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 رذت     توسعه کشت  شرکت 

 الگوی کاشت رد رذت

 فاصله ردیف در ذرت

 دنیکش یبرا واناتیحبرای  ازیمورد ن یذرت با توجه به فضادر کشت  فی، فاصله رددر گذشته دور

 کتریبار یهافیردکشت در ، 1960شد. در دهه یم نییها تعفیرد نیبزراعی مانند گاوآهن  زاتیتجه

 100یهافیبا رد سهیدر مقا سانتیمتری 75 یفهاینشان داد که در رد قاتیتحقآغاز شد که  یهنگام

 تیجمع یراعملکرد ب لیپتانس شیافزاتداوم . با توجه به ابدییم شیافزاعملکرد بالقوه ذرت سانتیمتری 

 یهافیا ردب سانتیمتری 75 یفهایرد یجوانب مثبت و منف سهیمقا یبرا قاتیرو به رشد، تحقانسانی 

را  یذدهد تا مواد مغیاجازه م اهانیبه گ فیفاصله مناسب رد .ادامه دارد ترکیبا فاصله بارذرت 

  رساند. یرا به حداقل ممجاور  اهانیگبین گونه ای در  رقابت  ءجستجو و اثرات سو

و اغلب  باشد ریمتغ اریتواند بسیمزرعه مزراعی در  اتیبه عملنسبت پاسخ عملکرد محصول از آنجا که 

را  سیستم های جدیدکشاورزان  ، بهتر استردیگیدر طول فصل رشد قرار م یطیمح طیشرا ریت تأثتح

 .بتوانند تاثیر آنرا بهتر بررسی نمایندکنند تا  شیکوچک در مزرعه خود آزما اسیدر مق

که توسط  یکنونهای فیرد . عرضاستاهش ی کشت در ذرت رو به کهافیزمان، عرض رد در گذر

 75 زارعین شتریاست، و ب ریمتغسانتیمتر  100تا  40شود به طور معمول از یه کار گرفته مب کشاورزان

 50یا  40در بعضی مناطق از عرض ردیف باریکتر در حدود وجود  نی. با اکنندسانتیمتر را استفاده می

 بوده است. سانتیمتر بهتر 75سانتیمتر از  50و در برخی مناطق فاصله ردیف  برند.سانتیمتر بهره می
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 زاتیموارد شامل استفاده از تجه نیا .وجود دارددر ذرت  کتریبار فیعرض رد رایب متعددی یایمزا

 شیافزاامکان ، خاک هیساسطح  شی، افزاهرز ی، کاهش رقابت علفهاایذرت و سو یبرا کسانیکاشت 

 است.  فیو ازدحام کمتر در رد اهیدر هر گ یرینورگ زانیم

ز در هر هکتار در سال( استفاده ا اهیگ 1000) ابدییم شیهر ساله افزاکشت شده  هیایگ تیجمع

که  ی، در حالرندیمنطقه متمرکز قرار بگ کیدر  یشتریب اهانیشود گیباعث م عریض یهاردیف

  شوند.یبهتر م یباعث پراکندگ کتریبار یهافیرد

صل رشد فدر مناطق دارای  ،عملکرد در کیارب یهافیردین تاثیر شتریرود که بی، انتظار میبه طور کل

- ٪7 عملکرد تیمزرخ دهد. در این مناطق ایاالت متحده کمربند ذرت  یشمال یهاالتیامانند کوتاه 

 سانتیمتری 75های سانتیمتری نسبت به ردیف 50تا  40 یها فیذرت کاشته شده در رد برای 10٪

ا بمرتبط عملکرد  شیکه افزا انددادهتا نشان سو نهیدانشگاه مپژوهشگران . استاده شده نشان د

 ودرسزاستفاده از ذرت کوتاه بودن فصل رشد و  لیتواند به دلیم یشمالایاالت در  کیبار یهافیرد

کرده  ابریشم دهی را زودتر طیشروع بین ظهور گیاهچه و مورد نیاز ارقام زودرس ذرت زمان باشد. 

