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مقدمه

ذرت از جمله محصوالت زراعی استراتژیک دنیا و کشور ما ایران می باشد که پس 
هکتار  4  8هزار  به  قریب  سالیانه  دارد.  قرار  اهمیت  سوم  رتبه  در  برنج  و  گندم  از 
این  این محصول مهم اختصاص می یابد که  به کاشت  اراضی زرخیز خوزستان  از 
اراضی عمدتاً در ناحیه شمال استان قرار دارند)آمار نامه وزارت جهاد کشاورزی در 
سال 95-1394(. از این جهت هر گونه ارائه راهکار درجهت افزایش عملکرد پایدار 
و کود  از جمله آب  نهاده های مصرفی  کارایی  افزایش  و  اقتصادی محصول ذرت 
می تواند در کاهش ضریب وابستگی به این محصول در استان و در نهایت کشور 
موثر باشد. به طور کلی عوامل افزایش دهنده عملکرد متعدد بوده که از جمله آنها 
می توان به استفاده از تناوب مناسب، کاربرد ماشین های مناسب در تهیه زمین و 
حذف عملیات های اضافی و همچنین تنظیم و استفاده اصولی از ماشین های کاشت، 
داشت و برداشت، رعایت اصول برنامه ریزی آبیاری در مزرعه، استفاده از ارقام مقاوم 
آرایش کاشت و  تراکم،  قبیل  از  بیماری های گیاهی، رعایت مسائلی  و  به خشکی 
هرز،  علف های  کنترل  و  گیاه  رشد  دوره  طول  در  متعادل  تغذیه  و  کاشت  تاریخ 
بیماریها و آفات گیاهی اشاره نمود. رعایت تمام عوامل یاد شده به نوعی در افزایش 

تولید و افزایش بهره وری آب آبیاری موثر است. 
در این نشریه مراحل کاشت تا برداشت ذرت دانه ای با ذکر نکات کلیدی بصورت 
مرحله به مرحله برای اراضی شمال استان خوزستان که غالبا بافت نسبتا سنگینی 
داشته و محدودیت شوری آب و خاک را ندارند توضیح داده شده است، به طوری که 
با رعایت آن می توان حداکثر پتانسیل تولید ذرت دانه ای را انتظار داشت. امید است 
بتواند در بهبود  از مجموعه فعالیت های پژوهشی است،  اقتباس  نوشتار حاضر که 
زراعت این محصول در چارچوب کشاورزی پایدار مفید فایده باشد و گامی موثر در 

راستای افزایش ضریب خوداتکایی این محصول باشد. 
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ش کار
رو

زمان اجرا
ت فنی

توضیحا

1

تهیه زمین

آبیاری قبل از 
ت)ماخار(

کاش
دهه اول 

تیر
ک و مهیا شدن زمین برای 

آبیاری به میزانی که شرایط الزم برای نرم شدن خا
ورود ماشین های تهیه زمین را فراهم نماید. 

2

ک سنگین برای 
دیس

ف های هرز 
کنترل عل

سبز شده با ماخار و 
خرد کردن بقایای 
ت 

باقی مانده از کش
قبلی

دهه سوم 
تیر

ت 
ک صورت گیرد. منظور از رطوب

ب خا
ت مناس

 عملیات تهیه زمین در رطوب
ت 

ت. با توجه به نوع و مقدار بقایای کش
ت زراعی اس

ت در حد ظرفی
ب رطوب

مناس
ک سنگین دو تا سه مرحله پیشنهاد می شود.

قبل تعداد دفعات دیس
ش زیاد در مزرعه استفاده از 

ک و وجود کاه و کل
ت خا

درصورت سنگین بودن باف
ک سنگین توصیه می شود. 

دستگاه چیزل پیلر به جای دیس
ت.

