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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

 رتاکم کشت رد رذت

 کنندگان ذرت دیمهم است که تول اری، بسغالت متیذرت و نوسان ق دیتول یها نهیهز شیبا افزا

 نزایمربوط به م ماتی. تصمرندیبه حداکثر رساندن سود بگ یکاشت برا هنگامدر  یحیصح ماتیتصم

رت را ذ دیتول نهیاز کل هز درصد 10حدود بذر  رایز، برخوردار هستند یا ژهیو تیاز اهم بذر مصرفی

 در بر میگیرد.

 است. یضرور بوتهمطلوب  تراکم، ذرت دیخالص حاصل از تول عملکردبه حداکثر رساندن  یبرا

رسد.  یم خود زانیخاص به حداکثر م تراکم کیو در  ابدی یم شیافزا اهیگ شتریب تراکمذرت با  عملکرد

ه به در هر مزرع اهیمطلوب گ تراکم شود. یاغلب منجر به کاهش عملکرد م سطح نیفراتر از ا تراکم

 دارد. یبستگ یو اهداف عملکرد یعملکرد واقع لیپتانس

با  و درس می بوته در هکتار به حداکثر 81،500 یینها تراکمعملکرد ذرت در در اکثر ارقام جدید 

د خالص یابد اما میتواند موجب کاهش سونمی ، کاهش بوته در هکتار 110،000 تا اهیگ تراکم شیفزاا

ی ینهاکشاورزان به تراکم اقتصادی ، به حداکثر رساندن سود یبرا، دهد ینشان م قاتیتحقشود. 

بذر و  تمیق توجه به با تراکم میتواند نی، اگرچه ادارند اجیبوته در هکتار احت 84،000تا  80،000

 باشد.ذرت متفاوت قیمت 

 کاشتتراکم 

از  باشد. اهیمطلوب گ تراکماز  شتریب دیکاشت با زانی، مفصل لیدر اواگیاهچه ها ت خسارجبران  یبرا

گیرد هدف قرار  تراکمباالتر از  بسته به درصد قوه نامیه درصد 15تا  10این رو الزم است تراکم کشت 

شت ک درصد خسارت، تراکم 12در ذرت دانه ای با احتصاب  را جبران کند. فصلاول تا خسارات 
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. البته رساند یمزارع به حداکثر م شتریخالص را در ب عملکردبذر در هکتار  100.000تا  89600

هرچه کشت دیر هنگام تر باشد، باید تراکم را باالتر برده تا عملکرد ارتقا یابد. تراکم بهینه کشت به طور 

ش متوسط عملکرد عمومی تحت تاثیر فاصله ردیف نیست. با این وجود فاصله ردیف کمتر موجب افزای

باالتر ذرت  زودرس یدهایبریه یبراگیاهی مطلوب  در ذرت های زود رس خواهد شد. درواقع تراکم

 شتربی ٪10بوته مطلوب  تراکم، در ذرت سیلویی نیز به طور کلی شده است. هیتوص یاز دستورالعمل ها

 است. یاز ذرت دانه ا

ر هر دکمتر  اهیهزار گ نیت است و معموالً چندمطلوب متفاو یزراع تراکمبا  یاقتصاد نهیبه تراکم

 اکمتر ی، رویزراع تراکم یبه جا دی، بابه حداکثر رساندن سود خالص یهکتار است. کشاورزان برا

 ازینبه حداکثر رساندن سود مورد  یکه براتراکم مطلوب اقتصادی  د.نماینتمرکز  یمطلوب اقتصاد

 . است بذر نهیذرت و هز متیقیز تحت تاثیر ، ناست

 بوتهمطلوب  اهمیت تراکم

عمده  دهنها کیبذر را به  نهی، و هزبرابر شده است چهارسال گذشته  20ل بذر هر هکتار در طو نهیهز

داکثر به ح یعاقالنه برا تیریمد میتصم کی یاهیگ تراکم یساز نهیکند. به یم لیذرت تبد دیدر تول

 ذرت است. دیرساندن بازده خالص از تول

ملکرد در هکتار و عبوته ، عملکرد دانه ذرت در هر هکتار عملکرد تعداد غالت ریکرد ساعملهمانند 

 ، اماابدی یکاهش متراکم  شیاست. اگرچه عملکرد دانه در بوته با افزا بوتهشده توسط هر  دیدانه تول

 یم شیاعملکرد دانه در هر هکتار افز، باشد یکافنهایی به عملکرد  دنیاگر رطوبت خاک تا زمان رس