 زسایه اندادر  دینور خورش نفوذ یساز نهیو به هیایگ به کاهش رقابت کیباروفاصله ردیف کشت 

 رساند.یسود مزودرس ذرت  ارقامبه  و کندیکمک م

 ندکیا عملکردافزایش ، ی در ارتباط با فاصله ردیف باریکانجام شده در کمربند ذرت مرکز قاتیتحق

با فاصله  هسیدر مقا یترسانتیم 40 فیفاصله رد یکه برا هرا نشان داده است. دانشگاه پوردو گزارش داد

در  ست.ا افتهی شافزای ٪2.7عملکرد  نیانگیمطالعه سه ساله و سه مکانه، م کیدر  سانتیمتری75 فیرد

 ٪5تا  کیبار یهافیرد لیاست که عملکرد به دل هشدگزارش  یدر کمربند ذرت مرکز قاتیتحق گرید

  .ابدی یم شافزای

ذرت در  لفارقام مختها و مکاندر  ووایآ یالتیدانشگاه اد مانن ،با این وجود تحقیقات در دیگر مناطق

داری بر سانتیمتر تاثیر معنی 75سانتیمتر و  40فاصله ردیف که  مطالعه سه ساله نشان داده است کی

ه ردیف فاصلنکته مهم است که هنگام استفاده از  نیحال توجه به ا نیبا انداشته است. ذرت عملکرد 

 .افتیخواهد کاهش ن عملکرد، باریک

دیف در برای بررسی دقیقتر اثرات کاهش فاصله ردیف در ذرت مقایساتی در ارتباط با انواع فواصل ر

 (.1انجام شده است )شکل های زیادی پژوهشکشت تک ردیف و کشت دو ردیفه 
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 ( آرایش کشت در سیستم کشت دوردیفه1شکل 

ا دو ردیفه بکشت  کیدر نبراسکا، کشت ذرت  یشینما یهاسه ساله طرح نیانگیماز  ،یبررسیک در 

 تک زهر دو ا ،سانتیمتری 90فاصله ردیفه با کشت تک  کیو  سانتیمتری 75 یدوقلو فیفاصله رد

 (. پاییننمودار ) برتر بودند سانتیمتری 75و  40ردیفه 
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 یهافاصله باه فیرد کرقم تجاری یدو  سهی، مقایپیسیسیدر ممشابه دیگر ساله  کی مطالعه کدر ی

تک د که مطالعه نشان دا نیاسانتیمتری انجام شد.  100 با فاصله هفیدو ردسانتیمتری با  100و  75

 پاسخ یبررس یبرادیگری  قاتیحقدر ت .عملکرد را داشت لیپتانس نیباالتر سانتیمتری 75یف رد

با  سهیقامدر ین دو ردیف دوقلو ب سانتیمتر 20تا  17ه با فواصل فیرددو ذرت  دیتول ستمیس کیعملکرد 

در لبته ا. تسانتیمتر نیز تاثیر معنی داری بر عملکرد نداشته اس 75کشت ذرت تک ردیفه با فاصله ردیف 

)رقم  ددهدر مزرعه باالتر  هیایگکه پاسخ مثبت نسبت به جمعیت ارقام ذرتی صورتی که کشاورزان از 

 .خواهند داشت با فواصل ردیف کمتر وجودملکرد ع امکان افزایشاستفاده نمایند،  تراکم پذیر(

 فیردتک ، از جمله فاصله فیفاصله ردانتخاب  یبرا میتصم نیمهمتر ی بهینهاهیگ تیجمع انتخاب

، فیرد گرفته شود، صرف نظر از فاصله دیکه با یمیتصم نیمهمتراز این رو  است. ردیفهدو یا کیبار

  است.اهی کشت گی تیو جمع ذرتاسب نمرقم مربوط به انتخاب 

 

 
 سانتیمتر 20 ردیف دوقلوی دوردیفه با فاصلهذرت با کشت وری آبی در کشت تک ردیفه بهره یسه( مقا2شکل 

 ذرت ردیف باریک در جوانب مثبت فاصله 

 باشد: ریتواند شامل موارد زی( مسانتیمتر 55 )کمتر از کیبار فیبالقوه فاصله رد یایمزا

 سانتیمتر 20کشت دو ردیفه با فاصله ردیف دوقلوی  سانتیمتر 75با فاصله ردیف  هکشت تک ردیف
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تر یساومهای مجاور گیاهچه از گیاهچهفاصله هرچه  ،یاز نظر تئور :متساویی اهیگ فاصلهالف( 

