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                       مقدمه:                                         

در دنيا و بين غالت ذرت بعد از گندم و برنج از لحاظ اقتصادي و سطح زير كشت مقام سوم را دارا بوده و از نظر كلل توليلد مقلام    

ود اختصاص داده و اين در حالي است كه به دليل سازش پذيري با شرايط اقليمي مختلف روز به روز در حال گسترش اول را به خ

بوده بطوري كه امروز از عمده ترين  محصوالت مناطق نيمه گرمسير و گرمسير به شمار مي آيد.ذرت يكي از مهمتلرين گياهلاني   

اي آمريكاي مركزي و جنوبي آفريقا و قسمتي از آسيا كشلت شلده و يكلي از    است كه به عنوان غذاي اصلي در بسياري از كشوره

ميليون تن مي باشد. در ايران نيز ذرت بله  222مهمترين گياهان تامين كننده انرژي و پروتيين بوده و توليد ساالنه آن نزديك به 

الح و تهيله نهلال و بلذر هملراه بلا      با تاسيس بخش تحقيقات ذرت و علوفه در موسسله اصل  8321عنوان يك گياه جديد در سال 

سلطح زيلر كشلت آن بله ملرز       28-27به نژادي و به زراعلي ملورد توجله قلرار گرفلت . بطلوري كله در سلال زراعلي          يبررسيها

هزار تن رسيد كشت ذرت با توجه به تنوع آب و هوايي در بسياري از مناطق كشور بعد از برداشلت   1422هكتار و توليد 823222

 ش است. غالت قابل گستر

 

 تاريخچه

نمي اروپا و آفريقا به عنوان يك گياه زراعتي شناخته و ميالدي ) سال كشف آمريكا ( در قاره آسيا  8214ذرت تا قبل از سال 

و به همين سبب نام التين آن از  مي شدهناي آمريكا كشت ااز قرنهاي پيش در آمريكاي مركزي توسط مردم ايندي. اين گياهشد

 گرفته شده است . Marisiيا  Mahigاينديانا به نام يكي از طوايف 

اين گياه به علت ارزش غذايي خاص مورد توجه كشورهاي مكزيك، پرو، آمريكاي مركزي و اغلب كشورهاي آمريكاي جنوبي قرار 

 گرفته است . 

كايي رواج و در اصالح آن طبق شواهد مختلف چنين به نظر مي رسد كه كشت و كار ذرت قرنها بوسيله بوميان سرخ پوست آمري

دندان اسبي بوده كه داراي قدرت  رقمسهم زيادي داشته و حتي ارقامي از آن تهيه كرده اند. ذرت مورد توجه سفيد پوستان 

در  مناسببه علت دارا بودن خواص مختلف زراعي مطلوب و بهره اقتصادي  است كهتطابق بيشتري با شرايط مختلف آب و هوايي 

 توليد مي گردد .  جهان در كشور آمريكاب نيمي از سطح كشت محصول كل حال حاضر قري

 درصد عملكرد 4 _42هيبريدي است كه نسبت به ذرت معمولي قريب به  نوعبه علت ذرت دندان اسبي توليد محصول بيشتر 

 ني، يوگسالوي، آرژانتين،آمريكا، چين، برزيل، مكزيك، روسيه، هندوستان، آفريقاي جنوبي، روماكشورهاي : دارد .  باالتري

 و... از نظر وسعت كشت داراي اهميت زيادي هستند .  اندونزي، فيليپين، مجارستان و ايتاليا
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در سالهاي اخير دامداران و كشاورزان به اهميت اين گياه و تهيه علوفه از طريق سيلو كردن ذرت و تعليف آن به در كشور ما نيز 

 مي نمايند .  بادرتصورت سبز پي برده و به كشت آن م

تن در هكتار يكي از بهترين نباتات جهت  22ذرت به علت داشتن مواد قندي و نشاسته زياد و عملكرد محصول علوفه اي بيش از 

توليد علوفه سبز، سيلو و دانه محسوب مي شود. عمده ترين موارد مصرف ذرت عبارتند از غذاي اصلي انسان، علوفه جهت تغذيه 

 . به طور متوسط تركيب شيميايي دانه خشك ذرت به شرح زير مي باشد :مي باشدنعتي دام و مصارف ص

 % 2%                                  روغن      77نشاسته    

 % 2%                                    پنتوزان     4قند          

 % 4تر    %                                   خاكس 1پروتئين    

و  بوده رقم گزارش شده است. ذرت نباتي حساس به سرما 222فراورده هاي فرعي و متعددي كه از ذرت به دست مي آيد حدود 

 ماه و ذرت مخصوص سيلو حدود چهار ماه بعد از كشت محصول  4 _ 3در مدت كوتاهي توليد محصول مي كند ذرت علوفه اي 

  .مي دهد

طيور و توليد تخم مرغ  از لحاظ تأمين انرژي به منظور تغذيه محسوب مي گردد دام علوفه اي مرغوبذرت عالوه بر اينكه براي 

 الهضم بوده و سيلوي آن براي دام هاي پرواري عاليترين غذا ست . ورا دارد. ذرت فوق العاده سهاثر مهم ترين 

ين ذرت انقالبي به وجود آورده و آينده بسيار در بهبود كيفيت پروتئ Flout4و  Opayue4كشف دو ژن جديد در ذرت به نام 

 درخشاني از لحاظ ارزش غذايي براي انسان و دام پيش بيني مي گردد . 

 پروتئين ارقام ذرتي كه ژنهاي مذكور به آن منتقل گردند آلي و اسيد آمينه آن متعادل و ارزش غذايي كامل دارند . 

تن خوراكي، گلوتن خشك، كنجاله، جوانه ذرت، الكل گيري، نشاسته، خوراك مصارف مختلف ذرت به طور كلي عبارتند از : گلو

دام، شربت قند، روغن، دكسترين، آرد، بلغور، الكل بوتيليك، آستن، كاغذ سازي، مقوا سازي، عايق سازي و غيره . 

زياد است كه جاي بعضي نباتات ذرت در ايران از اهميت خاصي برخوردار مي باشد. امروزه رونق بازار دانه و علوفه آن به حدي 

 زراعي را گرفته و به صورت زراعت اصلي در آمده است . 

 

 مبدأ ذرت :
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بوده كه گياهي يكساله و از نوع گندميان مي باشد. گياه فوق    Kuntye (Schra)Zea mexicanaنزديكترين گونه خويشاوند ذرت 

( و به سهولت قابل دورگ گيري مي باشد. عالوه بر گياه  n  4=  32كروموزومهاي متشابهي مانند ذرت معمولي داشته ) 

 وجود دارد . Rfm (Hif )Zea perennisخويشاوند فوق يك گونه ي  چند ساله ديگر به نام 

بررسيهاي متعدد و مختلفي كه در اثلر تجزيله ي   در  تصور مي شود كه محل اصلي و اوليه ذرت كشور پرو و سپس مكزيك باشد.

 نند .ميزتخمين  سال 2222آن را تقريباّ  قدمت ،در مكزيك به عمل آمده استگرده هاي ذرت 

 

 آب و هوا :

ذرت بر خالف )گندم و جو ( احتياج به گرما و حرارت زياد نور خورشيد دارد. مناطقي كه تابستان گرم و تابش خورشيد كافي و 

درجه  8-82در صورتيكه حداقل درجه حرارت زمين به ذرت بهترين عملكرد را از نظر توليد دانه دارد.  ،پائيز خشك دارند

درجه دارد . ذرت شدن تحمل درجه  42-32سانتيگراد برسد ذرت جوانه مي زند و بهترين رشد را در حرارت هواي طبيعي 

روز  12مدت  طولحرارت حدود صفر را ندارد و از آن صدمه شديد مي بيند . بعضي از واريته هاي ذرت مانند دندان اسبي در 

روز مي باشد. ذرت در طول مدت رشد و  832الي  882ولي اصوالً طول دوره رشد و نمو براي توليد محصول  كردهمحصول توليد 

ميليمتر با پراكندگي مناسب زماني، براي رشد و نمو ذرت كافي مي  722تا  822نمو احتياج به رطوبت دارد و ميزان بارندگي 

 ليتر آب احتياج دارد  .   382 -282حدود باشد. يك كيلوگرم ماده خشك ذرت 

به عمل مي آيد. ذرت در عرض  مناطق بسيار سرد با طول دوره رشد كوتاه،ذرت در عرضهاي جغرافيايي مختلف به جز در 

درجه  32 - 27درجه جنوبي در كشور نيوزلند و عرض جغرافيايي  24درجه شمالي در كشور اسكانديناوي و  22و  28جغرافيايي 

 لي به خوبي عمل مي آيد . شما

مدت جوانه زدن تا رسيدن ذرت در خصوص ارقام نيمه زودرس حدود  ايران ) مركز تحقيقات كرج (طبق آزمايش انجام شده در 

روز  832سانتيگراد و ارقام نيمه رس حدود  42سانتيگراد با متوسط درجه حرارت روزانه  3847روز با مجموع درجه حرارت  842

 سانتيگراد مي باشد . 42سانتيگرادبا متوسط درجه حرارت روزانه  3722جه حرارت با مجموع در

در مورد تراكم بوته در هكتار بايد به اين نكته توجه داشت كه هر اندازه ارقام زودرس تر باشند تعداد بوته ها در واحد سطح زيادتر 

 و هر چه ارقام دير رس تر باشند تراكم را بايد كمتر برگزيد 
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 هیه زمین :ت

ذرت به زمينهاي سنگين حسايت دارد. ذرت داراي ريشه نسبتاً عميق است و احتياج به آب كم 

دارد، بنابراين تقريباً نسبت به خشكي مقاوم مي باشد. پس از برداشت محصول قبلي زمين را 

 شخم سطحي زده و بعد از مدتي يعني اواخر پاييز كود حيواني را در زمين پخش نموده و با

دقت با يك شخم سطحي يا ديسك در خاك دفن مي كنند. در بهار زمين را با ديسك نرم كرده و سپس ماله مي كشند، بدين 

 ترتيب زمين آماده كشت مي شود. 