 نکته۱: ضرورتی به استفاده از گاوآهن برگردان دار برای تهیه زمین نیس
ک مرحله اول 

ت زمین زیاد باشد معموال با اعمال دیس
نکته2- در صورتی که وسع

ب 
ت مناس

ش یافته و امکان تهیه زمین در فرص
ک به شدت کاه

تبخیر از عمق خا
فراهم می شود.

3
ک

ک سب
دیس

دهه سوم 
تیر

ک سنگین و هموار نمودن 
س از دیس

 برای خرد کردن کلوخ های باقی مانده پ
ت. 

بستر کاش
ت که حداقل از 5 نقطه مزرعه بصورت زیگزاکی 

س از تهیه زمین الزم اس
نکته۱: پ

ک کیلوگرمی 
ک نمونه ی

ک تا عمق 30 سانتی متر تهیه و با هم مخلوط و ی
نمونه خا

به آزمایشگاه تحویل داده شود.

ت ذرت دانه ای 
ت و برداش

ت، داش
ت های زراعی قابل توصیه در مراحل کاش

جدول1- خالصه فعالی
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ش کار
رو

زمان اجرا
ت فنی

توضیحا

4
تهیه زمین

تسطیح زمین )ماله 
کشی یا لولر(

دهه سوم 
تیر

 در صورت وجود ناهمواری در سطح مزرعه دو ماله به صورت قطری یا عمود 
برهم توصیه می شود

نکته1- در اراضی که تسطیح اساسی ندارند و یا بصورت نسبی تسطیح شده اند 
ش راندمان آبیاری و یکنواختی توزیع آب 

استفاده از ماله های لیزری با هدف افزای
در سطح مزرعه پیشنهاد می شود.

ت و در هر 
ب مزارع کمتر از 0/2درصد اس

ب غال
نکته2- با توجه به اینکه شی

ت لذا حداکثر طول مزرعه 300متر 
ت آبیاری کمتر از 75 میلی متر آب نیاز اس

نوب
توصیه می شود.

5
کود پایه

تعیین مقادیر کود 
س 

مورد نیاز بر اسا
ک )تجزیه 

آزمون خا
ک(

خا

دهه سوم 
تیر

ک سوم کود نیتروژنه از منبع اوره و تمامی کود فسفر و پتاسیم از منبع 
مصرف ی

ش های سانتریفوژ
سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم با استفاده از کودپا

ک
ک سب

دیس
دهه سوم 

تیر

س از کودپاشی و سمپاشی برای مخلوط کردن کود و سم 
 بالفاصله پ

ک استفاده می شود.
ک سب

ک از دیس
ش با خا

ف ک
عل

ک 
ش ارادیکان 5 لیتر در هکتار به صورت مخلوط با خا

ف ک
نکته: عل

توصیه می شود.

ت ذرت دانه ای 
ت و برداش

ت، داش
ت های زراعی قابل توصیه در مراحل کاش

ادامه جدول1- خالصه فعالی
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ش کار
رو

زمان اجرا
ت فنی

توضیحا

6
کنترل 

ف های هرز
عل

ف های هرز 
کنترل عل

دائمی که با اولین 
ت 

آبیاری قبل از کش
ذرت سبز خواهند شد

دهه سوم 
تیر

ش راندآپ به میزان 5لیتر در هکتار
ف ک

س، اویارسالم و... باعل
ک، گاور

- مثل قیاق، پیچ

ک تر روز )صبح یا غروب(
- انجام سم پاشی در ساعات خن

ف های هرز 
کنترل عل

بعد از سبز شدن 
ذرت

بسته 
به زمان 
آبیاری 

اول، دهه 
سوم 

مرداد تا 
دهه اول 
شهریور

ش دو منظوره کروز) 2لیتر 
ف ک

ش مایستر پاور) 1/5 لیتر در هکتار ( یا عل
ف ک

- عل
س) 4لیتر در هکتار( درمرحله  3 تا 4 برگی ذرت.  

ش لوماک
ف ک

در هکتار(، یا عل
ت مصرف هستند.

