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مقدمه
          کشــور ایــران در منطقــه خشــک و نيمــه خشــک قــرار گرفتــه اســت. بدیــن جهــت 
هميشــه آب، سرچشــمه هــا و رودخانــه هــا کــه الفبــای زندگــی و زنــده بــودن هســتند، برای 
مــردم کشــور مــا مقــدس و مــورد احتــرام بــوده انــد. واژه آبــادی از آب گرفتــه شــده اســت. 
ــه شــده اســت. ازایــن رو اوليــن گردهمایــی و  ــی گرفت ــی آب ــان از  ب هميــن طــور واژه بياب
ــا هميــن واژه شــروع شــده اســت. ســابقه و تاریخچــه قنــات  زندگــی اجتمایــی در ایــران ب
کــه بــه عجایــب دســت ســاخت بشــری نيــز شــهرت دارد. ازتــالش و کوشــش بســيار زیــاد 
ایــران هــا در نگهــداری و اســتفاده مناســب از آب اســت. مــا همــه مــی دانيــم کــه کــم آبــی 
از جملــه مهــم تریــن عوامــل محدودکننــده توليــد گياهــان زراعــی اســت. ذرت از لحــاظ 
کارایــی مصــرف آب بيشــترین حساســيت را بــه تنــش هــای محيطــی نشــان مــی دهــد، امــا 
در شــرایط مناســب و در دوره زمانــی معيــن در مقایســه بــا ســایر غــالت بيشــترین راندمــان 
توليــد دارد. در اســتان کرمانشــاه بــا توجــه بــه ایــن کــه در بيشــتر مناطــق کشــاورزی خيــز 
ــم کــه مقــدار و ظرفيــت آب هــای  ــی اســتفاده مــی شــود. مــی د اني از آب هــای زیرزمين
زیرزمينــی محــدود و بســيار کــم مــی باشــد. در صــورت مصــرف بــی رویــه نــه تنهــا ایــن 
آب هــا فروکــش نمــوده، بلکــه مخــازن و آبخــوان هــا نيــز از بيــن مــی رونــد. بــرای حــل 
ــه حداقــل اســتفاده و بيشــترین کارایــی آب،  ــا برنامــه بســيار دقيــق و ب ایــن مشــکل بایــد ب
ــدار  ــا مق ــر ب ــرف آن براب ــدار مص ــه مق ــوری ک ــه ط ــود، ب ــتفاده نم ــی اس ــع آب ــن مناب از ای

جایگزینــی آب بوســيله بــارش هــای ســاليانه در هــر منطقــه باشــد.   
    در خصــوص اهميــت کشــت و کار و توليــد محصــول ذرت در دنيــا، آمــاری کوتــاه از 
توليــد و ســطح زیــر کشــت آن ارایــه مــی شــود. در ســال 2014 توليــد و ســطح زیــر کشــت 
ذرت بــه ترتيــب بيــش از 1000ميليــون تــن و 180 ميليــون هکتــار بــود، کــه متوســط توليــد 
برابــر بــا 5/555 تــن در هکتارمــی باشــد)18(. الزم بــه یــادآوری اســت کــه عملکــرد مــزارع 
ــال  ــد. در س ــی باش ــار م ــن در هکت ــش از 10 ت ــرفته بي ــورهای پيش ــه ای در کش ذرت دان
زراعــی 1395، ســطح زیــر کشــت و توليــد دانــه ذرت در اســتان کرمانشــاه بــه ترتيــب برابــر 
بــا 15/5 هــزار و 142 هزارتــن بــود و متوســط عملکــرد دانــه بيــش از 9 تــن در هکتــار بــود 
)آمــار و اطالعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی کرمانشــاه( ایــن ميــزان توليــد دانــه ذرت در 
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شــرایط آبيــاری مزرعــه یــک عملکــرد پایيــن محســوب شــده و بایــد برنامــه ریــزی در جهــت 
توليــد دانــه بيــش از 10 تــن  در هکتــار بــا مصــرف آب کمتــر انجــام شــود. 

ــه  ــا کرپ ــگام( ی ــل کشــت هراکــش )زودهن ــه دلي ــه ی ذرت ب     کاهــش عملکــرد مزرعــه دان
ــد  ــاد دارن ــن اعتق ــت. محققي ــده اس ــزارش ش ــد گ ــا 66/4 درص ــزان 3/9 ت ــه مي ــگام( ب )دیرهن
کاهــش عملکــرد مزرعــه ی ذرت بيشــتر بــه دليــل تاخيــر در کشــت رخ مــی دهــد. بــا اســتفاده 
از تکنيــک و روش کشــت نشــایی ذرت عــالوه بــر کاهــش مصــرف آب، مشــکالت یادشــده 
نيــز وجــود نخواهــد داشــت. بــاردن )2001( گــزارش نمــود در شــرایط تاخيــر درکشــت ذرت 
و بویــژه کشــت دوم در مناطــق گرمســيری، اســتفاده از روش کشــت نشــایی مــی توانــد یــک 
ــن کشــت نشــایی ذرت در مناطــق گرمســيری  ــن باشــد. همچني ــل جایگزی ــن  قاب تکنيــک نوی
اجــازه مــی دهــد کــه کشــت زراعــت ســوم بعــد از ذرت بــه راحتــی و در زمــان مناســب انجــام 
شــود )13(.  در یــک بررســی کــه بــا اســتفاده از نشــاءهای ذرت بــا زمــان ســه، چهــار، پنــج و 
شــش هفتــه انجــام شــد. عملکــرد دانــه بــه ترتيــب برابــر بــا 4/8، 5/7، 4/6 و 3/1 تــن در هکتــار 
بــود. بهتریــن رشــد، شــاخص ســطح بــرگ و عملکــرد دانــه بــه نشــاءهای بــا طــول عمــر چهــار 
هفتــه تعلــق داشــت )26(. برخــی از محققيــن گــزارش نمودنــد کشــت نشــایی ذرت عــالوه بــر 
افزایــش هزینــه باعــث عقــب افتــادن رشــد بوتــه هــای ذرت مــی شــود، اگرچــه عملکــرد دانــه 
در کشــت نشــایی ذرت مشــابه کشــت مســتقيم بــذر در مزرعــه مــی باشــد )15(. بيشــتر محققيــن 
ــرای نگهــداری و حفــظ عملکــرد ذرت  اعتقــاد دارنــد کشــت نشــایی ذرت یــک وســيله ای ب
ــطح  ــاد س ــث ایج ــایی ذرت باع ــت نش ــد کش ــزارش نمودن ــن گ ــی از محققي ــت )17(. برخ اس
ســبز یکنواخــت در مزرعــه ذرت مــی شــود. ولبــوم و همــکاران )2001( گــزارش نمودنــد گيــاه 
ذرت بــه علــت حساســيت ریشــه هــای جنينــی و ضعــف در بازیابــی رشــد ریشــه نســبت بــه ســایر 
ســبزیجات یــک گيــاه مناســب نشــایی نيســت. ایــن محققيــن اعتقــاد دارنــد ریشــه هــای جنينــی 
در اثــر انتقــال نشــاء هــا خســارت زیــادی مــی بيننــد. بــه منظــور رفــع ایــن مشــکل بایــد کشــت 
نشــاء ذرت در ســينی هــای پلــی اســترین یــا ســينی پالســتيکی بــا فضــای الزم انجــام شــود )30(. 
در بوتــه هــای نشــاء ذرت، دو برابــر شــدن تعــداد ســلول هــای ریشــه و رشــد عمــودی ریشــه 
ــی  ــز مشــاهده م ــان نشــایی ني ــن مشــکل در ســایر گياه ــه ای ــی شــود. البت ــا مشــکل مواجــه م ب
ــه  شــود. در بررســی دیگــری گــزارش شــد، اختــالف معنــی داری بيــن گياهــان نشــایی و بوت
هــای حاصــل از کشــت بــذر مســتقيم از نظــر جــذب نــور و مــواد غذایــی وجــود نداشــت. امــا 
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شــاخص ســطح بــرگ در گيــاه حاصــل از کشــت بوتــه مســتقيم بيشــتر از گياهــان نشــایی بــود. 
در ضمــن شــاخص ســطح بــرگ بــا عملکــرد دانــه همبســتگی مثبــت و معنــی داری نشــان داد 

.)28(
ــه  ــا فاصل ــا کشــت ذرت ب ــک پشــته و ی ــف ذرت روی ی ــر کشــت دو ردی ــای اخي در ســال ه
ردیــف کمتــر در مناطــق ذرت کاری رواج یافتــه اســت. ایــن شــرایط بــا توجــه بــه انجام بررســی 
هــا و دســتاوردهای حاصــل از آن و توليــد ارقــام ذرت مناســب از جنبــه ژنتيکــی رخ داده اســت. 
ژنوتيــپ هــای جدیــد ذرت بــه تراکــم هــای خيلــی بيشــتر جــواب مثبــت مــی دهنــد. در ایــن 
شــرایط مشــکل افتادگــی در مزرعــه دیــده نمــی شــود. البتــه تعييــن تراکــم مناســب بــرای یــک 
ــت  ــات الزم جه ــب اطالع ــت) 14و 21(. کس ــروری اس ــه ض ــک منطق ــاص در ی ــپ خ ژنوتي
مدیریــــت کارآمدتــر مــــزارع ذرت و ارزیابــی الگوهــاي کاشــــت و تراکــم بوتــه وافزایــش 
کارایــی مصــرف آب از مهمتریــن اولویــت هــا هســتند. اســتقرار هــر چــه بهتــر بوتــه، فواصــل 
بوتــه ی مناســب و یکنواخــت و تراکــم بوتــه در مزرعــه ی ذرت از خصوصيــات بســيار معمــول 
بــرای بررســی رشــد و بــرآورد توليــد بيشــتر محصــول ذرت اســت )23(. ارتفــاع یکنواخــت بوته 
هــا در سرتاســر مزرعــه، مشــخص کننــده اســتقرار و تراکــم مناســب و یکنوخــت بوتــه هــا در 
ــه همبســتگی مثبــت و معنــی داری دارد )25و  ــا بيشــترین مقــدار توليــد دان ــوده کــه ب مزرعــه ب
24(. هنگاهــی کــه در مزرعــه ی ذرت تراکــم هــا متغيــر و یــا تراکــم خيلــی زیــاد باشــد. بعضــی 
از بوتــه از آب، مــواد غــذای و نــور خورشــيد کمتــری اســتفاده نمــوده و در ســایه بوتــه هــای 
بلنــد یــا بــا کاهــش رشــد مواجــه و یــا محصــول دانــه وبــالل مناســب و بــارده توليــد نخواهنــد 
ــت  ــد گذاش ــی خواه ــر منف ــول ذرت تاثي ــد محص ــان و تولي ــش روی راندم ــن چال ــت. ای داش
)12(. انتخــاب تراکــم مطلــوب بوتــه دارای تاثيــر زیــادی بــر اجــرای عملکــرد دارد، بــه نحــوی 