بعد از آماده كردن كامل زمين در بهار بايد توجه داشت كه رطوبت زمين به حدي باشد كه بذور ذرت بتوانند جوانه بزنند. ذرت 

. روشهاي ميگرددقبل از كاشت توجه مخصوص مبذول  بهمين دليلزيادي به سرماي بهاره و علفهاي هرز مزرعه دارد و  حساسيت

مختلفي جهت كشت ذرت وجود دارد. بذركاري ذرت بوسيله ي دستگاههاي بذر افشان يكي از روشهاي معمول است كه مي توان 

ديگري جهت كشت ذرت به نام كشت كپه اي وجود دارد،  طريقهنمود.  به اين وسيله فاصله ي بذرها را در روي خطوط تنظيم

 امكان كشت چند بذر در يك كپه را بوجود مي آورد .  روشاين 

سانتيمتر مي باشد . حداقل عمق را مي توان در خاكهاي  7سانتيمتر و حداكثر آن حدود  2دانه اي ذرت  كشت حداقل عمق

 82ك، گرم و سبك انتخاب كرد. در نواحي بسيار گرم مي توان عمق دانه را حدود سنگين و حداكثر عمق را در خاكهاي خش

سانتيمتر به منظور كسب رطوبت كافي و جلوگيري از خسارت ناشي از تابش آفتاب انتخاب نمود. مسلم است كه عمق زياد بذور 

 در كندي جوانه زدن بسيار مؤثر است .

 

 انتخاب بذر:

كاشت آزمايشات متعددي انجام گرفته است. بعنوان مثلال در زمينهلاي سلرد و زمينهلاي رسلي كله       در مورد انتخاب بذر و زمان 

امكان يخ زدگي در بهار وجود دارد احتمال پوسيدگي و عدم جوانه زني بذر زياد است. بر خالف زمينهاي سرد زمينهاي گرم كامالً 

خوبي جوانه مي زنند. ذرت را مي توان در زمينهلاي سلبك و   روز ب 82مناسب جوانه زني ذرت مي باشند. دانه هاي ذرت در مدت 

شني زودتر از زمينهاي سنگين و مرطوب كاشت. در انتخاب بذر دقت كامل و الزم را بايد مبذول داشت تا احتمال پوسيدگي بلذر  

اشلند بايلد بوتله هلاي     و حمله امراض قارچي كاهش يابد. بنابراين براي بدست آوردن بذور سالم و رسيده كه هيچ صدمه نديلده ب 

سالم و كامل را انتخاب نمود. معموالً بذر ذرت را قبل از كاشت براي جلوگيري از حمله احتمالي قارچها با قارچ كش ها ضلدعفوني  

 arosanمي كنند. ضد عفونت بذر ذرت در هلند، امريكا و آلمان تا حدودي معمول شده است. از سموم ضدعفوني كننده مي توان 
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گلرم در   322را نام برد. ميزان مصرف ايلن سلموم در حلدود     Tetramethyl-Thiuramdisulfid (TMTO)و از محركها  atiranو 

 كيلوگرم بذر ذرت مي باشد.   822

 

 :انواع ذرت

مي باشند . لكن تعداد ارقام با توجه به تطابق گياه در برابر شرايط محيط  maysو گونه  zeaارقام مختلف ذرت متعلق به جنس 

روز  22سانتيمتر تجاوز نكرده و غالباً در حدود  72 ي مختلف متعدد بوده و ارقامي نيز وجود دارند كه طول بوته آن ها از حدودها

بعد از كاشت و توليد جوانه رشد آن ها كامل شده و توليد بذر مي نمايد همچنين ارقام ديگري نيز وجود دارد كه طول بوته آنها 

 روز است . 832د و دوره رشد آنها نيز در حدود متر نيز مي رس 2تا  7به 

ذرت از نظر طول دوره رشد به سه گروه زود رس، متوسط رس و دير رس تقسيم مي گردند، از طرفي از نظر رنگ دانه مانند 

 ز:مختلف نيز تقسيم بندي شده اند كه عبارتند اسفيد، زرد، قهوه اي و ذرت هاي با دانه هاي الوان و حتي به رنگ هاي 

ذرت غالف  – 8ذرت شيرين  - 2پاپ كورن  -2ذرت آردي يا نرم  -3ذرت بلوري يا سخت – 4ذرت دندان اسبي يا دنداني  -8 

 . مي باشندذرت مومي  -7دار 

 

 :ديبریذرت ه

 

تاپ كراسها و دبل كراسها از فرمهاي اصلي ذرت هيبريد بوده كه در كشاورزي مورد 

اسها پر بار و يكنواخت تر از سايرين بوده ولي توليد استفاده واقع مي شوند. سينگل كر

 بذرآنها پر خرج است. سينگل كراسها معموالً در شرايط ديم مناسب مي باشد . 

برتري هيبريدها از نظر توليد، زماني صادق است كه، شرايط محيطي براي بهره برداري از 

بدوي كشاورزي و يا در شرايط نامساعد كشت شود .هيبريدها از واريته اين توانايي بالقوه وجود داشته باشد. اگر گياه با روشهاي 

د بود. اگر گرده افشاني مقارن با شرايط نامساعد محيطي نهاي سازگار و معمولي كم توليدتر و از سينگل كراسها نامطلوب تر خواه

ل كراسها يك نقطه ضعف تلقي مي گردد از قبيل بادهاي گرم و كمبود رطوبت خاك همراه باشد، يكنواختي سينگل كراسها و داب

. واريته هاي معمولي و تا حدي تاپ كراسها كه غير يكنواخت هستند، توليد دانه گرده را براي مدت طوالني تري ادامه مي دهند. 

اين صورت  در اين حالت احتمال اينكه قسمتي از دوره توليد دانه مقارن با شرايط مساعد باشد، بيشتر از دوره هيبريدها است در

گرده افشاني و تلقيح در طول چند روز تمام مي شود. در گذشته ارقام تك باللي بر ارقام چند باللي ترجيح داده مي شد. زيرا 



 11 

تاكيد بيشتر بر اندازه سنبله و سهولت در برداشت بود. در حال حاضر هيبريدهاي چند باللي با استفاده از تالفي بين ذرت و 

در صد پروتئين هستند. ميزان پروتئين تئوسينت به ازاء هر واحد وزن  82تا  84ه به طور متوسط حاوي تئوسينت بدست آمده ك

 ( .2خشك خود دو برابر ذرت است)

 

 ساختمان دانه ذرت:

 دانه ذرت داراي فرمهاي مختلفي بوده كه بطوركلي شامل قسمتهاي زير است:

ميوه يا پريكارپ مي باشد. پوسته ميوه معموالً قرمز رنگ يلا بيرنلگ   بيروني ترين دانه پوسته  –(  pericarpپوسته ميوه ) -8

 است.

اليه آلورن طبقه منفردي از سلولهاست كه زير پوست ميلوه قلرار گرفتله انلد. طبقله       –(  aleuroneطبقه يا اليه آلورن ) -4

 آلورن معموالً بيرنگ ولي گاهي زرد، قهوه اي و يا آبي است.

اندوسپرم مشتمل بر سلولهاي بين اليه آلورن و جنين مي باشد. اندوسلپرم   –(  endospermقسمت آندوسپرم يا آردينه ) -3

( تشكيل دهنده آن به دو قسمت اندوسپرم شاخي يا سلخت و اندوسلپرم نشاسلته اي يلا آردي      textureبر حسب بافت )

 تقسيم مي گردد.

رنگ يا بدون رنلگ ملي باشلد. اندوسلپرم نشاسلته اي       اندوسپرم شاخي يا شيشه اي داراي بافت سخت و نيم شفاف و معموالً زرد

 اندوسپرمي است كه بافت آن نرم، آردينه اي و مات بوده و رنگ آن هميشه سفيد است.

جنين بخشي از دانه ذرت، محتوي چربي و نزديك راس دانه را تشكيل مي دهلد. جنلين    –(  embryo-germجنين دانه ) -2     

 ( مي باشد.radicle( و ريشه چه)plumule – shoot)( و جوانه cotyledon – scuttllumشامل لپه )

هنگاميكه كه دانه ذرت تحت شرائط مناسب كشت قرار گيرد به سرعت شروع به جذب آب مي نمايد. پس از جلذب آب سللولهاي   

. مواد غذايي قابل حلل بلا   لپه تركيده و سبب آزاد نمودن آنزيم ميگردد. آنزيم فوق مانع حل مواد غذايي داخل آندوسپرم مي شود

خاصيت فشار اسمزي از آنجا به ريشه چه و جوانه هايي كه در ابتداي رشد و نمو هستند، نفوذ مي نمايد. اين ريشله چله و جوانله    

 نخست با فشار زياد از طريق پاره كردن پوسته ميوه سبب توليد ريشه هاي اوليله و سلپس باعلت توليلد جوانله اوليله گيلاه ذرت        

 . مي گردد

 

 خشك كاری(: -طرق كاشت )هیرم كاری
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در انتخاب فاصله بوته ها و رديف ذرت بايد به انواع گونه ها و واريته ها و حد رشد هر يك از آنها توجه دقيق شلود. معملوالً بلراي    

نقلاطي كله    سانتي متلر در نظلر ملي گيرنلد. در     22×32يا  82×22سانتيمتر و براي انواع دير رس  82×42انواع زودرس فاصله را 

شرايط كشت بذر نامناسب باشد، فاصله بوته ها بيشتر مي گردد. براي بدست آوردن بالل بهتر فاصله بوته ها از يكديگر زيادتر ملي  

گياه در يك متر مربع كاشته مي شود. فاصله بوته هاي ذرت سيلوئي كه در حالت خميري دانله هلا برداشلت     8-2گردد، بطوريكه 

گياه خواهد بود. در مورد ذرتهاي علوفه اي سبز بوته ها نزديكتر و تعداد بوته هلا   1-84والً در هر متر مربع مي شوند، كمتر و معم

گياه در هر متر مربع مي باشد. ذرت معموالً با فواصل مختلف روي پشته كاشته مي شود بعنوان مثال فاصله پشته هلا يلا    42-82

 سانتيمتر در نظر مي گيرند. 82-42متر و فاصله بوته ها روي رديفها را  سانتي 22رديفها براي ذرت سبز علوفه اي حدود 

سلانتيمتر انتخلاب ملي     82-42سانتيمتر و فاصلله بوتله روي رديفهلا را در حلدود      82فاصله رديفها را براي ذرت سيلو در حدود 

رافشلانهاي مخصلوص كشلت نملود     سانتيمتر كشت مي گردد. ذرت با بذ 72-822نمايند. بذر ذرت در روي خطوط موازي بفاصله 

 البته فاصله رديفها و بوته هاي روي پشته ها بر حسب منطقه و وسايل كشاورزي موجود متغير خواهد بود.