در صورت  کند.یو نور کمک م ی، مواد مغذآب یبرا اهانیگ نیبه حداقل رساندن رقابت ب باشد، در

 .بسیار مفید استتواند یم ایونهگ نبی رقابت کمتردر مزرعه  زاتنش عامل کیوجود 

تاج  عید باعث بسته شدن سرتوانیم کیبار یهافیرددر  کشت :هرز یبهتر علف ها کنترلب( 

 .هرز شود یتواند منجر به کنترل بهتر علف های، که مبر خاک شده شتریب هیو ساذرت  پوشش

و  کرده هیسارشد فصل  لیدر اواسطح خاک را  کیبار یهافیردکشت ذرت در  آب:تر مکریتبخج( 

 د. ارد ینگه ممرطوب  تریمدت طوالن یخاک را برا

 تاتواند به کشاورزان اجازه دهد یم کیبار یهافیردآرایش کشت با  :مزرعه زاتیتجه قیتلفد( 

 استفاده کنند.مختلف محصول  نیچند یبرایکسانی را تجهیزات 

 کند.یم جادیعملکرد را ا لیپتانس شیافزا، ذکر شده در باال یایمزا :عملکرد باالتر لیپتانسه( 

 

 
 ترسانتیم 20ردیف دوقلوی  کشت تک ردیفه ذرت با کشت دوردیفه با فاصله مقایسه تراکم علف هرز در (3شکل 

 کیبار فیفاصله رد بیمعا

 باشد: ریتواند شامل موارد ز یم کیبار فیفاصله رد یاحتمال بیمعا

 کیبار فیرددر شت حین کدر  زراعی زاتیتجهفشردگی خاک در اثر احتمال  شیافزا -1

 تیمترسان 75با فاصله ردیف  هکشت تک ردیف

کشت دو ردیفه با فاصله ردیف 

کشت دو ردیفه با فاصله ردیف  سانتیمتر 20دوقلوی 

 سانتیمتر 20دوقلوی 



                                             الگوی کاشت در ذرت                                                                                                                                                      

  رذت     توسعه کشت  شرکت                
6 

پس از ظهور شیمیایی  هایکشعلف و کاربردارزه مکانیکی با علفهای هرز ممکن است مب -2

 .دشوارتر باشد کیبار یهافیدر ردگیاهچه 

و  گنی، رارندهدستگاه ک تواند شاملیکه م کیبار یهافیرد رییمرتبط با تغ یاضاف یهانهیهز -3

 .باشد تماز در این سیسمورد نی هیاول یها و کودهاکشحشره میزان ریی، تغتراکتور دیجد کیالست

 
 سانتیمتر 20ردیف دوقلوی  بوته در کشت تک ردیفه ذرت با کشت دوردیفه با فاصله ع( مقایسه ارتفا4شکل 

  کشت دو ردیفه

سیستم کشت دو ردیفه است. سیستم کشت دو ، فیمحدود کردن فاصله رد یبرا نیگزیجا نهیگز کی

از  سانتیمتری 20 یدوقلو یهافیکه با ردمتری است سانتی 100تا  75 یانیم فیرد کیفه دارای یدر

 . داشته باشند کنواختی یفاصله مثلث کیاند تا هماهنگ شدهای گونهبهفاصله دارند و  گریکدی

اورزان تا با توجه به اینکه بعضی سالها کشاست.  کیبار فیفاصله رددوقلو مانند  فیفاصله رد دیفوا

کشت دو اند، به برداشت ذرت به صورت دانه یا علوفه را نگرفته نوز تصمیمزمان نزدیک به برداشت ه

در کشت دو ردیفه امکان . برداشت ذرت با انعطاف پذیری باالتری انجام شود دهد تایاجازه م هفیرد

در  ریاخ یهاشرفتیپآورد. ها را فراهم میها در طول فصل کشت بدون صدمه به بوتهافزودن نهاده

نماید. زیرا یکی از های دقیق را در کشت دو ردیفه فراهم میکشت بذر با فاصلهکاشت امکان  یفناور

 سانتیمتر 20کشت دو ردیفه با فاصله ردیف دوقلوی  سانتیمترسانتیمتر 75با فاصله ردیف  هکشت تک ردیف
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خطراتی که ممکن است عملکرد نهایی را در این سیستم تحت تاثیر قرار دهد عدم کشت با فاصله دقیق 

وری آبی از دیگر مزایای این سیستم میتوان به بهرهیا بذرکاری نامنظم در حفره های کشت بذر است. 