 نید بنابراکن ینم دیتول بارورجو ، ذرت پنجه  ایمانند گندم  غالتخانواده  یاعضا ری. برخالف ساابدی

 کی،  یوربه حداکثر عملکرد و سودآ یابیدست ی، برا نیرا جبران کند. بنابرا فیضع تراکمتواند  ینم

  است. یضرور بوتهمناسب  تراکم

 تراکم لیاز آن به دل ی، بخشاست شیوم در حال افزاعملکرد ذرت در سه دهه گذشته به طور مدا

 یکاف تراکم به حداکثر رساندن عملکرد به یبرا البتهشود.  یاستفاده م کشاورزانکه توسط  باالتری است

قابت رباعث  رایشود ز یمنجر به کاهش عملکرد منیز  از حد مطلوب شیبتراکم  اما ،است ازین بوته

 نهیزه شیباعث افزاشده و همچنین و آب  ی، مواد مغذدیند نور خورشمنابع محدود مان یبرا اهانیگ

 .گرددیمنیز  دیتول

 تراکم بوتهپاسخ عملکرد ذرت به 

که  یمعن نی، به ادهد ینشان متراکم بوته پاسخ درجه دو به به صورت منحنی ذرت معموالً  عملکرد

رسد.  یخود م زانیص به حداکثر مخا تراکم کیو در  ابدی یم شیافزا اهیگ شتریب تراکمعملکرد با 

منجر  لزوماً اهیگ تراکم شی، افزانیشود. بنابرا یسطح اغلب منجر به کاهش عملکرد م نیفراتر از ا تراکم
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با  سهینشان داده است که در مقا یقاتیمطالعات تحقدر شکل زیر شود.  یعملکرد دانه باالتر نم دیبه تول

 . تا حداکثر بازده حاصل شود شوند کشتدر تراکم باالتر  دیبا جدید یدهایبریه یمیقد یدهایبریه

 

 

 
 

خر خاص در اوا طوربه  شهیر ساقه وقدرت  شی، افزایتحمل بهتر به خشک لیبه دل جدید یدهایبریه

حمل / حشرات ، قادر به ت یماریدر برابر ب شتریو مقاومت باسترس انواع به  تی، کاهش حساسفصل

 هستند. شتریب تراکم

 تراکم بهینهتعیین 
 نییل به تععوام نی. درک بهتر اردیقرار گ یادیعوامل ز ریتواند تحت تأث یمبوته در ذرت مطلوب  تراکم

 نهیهب تیکند. عوامل عمده موثر بر جمع یبه حداکثر عملکرد کمک م یابیدست یدار برا یمعن تیجمع

 است: ریبه شرح ز اهانیگ

ذرت  اهیمطلوب گ تراکمبر  رگذاریعوامل تأث نیمهمتر از یکیعملکرد  ی: اهداف واقعیسطح بهره ور

قابل  بطور کیلوگرم در هکتار( 6700کم بازده )به عنوان مثال طیمح کیدر  اهیمطلوب گ تراکماست. 

 ر هکتار(کیلوگرم د 15،000با بازده باال )به عنوان مثال  طیمح کیمطلوب در  تیکمتر از جمع یتوجه

ود. ش نییتع یحوزه از نظر سطح بهره ور نیا نانهیواقع ب تیاس وضعبر اس دیبا نهیت بهیست. جمعا

و  طیخاک و مح طیبا شرا نیمزرعه مع کی یبرا اهیمطلوب گ تیجمعو شده  ینیب شیپ یعملکرد واقع

،  شداب شتری، هرچه انتظار عملکرد ب یقاعده کل کیشود. به عنوان  یم نییتع تیریسطح مد نیهمچن

 .است اهیگباالتر  تراکمبه  ازین

بوته  33000تراکم کشت بهینه 
بوته  81،500در جریب معادل 

 در هکتار برای ارقام جدید

بوته در  30000تراکم کشت بهینه 
بوته در هکتار  75،000جریب معادل 

 برای ارقام قدییم

ب(
ل در جری

ش
ت )بو

عملکرد ذر
 

 بوته در جریب( 1000تراکم کشت )
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ترس و تحمل اس یکیژنت لیپتانس یمیقد یدهایبریبا ه سهیدر مقاجدید  یدهایبری: ههیبریدانتخاب 

 افتهیبهبود  یایجذب کامل مزا ی، برانشان داده شده استباال دارند. همانطور که در شکل  یشتریب

  است. ازیمورد ن اهانیاز گ یشتریب تی، جمعجدید یدهایبریه یکیژنت لیپتانس

تر )به عنوان زودرس یدهایبریگذارد. ه یم ریتأث اهیمطلوب گ تیبر جمع زین دهایبریه ینسب رسیدگی

