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دو رديفه ذرت  

مقدمه :
  ذرت نيرومندترين گياه زراعي و 
بزرگترين وسيله جذب و ذخيره انرژي آزاد 
موجود در زمين است. اين گياه قادر است 
نسبت به آب مصرفي خود، باالترين عملكرد 
را در واحد سطح توليد نمايد. تعيين تراكم 
بهينه و الگوي مناسب كاشت براي استفاده 
مطلوب از نهاده ها مانند زمين، آب، نور و 
مواد غذايي نقش مفيد و موثري دارد و مواد غذايي نقش مفيد و موثري دارد و 
موجب افزايش كمي و كيفي محصول             
مي شود. به نظر مي رسد توجه به اين مهم 
در نزديك شدن به سقف پتانسيل توليدي 

گياه نقش موثري داشته باشد. 

طرح نظام نوين ترويج كشاورزى 

  به دنبال دستيابي به اطالعات الزم 
جهت مديريت كارآمدتر مزارع ذرت در 
استان به نظر رسيد از تمامى ظرفيت هاى 
موجود در محيط استفاده نمى شود، يعنى در 
حالى كه رقابت بوته ها در روى رديف هاى 
كاشت باعث كاهش عملكرد گشته در بين 
رديف هاى كاشت فضاهاى خالى مشهود 
است. باتوجه به شرايط اقليمي هر منطقه و است. باتوجه به شرايط اقليمي هر منطقه و 
مشخصات ارقام، يكي از فاكتورهاي مهم 
جهت توليد بيشتر در واحد سطح ، انتخاب 

تراكم مناسب مي باشد.   
  هدف از تعيين تراكم مناسب آن است كه 
تركيبي مناسب از عوامل محيطي براي 
حصول حداكثر عملكرد ممكن با كيفيت 

مطلوب تأمين گردد.  

تراكم بسته به شرايط محيطي، حاصلخيزي 

خاك، ژنوتيپ، قدرت رشد، رطوبت، هدف 

توليد، رقابت با علف هاي هرز، پنجه زني، 

اندازه و حجم بوته، مقاومت به ورس، تاريخ 

كاشت، رقابت با گياه مجاور، رقابت درون 

گياهي و نوع گياه از نظر اشباع نوري در 

نواحي مختلف فرق مي كند. 

 افزايش استفاده از نهاده هاى موجود               
مي باشد. در اين الگو سيستم ريشه اي 
گياهان در جذب آب و مواد غذايي نقش 
موثرى دارد، نه تنها زمينه صرفه جويى در 
مصرف آب را را فراهم مى آورد، اثرات 
نامطلوب زيست محيطي مصرف سموم 
شيميائي (علفكش ها) را  كاهش مى دهد، 
همچنين زمينه مصرف كمتر كودهاي همچنين زمينه مصرف كمتر كودهاي 
شيميايي و جلوگيري از هدر رفتن آنها، و در 
نتيجه، استفاده هر چه كاراتر از اين نهاده ها 
نيز فراهم مي گردد. در اين روش، بوته هاي 
ذرت بدليل برخورداري از نور و تغذيه بهتر، 
نسبت به كشت يك رديفه ،داراي ارتفاع 
،قطر ساقه و محل استقرار بالل بهتري   
مي شوند.همچنين به دليل رشد سريع تر و 
توزيع مناسب تر بوته ها ، پوشش سبز مزرعه 
زودتر صورت مي گيرد و از تبخير سريع و 

شديد مزرعه جلوگيري مي شود و 

كشت دو رديفه ذرت 
 كشت دو رديفه شيوه اي مناسب براي 
افزايش كاربري زمين هاي زراعي و نيز، 

 بوته ها با سايه اندازي بيشتر مانع رشد علف 
هاي هرز و هدر رفتن رطوبت و ساير نهاده 
ها مي شوند و كارايي انرژي خورشيد از 
طريق جذب بيشتر توسط برگ ها افزايش 
خواهد يافت. از عواملي كه مي توان تابش 
نور به داخل پوشش گياهي را توسط آن كم 
و زياد كرد، ساختار ژنتيكي گياه و آرايش 
كاشت است كه بدين نحو مي توان سبب كاشت است كه بدين نحو مي توان سبب 
افزايش عملكرد در واحد سطح شد. كاهش 
جذب نور بخصوص در مرحلة زايشي سبب 
كاهش تعداد دانه شده و بالطبع عملكرد 

بشدت كاهش مي يابد. 