کــه بــا انتخــاب تراکــم مطلــوب بوتــه مــی تــوان عملکــرد مناســبی توليــد نمــود )31(.
ســيدهوندو همــکاران )1379(، گــزارش نمودندکــه بيشــــترین عملکــرد دانــه )حــدود 19/375 
تــن در هکتــار( از الگــوي کاشــــت دو ردیفــه بــا فاصلــه بيــن ردیــف 70 ســانتی متــر وتراکــم 
8/5 بوتــه در مترمربــع و کمتریــن ميــزان آن )حــدود 4 تــن در هکتــار( از الگــوي کاشــــت تــک 
ــع بدســت آمــد.  ــه در مترمرب ــر و تراکــم 8/5بوت ــانتی مت ــه بيــن ردیــف 65 ســ ــا فاصل ردیفــه ب
طهماســــبی و یغمــوري )1383(، گــزارش کردنــد کــه بيشــترین عملکــرد دانــه ذرت بــه هيبریــد 
ــا  ــا الگــوي کاشــت دو ردیفــه )ب ــار و ب ســاده704 در تراکــم کاشــــت 85 هــزار بوتــه در هکت
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12/24 کيلوگــرم در هکتار(تعلــق گرفــت و کمتریــن عملکــرد دانــه از رقــم کــرج هيبرید ســاده 
ــا  ــان )ب ــا الگــوي کاشــت یــک در مي ــار و ب ــه در هکت 700، در تراکــم کاشــــت 65 هــزار بوت
عملکــرد 8082 کيلوگــرم در هکتــار( بدســت آمــد. دوســتی و همــکاران )1390( مناســب تریــن 
فاصلــه کشــت و تراکــم بوتــه بــر کنتــرل علــف هــرز و توليــد دانــه ذرت بــه ترتيــب فاصلــه 65 
ســانتی متــر و تراکــم 76 هــزار بوتــه در هکتــار گــزارش نمودنــد. صادقــی )1384( در مطالعــه 
دیگــری گــزارش نمــود، بهتریــن آرایــش کاشــت در منطقــه ی معتــدل کرمانشــاه بــرای رقــم 
ــه روی خط17ســانتي  ــه بوت ــه خــط 75 ســانتی متــری در فاصل هيبریدمتوســط رس 647 ، فاصل
متــري و فاصلــه خــط 60 در فاصلــه بوتــه 23/5ســانتي متــري بــود کــه بــه ترتيــب داراي عملکــرد 
9090 و 9130 کيلوگــرم در هکتــار بودنــد. نتایــج یــک بررســی دیگــر که شـــامل کاشـــت تک 
ردیفــه و دو ردیفــه روی پشـــته عریــض و حــذف یــک در ميــان آبيــاري درســه تراکــم بوتــه 
نشــان داد، اثــر الگــوي کاشــت و تراکــم بوتــه و برهمکنــش آنهــا بــر عملکــرد دانــه در ســطح 
احتمــال یــک درصــد معنــی دار بودنــد. باالتریــن عملکــرد دانــه بــه فاصلــه ردیــف 65 ســانتيمتر 
بــا 13/46 تــن در هکتــار تعلــق گرفــت. الگــوی کشــت یــک ردیفــه بــا 14/24 تــن در هکتــار از 
توليــد دانــه بيشــتری برخــوردار بــود )10(. نتایــج حاصــل از بررســی اثــر الگــوی کشــت یــک و 
دو ردیفــه روی پشــته در چهــار رقــم تجــاری ذرت در منطقــه جيرفــت نشــان داد، اثــر الگــوی 
کشــت در ســطح احتمــال پنــج درصــد و اثــر رقــم در ســطح احتمــال یــک درصــد معنــی دار 
ــق  ــار تعل ــن در هکت ــا 14/5 ت ــه ب ــت دو ردیف ــوی کش ــه الگ ــه ب ــرد دان ــترین عملک ــد. بيش بودن
گرفــت )1(. نتایــج بررســی اثــر الگــوی کاشــت و تراکــم بوتــه در رقابــت بــا علــف هــرز تــاج 
خــروس روی عملکــرد دانــه ذرت نشــان داد، اثــر الگــوی کاشــت روی صفــات زراعــی و تــاج 
خــروس معنــی دار نبــود. بيشــترین عملکــرد دانــه بــه تيمــار الگــوی کشــت دوردیفــه و عــاری 
از علــف هــرز تــاج خــروس بــا 11/87 تــن در هکتــار اختصــاص یافــت. همچنيــن در الگــوی 
کشــت دو ردیفــه صفــات شــاخص ســطح بــرگ، ســرعت رشــد، وزن خشــک زیســت تــوده 

نســبت بــه کشــت یــک ردیفــه بيشــتر بــود )2(.
در ایــن طــرح ســعی شــد بــا اســتفاده از آبيــاری قطــره ای و بــا مصــرف هفــت  هــزار مترمکعــب 
آب ،  مزرعــه ی ذرت مدیریــت شــود. از طرفــی بــا اســتفاده از کشــت نشــایی ذرت و انتقــال 
گيــاه در مرحلــه دو تــا ســه برگــی در حــدود دو تا ســه دورآبيــاری و معــادل دو هــزار مترمکعب 
ــا  ــن روش داشــتن یــک مزرعــه ذرت ب ــی شــد. هــدف دیگــر ای ــه جوی در مصــرف آب صرف
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تراکــم یکنواخــت و مطلــوب بــود کــه باعــث افزایــش عملکــرد دانــه ذرت شــد. ایــن پــروژه 
بــرای اوليــن بــار در اســتان کرمانشــاه بــا هــدف کاهــش مصــرف آب و مقایســه کشــت نشــایی 

و مســتقيم بــذر ذرت بــه منظــور افزایــش توليــد دانــه ی ذرت انجــام  شــد. 
روش تحقيق:

ــایی ذرت در  ــت نش ــی کش ــش اول؛ بررس ــود: آزمای ــش ب ــامل دو آزمای ــی ش ــن بررس         ای
مقایســه بــا کشــت مســتقيم بــذر، روی هيبریــد هــای 703 و ســيمون بــود و آزمایــش دوم: شــامل 
رقــم در دو ســطح هیبریــد 703 و ســيمون و آرایــش کاشــت در چهــار ســطح )آرایــش کاشــت 
ــانتی  ــوط 75 س ــه خط ــی فاصل ــات کشــاورزی یعن ــه تحقيق ــت توصي ــم کش ــا تراک ــر ب اول براب
ــار،  ــه در هکت ــزار بوت ــدود 74 ه ــم ح ــا تراک ــر ب ــانتی مت ــط 18 س ــه روی خ ــه بوت ــر و فاصل مت
ــه روی  ــط 75 و فاصل ــه خ ــا فاصل ــه ای( ب ــه )کپ ــک چال ــاء در ی ــت دو نش ــش دوم، کش آرای
خــط 36 ســانتی متــر، آرایــش ســوم شــامل کشــت دو ردیفــه نشــاء روی یــک پشــته بــود، در 
ــه  ــر منظــور  شــد و روی یــک پشــته فاصل ــه جــوی پشــته هــا 95 ســانتی مت ــن شــرایط فاصل ای
بيــن خــط کاشــت نشــاء 40 ســانتی متــر و فاصلــه بيــن بوتــه هــا 18 ســانتی متــری منظورشــد و 
آرایــش کاشــت چهــارم نيــز بــه صــورت کپــه ای و دو ردیفــه نشــاءها کــه فاصلــه بيــن خطــوط 
ــد. ایــن پــروژه   ــه هــا 36 ســانتی متــری طراحــی شــد( بودن 40 ســانتی متــری و فاصلــه بيــن کپ
ــاری قطــره ای اجــراء  ــه روش آبي ــی ماهيدشــت ب در ســال زراعــی 1395 در ایســتگاه تحقيقات
ــط  ــاه و توس ــتان کرمانش ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــفارش س ــه س ــدی ب ــاءهای تولي ــد. نش ش
شــرکت خصوصــی توليــد و در نيمــه دوم اردیبهشــت مــاه ســال 1395 تحویــل مرکــز تحقيقــات 