 شنهادیپ دیر رس یدهایبریه یاز آنچه برا شتریب اهیگ تجمعی ٪15-10معموالً به  (روز 90-85مثال 

 دارند.  ازین روز( 112)بیش از  شود یم

 یاراد یدهایبریمتفاوت هستند. ه زین باللبرگ و نوع ت ی، موقعتاج پوشش یاز نظر معمار دهایبریه

خل در دا دیشنور خور یعمود عیتوز ستادهیا یبرگها رایمناسب ترند زتراکم باالتر  یبرا ستادهیا یبرگها

کشت  تحت تراکم کمبهتر است  با اندازه منعطف  ارقام دارای باللکنند.  یم لیرا تسه پوشش تاج

هتر ابت هستند، بداری بالل با اندازه ث ی موجود کهدهایبریهاما در اکثر  ابدی شیافزاشوند تا سایز بالل 

 کاشته شوند.است با تراکم بیشتری 

در صورت  نیدر دسترس بودن رطوبت خاک است بنابرا ریتحت تأث اری: عملکرد ذرت بسرطوبت خاک

 از یوبت خاک کافرط یرا انتظار داشت. وقت یشتریتوان عملکرد ب ی، ممحدود نبودن رطوبت خاک

وته بم باالتر تراکاز  یل، عملکرد دانه به طور کباشد اهانیبه موقع در دسترس گ یبارندگ ای یاریآب قیطر

 است. مید طیاز شرا شتریب یاریآب طیدر شرا تراکم مطلوب، نیبرد. بنابرا یسود م

در کاشت را  ریتاخ اهیگ شتریب تیکنند که جمعتصور ممکن است  زارعیناز  ی: برخکاشت خیتار

 تیمعجکاشت و  خیتار نیب یفیمدت نشان داده است که رابطه ضع یمطالعات طوالناما کند.  یجبران م

 هنگامدیرو  هنگامکاشت زود خیتار نیب اهیگ لوبمط تی، جمعگریوجود دارد. به عبارت د اهیمطلوب گ

 کند.  ینمایجاد  یدار یمعن رییتغ

 مطلوب یزراع کمترامطلوب در مقابل  یاقتصاد تراکم

 متراک نیز ااکند. فراتر  دیعملکرد دانه را تول نیشتریاست که ب یتراکم، یمطلوب زراع تراکماز  منظور

 نیشتریباست که  یتراکم، یمطلوب اقتصاد تراکم، وجود نیانتظار داشت. با ا دینبا یسود عملکرد چیه

، اردد یعملکرد بستگ هفقط ب یزراع مطلوب تراکمکه  یکند. در حال جادیخالص را ا یبازده اقتصاد

 یقتصادامطلوب  تراکم، نی. بنابراردیگ یدانه را در نظر م متیبذر و ق نهیمطلوب هز یاقتصاد تراکم

اورزان کمتر در هر هکتار(. کش اهیهزار گ نیاست )معموالً چند یمطلوب زراع تراکمکمتر از  شهیهم

رکز تم یمطلوب اقتصاد تراکم ی، رویزراع تراکم یبه جا دی، بابه حداکثر رساندن سود خالص یبرا

 کنند.

 و بذر 90،000ذرت با  بذر سهیک کی یبراریال 9،000،000در نظر گرفتن با : به عنوان مثال

که در هکتار بیشتر کاشته شود باید   یبذر 5000، هر یدانه ا ریال برای هر کیلو ذرت 50،000
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 تعدادحالت، اگر کشاورز بخواهد  نی. در اشودهکتار  درکیلوگرم  10موجب افزایش عملکرد بیش از 

ر هکتار عملکرد کیلوگرم د 10حداقل  دیدهد، با شیافزابذر در هکتار  90000به  85000بذر را از 

 تیجمع شیعملکرد با افزا شیافزا نیبذر را جبران کند. اگر ا یاضاف نهیبدست آورد تا هز یشتریدانه ب

باشد در  یزراع تراکم نیبوته در هکتار ممکن است بهتر 90،000صورت  نی، در ابرآورده نشود اهیگ

 است. یاقتصاد نهیبه تراکمبوته در هکتار  85000که  یحال

 مصرفی بذر زانیم

در  مطلوب تراکم محاسبه نمایید تارا  مصرفیبذر  زانی، الزم است که ماهیمطلوب گ تراکم نییاز تع پس

، اما ددارن یتنگاتنگ یگرچه همبستگمصرفی و تراکم کشت نهایی، میزان بذر . حاصل شودزمان برداشت 