ش ها  به دلیل کارایی باال در اولوی
ف ک

این عل
گ مشاهده شد با 

ف هرز پهن بر
ش های فوق عل

ف ک
س از سم پاشی با عل

چنان چه پ
ش توفوردی 2 لیتر در هکتار سم پاشی انجام می گیرد.

ف ک
عل

ک تر روز )صبح یا غروب( توصیه می شود.
 نکته۱- انجام سم پاشی در ساعات خن

س مربوطه از 
س از بازدید کارشنا

ش می تواند پ
ف ک

نکته2- در مجموع توصیه عل
ف های هرز مزرعه انجام گیرد.

عل

ت ذرت دانه ای 
ت و برداش

ت، داش
ت های زراعی قابل توصیه در مراحل کاش

ادامه جدول1- خالصه فعالی
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ش کار
رو

زمان اجرا
ت فنی

توضیحا

7

عملیات 
ت 

کاش

ایجاد جوی و پشته
دهه سوم 

تیر
ت  

فواصل پشته ها 75 سانتی متر اس

8
ت با استفاده از 

کاش
ک 

ف کار پنوماتی
ردی

مجهز به شیپر

دهه سوم 
تیر

س از 
ف کار مجهز به دستگاه شیپر نباشد، استفاده از شیپر پ

در صورتی که ردی
ایجاد فاروها توصیه می شود

ت و در نتیجه 
ت، یکنواختی توزیع رطوب

ث یکنواختی عمق کاش
 نکته۱- شیپر باع

یکنواختی سبز شدن بذور می شود( 
ت ) 3 تا 4 سانتی متر( و قرار گیری 

ب کش
نکته2- تنظیم کارنده برای عمق مناس

ب از یکدیگر )14 تا 16 سانتی متر( به طوری که تراکم نهایی 
بذور در فاصله مناس

75 تا 80 هزار بوته در هکتار حاصل شود.

9
عملیات 
خاکاب

ایجاد نهر خاکی 
ش 

آب آور و زهک
ت آبیاری 

در حال
سطحی

دهه سوم 
تیر

با استفاده از دستگاه نهرکن 
ث 

نکته۱- استفاده از اسپایل یا سیفون به جای بریدن نهر آبرسان خاکی باع
ض 

ش دبی به مح
کنترل بهتر آب ورودی به هر جویچه و استفاده از راهکار کاه

رسیدن آب به انتهای مزرعه می شود. 
ت که در شروع آبیاری از حداکثر 

ت الزم اس
نکته2- برای یکنواختی توزیع رطوب

جریان غیر فرسایشی استفاده نمود و قبل از رسیدن آب به انتها مقدار جریان را به 
ش داد. با استفاده از سیفون یا لوله های دریچه دار)هیدروفلوم( 

حداقل ممکن کاه
ت.

این امر به راحتی امکان  پذیر اس

ت ذرت دانه ای 
ت و برداش

ت، داش
ت های زراعی قابل توصیه در مراحل کاش

ادامه جدول1- خالصه فعالی
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ش کار
رو

زمان اجرا
توضیحات فنی

9
عملیات 
خاکاب

شروع آبیاری مزرعه 
)اولین آبیاری( برابر 
ت

ت اس
تاریخ کاش

دهه اول 
تا دوم 
مرداد

س)با دوره رشد 131 تا 147 روز 
ت برای هیبریدهای دیرر

- بهترین تاریخ کاش
مانند هیبرید 704 و کارون( از اواخر تیرماه تا اواسط مرداد ماه و برای هیبریدهای 
ت.

س)با دوره رشد 101 تا 130 روز مانند هیبرید مبین( نیمه دوم مرداد ماه اس
متوسط ر

10
آبیاری 

ت مورد 
تامین رطوب

نیاز گیاه در مراحل 
ف رشد.