کشــاورزی کرمانشــاه گردیــد. 
ــق انجــام و در فصــل  ــات شــخم عمي ــز عملي ــه بســتر کاشــت در فصــل پایي ــه منظــور تهي      ب
بهــار ابتــدا نمونــه خــاك مزرعــه آزمایشــي )قطعــه انتخابــي( تهيــه و بــه منظــور تجزیــه و توصيــه 
ــاس  ــم و پت ــفات آموني ــد.کودهاي فس ــال ش ــاك و آب ارس ــات خ ــش تحقيق ــه بخ ــودي ب ک
توصيــه شــده قبــل از دیســک و یــک ســوم از کــود ازتــه توصيــه شــده همــراه بــا آبيــاری اول 
ــات شــخم  ــا انجــام عملي ــاس و فســفات، ب ــا مصــرف کودهــای پت ــد. همــگام ب مصــرف گردی
ســطحي )در صــورت لــزوم(، دو دیســک عمــود برهــم و مالــه زميــن آمــاده  شــد. بــه منظــور 
مهــار علــف هــاي هــرز باریــک بــرگ و پهــن بــرگ از علــف کــش مایســتر بــه مقــدار حــدود 
4 ليتــر در مرحلــه پــس رویشــی اســتفاده خواهــد شــد. همچنيــن جهــت مهــار علــف هــای هــرز 
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پهــن بــرگ از ســم توفــوردی بــه مقــدار یــک ليتــر در هکتــار و در مرحلــه شــش برگــی اســتفاده 
شــد. بــا توجــه تراکــم بــاالی آفــات برگخــوار و مکنــده در مراحــل 6 و 10 برگــی در دو نوبــت 
عليــه ایــن آفــات بــه ترتيــب بــا اســتفاده از ســم متاسيســتوکس و زلــون مبــارزه شــد. بــه منظــور 
اســتقرار بوتــه هــا در مرحلــه نشــاءکاری روش آبيــاری بــه طریقــه بارانــی بــود و ســپس  روش 

آبيــاری اســتفاده شــده بــه روش قطــره ای )T-tape( بــا نصــب کنتــور تغييــر داد شــد.
   صفــات متــداول در ایــن پــروژه شــامل ارتفــاع بوتــه و بــالل، قطرســاقه، تعــداد روز تــا ظهــور 
ــا تاریــخ رســيدن تيمارهــا،  ــوژی ی ــا رســيدن فيزیول ــه گــرده و گل ابریشــمي، تعــداد روز ت دان
ــه و عملکــرد  ــه در ردیــف بــالل، درصــد چــوب بــالل، رطوبــت دان ــه و دان تعــداد ردیــف دان

دانــه بــر اســاس 14 درصــد رطوبــت بــرآورد خواهــد شــد. 
ارزیابي اقتصادي:

روش علمــي تحليــل اقتصــادي مدیریــت اســتفاده از منابــع و عوامــل توليــد در ایــن طــرح منطبــق 
بــر روش بودجه بنــدي جزئــي اســت و بــا اســتفاده از ایــن روش طــرح مذکــور تجزیــه و تحليــل 
خواهــد شــد و بهتریــن تيمــار از لحــاظ اقتصــادي معرفــي مــي گــردد. بــر اســاس روش بودجــه 

بنــدي جزئــي بصــورت زیــر اســت )5(. 
   )C1+R2(-)C2+GM=(R1

که در آن  
R1 درآمدي است که با اجراي طرح بدست مي آید

C2  هزینه آب مصرفی در تيمارهای شاهد )کشت بذر مستقيم( مي باشد
R2 درآمد تيمار شاهد مي باشد که با اعمال تيمار مذکور از دست رفته است

C1 هزینه اعمال تيمار
GM تغيير در درآمد ناخالص مي باشد.
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ارتفاع بوته و بالل 
     مقایســه روش کاشــت نشــایی ذرت بــا روش کاشــت مســتقيم بــذر نشــان داد کــه تفاوتی 
بيــن ارتفــاع بوتــه و بــالل از زميــن بيــن دو روش یــاد شــده نبــود. رقــم ســيمون در شــرایط 
کشــت نشــایی از ارتفــاع بوتــه و بــالل کمتــری در مقایســه بــا کشــت بــذری آن برخــوردار 
ــه  ــه یــادآوری اســت کــه ایــن اختــالف از نظــر آمــاری معنــی دار نيســت و ب بــود. الزم ب
ــن  ــث ای ــی و ... باع ــر غذای ــا عناص ــن و ی ــر زمي ــد اث ــری مانن ــل دیگ ــاد عوام ــال زی احتم
ــاد شــده در آزمایشــات نهایــی در  ــام ی تفــاوت شــده باشــد )شــکل 1 و 2(. در ضمــن ارق
ــه کرمانشــاه و در آزمایــش تحقيقــی ترویجــی در اســتان  مناطــق مختلــف کشــور از جمل
کرمانشــاه از ارقــام برتــر از نظــر صفــات زراعــی مرتبــط بــا عملکــرد دانــه از جملــه ارتفــاع 

بوتــه و بــالل گــزارش شــده انــد )3(
 

              شکل 1- اثر تيمارهای رقم و کشت مستقيم بذر و نشاء ذرت بر ارتفاع بالل 
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شکل 2- اثر تيمارهای رقم و کشت مستقيم بذر و نشاء ذرت بر ارتفاع بوته

سطح برگ بالل
      مقایســه ميانگيــن هــای اثــر تيمارهــا روی صفــت ســطح بــرگ بــالل نيــز تفاوتــی نشــان نــداد.  
هیبریدهــای ســاده 703 و ســيمون در شــرایط کشــت نشــایی و کشــت مســتقيم از نظــر توســعه 
و گســترش ســطح بــرگ بــالل کــه بــه عنــوان نماینــده بــرگ هــای موجــود در بوتــه تصادفــی 

ذرت انــدازه گيــری شــد و بــا هــم تفاوتــی نداشــتند )شــکل 3(.

شکل 3- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر صفت سطح برگ بال
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قطر ساقه
     صفــت قطــر ســاقه بــرای چهــار تيمــار تحــت بررســی )کشــت نشــایی و مســتقيم بــذر ارقــام 
KSC 703 و ســيمون(  در دامنــه 18/1 تــا 19/1 ميلــی متــر در نوســان بــود. بيشــترین قطــر ســاقه 
بــه تيمــار کشــت مســتقيم بــذر رقــم 703 بــا 19/1 ميلــی متــر تعلــق داشــت. الزم بــه یــاد آوری 

اســت کــه اختــالف معنــی داری بيــن تيمارهــا بــرای ایــن صفــت نيــز وجــود نداشــت.

شکل 4- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر صفتقطر ساقه
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تعداد روز تا ظهور دانه گرده، تارهای ابریشمی و رسيدن فيزیولوژیکی
ــاء    ــذر و نش ــتقيم ب ــت مس ــل کش ــر عام ــن  اث ــه ميانگي ــس و مقایس ــه واریان ــج تجزی        نتای
ارقــام ذرت روی تعــداد روز تــا ظهــور گل تاجــی، تارهــای ابریشــمی و رســيدن فيزیولوژیکــی 
ــه  ــی ب ــيدن فيزیولوژیک ــا و رس ــن ه ــور گل آذی ــا ظه ــداد روز ت ــترین تع ــت. بيش ــاوت داش تف
تيمــار کشــت مســتقيم بــذر تعلــق داشــت و بــه عبارتــی مزرعــه ذرت بــا  روش کشــت نشــایی 
در حــدود 10 روز زودرس تــر از کشــت مســتقيم بــذر بــود )شــکل هــای 5-7(. زودرســی یــک 
صفــت خــوب و یکــی از اهــداف ایــن آزمایــش بــود، زیــرا کــه مزرعــه ذرت زودتــر رســيده و 
دانــه ذرت بــا رطوبــت کمتــر و کيفيــت بهتــری برداشــت شــد و از یــک تــا دو نوبــت آبيــاری 
نيــز صرفــه جویــی مــی گــردد. ایــن نتيجــه بــا دســتاورد محققيــن دیگــر نيــز همخوانــی دارد. در 
ایــن راســتا گــزارش شــد کــه نشــاء هــای 21 روزه ذرت در مقایســه بــا کشــت مســتقيم ذرت در 
ــد  ــا 10 روز زودرس تــر مــی باشــند)13(. یانــگ و یانــگ )1998( گــزارش نمودن حــدود 8 ت
بــه علــت ایــن کــه نشــاء ذرت در حــدود 10 تــا 14 روز زودتــر بــه مرحلــه ظهــور گل تاجــی 
ــد و  ــه دارن ــر شــدن دان ــرای پ ــی بيشــتر ب ــد. بنابرایــن در حــدود 10 روز فرصــت زمان مــی رون
هميــن امــر باعــث مــی شــود کــه دانــه هــا بهتــر پــر و وزن بــالل هــا بيشترشــده و عملکــرد دانــه 

افزایــش  یابــد )29(.

شکل5- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر صفات تعداد روز تا ظهور دانه گرده
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شکل6- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر صفات تعداد روز تا ظهور دانه گرده

شکل7- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر صفات تعداد روز تا ظهور دانه گرده
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  عملکرد دانه و اجزای عملکرد 
      در ایــن پــروژه هــر چنــد کــه از نشــاء هــای تحویلــی بســيار ضعيــف اســتفاده شــد. یعنــی 
نشــاء هابــه طــور غيرفنــی از شهرســتان بوشــهر بــه اســتان کرمانشــاه  انتقــال یافتــه و در گلــدان 
هــای بســيار کوچــک توليــد کــه مقــداری از ریشــه هــای نشــاء هــا نيــز دچــار تنــش رطوبتــی 
شــده و خشــک شــده بودنــد، اســتفاده شــد. امــا هيــچ اثــر کاهشــی معنــی داری در صفــات مهــم 
اجــزای عملکــرد و عملکــرد دانــه نســبت بــه کشــت مســتقيم بــذر ذرت مشــاهده نشــد. یعنــی 
ــود  ــه ریشــه نشــاءها و از طرفــی زردی و نب ــاد ب ــه صدمــه زی ــا توجــه ب در شــرایط مذکــور و ب
طــراوت الزم در بــرگ نشــاءها،  انتظــار مــی رفــت کــه از نظــر رشــد رویشــی، زایشــی و حتــی 
توليــد دانــه از تيمــار کشــت مســتقيم بــذر بســيار ضعيــف تــر باشــند. امــا در عمــل اینگونــه نشــد 
و نشــاءها در ابتــدای فصــل رشــد بــا تاخيــر شــش روزه اســتقراریافتند. امــا پــس از اســتقرار و 
بازیابــی رشــد آنهــا خيلــی بهتــر شــد و ایــن ظرفيــت را داشــتند کــه از نظــر توليــد دانــه حتــی 

بيشــتر از تيمــار کشــت مســتقيم بــذر توليــد دانــه داشــته باشــند )شــکل 8(. 

