگبین  میمستقبه دلیل رقابت  ،مزارع با تراکم کشت غیر یکنواخت •

 ترمسن اهانیگ زیراتراکم کشت یکنواخت خواهند داشت. مزارع با تری نسبت به معموال عملکرد پایین، گریکدی

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

با  انهد برداشتبه  تواندیمموضوع  نی. اهستند یرطوبت دانه باالتر یهنگام برداشت محصول دارا ررسید اهانیگ

 اهانیشود. گیم ،دنکرخشک  نهیهزافزایش و  به دانه بیآس شیرطوبت متفاوت منجر شود، که باعث افزا زانیم

ن همچنی. تر هستندو ریشه های جانبی کمتر نسبت به ورس حساس کوچکتر یساقه ها لیبه دل نیهمچن ررسید

ه ر صورتی کذکر شده دمشکالت رس نیز مشکل خواهد بود. رس و دیرزود هایداشت باللتنظیم کمباین برای بر

ین روز برسد، ا 20به  تأخیرزمانی که این  ، امار کمتر خواهد بودروز باشد بسیا 10ها تا بین ظهور گیاهچه تأخیر

 تر خواهد بود.مشکالت جدی
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 هغیر یکنواخت گیاهچاز ظهور  یریجلوگ یبرا ییها هیوصت

 کنواختغیر یور به ط، ممکن است ذرت ستندیکنندگان ذرت قادر به کنترل آن ن دیکه تول یطیعوامل مح لیبه دل

خت ه غیر یکنواظهور گیاهچاز تا توانند به شما کمک کند یم ریز تیریمد یها وهیوجود، ش نی. با اکندظهور 

 .جلوگیری نمایید

 .دشو یشود، خودداریشدن بستر بذر مفشرده  ایث خشک شدن که باع یخاکورز انجام بیش از حد عملیاتاز  •

 لیدالیکی از شود که یمای شدن زمین کلوخهباعث با رطوبت باال  ورزی در خاککه خاک دیداشته باش ادیبه  •

 است. گیاهچه ظهور غیر یکنواخت

است  فیخاک ضع وبذر  نیب. اگر تماس دنمایی یمنطقه از مزرعه بررس نچندی در کاشت هنگام را خود بذر عمق •

 هیانوث یخاکورز اتیملعدر  ریی. تغدنمایی میرا تنظفشارنده بذر چرخ  ای پاش بذرنازل  ست،ین کنواختیعمق بذر  ای

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

ر روی خاک بقایای کشت قبل از بقابل توجه خاکورزی استفاده کرده و بخش صورتی که از سیستم های کمدر 

 ختکنوایه طور بپس از کاشت گیاهی را  یایپوشش بقا ،کشت آالتماشین اطمینان حاصل نمایید که باقی میماند،

 د.نمای عیتوز

 .دنماییکش استفاده شده علف هیتوص زانیرساندن به ذرت، از م بیاز آس یریجلوگ یبرا •

کند، از یم یریگذرت جلو کنواختیاز ظهور سله و اگر  دیرینظر بگ ریز کیپس از کاشت، ظهور ذرت را از نزد •

 .دنماییاستفاده برای سله شکنی دوار کولتیواتور 
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