روش متداول در اغلب روستاها طريقه بذر پاشي است. اين طريق كشت براي حصول عملكرد علوفه اي ذرت براي سيلو يلا جهلت   

ه ذرت در هكتار بر حسب نوع كاشت، نوع خاك، شرايط جوي، قوه ناميه و غيلره متغيلر اسلت.    تعليف مناسب مي باشد. تعداد بوت

 هزار بوته در هكتار مي باشد. 42-82ميزان نوسان تعداد بوته هاي داخل يك واحد زراعي حدود 

اشد. مقدار بذر ملورد اسلتفاده   براي تعيين كيفيت انواع ذرت، وزن هزار دانه بكار گرفته مي شود كه در انواع گونه ها متفاوت مي ب

كيلوگرم بذر در هكتلار بلراي توليلد علوفله      32-32كيلوگرم بذر براي توليد دانه و  82-32در انواع كشت متفاوت بوده بطوريكه  

كيلوگرم )بر حسب نلوع شلرايط متناسلب كاشلت(      32توصيه مي شود. ميزان بذر مورد استفاده بطريقه دست پاش در هر هكتار 

كيلوگرم با بذرافشان براي توليد دانه است. عمق بذر بر حسب نلوع زملين    82د. حداقل ميزان بذر براي يك هكتار حدود خواهد بو

سانتيمتر تغيير مي نمايد. بذر در زمينهاي سنگين و مرطوب و سرد كلم عملق و يلا در     2-2و زمان كشت متفاوت و معموالً بين 

رتهاي دانه اي كم رشد، محصول كمتر و زودرس تر مي باشلند، در صلورتيكه   زمينهاي خشك و سبك عميقتر كشت مي گردد. ذ

روز براي رشد  842-832ذرتهاي سيلويي و علوفه اي سبز داراي رشد بيشتر بوده و دير رس تر هستند. ذرت هاي زودرس حدود 

 و نمو زمان الزم داشته، در حالي كه ذرتهاي ديررس به زمان بيشتري نيازمندند.  

 

 كود:

زمين، احتياج مبرم داشته كه معموالَ قبل از كاشت با وسايل مختلف پخش و با خاك  جهت اصالحت به كودهاي حيواني ذر
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تن در هكتار مي باشد. كودهاي سبز مانند شبدر و سويا و انواع ماشك گل  42-22. مقدار مصرفي كود حيواني گرددمخلوط مي 

راي اصالح زمين به كار مي روند. استفاده بيش از حد كودهاي ازته موجب خوشه اي داراي خواصي هستند، كه در كشت ذرت ب

 دير رسيدن دانه و افزايش رشد و نمو اعضاي رويشي مي شود . 

بوده و براي توليد ذرت سبز علوفه ازت % 42كيلوگرم محتوي  822-422ميزان مصرف كودهاي ازته براي توليد دانه اي حدود 

هفته بعد از گل دادن احتياج  2-3اين نكته مهم بايد توجه داشت كه ذرت دو هفته قبل از گل دادن و  به كار مي روند. به نيز اي

به جذب ازت فراوان داشته، لذا اگر كود به عنوان سرك يك ماه پس از سبز شدن به مزرعه داده شود، بسيار موثر خواهد بود. 

% مي باشد. از كودهاي فسفره 22كيلوگرم نمك پتاسيم  422-322كيلوگرم در هكتار يا  22-842ميزان مصرف كودهاي پتاس 

خاصيت حالليت، مقاومت گياه را در  دارا بودن كه به دليلكرده صورت سوپر فسفات استفاده  هكيلوگرم در هكتار ب 222-322

م كود دهي به عواملي مقابل خشكي و سرما افزايش مي دهد استفاده از كودهاي فسفره تكامل گياه را تسريع مي بخشد. به هنگا

مانند حرارت، بارندگي, تعدد آبياري و تبخير، طول روز و فصل رويش توجه خواهد شد. در مناطق پر باران و در مزارعي كه 

دفعات آبياري زياد و يا ساختمان خاك سبك است، شستشوي كودهاي شيميايي و خروج از محدوده ريشه هاي ذرت اتفاق مي 

بتاً اسيدي كودهاي فسفره بيشتر در دسترس گياه قرار مي گيرند. هر چند كودهاي ازت، فسفر و پتاس در خاكهاي نس ه وداافت

در صد ازت خالص  82/2الي 83، اما كودهاي ازته مهمترين نياز گياه معرفي شده است. نيترات كلسيم با هستندمورد نياز ذرت 

اي شيرين و زمينهايي كه آبياري مي گردند، مورد استفاده واقع درصد ازت خالص در خاكه 88به عنوان سرك و نيترات سديم با 

 مي شوند .

 

 آبیاری ذرت :

يكي از نكات قابل توجه كشت ذرت زمان آبياري است. البته بسته به طرز كشت ذرت نوع آبياري آن متغير است. در كشت 

واهد بود. در آبياري نشتي توجه به شيب زمين دستپاش، آبياري غرقابي و در كشت رديفي يا پشته اي آبياري به صورت نشتي خ

اهميت فراواني داشته زيرا حركت بطئي آب كمك به جذب آن در سطح كلوئيدها نموده و مانع شستشوي نهرها مي گردد. نوبت 

جام روز يكبار ان 7 –84آبياري بسته به شرايط مختلف آب و هواي محل و ساختمان و بافت خاك كامالً متفاوت است و در هر 

مي گيرد. در كاشت ذرت گل آب قابل اهميت بوده و چنانچه تأخيري در آبياري زمان گل دهي روي دهد، سبب نقصان و تقليل 

 كلي محصول مي گردد. 
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در مناطق فارياب اگر مواد غذايي به اندازه كافي و در تمام دوره رشد و نمو در اختيار ذرت نباشد، از رطوبت ذخيره در خاك بهره 

نخواهد بود. هرچه زمين يا خاك مزرعه، حاصلخيزتر و رطوبت قابل جذب بيشتري در اختيار داشته باشد ذرت عملكرد كافي 

زيادتري خواهد داشت. روي اين اصل براي كشت ذرت در مناطق فارياب مقدار مصرف كودهاي شيميايي در واحد سطح بيشتر 

براي توليد محصول و جلوگيري از پژمرده شدن ذرت بايد در خاك وجود  خواهد بود. به هر حال رطوبت كافي در دوره رشد و نمو

داشته باشد. ذرت در زمان گل دهي نسبت به كمبود آب حساسيت داشته و اگر در اين زمان به اندازه كافي رطوبت در اختيار 

ن گلدهي سبب پژمردگي ذرت نداشته باشد، عمل گرده افشاني آن ناقص و بالل پر نخواهد شد. كمبود رطوبت خاك كه در زما

محصول مي گردد. كه آبياري  % 22روز منجر به كاهش  8 –2پژمردگي  و محصول %44كاهش  مي گردد، منجربه 8–4براي 

مجدد نيز جبران خسارت محصول را نخواهد كرد. عالوه بر روش آبياري نشتي يا رديفي كه در زمينهاي زراعي مسطح انجام مي 

 اني طريقه ديگري است كه ويژه خاكهاي شني با نفوذپذيري زياد و يا شيب هاي تند است .گيرد. روش آبياري بار

 

 تناوب ذرت :

ذرت بعد از نباتاتي كه مواد غذايي كافي و زمين پوك از خود باقي بگذارند در تناوب زراعي قرار مي گيرد و بهترين محصول را 

لوفه گندميان، غالت يا سوژا، چغندر و سيب زميني نتيجه مطلوبي به مي دهند. ذرت بعد از يونجه، شبدر و مخلوط شبدر و ع

دست مي دهد. ذرت بعد از غالت در صورتيكه زمين به اندازه كافي اصالح و مناسب كشت شده باشد در تناوب قرار مي گيرد. در 

زم است از كشت متوالي ذرت در كاشت ذرت توجه به بيماري سياهك ذرت مهم بوده و چون از راه زمين انتقال پيدا مي كند، ال

يك قطعه زمين معين اجتناب نمود. كشت ذرت بعد از نباتات غده اي كه زمين را پوك و متحول مي سازند، عملكرد خوبي 

خواهد داشت. تناوب عبارت از كاشت و كار نباتات مختلف زراعي با يك برنامه و نظم مشخص براي يك دوره چند ساله است و يا 

( تناوب مربوط به زمان بوده و عبارت از تسلسل كشت گياهان در هر يك از قطعات در  8322عطائي ) اصول زراعت طبق تعريف 

طي سالهاي دوره تناوب است. ارزش تناوب براي زارعين به خوبي ثابت، ضمن توجه به شرايط مناسب محل كاشت، تناسب با 

ار مي گيرد. لحاظ ذرت در تناوب زراعي با شرايط بازار و ساير نباتاتي كه در ساير نباتات زراعي نيز  در برنامه ي تناوب مد نظر قر

برنامه تناوب قرار ميگيرند منطبق ميگردد . چنانچه برنامه تناوب شامل ذرت، غالت و يكي از گياهان لگومينوز باشد، الزم است 