شکل 8- وضعیت نشاء های ذرت و مراحل کشت مزرعه آزمایشی



13

کشت نشایی در ذرت

تعداد ردیف دانه، تعداد دانه در بالل و عمق دانه ذرت
    مقایســه ميانگيــن هــا بــرای اثــر عامــل هــای هيبریــد)703 و ســيمون(و شــرایط کشــت نشــایی 
و کشــت مســتقيم بــذر بــر صفــات تعــداد ردیــف دانــه، تعــداد دانــه در بــالل و عمــق دانــه ذرت 
نشــان داد کــه تفــاوت و اختــالف بيــن تيمارهــا وجــود دارد. در شــرایط کشــت مســتقيم بــذر 
ــود.  ــالل بيشــتر از شــرایط کشــت نشــایی ب ــه در ب ــه در ردیــف و ردیــف دان ذرت تعــداد دان
امــا عمــق دانــه و یــا طــول دانــه ذرت در تيمارهــای یــاد شــده تفاوتــی بــا هــم نشــان ندادنــد. 
)شــکل 12(. ایــن اختــالف بــه احتمــال بــه علــت تنــش هایــی مــی باشــد کــه در زمــان تهيــه 
نشــا و حمــل آنهــا بــر گياهچــه ی وارد شــده بــود. اگــر ایــن گونــه تنــش هــا در زمــان تهيــه 

نشــاء از بيــن رود، ایــن تفــاوت هــا وجــود نداشــته و یــا کمتــر مــی شــود. 

شکل9- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر تعداد دانه در ردیف بال
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شکل10- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر عمق دانه

وزن هزار دانه و وزن پنج بالل تصادفی
     کليــه تيمارهــای تحــت بررســی از نظــر صفــات وزن هــزار دانــه و وزن پنــج بــالل تصادفــی 
از وضعيــت بســيار مناســبی برخــوردار بودنــد. بــه طــوری کــه در بيشــتر تيمارهــا وزن هــزار دانــه 
بيــش از 350 گــرم بــود. وزن 5 بــالل تصادفــی نيــز بيــش از هــزار گــرم بــود. بــا توجــه بــه درصد 
ــرآورد  ــه هــر بــالل در حــدود 200 گــرم ب ــود، وزن دان چــوب بــالل کــه حــدود 13 درصــد ب
ــه در حــدود 14  ــار عملکــرد دان ــارده در هکت ــه ب مــی گــردد.در صــورت وجــود 70 هــزار بوت
تــن در هکتــار مــی شــود. ایــن ميــزان توليــد در حــدود 5 تــن در هکتــار بيــش از متوســط توليــد 
ذرت در اســتان کرمانشــاه اســت. بنابرایــن مشــخص شــد کــه کشــت نشــایی ذرت در مقایســه بــا 

کشــت مســتقيم بــذر بــرای اجــزای عملکــرد کاهــش نداشــت )جــدول 13(.



15

کشت نشایی در ذرت

شکل11- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر صفات وزن هزار

شکل1۲- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر وزن 5 بال
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درصد رطوبت دانه، چوب بالل و عملکرد دانه 
 KSC703(مقایســه ميانگيــن هــای اثر عامل های کشــت نشــایی و کشــت مســتقيم بــذر و رقم     
ــه  ــالل و عملکــرد دان ــه، چــوب ب ــت دان ــن صفــات درصــد رطوب و ســيمون( نشــان داد کــه بي
ــایی  ــت نش ــرد کش ــه عملک ــت ک ــادآوری اس ــه ی ــود دارد. الزم ب ــای وج ــی ه ــری و تفاوت برت
ذرت  بــرای ارقــام KSC703 و ســيمون بــه ترتيــب برابــر بــا 11/475 و 11/885 تــن در هکتــار 
کــه بيشــتر از تيمــار کشــت مســتقيم بــذر ذرت ارقــام فــوق بــه ترتيــب بــا 10/890 و 10/615 تــن 
ــاد شــده در آزمایــش هــای مقایســه عملکــرد  ــام ی ــود )شــکل هــای 13- 15(. ارق ــار ب در هکت
نهایــی و آزمایشــات تحقيقــی ترویجــی جــزو ارقــام ســازگار و پرمحصــول در منطقــه بودند )3(.
در بررســی دیگــری مشــخص شــد کــه عملکــرد کشــت نشــایی ذرت بيشــتر از کشــت مســتقيم 
بــذر آن اســت )20( در ضمــن برتــری نســبی و غيرمعنــی دار عملکــرد دانــه در کشــت نشــایی 
بــه احتمــال زیــاد مــی توانــد بــه دليــل کشــت بســيار دقيــق و ســبز یکنواخــت بوتــه هــای نشــاء 
ــار کشــت نشــایی  ــه در تيم ــت دان ــن درصــد رطوب ــه آزمایشــی باشــد. همچني در ســطح مزرع
ذرت در حــدود دو درصــد کمتــر از درصــد رطوبــت دانــه در تيمــار کشــت مســتقيم بــذر ذرت 
بودکــه بــه دليــل رســيدن زودتــر کــرت هــای تيمــار کشــت نشــایی ذرت بــود. ایــن نتایــج بــا 
ــی دارد. در یــک بررســی مشــخص شــد  نتایــج بدســت آمــده توســط ســایر محققيــن همخوان
ــر  ــا زودرس ت ــه تنه ــتفاده از کشــت نشــایی ن ــا اس ــی را دارد کــه ب ــن توانای ــاه ذرت ای کــه گي
ــز  ــذر ذرت ني ــا کشــت مســتقيم ب ــه آن در مقایســه ب ــت و توليدعملکــرد دان شــود، بلکــه ظرفي
ــد  ــی توان ــایی ذرت م ــت نش ــود کش ــزارش نم ــاردن )2001( گ ــن ب ــد. )6(. همچني ــتر باش بيش

جانشــين مناســبی بــرای کشــت مســتقيم بــذر آن باشــد )11(.
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شکل13- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر صفات درصد رطوبت دانه

شکل14- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر درصد چوب بال
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شکل15- اثر تیمارهای رقم و کشت مستقیم بذر و نشاء ذرت بر عملکرد دانه



19

کشت نشایی در ذرت

ارزیابي اقتصادي:
روش علمي تحلیل اقتصادي مدیریت استفاده از منابع و عوامل تولید در این طرح منطبق بر روش 

بودجه بندي جزئي است و با استفاده از این روش طرح مذکور تجزیه و تحلیل شد )جدول 1(.

جدول1-  برآورد عملکرد و درآمد ناخالص  و تغییرات درآمدي در هر هکتار برحسب میانگین

 عملکرد دانه   تیمار
)تن در هکتار(

درآمد ناخالص در 
هکتار) ریال(

هزینه کاشتدر 
هکتار ) ریال(

تغییر در دامد 
ناخالص ) ریال(

کشت بذر مستقیم  
703

10/89                                   11۲8۲0400     ۲037500-

کشت بذر مستقیم 
سیمون

    10/615                            109971400۲0375000-

36600650-63036۲50  11/475118881000کشت نشایی703                  
۲9504050-    11/8851۲31۲860063036۲50کشت نشایي سیمون

 -36600650 =)63036۲50+11۲8۲0400( – )۲0375000+118881000( =GM  703مقایسه کشت نشایي 

-۲9504050 =)63036۲50+109971400 (-)۲0375000+1۲31۲8600( =GM مقایسه کشت نشایي سیمون 

بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده و البتــه بــدون محاســبه مقــدار آب مصرفــی کــه در کشــت 
ــذر کمتــر مــی  ــه کشــت مســتقيم ب ــار نســبت ب نشــایی در حــدود 1600 متــر مکعــب در هکت
باشــد، تحــت ایــن شــرایط )بــدون محاســبه قيمــت آب( تيمــار کشــت نشــایي ذرت در هيــج 
کــدام از تيمارهــا بــه صرفــه اقتصــادي نمــي باشــد. در صــورت محاســبه مقــدار آب مذکــور 

کشــت نشــایی مــی توانــد برتــری معنــی داری داشــته باشــد.
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آزمایش دوم
      الزم بــه یــادآوری اســت، ایــن پــروژه شــامل دو آزمایــش بــود. در آزمایــش دوم الگــوی 
کاشــت یــک ردیــف روی پشــته، دو ردیــف کاشــت نشــاء ذرت روی یــک پشــته، کشــت بــه 
صــورت تــک بوتــه )مرســوم کشــاورز( و دو بوتــه در یــک چالــه )کپــه-ای( مــورد بررســی 

قــرار گرفــت. 
ارتفاع بوته و بالل

      مقایســه ميانگيــن هــا نشــان داد کــه بيشــترین ارتفــاع بوتــه و بــالل بــه هيبریــد ســاده 703 بــه 
ترتيــب بــا 102/9 و 215 ســانتی متــر تعلــق داشــت کــه در مقایســه بــا رقــم ســيمون بــا 96/2 و 
209/9 ســانتی متــر بيشــتر و غيــر معنــی دار بــود. هميــن طــور بيشــترین ارتفــاع بوتــه و بــالل بــه 
آرایــش کشــت رایــج منطقــه ) کشــت یــک خــط نشــاء روی پشــته بــا تراکــم 74 هــزار بوتــه 