مختل

از زمان 
ت 

کاش
تا مرحله 
خمیری

ک زراعی دارد اما برای 
ت و عمق خا

دور و دفعات آبیاری سطحی بستگی به باف
ت آبیاری به صورت زیر اعمال می شود:

ک متوسط 11 تا 13  نوب
ت خا

مزرعه با باف
-فاصله آبیاری اول و دوم 3 تا 5 روز باشد

-فاصله سایر آبیاری ها 7 تا 8  روز
-فاصله آبیاری ها در اواخر فصل رشد 11 تا 13 روز

س ذرت به کم آبی شامل: 1- جوانه زدن 2- ساقه رفتن  
نکته۱- مراحل حسا

ش گل نر و ماده  4- تشکیل دانه 5- شیری شدن دانه. از بین این مراحل 
3- پیدای

ش 
ت و کاه

ب اف
ت. تاخیر آبیاری در این مراحل سب

س ترین اس
مرحله شماره 3 حسا

عملکرد دانه ذرت می شود.
ت نسبتا سنگین استفاده از معیار 

نکته2- برای تعیین زمان آبیاری در اراضی با باف
ت تبخیر به عنوان راهنما می توان استفاده 

هر 75 تا 80 میلی متر تبخیر تجمعی از تش
نمود. بنابراین حدود دو روز قبل از رسیدن مقدار تبخیر به این عدد می توان در چند 
س آن 

ک در ناحیه عمق توسعه ریشه گیاه و لم
نقطه از مزرعه با نمونه برداری از خا

از معیارهای حسی برای تعیین زمان دقیق تر آبیاری استفاده نمود. 

ت ذرت دانه ای 
ت و برداش

ت، داش
ت های زراعی قابل توصیه در مراحل کاش

ادامه جدول1- خالصه فعالی
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ش کار
رو

زمان اجرا
توضیحات فنی

10
آبیاری

ت مورد 
تامین رطوب

نیاز گیاه در مراحل 
ف رشد.

مختل

از زمان 
ت 

کاش
تا مرحله 
خمیری

ک سوم مقدار 
 نکته ۳- در استفاده از نوارهای آبیاری قطره ای دور آبیاری ی

ت به عبارت دیگر دفعات آبیاری قطره ای حدود سه 
مشابه در آبیاری سطحی اس

ت.
برابر آبیاری سطحی اس

ک و مقدار 
ت خا

ش های پاییزه، باف
ت بار

نکته۴- آخرین آبیاری با توجه به وضعی
ت.

ک حاصل از آبیاری های قبلی متفاوت اس
ت باقی مانده در خا

رطوب

11
عملیات 
ت

داش

کنترل مکانیکی و 
ف های هرز

شیمیایی عل
ک اول

اعمال کود سر

دهه اول 
شهریور

ت.
- بهترین زمان در مرحله 6 تا 8 برگی اس

ف های هرز 
س بیلچه ای برای کنترل عل

- استفاده از کولتیواتور تیغه ای و سپ
ش توفوردی به میزان 

ف ک
گ، مصرف عل

ف های هرز پهن بر
- در صورت وجود عل

1/5لیتر در هکتار توصیه می شود.
ش کارایی 

ث افزای
ک با استفاده از شیوه کود آبیاری باع

نکته: اعمال کود سر
ث 

مصرف کود می شود. در این زمینه استفاده از سیفون های هم قطر باع
یکنواختی توزیع کود در سراسر مزرعه می شود. برای این کار توصیه می شود 
ض آن که آب نیمی از 

که در وهله اول انتهای جویچه ها مسدود شود و به مح
مزرعه را طی نمود، کودآبیاری شروع شود و قبل از رسیدن آب به انتهای مزرعه 

عملیات آبیاری و کودآبیاری خاتمه یابد.