وري رواج داشته و شرايط خاك مناسب باشد برنامه كه به امور دامداري و دامپروري منطقه نيز توجه شود. در مناطقي كه دامپر

تناوب ذرت، جو و يونجه پيشنهاد و مي گردد. از طرف ديگر ذرت بعد از پنبه، برنج، توتون، سويا يا آفتابگردان نيز در تناوب قرار 

 مي گيرد .
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 اكولوژی ذرت:

تين( امروزه اين گياه در منلاطق پلايين تلر از سلطح     با توجه به رويشگاه اوليه ذرت )كشورهاي مرتفعي مانند مكزيك وآمريكاي ال

در جه عرض جنوبي كشت مي شود.تنوع هيبريدي وانتقال آن به سراسر  22درجه عرض شمال 22متري وتا  2222دريا تا ارتفاع 

اي اپتليمم  درجه سانتيگراد بوده و دم 2-82دنيا سطح زير كشت ذرت را توسعه بخشيده است.حداقل دماي الزم براي جوانه زني 

درجه سانتي گراد مي باشد.اگر دماي ميانگين شبانه روز پايين تر از حد اپتليمم باشلد، زملان سلبز شلدن كنلد تلر         42ومناسب 

 (.8وطوالني تر خواهد بود)جدول شماره

 

 

 

 

 ذرت -: رابطه دما و طول مدت سبز شدن7جدول شماره

 وز(زمان مورد نياز سبز كردن)ر دماي كاشت)درجه سانتي گراد(

42 

82 

84-82 

8-2 

82-2 

42-82 

 

درجه درجله سلانتيگراد نيلز     32درجه سانتي گراد را تحمل مي كند. دماي بيشتر از  32ذرت در مرحله جوانه زني حداكثر دماي 

 درجه سانتيگراد بلوده ودملاي   42تا  48در عمل گرده افشاني اختالل ايجاد مي كند. در طول دوره رشد و نمو دماي مناسب بين 

تا 4222روز درجه وارقام ديررس  8222تا  8222سانتيگراد موجب كاهش قابل توجه محصول مي گردد. ارقام زودرس  2كمتر از 

روز درجه نياز دارند. ذرت گياهي روز كوتاه بوده كه با كوتاه شدن روز، زمان گللدهي تسلريع و در شلرايط روز هلاي بلنلد       4222

 بيشتر مي گردد. طول دوره رويش افزايش وتعداد برگها
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را نيز تحمل مي كند. ذرت در زملان   2/2 -2بين  PHبراي رشد ذرت بسيار مناسب بوده و  PH= 8-7زمين هاي با بافت متوسط 

پنجه زني نسبت به شوري حساس بوده، بطوريكه زمان جوانه زني را به تعويق انداخته ودر طول دوره رشد موثر واقع شده وميزان 

 (1)(.4دهد)جدول شمارهتوليد را كاهش مي 

 خاک با میزان كاهش تولید ذرت EC: رابطه 2جدول شماره 

  EC ميزان كاهش توليد به ميلي موس 

1/2 

82 

22 % 

822 % 

 

 ذرت در مناطق معتدل نسبت به مناطق گرمسير توليد بيشتري داشته كه داليل زير را براي آن برشمرده اند.

ك در مناطق معتدل ونيمه گرمسير يكسان باشلد، املا در منلاطق گرمسلير ميلزان ملاده       به نظر مي رسد ميزان كل ماده خش -8

 22/2تا  2/2ودر مناطق معتدل بين  2/2كمتري به دانه اختصاص مي يابد. به همين دليل شاخص برداشت در مناطق گرمسيري 

 (1.)است

نتيجه توليد دانه كمتر شده زيرا برگ ها ملانع   در مناطق گرمسير نسبت به نواحي معتدل برگ هاي بيشتري رويش داشته در -4

 از تاثير بيشتر نور در توليد دانه مي گردند.

طول دوره رشد گياه در زمان پر شدن دانه در مناطق معتدل بيشتر از مناطق گرمسير است.ضريب دوره رشد در پرشدن دانله   -3

 % است. 2% ودر مناطق معتدل  3در مناطق گرمسير 

 ی وتوسعه گیاهچهمراحل جوانه زن

%وزن شلروع شلده و اوللين     32بذر ذرت در خاك گرم و مرطوب در حداقل زمان جوانه مي زند. جوانه زني با جذب آب به ميزان 

روز بعلد از كاشلت    3تلا   4عالمت خارجي آن ظهور ريشه چه از قسمت نزديك به انتهاي دانه است. جوانه زني در شرايط مطلوب 

وتاهي بعد از ظهور ريشه چه، جوانه ظاهر شده و به سمت سطح خاك رويش ملي يابلد. نلوك جوانله بله      بوده بطوريكه در مدت ك

وسيله برگ سوزني شكل به نام كلئوپتيل  محافظت شده واز آنجايي  كه اين برگ تيز و سوزني شكل مي باشلد،قادر اسلت بلدون    

كلئوتيپل   در معرض نور قرار گيرد،رشد آن متوقلف  لطمه به برگ هاي داخل به طرف سطح خاك حركت نموده وبه محض اينكه 
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شده وبرگ هاي داخلي ظاهر مي شوند. اگر بذر خيلي عميق كشت شود ويا رشد نامطلوب باشد )صدمات ناشي از حمله حشلرات،  

ي پايله هلاي   بيماري ها، استفاده از برخي علف كشها و..(كلئوتيپل  در زير خاك ، شكافته شده كه در اين حالت بوته هلاي توليلد  

 مناسبي نخواهند بود.

درجله     84 تلا  82دتر ) رسل  روز سبز ملي شلود، در خلاك    2در جه سانتيگراد( و مرطوب بذر ذرت طي  42تا 82در خاك گرم )

در هر حال جوانه زني وسبز شدن در خاك هايي با درجه  حلرارت كمتلر از ا   د. شكمي هفته نيز طرل   3تا  نبز شدسسانتيگراد( 

، را فلراهم ملي آورد  ملاري زا  بيفعاليت برخي عوامل  امكان  يكه خاك مرطوب و سردئنجاآاز تي گراد اتفاق خواهد افتاد. درجه سان

سلطح سلبز يكنواخلت وگياهچله هلاي سلالم از نتلايج چنلين         داشت.  دي خواهئبذر قبل ازكاشت اهميت بسزا نضد عفوني نمود

بز سل براي جوانه زني و سانتيمتر خاك اثر زيان آوري  2ذر در باالتر از عمق درجه سانتي گراد يا كاشت ب 22عملياتي است. درجه 

جوانه هاي در حال رشلد زيلر خلاك را     بلكهمي شود،  نوالني تر زمان سبز شدطها باعث نذرت دارد. درجه حرارت باال نه ت نشد

 مي برد.ن ياز ب زني

 ()از سبز شدن تا تشکیل اجزای گل مرحله رشد رويشی اولیه گیاه

با استفاده از  گياه، ادامه حيات بعد از سبز شدن ورويش گياهچه كه با استفاده از مواد غذايي ذخيره شده بذر صورت مي گيرد

از  هابرگ دو برگها شكل مي گيرن ساقه ،ريشه اي گياه سيستم گياهچه ا پيدايشپذير مي گردد. ب امكانآب و مواد معدني خاك 

در مرحله رشد رويشي اوليه  .هفته بعد از سبز شدن هنوز در زير خاك باقي مي ماند 2تا  3رشد توليد و حدود محل نقطه 

سطح  خاك   ودنخشك ب  بوته ها  بهنگام كوچك بودناما  بوده  نيگياه باينياز رطوبتي زيرا  نيفتاده،تش رطوبت اتفاق  الًمعمو

 ن طح خاك بعنواس ن خشك بود ناشي از ش نه يعني تاين پديد دد گروهي معتقدننچهر آورد.  دكالتي را به وجود خواهشم

مي گردد. رطوبت اضاني آن اوم ساخته و موجب تحريك اوليه و رشد آبي مقگياه را در مرا حل بعدي در مقابل كم  ،مزيت يك 

ذيه ايجاد در تهويه خاك و تغالتي شكرشد رويش اوليه از توسعه ريشه در اوايل فصل ممانعت نموده همچنين مر مراحل خاك د

مي كند. اگر چه تنش رطوبت در اين مرحله اندام بوته را كوتاه مي نمايد، اما در صورت فراهم بودن شرايط ويژه در زمان گرده 

هفته پس از 3تا  4برگ است.  8تا  2بوته كامل ذرت داراي  افشاني وپر شدن دانه تاثير چنداني در توليد نهايي نخواهد گذاشت.

ورتي كه درجه حرارت خاك وهوا بيشتر از حد نرمال گردد، موجب افزايش تعداد برگ شده و ممكن است، سبز شدن ذرت در ص

در نهايت ميزان توليد را كاهش دهد. يكي ديگر از نارسايي هاي معمول ذرت و توليد بوته هاي نامطلوب، سيستم ضعيف ريشه 

مرحله كه ظاهراًبوته ها، سالم وقوي به نظر مي آيند با كمترين  اي بوده كه عمدتاً در مرحله سه برگي اتفاق مي افتد. در اين

وزش باد در سطح خاك خوابيده واز بين مي روند. عوامل موثر در ايجاد چنين پديده اي را فاكتور هاي آب وهوايي،گرماي شديد، 
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 (1)خشكي سطح خاك، كاشت در عمق نامناسب، خاك فشرده و كلوخه اي مي دانند.

 د رويشیمرحله اصلی رش

هفته قبل از ظهور كاكل ها قابل توجه است. در اين مرحله  2تا  3رابطه بين آب وهوا و عملكرد نهايي در اين مرحله به ويژه 

افزايش درجه حرارت به همراه كاهش رطوبت وتنش هاي اندازه گياه ناشي از طويل شدن ساقه وتوسعه برگها افزايش مي يابد. 