در هکتــار( بــه ترتيــب بــا 223/1 و 102/2 ســانتی متــر تعلــق داشــت. 
ــرای صفــت زراعــی  مقایســه ميانگيــن هــای برهمکنــش تيمارهــای رقــم در الگــوی کشــت ب
ارتفــاع بوتــه معنــی داری بــود. بيشــترین صفــت ارتفــاع بوتــه بــه تيمــار کشــت نشــاء بــا تراکــم 
ــاد شــده در شــرایط یــک  ــم ی ــر تعلــق گرفــت. رق ــا 232/2 ســانتی مت ــد 703ب رایــج در هيبری
ــا تراکــم 74 هــزار بوتــه در هکتــار  بــه علــت اســتفاده  خــط کاشــت نشــاء ذرت روی پشــته ب
بهتــر از انــرژی خورشــيدی، عناصــر غذایــی و آب از نظــر صفــات ارتفــاع بوتــه و بــالل برتــری 
نشــان داد )جــدول 2(. ایــن هيبریــد در آزمایشــات نهایــی در مناطــق مختلــف کشــور از جملــه 
کرمانشــاه از ارقــام برتــر از نظــر صفــات زراعــی مرتبــط بــا عملکــرد دانــه از جملــه ارتفــاع بوتــه 

و بــالل گــزارش شــده اســت )3(
سطح برگ بالل و قطر ساقه

       بيشــترین ســطح بــرگ بــالل بــا 657/3 ميلــی متــر بــه هيبریــد ســاده 703تعلــق گرفــت. الگــو 
کشــت رایــج و کشــت کپــه ای نشــاء در شــرایط یــک خــط روی پشــته بــه ترتيــب بــا 659/2 
ــورد  ــر از الگوهــای کشــت دیگــر م ــالل برت ــرگ ب ــا بيشــترین ســطح ب ــر ب ــی مت و 748/2 ميل
بررســی بودنــد. در ایــن بررســی مشــخص شــد کــه اثــر الگــوی کشــت کپــه ای در مقایســه بــا 
روش کاشــت رایــج در مقــدار صفــات زراعــی کاهــش ایجــاد ننمــوده و در بعضــی از صفــات 
زراعــی حتــی وضعيــت بهتــری نيــز مشــاهده شــد. مقایســه ميانگيــن هــای برهمکنــش تيمارهای 
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ــرای صفــات ســطح بــرگ بــالل و قطــر ســاقه دارای تفــاوت معنــی  رقــم در الگــوی کشــت ب
داری بودنــد. بيشــترین ســطح بــرگ بــالل و قطــر ســاقه بــه تيمــار برهمکنــش رقــم ســيمون در 
ــا 776/7 و 19/6ميلــی متــر تعلــق داشــت )جــدول 2(.  رقــم  شــرایط الگــوی کشــت متــداول ب
ســيمون در آزمایــش تحقيقــی تطبيقــی در مناطــق مختلــف اســتان از ارقــام بــا رشــد رویشــی و 

شــاخص ســطح بــرگ بيشــتر معرفــی شــده اســت )8(. 
تعداد روز تا ظهور گل آذین و رسيدن فيزیولوژیکی

ــيدن  ــور کاکل و رس ــانی، ظه ــرده افش ــا گ ــداد روز ت ــی تع ــات زراع ــر صف ــم ب ــر رق        اث
فيزیولوژیکــی غيرمعنــی دار و بــدون تفــاوت بــود. هــر دو رقــم مــورد اســتفاده از نظــر صفــات 
تعــداد روز تــا ظهــور گل  تاجــی و کاکل و حتــی رســيدن فيزیولوژیکــی زیــاد اختالفــی بــا هــم 
نداشــتند. مشــخص شــد رقــم ســيمون در حــدود دو روز از نظــر صفــات یــاد شــده زودرس تــر 
باشــد.  اثــر تيمارهــای الگــوی کاشــت و برهکنــش رقــم در الگــوی کاشــت روی صفــات تعداد 
روز تــا ظهــور گــرده افشــانی، ظهــور تارهــای ابریشــمی و تعــداد روز تــا رســيدن فيزیولوژیکــی 

بــدون تفــاوت بــود. )جــدول 2(. 
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جدول 2-مقایسه میانگین¬های صفات زراعی پروژه کشت نشایی ذرت
روزتا رسیدن 
فیزیولوژیکی

)day(

ارتفاع 
بوته

)cm(

ارتفاع بالل
)cm(

سطح برگ
)mm2(

قطر ساقه
)mm(

تارهای 
ابریشمی

)day(

روز تا 
ظهورگل 

تاجی
)day(

     
       صفات

125.0102.9217.0657.3b18.1ab65.267.8KSC703
124.296.2209.9636.9b17.7ab64.066.7سیمون
125.5102.2223.1659.2b18.4ab64.367.2کشت رایج
127.07 .96211.7748.2a19.2a64.066.5کشت کپه ای
125.198.0209.4573.6c17.3ab64.567.0 کشت دو خط  روی

پشته
125.2101.3209.6607.4bc16.5b65.568.5 کشت دو خط  کپه

ای روی پشته
3.211.117.361.02.32.32.2%5 LSD

125.7107.3232.2a673.0bc18.4ab65.368.0 کشت رایج رقم
703

126.77 .95211.3ab776.7a19.6a64.07 .66 کشت رایج رقم
سیمون

126.8101.0210.8abd 573.717.5ab65.067.3 کشت کپه ای رقم
703

125.7107.7213.7ab606.0cd16.9ab66.369.3 کشت کپه ای رقم
سیمون

125.397.0214.1ab645.4bd18.5ab63.366.3 کشت دو خط روی

پشته 703

125.397.7212.0ab719.8ab18.8ab64.066.3 کشت دو خط روی

پشته سیمون
125.395.0207.8abd 573.517.7ab64.066.7 کشت دو خط )کپه

ای) 703

123.395.0 205.6
b

608.8cdb 16.264.767.7 کشت دو خط
)کپه ای) 

سیمون
4.418.524.786.23.43.23.1%5 LSD

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن 
در سطح احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند
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عملکرد و عملکرد دانه در آزمایش دوم
تعداد ردیف دانه در بالل و تعداد دانه در ردیف

     اثــر رقــم روی دو صفــت مهــم تعــداد ردیــف دانــه در بــالل و تعــداد دانــه در ردیــف مشــابه 
و تفاوتــی بــا هــم نداشــتند. امــا اثــر الگــوی کشــت روی صفــت تعــداد دانــه در ردیــف بــالل 
نشــان از برتــری تراکــم کشــت رایــج یــک خــط روی پشــته در هــر دو شــرایط کشــت تــک 
بوتــه و یــا کشــت کپــه ای نشــاء هــا بــود. تعــداد دانــه در ردیــف بــالل تيمــار کشــت کپــه ای و 
کشــت رایــج نشــاء بــه ترتيــب بــا 41/1 و 38/0 دانــه در مقایســه بــا ســایر تيمارهــا برتری داشــت. 
در مزرعــه ذرت در مناطــق معتــدل اســتان کرمانشــاه هنگامــی تراکــم بوتــه در گــروه دیــررس 
ذرت بــه بيــش از 74 هــزار بوتــه در هکتــار مــی رســد، از اجــزای عملکــرد دانــه بویــژه صفــت 
ــه در ردیــف بــالل کاســته مــی شــود و در ایــن بررســی تراکــم بوتــه در تيمارهــای  تعــداد دان
الگــوی کشــت دو ردیفــه، تراکــم بوتــه بيشــتر از 80 هــزار بوتــه در واحــد هکتــار بــود. بــه همين 

علــت تعــداد دانــه در ردیــف بــالل نيــز کاهــش یافــت. 
      برهمکنــش رقــم در الگــوی کشــت نشــان از برتــری تيمــار رقــم ســيمون در الگــوی کشــت 
یــک خــط روی پشــته بــا تراکــم رایــج بــرای صفــت تعــداد دانــه در ردیــف بــالل بــا 41/1 دانــه 
بــود. تيمارهــای بــا تراکــم بيشــتر از تعــداد دانــه در ردیــف کمتــری برخــوردار بودنــد. البتــه ایــن 
نتيجــه طبيعــی اســت. زیــرا زمانــی هــر تــک بوتــه در الگــوی کشــت متراکــم قــرار گيــرد، در 
نتيجــه فضــای الزم بــرای جــذب انــرژی خورشــيدی، عناصــر غذایــی و آب نداشــته و در نتيجــه 
عملکــرد و اجــرای عملکــرد تــک بوتــه کاهــش خواهــد یافــت )جــدول 3(. ایــن موضــوع بـــا 
گزارشـــات ســـایر محققـــين مبنــی بــر اینکــه بــا افزایــش تراکــم بوتــه، بدليــل افزایــش رقابـــت 
بيــن بوتــه هــا و نيــز افزایــش رقابــت ميــان قســمت هــاي مختلــف گيــاه، ميــزان مــواد پــرورده 
کمتــري صــرف توليـــد و پرکـــردن دانــه هــا مــی شــود، مطابقــت دارد و بــه هميــن دليــل تعــداد 

دانـــه کمتــري در ردیــف بــالل تشــکيل مــی شــود )14(.
طول یا عمق دانه، وزن هزار دانه و وزن 5 بالل انتخابی