 ده است.ش هکاشت بذرهای ٪90 تا ٪85 بینمعموالً تراکم بوته نهایی هستند.  کسانیبه ندرت در مزرعه 

 یه بذر واین میزان کاهش تراکم نسبت به بذر مصرفی ناشی از دو عامل است. عامل اول میزان قوه نام

 ریم ومرگ  زانیماست.  خسارت به بوته ها در زمان عملیات کاشت و داشت در مزرعهعامل دوم میزان 

  باشد. تواند یمهم  شتریب ی( حتادیز بقایایبا  خاکورزیکمتر مساعد )مانند مزارع بدون  طیدر شرا

ریخچه تا و همچنین بذرکیسه  برچسب با در نظر گرفتن میزان قوه نامیه مندرج در زارعین بهتر است

وارد  یق تراکم نهایی بوته در مزرعه خود در سالهای گذشته که نشان دهنده میزان متوسط خسارتدق

ایان ذکر ش .نمایند لیتبدمصرفی مناسب بذر  زانیرا به مخود مورد نظر بوته  شده به بوته است، تراکم

حله از مر است برای تعیین تراکم نهایی موجود در مزرعه الزم است شمارش جمعیت موجود بوته بعد

 برگی انجام شود تا تخمین دقیق تراکم موجود در مزرعه مشخص شود. 6

 ٪95 استقرار آن تیموفق زانیبوته در هکتار باشد و م 85000هدف  بوته ترکم: اگر به عنوان مثال

ود. بذر در هکتار خواهد ب 89473=  0.95÷  85000 تیجمع نیبه ا یابیدست برای بذر نرخ ، باشد

ه به الزم است زارعین با توج .است هکتار در بذر 94444 بذر نرخ ، باشد ٪90 تیموفق زانیاگر م

ایم دتراکم بهینه هدف در مزرعه خود فواصل کشت را به دقت معین نمایند و در زمان کشت به طور 

 بهظور محاسفواصل کشت را کنترل نمایید تا در نهایت به تراکم نهایی هدف در مزرعه خود برسند. به من

ت توسعه محاسبه تراکم کشت و تعیین میزان بذر مورد نیاز ارقام مختلف شرک دقیق این مطلب، سامانه

نجام کشت ذرت طراحی شده است. برای دیگر ارقام نیز در صورت اطالع از وزن هزار دانه، امکان ا

 محاسبات در این سامانه فراهم است. 

 ریبا نرخ متغمصرفی بذر  یفناور

و  شی، بافت ، فرسا بی، ش یخاک ، زهکش یو بهره ور یزی، حاصلخ یاک )توپوگرافتنوع خ لیدل به

. ستندیبرخوردار ن کسانی یمطلوب اقتصاد تراکم، از مزرعه کیاز  ییبخشها یحت ای، مزارع نی( برهیغ

میدهد تا میزان بذر مصرفی در هنگام کاشت در بخش اجازه  به زارعین ریبا نرخ متغمصرفی بذر  یفناور
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ی مختلف در یک مزرعه است تیریمناطق مدبر  یمبتن ستمیس نیاای مختلف یک مزرعه متفاوت باشد. ه

امر  نی. اتاریخچه عملکرد گیاه در بخش های مختلف مزرعه در سالهای گذشته متکی استبر که 

حاصل ، یقبل یاز فصول زراع یفصول زراع نیبهتردر عملکرد استاندارد  یداده ها یمعموالً با همپوشان

است و به درک  دیمف اریمنظور بس نیا یشده برا یعملکرد درجه بند یتورهایشود. استفاده از مان یم

و ماهواره  ییهوا ریابزارها مانند سنجش از دور )تصاو گریکند. از د یکمک م مزرعه ایبهتر تنوع درون 

( و نمونه پوشش تاج بر بازتاب یمبتن یخاک و داده ها یکیالکتر تی)هدا ینیزم ی( ، سنسورهایا

مناطق  نییاستفاده شوند. پس از تع تیریمناطق مد فیتعر یتوانند برا یم زیاز خاک ن یشبکه ا یبردار

اجرا  ریکرد و سپس توسط دستگاه کاشت با نرخ متغ جادیاشده را  زیتجو یتوان نقشه ها ی، میتیریمد

و  ازدهدر مناطق کم ب ردر بذ ییصرفه جو ریبا نرخ متغ مصرفی بذر یها یفناور یکرد. هدف اصل

 شیبذر و افزا یکل نهیکاهش هز یبرا ،برخوردار هستند یشتریب دیکه از تول یدر مناطق شتریکاشت بذر ب

  سود خالص است.
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