ک دوم
دادن کود سر

اواخر شهریور 
یا  اوایل
 مهر ماه

ک ها(
بهترین مرحله ظهور اندام های زایشی )ظهور گل تاجی و ریش

ت ذرت دانه ای 
ت و برداش

ت، داش
ت های زراعی قابل توصیه در مراحل کاش

ادامه جدول1- خالصه فعالی
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ش کار
رو

زمان اجرا
ت فنی

توضیحا

11
عملیات 
ت

داش

مبارزه با آفات ذرت 
شهریور، مهر 

و آبان ماه

ک نقطه ای ذرت، ساقه 
ب پره ت

گ خوار چغندر )کارادرینا(، ش
این آفات شامل بر

ت
س( اس

خوار ذرت )سزامیا(، کرم غوزه پنبه )هلیوتی
ت ذرت خوزستان مبارزه شیمیایی بر علیه آفات 

نکته- به طور کلی در کش
ت تاریخ 

ف های هرز، رعای
توصیه نمی شود و با اقدامات زراعی از جمله کنترل عل

ب و آبیاری به موقع می توان خسارت آفات را به حداقل رساند.
ت مناس

کاش

مبارزه با 
بیماری های ذرت

شهریور، مهر 
و آبان ماه

ک 
 این بیماری ها شامل پوسیدگی ریشه و طوقه، پوسیدگی نرم ساقه و گره ها، سیاه
ت.

ک زدگی بذر ذرت و کوتولگی بوته های ذرت اس
ذرت، پوسیدگی بالل ها یا کپ

ت ذرت استان خوزستان 
این بیماری ها به میزان کم و پراکنده در کلیه مناطق کش

ت تناوب صحیح و 
وجود دارند. کنترل این بیماری ها از طریق ضد عفونی بذر، رعای

ک قبل 
استفاده از هیبریدهای مقاوم ونیز معدوم کردن بالل های ذرت آلوده به سیاه

ت.
ت و ورود کمباین به مزرعه میسر اس

از برداش

ت ذرت دانه ای 
ت و برداش

ت، داش
ت های زراعی قابل توصیه در مراحل کاش

ادامه جدول1- خالصه فعالی
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ف
ردی

ت
عنوان فعالی

ش کار
رو

زمان اجرا
ت فنی

توضیحا

11
عملیات 
ت

داش

ک 
بیماری های فیزیولوژی

ذرت شامل: -کمبود بعضی 
از عناصر ریز مغذی مثل 
کمبود روی، منگنز و آهن
- همچنین موارد دیگری 

همانند عالیم آفتاب 
گ 

سوختگی شامل رن
پریدگی و زرد شدن بوته ها 
ک شدن ناگهانی 

و نیز خش
گ ها )سبز خشکی( که 

بر
بیشتر در حاشیه مزارع 

دیده می شوند. 

شهریور، مهر 
و آبان ماه

ت 
ک)قبل از کاش

س آزمون خا
 استفاده از کودهای ریز مغذی در صورت لزوم بر اسا

و همزمان با مصرف کودهای پایه( و محلول پاشی برگی عناصر میکرو و آمینو 
ت گیاه به 

ت رفع کمبود و مقاوم
ت ذرت جه

س در دوره داش
پتاسیم بصورت کمیلک

ب و هیبریدهای 
ت مناس

ش های حرارتی و خشکی، آبیاری به موقع، تاریخ کاش
تن

متحمل

12
ت

برداش
ت ذرت دانه ای 

برداش
س از رسیدگی کامل

پ
اواسط آذر

ت
ب اس

ت مناس
ص های زیر بیان کننده زمان برداش

شاخ
1-سیاه شدن محل اتصال دانه به بالل

گ های زیر بالل
ک شدن بر

2-خش
ت بالل

ک شدن پوس
3-خش

ت شدن دانه ها
4-سخ

ت دانه به 25 تا 28 درصد 
ش رطوب

5-کاه
ض، تغییر 

ب و تنظیم صحیح کمباین )تعوی
استفاده از کمباین های با قدرت مناس

س مربوطه( برای به حداقل رساندن تلفات 
و تنظیم اجزای کمباین با نظر کارشنا

محصول توصیه می شود.

ت ذرت دانه ای 
ت و برداش

ت، داش
ت های زراعی قابل توصیه در مراحل کاش

ادامه جدول1- خالصه فعالی
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یادداشت
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