ايجاد شده رشد رويشي گياه را تحت تاثير قرار داده، بوته هاي كوچك از بين رفته وبوته هاي قوي تر را متاثر ساخته به گونه اي 

 درصد در كاهش عملكرد موثر واقع مي شود. 3تا  4كه به ازاي هر روز تنش وارده 

اد برگها كامل شد، جوانه هاي اوليه گل تاجي و بالل نيز شكل مي گيرند. در اين زمان كه ارتفاع ذرت حدود بعد از مدتي كه تعد

سانتي متر است، گل تاجي مينياتوري در داخل ساقه باالي سطح خاك مشاهده مي گردد. در اين مرحله نقطه رشد ذرت نيز  32

 باالي خاك قرار دارد.

ر رشد طولي ساقه به طرف باال هدايت مي شود. جوانه  هاي بالل نيز در چندين گروه شروع به در طي چند هفته گل تاجي در اث

زير گل تاجي قرار دارد.  2تا 8تشكيل شدن كرده، ولي معموال يك بالل رشد وتوسعه مي يابد.اين يك بالل نيز در گره هاي 

لي( توسعه پيدا مي كند. در هر حال جوانه هاي نارس متعدد گاهي اگر مزرعه تنك باشد، بالل دوم در گره زير بالل اول )بالل اص

 (.82ديگري در گره ها ممكن است ديده شوند)

 

 مراحل ظهور گل تاجی، ظهور كاكلها وگرده افشانی

اين مرحله از بحراني ترين مراحل رشد و نمو ذرت مي باشد. تركيب تنش رطوبتي با تنش درجه حرارت باال در طي اين دوره 

 هايي ذرت را كاهش مي دهد. تنش مواد غذايي، آفت ها و بيماريها در اين مرحله عملكرد ذرت را شديداً تحت تاثير قرار توليد ن

% در روز كاهش مي دهند. در 83مي دهند. بعنوان مثال تنش رطوبتي، مواد غذايي و درجه حرارت محصول نهايي ذرت را تا 

 % را موجب خواهد شد.22روز كاهش عملكرد دانه به ميزان  2تا  2به مدت مرحله ظهور كاكل ها تنش ناشي از كمبود آب 

روز بعد از ظهور كامل گل تاجي و خروج آن از غالف شروع شده و براي چندين روز  3تا  4به طور معمول گرده افشاني ذرت 

 شود.ادامه مي يابد. هنگامي كه گل تاجي خيلي مرطوب يا خيلي خشك باشد، دانه گرده آزاد نمي 

روز بعد از ظهور گل تاجي گرده افشاني مي شوند. وقتي يك دانه گرده بر  82تا  2كاكل هايي كه از بالل خارج مي شوند، طي 

روي كاكل قرار مي گيرد، جوانه زده، توليد لوله گرده كرده و بطور كامل رشد كرده و به طرف تخمدان حركت مي كند. تحت 

 ه و ممكن است قادر به تامين شرايط رشد لوله گرده نباشند.شرايط گرم و خشك كاكل ها خشك شد
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تنش رطوبتي ظهور كاكل ها را به تعويق انداخته و در شرايط خشكي شديد كاكلها ، تا خاتمه گرده افشاني نيز ظاهرنشده، در 

 نتيجه دانه بندي ناقص و موجب كاهش عملكرد دانه مي شود.

، قادر به تامين مواد مورد نياز رشد دانه هاي بالل نبوده، حتي دانه هاي تلقيح شده نيز اگر گياه تحت تنش بيش از حد قرار گيرد

ممكن است، در طي روزهاي اوليه تلقيح تلف شوند. در هر حال تنشهاي ياد شده در اثر خشكي، بيماريها، حشرات، كمبود مواد 

ري موجب كاهش عملكرد ذرت مي شوند. تنش در اواخر غذايي )بويژه ازت(، تراكم باالي بوته و حتي طوالني شدن روزهاي اب

  (7.)مرحله گرده افشاني منجر به توليد دانه هاي سقط شده و دانه هاي ضعيف و نهايتاً كاهش توليد مي گردد

 مرحله پر شدن دانه:

هر نوع تنش عملكرد روز آخر دوره رشد و نمو اتفاق مي افتد. در اوايل اين دوره  82تا  22پر شدن دانه و رسيدن ذرت طي 

روز  82تا  22% در روز كاهش مي دهد. بالفاصله بعد از گرده افشاني ذرت تجمع ماده خشك در دانه ها آغاز و 2% تا 3نهايي را 

 (7.)به طول كشيده و هر چه زمان طوالني تر گردد، عملكرد كاهش مي يابد

 واريته ها:

ه كه تعداد آنها بسيار زياد است. براي مثال واريته هاي زودرسي وجود دارند بود zea maysكليه واريته هاي ذرت متعلق به گونه 

متر  7روز پس از كاشت دانه آنها قابل برداشت است. از طرفي برخي واريته ها  22سانتي متر و حدود  72كه ارتفاع آنها تنها 

تقسيم مي گردد. اين گروهها با يكديگر  روز است. واريته هاي ذرت به شش گروه 322بلندي و طول دوره رشد آنها بيش از 

 (7.)تلقيح نيز مي شوند و اختالفات بين آنها ناشي از چند فاكتور ژنتيكي مي باشد

  (z.mays indentata)ذرت دندان اسبي

 indurtata)   ( z.maysذرت سخت

 ( z.mays amylaca )ذرت آردي

 (z.mays saccharata )ذرت شيرين

 (z.mays everta )ذرت پاپ كورن

 (z.mays ceratina )ذرت مومي

 

 خصوصیات  بوتانیکی ذرت:
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جلنس  MAYDEAگلروه   PANICOIDEAاز زير تيره  POACEAEكروموزوم متعلق به تيره    N4=42ذرت گياهي يك ساله داراي 

ZEA  و گونللهMAYS     كلله سلله جللنسZEA  ،tripsacum،euchiaena، بللومي آمريكللا بللوده و پللنج جللنس polyfoea، 

coix،scherachne ،trilobachne،chionachne  بومي استراليا و جنوب شرقي آسيا هستند. برخي گياه شناسان گونلهeuchlaena 

mexicena teosinteرا در همان جنس ذرت  zea معرفي ميكنند. جنس هايtripsicum و euchleni     نزديلك تلرين خويشلاوندان

است، بطوريكه كه گلهاي نر و ماده جدا از هم وللي بلر    (monoique-monoeciousذرت به شمار مي آيند. ذرت گياهي يك پايه )

روي يك پايه قرار دارند گل هاي نر و ماده ذرت از جوانه اي كه در قاعده برگ وجود دارد، توليد ميشود. محور سلنبله هلاي ذرت   

هاي متعددي به صورت جفت قرار داشته بعد از تكامل تبديل به مغز بالل )چوب محور بالل ( شده و در روي محور بالل سنبلچه 

كه هر كدام داراي دو گل مونث مي باشند. از محل تخمدان ميله بلند و باريكي به نام خامه يا سيلك خارج شلده كله در روي آن   

ل كالله ظريف و كرك داري وجود دارد. اولين ميله ي بلند از راس پوسته دور بالل خارج و ظاهر ملي گلردد. ميلله خامله در طلو     

روز تشكيل شده در تمام طول خود مستقيما گرده هاي مذكر را مي پذيرد. تعداد بالل هلاي ذرت و رگ  82تا2مدت زماني حدود 

عدد در نوسان است. آلت نر به صورت خوشه هاي فرعلي يلا    84هاي گياه بسته به واريته هاي مختلف متفاوت بوده و بين يك تا 

در انتهاي ساقه ي اصلي قرار گرفته است. هر سنبلچه داراي دو گلل و هلر گلل داراي سله      دو سنبلچه بلند و كوتاه به طور منظم

پرچم است. در گياه يك پايه ذرت به علت جدا بودن اعضاي زايشي گرده افشاني به طور غير مستقيم صورت گرفته و گلرده هلاي   

ني آزاد و مسلتقيم كمتلر انجلام ملي گيلرد. )از      گل بطرق مختلف بر روي اعضاي مونث انتقال پيدا كلرده، در نتيجله گلرده افشلا    

( نيلز چنلد روز بله    protandryروز قبل از ظهور ساير اندام ها رسيده و گل دهلي )  2تا8درصد( در تمام ارقام ذرت، گرده ها82تا8

 2/4آن بالغ بلر  طول مي انجامد. بعد از خروج ميله پرچم ، از كيسه  گرده مقادير زيادي گرده هاي سبك آزاد مي شود، كه تعداد 

ميليون است. گرده افشاني غير مستقيم ذرت عمدتا به وسيله باد صورت گرفته كه گاهي تا چندين كيلومتر گرده ها را منتقل مي 

دقيقه به تخمدان ميرسلد. تحلت   42نمايد. گرده هاي منتقل شده بر روي كالله بالفاصله جوانه زده اما فقط يك ميله گرده بعد از 

رديلف   2-32ساعت زمان الزم است، تا عمل باروري يك بالل به صورت كامل انجام گيرد. هر بلالل حلاوي   42دت شرايط عادي م

و  (caryopsis)سنبلچه زوج بوده كه هر يك داراي چندين گلچه ميباشد، و تنها يكي از آنها بارور مي شود. دانه ذرت ميوه گندمه 

ذرت داراي ساقه هاي راست و مستقيم بوده كه گلاهي طلول آن در منلاطق     است. (pericarp)پوسته آن فقط شامل پوسته ميوه 

متر مي رسد. برگ هاي ذرت شبيه ساير غالت پهن برگ داراي غالف بوده كه ساقه را در آغوش مي گيرد. طول برگ  2خشك به 

ميللي متلر اسلت.     84آن  سانتيمتر و ضلخامت  82سانتيمتر نيز ميرسد. عرض آن حدود 822سانتيمتر و گاهي به  22الي32بين 

سلانتيمتر بلنلدي دارد.   22تلا 32سلانتيمتر و پلاپ كلورن    12ارتفاع ساقه ذرت با نوع گونه ارتباط داشته بطوريكله ارقلام زود رس   
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عدد ميرسد. ميان گره هلاي قاعلده    82ميانگره داشته كه گاهي به  84تا 2سانتيمتر و بطور متوسط  3ضخامت ساقه ذرت حدود 