        اثــر رقــم روی صفــات صفــت طــول یــا عمــق دانــه، وزن هــزار دانــه و وزن 5 بــالل انتخابــی 
نشــان از برتــری رقــم ســيمون بــود. اثــر ســطح الگــوی کشــت نشــان از برتــری تيمارهای کشــت 
یــک ردیفــه بــه صــورت کشــت تــک نشــاء و دو نشــاء در یــک چالــه بــود، بویــژه وزن هــزار 
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ــا 375 و 355/7 گــرم و دارای  ــه ای و تــک نشــایی ب ــج کپ ــرای کشــت رای ــب ب ــه ترتي ــه ب دان
ــه  ــج ب ــه کشــت رای ــالل ب ــا نشــان داد. بيشــترین وزن 5 ب ــا ســایر تيماره ــی داری ب ــاوت معن تف

صــورت کپــه ای بــا 1243/8 گــرم تعلــق داشــت )جــدول 3(. 
درصد رطوبت دانه، درصد چوب بالل و عملکرد دانه

ــد  ــات درص ــيمون( روی صف ــد700 و س ــم )دو هيبری ــر رق ــرای اث ــا ب ــن ه ــه ميانگي       مقایس
رطوبــت دانــه، درصــد چــوب بــالل و عملکــرد دانــه یکســان و بــدون تفــاوت بــود. ایــن دو رقــم 
تجــاری ذرت در ســال هــای گذشــته در آزمایــش هــای مقایســه عملکــرد و تحقيقی-ترویجــی 
ــد. اثــر روش کاشــت روی صفــات یــاد شــده بــدون  از ارقــام برتــر و ســازگار در منطقــه بودن
برتــری بــود و درصــد رطوبــت دانــه در الگــوی کشــت یــک ردیفــه بــا تراکــم رایــج بيشــتر از 
آرایــش کشــت دو ردیفــه و بــا تراکــم بيشــتر بوتــه در واحــد ســطح بــود، کــه احتمــاال بــه دليــل 
ایــن کــه بوتــه در تراکــم کمتــر از رشــد و نمــو بهتــر برخــوردار و زمــان دوره رســيدن طوالنــی 

تــری داشــتند و بالطبــع درصــد رطوبــت دانــه بيشــتر بــود. 
ــه در  ــان داد ک ــه نش ــت دان ــد رطوب ــت درص ــر صف ــت ب ــم در روش کاش ــش رق       برهمکن
ــه درشــت تــر و طــول دوره رشــد  ــه دليــل رشــد بهتــر بــالل و توليــد دان تراکــم هــای کمتــر ب
بيشــتر مزرعــه ذرت یــا دیــررس شــدن کــرت هــای آزمایشــی مربوطــه بيشــتر بــود. از طرفــی در 
شــرایط تراکــم بيشــتر رطوبــت دانــه بــه دليــل رشــد ضعيــف بوتــه هــا و کوچــک بــودن انــدازه 
ــه هــا روی  ــر دان ــع خشــک شــدن زودت ــودن کــرت هــای مربوطــه، بالطب ــالل هــا، زودرس ب ب

بــالل هــا اتفــاق افتــاد و رطوبــت دانــه کمتــر بــود )جــدول 3(.
ــم  ــرایط تراک ــه در ش ــان داد ک ــالل نش ــوب ب ــد چ ــت درص ــر صف ــت ب ــر روش کاش       اث
ــدی و  ــالل هــای تولي ــر ب ــزرگ ت ــدازه ب ــل وضعيــت و ان ــه دلي ــج( ب ــر )روش کاشــت رای کمت
تشــکيل تعــداد دانــه بيشــتر روی بــالل بــه نســبت چــوب بــالل، وزن هــزار دانــه بيشــتر، درصــد 
چــوب بــالل کمتــر بــود. از طرفــی در تيمارهــای الگــوی کشــت بــا تراکــم بيشــتر نيــز بــه علــت 
ــد  ــر، درص ــه کمت ــزار دان ــا وزن ه ــدی ب ــه تولي ــر دان ــداد کمت ــا و تع ــالل ه ــودن ب ــک ب کوچ

ــالل بيشــتر نشــان داد )جــدول 3(. چــوب ب
ــرای صفــت درصــد چــوب بــالل نشــان از تفــاوت         برهمکنــش تيمــار در روش کاشــت ب
معنــی دار بيــن تيمارهــا بــود. زیــاد شــدن درصــد چــوب بــالل بــه عنــوان یــک صفــت منفــی در 

شــرایط تراکــم بيشــتر بوتــه رخ داد )جــدول 3(. 
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اثــر تيمارهــای رقــم و روش کشــت بــرای صفــت مهــم عملکــرد دانــه غيــر معنــی دار بــود. الزم  
بــه یــادآوری اســت کــه در شــرایط کشــت یــک ردیفــه و تراکــم کمتــر بوتــه در واحــد ســطح 
عملکردهــا کمــی بيشــتر بــود. در ایــن راســتا در بررســی گوزیوبنلــی)2010( مشــخص شــد کــه 
باالتریــن عملکــرد دانــه ذرت از کاشــت یــک ردیفــة مرســوم و دو ردیفــه روی یــک پشــته بــه 

ترتيــب 11281 و 10632 کيلوگــرم در هکتــار بدســت آمــد.
ــی  ــه غيرمعن ــرای صفــت عملکــرد دان ــز ب ــم در الگــوی کشــت ني ــش ســطوح رق        برهمکن
دار بــود. بيشــترین عملکــرد بــه تيمارهــای رقــم ســيمون و 703 در الگــوی کشــت یــک ردیفــه 
)روش رایــج( بــه ترتيــب بــا 13/2 و 12/5تــن در هکتــار تعلــق داشــت. ایــن عملکــرد بــا توجــه  
ــه متوســط عملکــرد ذرت در منطقــه و بویــژه در منطقــه ماهيدشــت عملکــرد بســيار مناســبی  ب
مــی باشــد)جدول 3(. ایــــن نتيجــــه بــــا نتــــایج تحقيقــات ســایر محققيــن مبنــی بــر اینکــه بــا 
افزایش تـــراکم تـــایک حد معينی به علـــت اســـتفاده بهتـــر و بيشـــتر گياهـــان از عوامل محيطی 
عملکرد بـــالل افـــزایش مـــی یابـــد، مطابقـــت دارد، امــا در تراکم های بيشــتر به علــت عملکرد 
ــی  ــش م ــه کاه ــرد دان ــالل،  عملک ــدون ب ــای ب ــه ه ــود بوت ــی وج ــا و حت ــه ه ــک بوت ــر ت کمت
یابــد)22(. همچنيــن گــزارش شــد کــه در کشــت نشــایی اگــر نشــاء هــا در زمــان مناســب بــه 
مزرعــه انتقــال یابنــد، نســبت بــه کشــت مســتقيم بــذر از عملکــرد بيشــتری برخــوردار خواهنــد 
بــود )5(. در ضمــن عامــل یکنواختــی و ســبز مطلــوب در شــرایط کشــت نشــایی ذرت بســيار 
مهــم و قابــل مالحظــه اســت. در ایــن راســتا برخــی از محققيــن گــزارش نمودنــد کشــت نشــایی 

ذرت باعــث ایجــاد ســطح ســبز یکنواخــت در مزرعــه ذرت مــی شــود )19(.
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جدول 3-مقایسه میانگین های صفات اجزای عملکرد و عملکرد دانه در پروژه کشت نشایی ذرت
عملکرد 

دانه
تعداد 

ردیف دانه 
در بالل

تعداد دانه 
در ردیف

وزن هزار عمق دانه
دانه

وزن 5 بالل 
(%(

رطوبت 
)g(دانه

چوب 
بالل)%)

صفات تیمار

11.814.737.311.2334.41031.115.513.5KSC703

سیمون11.614.638.811.7340.51074.213.614.2

11.914.538.0ab11.7ab355.7a1076.2ab16.1a13.0کشت رایج

12.314.841.1a11.9a375.0ab1243.8a15.2ab13.8کشت کپه¬ای

11.514.537.5ab11.4ab327.3ac1019.2ab14.2ab13.1  کشت دو خط
روی پشته

11.414.835.7b10.8b291.8cb 871.3b 13.915.7  کشت دو خط
کپه¬ای روی 

پشته

1.90.64.81.144.8277.62.33.1%5 LSD

12.514.539.6ab11.6359.7ab1040.7ab15.4abb 13.0 کشت رایج رقم
703

13.214.741.9a11.7367.3a1213.3ab16.5ab 13.3 کشت رایج رقم
سیمون

12.114.738.3b11.1326.7ac924.0ab14.9ab13.7ab کشت کپه¬ای
رقم 703

11.914.940.6ab10.4304.0b946.3ab15.3ab14.0ab کشت کپه¬ای
رقم سیمون

11.714.434.4ab11.7361.7ab1111.7ab14.8ab12.9ab کشت دو خط
روی پشته 

703

11.315.038.3ab12.2352.7ab1274.3ab13.5ab14.2ab کشت دو خط
روی پشته 

سیمون

10.814.336.7ab11.7328.0ab1114.3ab13.5ab15.4b کشت دو خط
)کپه ای) 703

11.214.733.8b11.2b 279.7b 796.3b 12.517.4a کشت دو خط
)کپه ای) 