 یهافیذرت در ردضمنا تر، مبازه بهتر با علفهای هرز و همچنین ارتفاع بهتر بوته ها اشاره نمود. باال

 شت پنبه با حداقلکدیگر محصوالت همچون تجهیزات  یمورد استفاده برا زاتیدوقلو با همان تجه

  .کشت شود ازیمورد ن امکانات

 انتخاب رقم مناسب

 شتریب و سازگارتر مناطق دارای فصل رشد کوتاه در کیبار فیرد فاصله لیعملکرد بالقوه به دل شیافزا

هر فاصله انتخاب  یبرا میتصم نیمطلوب مهمتر تیدر جمع آنو کاشت  رقم نیاست. انتخاب بهتر

مکان ا از نظر کیبار فیفاصله ردتصمیم برای کشت با هنگام اتخاذ در بیشتر است. مالحظات ی فیرد

نیاز  مزرعه مورد تیریمد یهاوهیدر ش رییاصالح شده و تغ ای دیجد تزایتجه نهی، هززاتیتجه قیتلف

داکثر به ح یابیدست یبرا رقم مناسبباالتر، انتخاب  تیجمع ایو  کیبار یهافیهنگام کاشت رد است.

 تیدر جمع ایو  کیبار یهافیدر ردذرت که  یساقه هنگام یاست. شکستگ یعملکرد ضرور لیپتانس

 داشته باشد.  یشتریب وعیش ارقام یبرخدر ، ممکن است شودیباالتر کاشته م

 
 )فلش مشکی( و محل قرارگیری نوار تیپ آبیاری )فلش قرمز( ( بذرکاری دقیق در سیستم کشت دوردیف5شکل 
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ام در حال افزایش است )در ارق یبه طور قابل توجهدر ذرت  یاهیگ تیجمع امروزه که ییاز آنجا

ا در فاصله افزایش عملکرد بیشتر در فاصله ردیف باریکتر مشاهده شود تکه بر این است ، انتظار جدید(

 عوامل از ریسا حیصح تیریمد که یصورتآرایش کشت تک ردیفه در  درسانتیمتر. البته  75ردیف 

نجام ای گیاهی ایبقاصحیح  تیریو مد انتخاب هیبرید مناسبهرز،  ی، کنترل علفهایاهیگ تیجمله جمع

کشاورزان  ما به هیتوصحال حاضر در  ،از این رو د.بوقق حداکثر عملکرد فراهم خواهد امکان تح پذیرد،

ز ارقام ااما درصورتی که  .سانتیمتر است 75 فیردذرتکار برای کشت ارقام قدیمی استفاده از فاصله 

این یرا زکشت دوریفه است آرایش استفاده میکنند، پیشنهاد ما  که تراکم پذیری باالیی دارند، جدید

دیفه ردر مقایسه با کشت تک سیستم مزایای بسیاری داشته و همچنین گزارشی مبنی بر کاهش عملکرد 

مشاهده نشده است. خصوصا در صورتی که بین دو ردیف دوقلو یک نوار تیپ آبیاری در ذرت 

 را یرتم ذرقالزم است کشاورزان عزیر  ز این جهتارود. مینیز آبی باالیی  وریقرارگیرد، انتظار بهره

 لیتانسپ ی، داراافتهی شیافزا کشت تیجمع ای و کیباردیف رفاصله که هنگام کاشت در د ننمایانتخاب 

م باالتر ذرت قادر به مقاومت در برابر سطوح تراک دیجدارقام باشد. به طور معمول،  ییعملکرد باال

کت شر گانندیبا نماصوص در این خ شتریاطالعات ب یهستند. برا یمیذرت قد ارقامنسبت به  یاهیگ

 تماس حاصل نمایید. توسعه کشت ذرت 
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