سلانتيمتر اسلت. سلاقه ذرت    42تا82بتا ضخيم و ميان گره هاي انتهاي ساقه بلند، ضخيم، توپر و فاصله بين آنها ساقه كوتاه و نس

مثل ساقه ساير غالت بند بند و تو خالي بوده و تنهلا بخلش نلاچيزي از آن تلو پلر و كلامال خشلبي اسلت. ارتفلاع ذرت هيبريلد           

 .(2)سانتيمتر ميگردد 882نتيمتر و ارقام بلند قد سا 82سانتيمتر است. ارتفاع ارقام كوتاه قد 442تا822

 برگ

ذرت نيز ماننلد سلاير غلالت داراي برگهلاي بلنلد دراز و كشليده و ملوازي اسلت. معملوال برگهلاي پلايين كلوچكتر و بله طلول               

نداشلته   (. در ذرت همانند يوالف گوشوارك وجلود 2سانتيمتر است)2 -88و عرض آنها  22-12سانتيمتر و برگهاي مياني 83تا84

اما زبانك كامال درشت، شفاف و قابل رويت است. تعداد برگها به طول دوره رشد بستگي داشته بله نحلوي كله در ارقلام زود رس     

برگ( برگها به طور متناوب و در چپ و راست يكديگر بلر  82-82برگ رويش دارند.)ارقام معمولي  22و در ارقام ديررس تا 2 -84

 (2ابند)روي ساقه ذرت استقرار مي ي

 

 ريشه

ريشه جنيني ثانويه كه از 3-2ذرت قدرت پنجه زني نداشته و داراي ريشه هاي ضعيف و سطحي است. سيستم ريشه ذرت شامل 

اولين گره زير سطح خاك تشكيل گرديده و داراي ريشه هاي هوايي مي باشد. ريشه هاي هوايي از گرده هاي نزديك سطح خلاك  

و مواد غذايي باعث مقاومت گياه نيز مي گردند. ريشله در گياهلان جلوان بله سلرعت توسلعه        تشكيل شده كه عالوه بر جذب آب

سانتيمتري نفوذ كرده باشند. قسمت اعظم 32سانتيمتر ممكن است به عمق 82يافته، بطوريكه در گياهان جوان با ارتفاع كمتر از 

سانتيمتري يا بيشتر نيز نفوذ مي كننلد.  422ي تا عمق سانتيمتري خاك قرار دارند . ولي گاه72-72ريشه گياهان كامل در عمق 

 (.2سانتيمتري صورت ميگيرد)822رشد جانبي ريشه ها نيز تا شعاع 

 

 ارزش غذايی ذرت:

% مواد معدني اسلت . ميلزان   4و  (pantosan% پنتوزان،)2% چربي، 2% پروتئين، 1%قند،4%نشاسته، 77دانه ذرت بدون آب حاوي 

% 22% ميرسلد. قريلب   8%و حلداقل آن بله   82رقام مختلف ذرت كامال متغير بوده و حد اكثر پروتئين به درصد پروتئين و چربي ا
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پروتئين دانه ذرت در اندوسپرم آن ميباشد. جنين كه يك دهم دانه است، حدود يك پنجم كل پروتئين را داراست. پروتئين ذرت 

)قابل حل در محلول نمك خنثي( است. بين غالت، ذرت بله   globulin)قابل حل در الكل(، zein  به خصوص prolamine حاوي 

% ملواد غلذايي، دانله    7%ميرسلد. متجلاوز از   7يوالف بيش از همه حاوي چربي بوده كه در بعضلي ملوارد ميلزان آن بله     اياستثن

ن و سللولز در اليله   هيدراتهاي كربن بوده كه به صورت نشاسته،  قند و سلولز ديده مي شوند. نشاسته در آندوسپرم و قند در جني

  aهاي دانه )سبوس(، ويتامين هاي ذرت بيشتر در جنين و اليه هاي بيروني آندوسپرم و ذخيره شده است. ذرت حاوي ويتلامين 

ميباشلد، كله بيشلتر در جنلين ذخيلره شلده اسلت. ريبلوفالمين ذرت بيشلتر از گنلدم و بلرنج و بلالغ بلر              (thiamine)و ويتامين

ppm42/82كل مواد معدني ذرت در جنين و بقيه در اليه هاي آندوسپرم ذخيلره شلده    2/3لو گرم( است. قريب)ميلي گرم در كي

است. ذرت از لحاظ كلسيم، منگنز و سديم فقير و از نظر فسفر و پتاسيم و آهن غني است. ذرت نباتي است كله، ملوارد اسلتفاده    

ي، بهبود خاك و... بهره بلرداري ملي شلود. علوفله ذرت در مقلاطع      زيادي داشته و عالوه بر توليد دانه و علوفه سبز در تناوب زراع

مختلف سال توسط دامداران مورد استفاده واقع شده و نياز آنان را برطرف مي سازد، استفاده از ذرت علوفه اي هملراه بلا مخللوط    

جو و يوالف داراي پروتئين  كمتلر و  ساير نباتات علوفه اي براي دام از ارزش غذايي بيشتري بر خوردار خواهد بود. ذرت نسبت به 

مواد نشاسته اي زياد تري مي باشد. از دانه ذرت نشاسته و قند و از جنين آن رنگ روغن گرفته و از پروتئين آن ملاده اي بله نلام    

 (1زيين استخراج مي گردد كه در ساخت رنگ مورد استفاده قرار ميگيرد.)

 رشد

 82روز جوانه زده و در مواردي كه درجه ي حرارت كمتر از حد اپتيمم باشلد تلا    2تا 2در شرايط گرم و مرطوب دانه ذرت پس از 

سانتيمتري كشت شود، مزو كوتيل شروع به رشد كرده و نيمي از فاصله  2 -7روز نيز طول ميكشد. اگر بذر ذرت در عمق مناسب 

نيز طي مي گردد. با خروج كلئوپتيل، اوللين دو   تا خاك را طي نموده كه با طويل شدن كلئوپتيل برگ، بقيه فاصله تا سطح خاك

برگ و يك سيسلتم   2 -8روز ظاهر و در عرض دو هفته گياه جوان معموال  3برگ حقيقي تشكيل شده و برگ هاي بعدي بعد از 

ريعتر بوده ريشه ي اوليه دارد، كه رشد آن ديگر به ذخيره مواد غذايي بستگي نخواهد داشت. از اين مرحله به بعد رشد برگ ها س

و بهنگام اولويت چهارمين  برگ كاكل ها شكل مي گيرند. در اين مرحله رشد اوليه برگ ها متوقف شده و تعداد آن ها بسلته بله   

ژنتيك گياه، رطوبت محيط، دما، طول روز و ساير شرايط محيطي متغير مي باشد در اين حالت عمر گياه سله هفتله و ارتفلاع آن    

جوانه رويشي در چند سانتيمتري باالي سطح خاك و برگ ها قسمت اعظم ارتفاع گياه را پوشانده انلد.   سانتيمتر و 22-32حدود 

در اين زمان شكل ظاهري گياه به سادگي قابل تشخيص بوده و جوانه رويشي همچنان فعال است. پس از چنلد روز كاكلل هلا در    

زمان اندكي پس از تشكيل اوليه گلهاي نر وماده حاوي همله   حالت  جنيني در حواشي جوانه رويشي شكل گرفته وگياه در فاصله



 22 

برابلر و   82برگ هاي خود شده وساقه رشد كرده وميزان جذب مواد غذايي به سرعت افزايش مي يابد.در اين ملدت سلطح بلرگ    

مخفي مي باشند.حدود  برابر مي گردد. كاكلها در اين مرحله كامالً رشد كرده اما هنوز در داخل برگ ها 822تا  22طول ساقه ها 

تا  4هفته پس از تشكيل كاكلها ميانگره هاي فوقاني به سرعت طويل شده وكاكلها خارج مي گردند.پس از چند روز دانه گرده و 2

روز بعد بالل ها خارج گرديده وتا زمان گرده افشاني رشد مي نمايند.اين مرحله بحراني ترين مرحله رشد گيلاه از نظلر نيلاز بله      3

روز قبل از آمادگي  3الي  4و مواد غذايي بوده وهر گونه كاستي اثر مخرب خود را بر ميزان توليد وعملكرد خواهد گذاشت. رطوبت

روز  82كالله براي پذيرش دانه گرده پراكنش دانه هاي گرده آغاز شده و دگر گشني ناميده مي شود. دگر گشني به طور متوسلط  

 2تلا   3زيادي حشره بر روي گلها اكثر دانه هاي گرده توسط باد پراكنده مي شوند. معملوالً  طول مي كشد. با وجود فعاليت تعداد 

 درصد گرده افشاني بصورت خود گشني صورت مي گيرد. در اقليمهاي گرم وخشك دوره گرده افشاني معموال كوتاه تراست.

سرعت رشد مي كنند.)بالل ها در داخل غالف  هفته به 3پس از گرد افشاني رشد رويشي متوقف شده وبالل ها براي مدت حدود 

ميلي متر هستند.(در هريك از گره ها يك جوانه توليد كننده بالل وجود داشته كه در هيبريد هاي تك باللي تنها  42ابتدا حدود 

ق ملي  يك جوانه رشد مي كندو بقيه به مرحله رشد نهايي نمي رسند.پس از آن تجمع مواد خشلك در دانله هلا بله سلرعت اتفلا      

روز پس از ظهور بالل ها ثابت باقي مانده ودر اين حالت كه گياه از نظر فيزيولوژي بله   82افتد.در اين مرحله تجمع ماده خشك تا 

 (1)مرحله نهايي رشد رسيده، تجمع ماده خشك متوقف مي شود.