سیمون

2.80.96.81.6663.2392.03.33.7%5 LSD

در هر ستون میانگین هایی که دارای حروف مشترک هستند، بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح 
احتمال پنج درصد تفاوت معنی داری ندارند
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درصد بوته های بارور
ــتقرار  ــه اس ــداد بوت ــط تع ــا 6(، متوس ــای 1 ت ــه )تيماره ــک ردیف ــت ی ــای کاش         در تيماره
یافتــه )تراکــم توصيــه تحقيقــات کشــاورزی در منطقــه( در حــدود  از 77 هــزار بوتــه در هکتــار 
ــه  ــارده در حــدود 61 هــزار بوت ــه هــای ب ــا بوت ــن شــرایط ی ــالل تشــکيلی در ای ــود و تعــداد ب ب
در هکتــار بودنــد. امــا در تيمارهــای بــا کشــت دو ردیفــه )تيمارهــای 7 تــا 10(، متوســط تعــداد 
بوتــه اســتقرار یافتــه در حــدود  از 142/3 هــزار بوتــه در هکتــار بــود و تعــداد بــالل تشــکيلی در 
ــه تشــکيلی نيــز  ــود. ایــن بــالل خيلــی ریــز و کيفيــت دان حــدود 95/4 هــزار بوتــه در هکتــار ب
ریزنامناســب  بــود. بنابــر ایــن در شــرایط تراکــم توصيــه تحقيقاتــی حــدود 80 درصــد نشــاء هــا 
بــالل توليــد نمــوده و بــالل هــا درشــت و بــارده بودنــد، در حالــی کــه در تراکــم بيــش از 140 
ــد و بــالل هــا بســيار ریــز و بــدون  هــزار بوتــه حــدود 69 درصــد نشــاء هــا بــالل توليــد نمودن
کيفيــت بودنــد) شــکل 16(. نتيجــه گرفتــه مــی شــود مــزارع ذرت بــا تراکــم بيــش از 74 هــزار 
بوتــه در هکتــار، بوتــه هــای بــدون بــالل بــه صــورت تصاعــدی افزایــش مــی یابنــد و توصيــه 
مــی شــود در مــزارع ذرت دانــه ای از تراکــم بوتــه بيــش از مقــدار توصيــه شــده پرهيــز شــود. 
زیــرا بوتــه هــای اضافــی از زميــن، آب، عناصــر غذیــی، تابــش آفتــاب و فضــا اســتفاده نمــوده 
ــادی  ــد اقتص ــا تولي ــالل و ی ــه ب ــی ک ــوده، در حال ــگ نم ــارده تن ــای ب ــه ه ــر بوت ــه را ب و عرص

محصــول دانــه ذرت ندارنــد. 
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شکل 16- تعداد بوته های استقرار یافته و بوته هایی که بال تولید نموده اند

بررسی اقتصادی   
 بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده کشــت کپــه ای  درهيبریــد هــای ســاده  703 و ســيمون  از 
ــه ای  ــن کشــت یــک ردیفــه وکپ ــری دارد. همچني ــج برت ــه تيمــار رای نظــر اقتصــادی نســبت ب
ــر  ــه از نظ ــت دوردیف ــادی دارد.کش ــت اقتص ــه ای ارجحي ــه و کپ ــت دو ردیف ــه کش ــبت ب نس
ــادآوری  ــه ی ــه نداشــت )جــدول 4(. الزم ب ــه کشــت یــک ردیف ــی نســبت ب اقتصــادی ارجحيت
اســت اگــر محاســبه و بــرآورد مقــدار آب در کشــت نشــایی و کشــت معمولــی و رایــج ذرت 
انجــام شــود. بــه احتمــال بســيار زیــاد کشــت نشــایی از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه خواهــد بــود. 
زیــرا مقــدار مصــرف آب در کشــت نشــایی کمتــر و از طرفــی حــدود 10 روز مزرعــه زودرس 
ــی انجــام شــود.  ــه صــورت درســت از نظــر فن ــن اگــر کشــت نشــایی ب ــی شــود. همچني ــر م ت
مزرعــه ذرت از ســطح ســبز دلخــواه و مطلــوب برخــوردار اســت کــه باعــث افزایــش راندمــان 

ــه در واحــد ســطح مــی شــود. نهــاده هــای کشــاورزی و حتــی افزایــش عملکــرد دان
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جدول4-  برآورد عملکرد و درآمد ناخالص  و تغییرات درآمدي در هر هکتار برحسب میانگین عملکرد در 
کشت نشایي ذرت

عملکرد دانه)تن تیمار
در هکتار(

درآمد ناخالص در 
هکتار )ریال(*

هزینه کاشت  در 
هکتار)ریال(

تغییر در درآمد 
ناخالص)ریال(

-1۲.51۲950000063036۲50کشت رایج رقم 703
-13.۲13675۲00063036۲50کشت رایج رقم سیمون
1۲.11۲5356000315181۲5۲73741۲5کشت کپه ای رقم 703

11.91۲3۲84000315181۲5180501۲5کشت کپه ای رقم سیمون
کشت دو خط روی پشته 

703
11.71۲1۲1۲00063036۲50-8۲88000

کشت دو خط روی پشته 
سیمون

11.311706800063036۲50-19684000

10.811603۲000315181۲5107981۲5کشت دو خط )کپه ای( 703
کشت دو خط )کپه ای( 

سیمون
11.۲111888000315181۲5139061۲5
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  بحث
ــت  ــرای کش ــبی ب ــرایط مناس ــز، ش ــيع و حاصلخي ــت های وس ــتن دش ــا داش ــاه ب ــتان کرمانش اس
محصــوالت زراعــی از جملــه ذرت را دارد. امــا در هميــن شــرایط مناســب اگــر بــدون برنامــه 
و بيــش از مقــدار الزم از آب هــای زیرزمينــی اســتفاده گــردد. در آینــده نزدیــک نــه تنهــا آب 
هــای زیرزمينــی مصــرف مــی شــود. بلکــه آبخــوان هــا بــه علــت فــرو نشســت زميــن از بيــن 
ــه  ــد. یکــی از ایــن برنامــه هــای اشــتباه در اســتان، افزایــش ســطح زیرکشــت ذرت ب مــی رون
ــه کشــاورزان در خصــوص  ــچ آموزشــی ب ــی کــه هي ــود. در حال ــار ب ــزار هکت ــش از 50  ه بي
مدیریــت درســت و صحيــح اســتفاده از آب و آبيــاری صــورت نگرفتــه بــود. اســتفاده بــی رویه 
ــاد ســطح  ــی باعــث کاهــش بســيار زی ــدون جایگزین ــی ب از آب و کاهــش آب هــای زیرزمين
ــر اهميــت آب در کشــاورزی  ــن بررســی ب ــه و اســاس ای زیرکشــت ذرت در اســتان شــد. پای
و مقــدار مصــرف آب بــود. در منطقــه بيشــتر کشــاورزان ذرت کار از روش آبيــاری غرقابــی 
بــا بهــره وری کــم اســتفاده مــی نماینــد. در مدیریــت جدیــد آبيــاری بایــد بــه شــدت از ایــن 
روش پرهيــز شــود. در ایــن طــرح ســعی شــد بــا اســتفاده از آبيــاری قطــره ای بــه مقــدار کمتــر 
ــتفاده از  ــا اس ــی ب ــود. از طرف ــت ش ــه ی ذرت مدیری ــب آب، مزرع ــر مکع ــزار مت ــت ه از هف
روش کشــت نشــایی ذرت بــه طــور فنــی و اصولــی و انتقــال گيــاه در مرحلــه دو تــا ســه برگــی 
مــی توانــد در حــدود دو تــا ســه نوبــت آبيــاری و معــادل دو هــزار مترمکعــب آب در مزرعــه 
ذرت صرفــه جویــی گــردد. در شــرایط مصــرف آب در مزرعــه ذرت عملکردهــای کمتــر از 
ده تــن در هکتــار در شــرایط مناطــق معتــدل اســتان قابــل توجيــه نبــوده و بــه منظــور رســيدن 
بــه متوســط توليــد بيــش از ده تــن و حتــی 12 تــن در هکتــار دانــه ذرت، بــه بــذر و یــا نشــاء 
مناســب و اســتاندارد، تهيــه بســتر مناســب، مصــرف مناســب مــواد آلــی و کودهــای شــيميایی، 
ــن و  ــخ و تراکــم کاشــت مناســب و تعيي ــت تاری ــرز، رعای ــای ه ــا علف ه ــع ب ــه موق ــارزه ب مب

اســتفاده از مقــدار مناســب آب مــورد نيــاز گيــاه ذرت نيــاز اســت.  
بــا توجــه بــه اینکــه  یکــی از هــدف هــای بســيار مهــم ایــن بررســی مقایســه عملکــرد کشــت 
نشــایی ذرت بــود. بــا وجــود ایــن کــه از نشــاءهای غيراســتاندارد و ضعيفــی اســتفاده شــد و از 
طرفــی عقيــده بــر ایــن اســت کــه ذرت گياهــی نشــایی نبــود و نيســت. امــا نتایــج نشــان داد کــه 
عملکــرد کشــت نشــایی ذرت در مقایســه بــا کشــت مســتقيم بــذر نــه تنهــا کمتــر نبــود بلکــه در 
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بعضــی از تيمارهــا توليــد دانــه تيمــار کشــت نشــایی بيشــتر بــود. ایــن نتيجــه بــر خــالف نظریــه 
یــاد شــده بــود. نتایــج فــوق نشــان از موفقيــت ایــن پــروژه در جهــت اســتفاده از کشــت نشــایی 