 

 آفات و بیماريهای ذرت:

 

 

 

 

 

 

بوده و كالغ آفتي است كه صدمه قابل توجهي وارد مي سازد. در اين مورد بطور كلي امراض ذرت در مقايسه با ساير غالت كمتر 

-abavitاز مترسك يا نصب فلزات قلعي يا آلومينيومي در سر مزارع و يا آلوده كردن بذور با سموم نامطبوع مانند آباويت كربين )

corbin اه  ديگري براي جلوگيري از خسارت كيلو استفاده مي گردد. عمق متناسب كاشت بذر ر 822گرم در  422( بميزان
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هنگامي آزاد مي شود كه راس ساقه هاي ذرت در محل اتصال خوشه ها  (pyrausta nubilalis)پرندگان مي باشد. پروانه ذرت 

شكسته و بطرف پايين خم شده باشند. الرو اين پروانه داخل ساقه شده و سطح دانه هاي ذرت را  خورده و باعث كاهش ارزش 

كيفي محصول مي شود.از بيماريهاي شايع و معمول سياهك ذرت را مي توان نام برد. سياهك در روي ساقه، برگ، خوشه كمي و 

و بالل ظاهر مي شود. اين بيماري در هر نقطه از بوته هاي ذرت ديده مي شود. از عالئم سياهك ذرت دمل هاي بزرگي است كه 

اه است. اسپرها در موقع درو يا برداشت يا جريان باد به اطراف پراكنده شده و محتوي اسپرهاي پودري قهوه اي رنگ مايل به سي

موجب آلودگي بذر و زمين مي شوند. از آنجائيكه آلودگي از دو طريق بذر و خاك صورت مي گيرد، ضدعفوني بذر به تنهايي مفيد 

وانه زني يك دوره استراحت پاييزه و زمستاني را نبوده، تناوب زراعي و بهسازي خاك نيز مد نظر قرار مي گيرد. اسپرها براي ج

 سال قوه ناميه خود را در خاك حفظ مي كنند. 4-3گذرانده و 

 

 لو یه علوفه تازه و سیكشت ذرت برای ته

هفته پس از  2تا  8و به هنگام ظهور گلهاي نر يعني   شدهدر گذشته واريته هاي معمولي ذرت در سطوح بسيار اندكي كشت مي 

برداشت و به عنوان علوفه مورد استفاده قرار مي دادند . علوفه بدست آمده به دليل عدم رشد كافي ساقه ها از كيفيت كاشت ، 

 مطلوبي برخوردار نبودند . 

براي تهيه دانه بوده و چون براي سيلو كردن كشت مي گردد ، از  كشت ذرت براي تهيه علوفه شبيه كشت آن در حال حاضر

دانه  خميريردار بوده ، ميزان بكارگيري كود ازت افزايش و مقدار مصرف آب كاهش داشته و در مرحله تراكم بيشتري برخو

روز بعد از كاشت ( . دو سوم حجم علوفه را ساقه و يك سوم آن را دانه و بالل تشكيل مي دهد .  12تا  12هابرداشت  مي گردد )

انواع كشتهاي متراكم رايج شده به طوري كه تعداد پايه هاي گياهي در  در سنوات اخير به دليل ضرورت استفاده بيشتر از علوفه

عدد نيز مي رسد . تنش رطوبتي ، عدم توازن در جذب موادي نظير ازت ، فسفر و پتاس و تنش حرارتي ،  822هر متر مربع تا 

. در اين صورت تلقي مي شود ذرتمشكالت كشت مهمترين حمله آفات و بيماريها وكاهش محصول بسيار موثر واقع شده كه از 

 از برخي. به همين دليل استفاده  خواهد داشتتجمع نيترات در ذرت افزايش يافته كه به هنگام سيلو خاصيت سمي براي دام 

 احتياط توصيه مي گردند .ا كه در افزايش نيترات نقش دارند ، بو مواد شيميايي علف كشها 

 ارزش غذايی ذرت:

دي دارد و عالوه بر توليد دانه و علوفه سبز و سيلو تناوب زراعي را تكميل مي نمايد. علوفله ذرت در مواقلع   ذرت موارد استفاده زيا

مختلف سال به برنامه دامداري زراعين از نظر تامين علوفه و نگهداري دامها كمك شاياني مي نمايد. ذرت نسبت به جلو و يلوالف   
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ي باشد. ارزش غذايي ذرت علوفه اي در مخلوط با نباتات علوفله اي ديگلر بسليار    داراي پروتئين كمتر و مواد نشاسته اي زيادي م

زياد خواهد بود. ذرت بعنوان غذاي انسان و همچنين بصورت بلغور در دامپروري مورد استفاده زياد قلرار ملي گيلرد. از دانله ذرت     

بنام زئين گرفته كه در ساختن رنگ استفاده ملي   نشاسته و قند و از جنين آن روغن استخراج مي كنند. از پروتئين ذرت ماده اي

كنند. از ذرت در ساختن مشروبات الكلي و انواع ويسكي نيز استفاده مي كنند. ذرت را امروزه بوسيله ماشينهاي دروگر مخصلوص  

                                                                                                                                                                 كه بالل را از ساقه، برگ و ... جدا مي سازد، برداشت مي كنند.

 عملکرد و بهره برداری 

ه ذرت يكي از گياهان مورد استفاده انسان بوده كه به عنوان علوفه دامي نيز بكار گرفته مي شود . ماده خشك ذرت عمدتاً نشاست

% وزن دانه ها را تشكيل مي دهد ، 22و پروتئين بوده كه به طور يكنواخت در دانه پراكنده نيستند . به عنوان مثال آندوسپرم كه 

% وزن دانه را شامل مي شود ، حاوي قسمت عمده 84سوم پروتئين دانه است . جنين كه حدود  حاوي قسمت اعظم نشاسته و دو

% آميلوز است . در ذرت مومي 42% آميلوپكتين و  22عناصر معدني است . نشاسته ذرت حاوي  روغن ، مقدار زيادي پروتئين و

نشاسته كامالً از آميلوپكتين تشكيل شده است . پروتئين آندوسپرم يعني زئين از نظر بيولوژيكي متعادل نبوده و دو اسيد آمينه 

يبريد ذرت معموالً پروتئين كمتري نسبت به واريته هاي ضروري ليسين و تريپتوفان در آن ديده نمي شود . واريته هاي ه

معمولي دارند . پروتئين ذرت بر خالف پروتئين گندم تشكيل گلوتن نداده و به همين دليل از آرد ذرت نمي توان نان تهيه كرد . 

ين كمتري است. )پروتئين ساير غالت داراي فيبر ، عناصر معدني و پروتئ دانه ذرت غذاي خوبي براي دامها است. ذرت نسبت به

ولي مقدار انرژي خالص آن بيشتر بوده و به سهولت قابل هضم  .آن ارزش بيولوژيكي كمتري نسبت به پروتئين ساير غالت دارد(

 مي باشد .

 

 عملیات زراعی در موقع برداشت :

در زراعت ذرت بسيار مهم است. هرس  در مزارع ذرت استيالي نباتات هرز مانع رشد گياه اصلي مي شود . مبارزه با علفهاي هرز

)دندانه( قبل از بيرون آمدن ذرت از خاك روش ساده حذف علفهاي هرز است. وجين كردن يكي ديگر از روشهاي حذف علفهاي 

بار وجين معمول است. وجين اول اغلب بهنگام  4-8هرز است . تكرار وجين بسته به انبوهي و نوع علفهاي هرز متفاوت و معموالً 

برگه است، انجام مي گيرد . بهترين موقع وجين هنگام گاورو شدن زمين و  3 – 2ذرت بز شدن و وجين هاي بعدي زماني كه س

قبل از به گل رفتن و بذر دهي علفهاي هرز است . سله شكني مستمر افزايش كودهاي شيميايي كمك زيادي به رشد مي كند . 

رع ذرت ، زمين قبل از كشت چندين بار شخم و ديسك مي خورد. كشت ذرت بر در صورت شيوع بيش از حد علفهاي هرز در مزا
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روي پشته بهمراه آبياري نشتي روش معمول و متداول زراعت ذرت بوده كه جوانه زني در آن بسهولت صورت مي گيرد. ذرت به 

در برابر باد احتياج به تيمار و علت دارا بودن ريشه هاي افشان و سطحي و شاخ و برگ فراوان و ساقه طويل و عدم استقامت 

سانتيمتر رسيده است حائز اهميت است. بعد از  82-42 حفاظت پاي بوته دارد . عمليات تنك كردن ذرت هنگامي كه ذرت به

تنك كردن به علت سست شدن و تكان بوته ها اقدام به آبياري مي شود تا باعث چسبندگي خاك و تقويت ريشه گياهان گردد. 

ن اغلب به گياهان مجاور صدمه وارد مي شود، لذا استفاده از ابزار ويژه بهنگام درو مد نظر قرار مي گيرد. حذف در تنك كرد

پاجوشها كمك زيادي به ريشه، ساقه اصلي و عملكرد رضايتبخش محصول مي نمايد. در صورت كشت ذرت بعنوان علوفه مبارزه 

 ر وجين، سمپاشي و.... عمدتاً به كار گرفته نمي شود.با علفهاي هرز جدي تلقي نشده و تمهيدات ويژه نظي

 برداشت 

برداشت ذرت به نوع مصرف آن بستگي داشته ، به طوريكه اگر هدف برداشت دانه باشد ، بايد 

هفته  7-2برگهاي روي بالل خشك كاغذي شده و رنگ زرد روشن به خود گرفته ، كه معموالً 

ه هاي رسيده صاف و درخشنده و محتوي دانه سخت سطح خارجي دان و بودهبعد از گل كردن 

در صد آب دارند . برداشت ذرت مانند  22تا  82حدود  در اين مرحله. باللهاي رسيده ندشده ا

 داشته كه در اين حالت بادانه ها  يدگيخشكگي به ميزان ه و بستداشتمعيني ن زمانساير غالت 

شود . برداشت ذرت سيلويي زماني صورت مي گيرد ، كه رنگ دانه ها مي د نفشار ناخن روي دانه هاي درخشنده فرورفتگي ايجا

با ماشينهاي مخصوص درو و خرد  بوده ودر صد آب  32-22حالت ذرت داراي  نزرد و محتوي آن مايعي شيري رنگ است . در اي

تن در  32 -72توليد ذرت علوفه اي به  نميزا شده و در سيلو با احتياط  نگهداري و به عنوان علوفه مورد استفاده قرار مي گيرد .

هكتار مي رسد ، كه به هنگام گل كردن يا كمي پس از آن درو مي گردد . بايد توجه داشت كه در اين مرحله مزرعه ذرات داراي 

گردد ، باالترين ميزان محصول خود نيست، زيرا پس از گل كردن گياه به رشد خود ادامه داده و داراي شاخ و برگ جديدتري مي 

در صد آب دارد ، كه به  22-12كه به دليل خشبي شدن كيفيت علوفه اي خود را از دست مي دهد . ذرت در زمان گلدهي حدود

دوره رويش ، دفعات  ،هنگام سيلو بايد مورد توجه جدي قرار گيرد . ميزان توليد به عواملي نظير حرارت ، طول روز زمان كاشت 

تن در هكتار  32-22بطوريكه در حال حاضر ميزان متوسط برداشت  داشتهو هوا و غيره بستگي  آبياري ، حاصلخيزي خاك و آب

همترين بيماريها عبارتند از سياهك معمولي مزنجيره گل سرخ و  ،كرم ساقه خوار، است .مهمترين آفات ذرت عبارتند از كرم ذرت

 ،تاج خروس ،تاج ريزي ،ع علفهاي هرز شامل سلمكانواو سياهك پنهان ذرت خوشه اي  ،سياهك شاخي ذرت خوشه اي، ذرت

 رزن وحشي و ... مي باشد . ا ،قياق ،هفت بند  علف
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 لو یس

فعاليتهاي دامداري محسوب  از تهيه و تامين خوراك مرغوب و پر ارزش براي فصل زمستان

از گياهان علوفه اي را به صورت تازه و  يمي شود . همانطوري كه در فصول مساعد قسمت

ديگر آن را خشك كرده و براي فصل زمستان  بخش ،بدار در اختيار دام قرار مي دهند آ

د. زيرا درميگذخيره مي كنند . گياهان  علوفه اي را به صورت تازه و آبدار انبار 

وفه اي براي نشخواركنندگان به ويژه گاوهاي شيري براي فصل زمستان هم به غذاي آبدار احتياج دارند . با سيلو كردن گياهان عل

مدتي طوالني و به صورت تازه نگهداري مي كنند . سيلو كردن نباتات علوفه اي روش جديدي نبوده و در گذشته نيز متداول بوده 

 است . 

 لو كردن نباتات علوفه ای ید سيفوا

 د. مي گردبا استفاده از نباتات سيلو شده در فصل زمستان از علوفه تازه و آبدار در تغذيه دام استفاده  -8

 با هزينه كم مواد خوش خوراك تازه براي فصل زمستان تهيه مي گردد ، كه در توليد شير و گوشت موثر است .  -4

بلكه در  بخشي از علوفه مورد نياز دام تهيه مي گردد،نه تنها  به همراه ذرت علفهاي هرز و خشك كردن آنها از با استفاده -3

 .  شودي مبارزه با آنها نيز مفيد واقع م

 و مورد استفاده واقع مي شود.علوفه زيادي در فضايي اندك ذخيره  -2

در  ،علوفه خشك اگر مدتي در انبار نگهداري گردد ، مقداري از مواد قندي خود را از دست داده و از ارزش آن كاسته مي شود -2

 د ، بسيار كمتر است . خسارت علوفه سيلويي كه براي مدت طوالني تري نگهداري مي شو صورتيكه ميزان

 به هنگام خشكسالي و كمبود علوفه ضامن تامين غذاي دام خواده بود   -8

 لو یروش پر كردن س

ذرت علوفه  يدارد . سيلو يروشي كه براي پر كردن سيلو به كار مي رود ، براي كيفيت موادي كه سيلو مي شوند ، اثر بسيار مهم

دستگاه چاپر  اذرت را زمانيكه دانه از مرحله شيري به مرحله خميري وارد مي شود، ب. در كشور به صورت زير استاي متداول 

. نموده، سيلو كرده و با وسايل سنگين نظير تراكتور كوبيده مي شودبرداشت كرده و علوفه را به اندازه يك بند انگشت قطعه قطعه 

نفوذ آن به داخل سيلو جلوگيري  و ا از تجمع آب بارانسطح باالي سيلوي پر شده به فرم گرده ماهي با شيب كافي در آمده ت

روي آن قرار مي دهند ، يا اجسام سنگين سانتي متر پوشانده و مقداري سنگ  82گردد. سطح خارجي توده با كاه و كلش به قطر 
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 تا از فشردگي كافي برخوردار گردد. 

 لو یش سيگنجا

گنجايش علوفه تازه را دارد . بنابراين با توجه به تعداد و همچنين ميزان كيلوگرم  222تا 822هر متر مكعب از فضاي سيلو بين 

 .  مي گرددمصرف روزانه گنجايش سيلو محاسبه 

كيلوگرم ذرت سيلو شده داده مي شود . اگر در طول سال  82راس گاو شيري روزانه به هر راس گاو  822براي مثال در يك واحد 

تن علوفه با  322تن منظور خواهد شد . لذا براي ذخيره  322مد نظر باشد ، گنجايش سيلو روز تامين علوفه از طريق سيلو  422

 متر مكعب خواهد بود .222كيلو در هر متر مكعب گنجايش سيلو بالغ بر  72توجه به ميانگين 

 

 لو شدهیروش برداشت مواد س

ن بود . نباتات علوفه اي نيز مانند ذرت علوفه اي كه سيلو قبل از برداشت مواد از سيلو بايد نسبت به آماده بودن توده علوفه مطمئ

به قهوه اي روشن هستند . سياه بودن رنگ توده سيلو شده دليل بر فاسد بودن آن است ..  شده اند ، داراي رنگ سبز زيتوني مايل

 به منظور جلوگيري از فاسد شدن و استفاده بهينه توجه به نكات زير ضروري است . 

 82لزج و چسبنده است و اگر خوب سيلو شده باشد،  ،شبيه بوي الكل و سبز سيلو شده ترش مطبوع ) رننده نبوده ( بوي علوفه 

. توده فاسد شده سيلو را مورد استفاده قرار نداده و دامهاي اهلي به ويژه گاو  است نگهداري كيفيت اوليه قابلهمان  اماه ب 84الي 

روز با اعمال فعاليتهاي تخميري آماده مصرف است. به  22الي  22اي معموالً بعد از  شيري را مسموم مي كند . ذرت علوفه

 منظور جلوگيري از فاسد شدن و استفاده بهينه توجه به نكات زير ضروري است . 

 پوشش خارجي كه عمدتاً بوي كپك گرفته اند ، مورد استفاده و تعليف دام قرار نمي گيرد -8

 عمودي انجام مي گيرد . عمل برداشت از توده  -4 

 مي شود.در مجاورت هوا قرار گرفته با نايلون پوشانده  علوفه كهباقي مانده  بخش -3

 .  بخش فاسد شده علوفه از سيلو خارج مي گردد -2

 

 ه دام يلو در تغذیاستفاده از س

ي سبز سيلو شده يك ماده خوراكي ايده آل موادي كه خوب سيلو شده باشند  ، مورد استفاده تمام حيوانات بوده اما نبات علوفه ا

براي نشخوار كنندگان به خصوص ماده گاوهاي شيري است . مشكل اصلي در تغذيه مواد سيلو شده در گاوهاي شيري بوي 
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مي  ربنابراين اين گونه مواد بعد از دو شيدن گاو ماده مورد استفاده قرا .نامساعدي است كه اين گونه مواد بر روي شير مي گذارند

. نباتات سيلو شده به عنوان غذاي كامل با هضم خوب و غني از مواد مغذي و ويتامينها مورد تعليف گوساله نيز واقع مي  گيرند

و ارزن به مقدار مناسب در جيره غذايي گوساله قرار  ايشوند . علوفه هاي سيلو شده خانواده گندميان ، نخوديان ، ذرت دانه 

شده برگ چغندر اجتناب مي گردد . علوفه سيلو شده به صورت مخلوط با كاه و ديگر علوفه هاي خشبي علوفه سيلو  گرفته و از

داشته ، به  زياديمورد استفاده داشته و مصرف علوفه سيلو شده براي تغذيه گوسفند به همراه كاه و ديگر مواد افزودني كاربرد 

و شده ) ذرت ، گندميان و ... ( مناسب خواهد بود . ميش ها گاهي به كيلوگرم علوفه سيل2/8تا  8طوريكه براي قوچ در هر روز 

مي كيلوگرم را تعليف  8 -2/2كيلو گرم علوفه سيلو شده را مورد مصرف قرار مي دهند ، بره ها نيز بين  8تنهايي در هر روز تا 

 ميت خاصي بر خوردار خواهد بود .نمايند . كيفيت مواد سيلو شده با توجه به حساسيت بره ها نسبت به مواد فاسد از اه

 

 :اد آوری ي

 ديواره و كف سيلو با مصالح ساختماني پوشيده شده تا از بروز آفت و بيماري جلوگيري گردد .  -8

نبايستي آغشته به گل يا كود حيواني و غيره باشد . از يا ديگر ادوات به هنگام كوبيدن محتويات سيلو چرخهاي تراكتور  -4

 مواد سوختني به داخل سيلو جداً خودداري گردد .  ريزش روغن يا

 ذرت علوفه اي سيلوئي با كيفيت مطلوب با برداشت گياه در مرحله اي كه دانه به شكل خمير است ، بدست مي آيد .  -3

 .چنانچه به عللي بوته هاي ذرت در حال خشك درو شوند ، پاشيدن مقداري آب بر روي آن مناسب خواهد بود -2
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