در شــرایط مناطــق معتــدل اســتان کرمانشــاه مــی باشــد.
بــه منظــور کاهــش هزینــه کشــت نشــایی ذرت در ایــن بررســی از روش هــای مختلــف کشــت 
نشــاء از جملــه کشــت یــک ردیفــه بــا فاصلــه بوتــه 18 ســانتی متــر )بــه عنــوان شــاهد( در کنــار 
تيمارهــای دیگــری ماننــد کشــت یــک ردیفــه بــا دو نشــاء ذرت در یــک چالــه ) کشــت کپــه 
ای( و فاصلــه 38 ســانتی متــری، کشــت دو دو ردیفــه بــه صــورت تــک نشــاء و بــا فاصلــه 18 
ســانتيمتر و کشــت دو ردیفــه ی کپــه ای بــا 36 ســانتی متــر اســتفاده شــد. در مقایســه بــا عملکــرد 
ــه در  ــع هزین ــرآورد شــد. بالطب ــز ب ــه اقتصــادی ني ــه صرف ــا از جنب ــه کاشــت تيماره ــه، هزین دان
ــا  ــه ای( در حــدود نصــف ی ــه )کشــت کپ ــک چال شــرایط کشــت دســتی  جفــت نشــاء در ی
ــی  ــود. از طرف ــه ب ــر چال ــاء در ه ــک نش ــت ت ــای کش ــه تيماره ــه هزین ــبت ب ــد نس ــاه درص پنج
عملکــرد دانــه در کشــت کپــه ای همســان و همطــراز بــا کشــت تــک نشــاء )کشــت رایــج( بــود. 
در حاليکــه هزینــه کشــت آن کمتــر و در شــرایط کشــت کپــه ای یــک ردیفــه و دو ردیفــه بــه 
ترتيــب بــا 22712125 و 12352125 ریــال مطلــوب و بــه صرفــه بودنــد. توصيــه مــی شــود در 
شــرایط مناطــق معتــدل اســتان کرمانشــاه ازکشــت نشــایی )کپــه ای( یــک ردیفــه کــه صرفــه 

اقتصــادی آن در حــدود دو برابــر کشــت کپــه ای دو ردیفــه بــود، اســتفاده شــود.
مشــاهده شــده در شــرایط کشــت کپــه ای عملکــرد دانــه بــرای تيمارکشــت یــک ردیفــه و کپــه 
ــا 12/3 و 11/4  ــر ب ــه ای براب ــد دان ــب از تولي ــه ترتي ــه ای ب ــه و کپ ای و تيمــار کشــت دو ردیف
تــن در هکتــار برخــوردار بــود کــه نشــان از برتــری کشــت یــک ردیفــه در ایــن بررســی بــود.
ــم  ــتفاده )رق ــورد اس ــم م ــر دو رق ــه ه ــان داد ک ــت نش ــوی کش ــم در الگ ــل رق ــه اثرمتقاب نتيج
ــه بيــش از 11  ســيمون و 703( در شــرایط الگــو هــای کاشــت تحــت بررســی از عملکــرد دان
تــن در هکتــار برخــوردار بودنــد و عملکــرد هيبریــد 703یــا رقــم توليــد داخــل از رقــم خارجــی 
ــم  ــتفاده از رق ــای اس ــاورزان بج ــود کش ــی ش ــه م ــن توصي ــر ای ــود. بناب ــر ب ــی برت ــيمون کم س

ــد. ــی 703اســتفاده نماین ــم داخل خارجــی از رق
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نتيجه گيری
توصيــه مــی شــود کشــاورزان در کشــت نشــایی ذرت، گياهچــه )نشــاءها( را در خــاك مرطوب 
کشــت نماینــد. در ضمــن بــرای اســتقرار هــر چــه زودتــر نشــاء ذرت توصيــه مــی شــود کشــت 

در کــف جــو انجــام و بــا کمتریــن مقــدار مصــرف آب نشــاء هــا غرقــاب گردنــد.
در ایــن بررســی عملکــرد دانــه ی کشــت نشــایی ذرت نســبت بــه کشــت مســتقيم بــذر کمتــر 
نبــود. در ضمــن صفــات زراعــی و اجــزای عملکــرد در مزرعــه کشــت نشــایی نيــز هيــچ گونــه 

کاهشــی نســبت بــه ایــن صفــات در کشــت مســتقيم بــذر نشــان ندادنــد.
ــن شــرایط  ــا 10 روز شــد. در ای کشــت نشــایی باعــث زودرســی مزرعــه ذرت در حــدود 8 ت
در مناطــق معتــدل اســتان کرمانشــاه مزرعــه ذرت در زمــان مناســب رســيده، رطوبــت دانــه بــه 
حــدود 16 تــا 18 درصــد کاهــش یافتــه و محصــول دانــه ذرت برداشــتی از کيفيــت مناســبی نيــز 
برخــوردار مــی شــود. در ضمــن فرصــت کافــی بــرای تهيــه بســتر کاشــت محصــول بعــدی نيــز 

وجــود دارد.
در کشــت نشــایی بــا مدیریــت درســت مــی تــوان از دو دور آبيــاری و حتــی بيشــتر در مزرعــه 

ذرت جلوگيــری نمــود. 
در شــرایط کشــت دو بوتــه در یــک چالــه )کپــه ای( هزینــه کشــت نشــایی ذرت تقریبــا نصــف 
و از نظــر اقتصــادی بــه صرفــه بــود. در ایــن بررســی مشــاهده شــد کــه در شــرایط کشــت کپــه 
ــزای  ــات اج ــرد و صف ــش عملک ــار کاه ــه دچ ــج، مزرع ــت رای ــم کش ــا تراک ــه ب ای در مقایس
ــه کاشــت در  ــه( هزین ــه در یــک چال ــه ای )دوبوت ــا کشــت کپ ــن ب ــر ای ــد. بناب عملکــرد نگردی

حــدود نصــف کاهــش مــی یابــد. 
نتيجه گيری کلی

کشــت نشــایی در مقایســه بــا کاشــت بــذر ذرت کاهــش عملکــرد و اجــزای عملکــرد نداشــت. 
ــترین  ــد. بيش ــا 10 روز ش ــدود 8 ت ــه ذرت در ح ــی مزرع ــث زودرس ــایی ذرت باع ــت نش کش
ــه  ــيمون دارای ب ــام KSC703 و س ــج× ارق ــت رای ــوی کش ــای الگ ــه تيماره ــه ب ــرد دان عملک

ــار تعلــق گرفــت. ــن در هکت ــا 12/5 و 13/2 ت ــر ب ترتيــب براب
پيشنهادات

 کشــت نشــایی ذرت ارقــام KSC703 و ســيمون باعــث زودرســی مزرعــه مــی شــود و باعــث 
صرفــه جــوی در آبيــاری در حــدود یــک تــا دو دور آبيــاری مــی شــود. روش کاشــت کپــه ای 
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ذرت )دو بوتــه در یــک چالــه( باعــث کاهــش هزینــه کاشــت در حــدود پنجــاه درصــد و صرفــه 
ــت  ــه کش ــبت ب ــه نس ــيمون ب ــم 703 س ــرای رق ــایی ب ــار نش ــرد تيم ــم دارد. عملک ــادی ه اقتص
مســتقيم بــذر بــا 105 و 111 درصــد برتــری نشــان داد. بنابــر ایــن تصيــه مــی شــود کشــاورزان 
کــه در اوایــل بهــار و زودهنــگام اقــدام بــه کشــت ذرت مــی نماینــد و کشــاورزان در مناطــق 
ــوب و  ــبز مطل ــطح س ــتن س ــور داش ــه منظ ــایی ذرت ب ــت نش ــت دوم از کش ــيری و کش گرمس

مصــرف کمتــر آب اســتفاده نماینــد.
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خالصه مطالب

کشــاورزان گرامــی بــا توجــه بــه ارزش بســيار زیــاد آب در مناطــق خشــک و نيمــه خشــک  
ــن  ــد ای ــه تولي ــاز جامعــه ب ــه ذرت و ني ــاد محصــوالت تابســتانه از جمل و مصــرف بســيار زی
محصــوالت، اگــر بتوانيــم از مقــدار مصــرف آب در حــدود یــک تــا یــک ونيــم هــزار متــر 
مکعــب در هکتــار صرفــه جویــی نمایيــم، مــی توانــد در حفــظ آب و آبخــوان هــا در منطقــه 
بســيار مهــم باشــد. روش کشــت نشــایی بــا توجــه بــه ایــن کــه گياهچــه هــای ذرت تــا حــدود 
20 تــا 22 روزه پــس از جوانــه زنــی در شــرایط نشــایی نگهــداری مــی شــوند و مقــدار بســيار 
ناچيــزی آب نيــاز دارنــد و از طرفــی در حــدود 10 تــا 12 روز باعــث زودرســی مزرعــه ذرت 
مــی شــوند. روش مناســبی در جهــت کاهــش مصــرف آب در مــزارع ذرت مــی باشــد . در 
ــه داشــتن آرایــش کاشــت دلخــواه و ســطح ســبز  ــا توجــه ب شــرایط کشــت نشــایی ذرت ب

مطلــوب مــزارع ذرت دانــه ای از عملکــرد بيشــتری برخــوردار خواهنــد بــود
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پرسش و خود آزمایی

پرسش و خودآزمایی
1-آیاامکان کشت نشایی ذرت در شرایط مزرعه وجود دارد؟

2-در صورت کشت نشایی ذرت مزرعه ذرت چند روز زود رس تر می شود؟
3-آیا کشت نشایی ذرت باعث کاهش مصرف آب در مزرعه ذرت می شود؟

4- آیا کشت نشایی ذرت باعث کاهش ارتفاع بوته ذرت می شود؟  
5-آیا کشت نشایی ذرت باعث کاهش اجزای عملکرد  ذرت می شود؟

6-آیا کشت نشایی ذرت باعث افزایش عملکرد دانه ذرت می شود؟
7- آیا در کنار مزرعه می توان اقدام به توليد نشا ذرت با هزینه کم نمود؟

8- آیابا نصب یک خط نوار تایپ می توان دو خط نشا ذرت روی یک پشته را آبياری 
نمود؟ 

9-آیا با استفاده از کشت کپه ای ذرت می توان هزینه کشت دستی نشا ذرت را در مزرعه 
کاهش داد؟

10- آیا کشت نشایی ذرت را می توان به صورت ماشينی  انجام داد؟
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