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فصل اول



پیشگفتار

تجربه ثابت نموده است تا زمانیکه کشاورزان پدیده نو را بصورت عملی در مزرعه خود از نزدیک تجربه 
و لمس ننمایند حاضر به پذیرش آن نخواهند بود بنـابراین احـداث مـزارع الگـوئی یکـی از شـیوه هـاي مـوثر         

جدید ، روش هاي مختلف و یا جدید معرفی رقم: آموزشی می باشد که زارع با مشاهده پدیده نو بعنوان مثال 
کشت ، شیوه هاي آبیاري، استفاده از ریز مغذي ها، تقسیط صحیح کود سـرك، روشـهاي مناسـب و پربـازده     
انتقال آب و یا آبیاري هاي مدرن مزارع، تراکمهاي مختلف کاشت در گروهاي مختلف رسیدگی، استفاده از 

خاك ورزي حفاظتی و نیمه حفاظتی و دیگر عناوین مورد سموم علف کش و مقایسه آنها، کاشت در شرایط 
. نیاز تغییر بینش پیدا نموده و ضمن قبول ایده جدید ، راه براي افزایش تولید در مزرعه هموار می شود

ارقام سازگار با محیط و ایجاد تنوع در ارقام در مناطق ذرت خیز جهت پوشش دادن بـه کمبـود هـاي    انتخاب 
یزاسیون و همچنین تولید ذرت در تمام اقلیمهـاي کشـور از مهمتـرین اولویتهـاي ایجـاد      موجود در بخش مکان
البته احداث مزارع الگوئی با عناوین رعایت سایر عوامل موثر در افزایش عملکرد نیز از . مزارع الگوئی میباشد

اص از چند سـال  با برنامه هاي خمزارع الگوییاز این رو اجراي . اولویتهاي دیگر طرح محسوب می گردد
پیش آغاز گردیده و این روند تا به امروز ادامه داشته است و نتایج خوبی از جمله آشنایی کشاورزان بـا ارقـام   
جدید ذرت در گروههاي مختلف رسیدگی و در دیگر عوامل به زراعی  که منجر به افزایش تولیـد در واحـد   

.سطح گردیده، بدست آمده است
درصد سطح زیر کشت ذرت 5/66کشورهاي در حال توسعه با داشتن ن که قابل توجه است دانستن ای

کل تولید را به خود اختصاص می دهند در حالی که کشورهاي توسعه یافته علیرغم % 5/44دنیا در جهان فقط 
درصد کل تولید جهانی 5/55,  درصد کل سطح زیر کشت جهانی ذرت را تشکیل می دهند5/33اینکه فقط 

. این موضوع نشان دهنده تفاوت تولید در واحد سطح آنها می باشد. اندبه خود اختصاص دادهاین محصول را
با رعایت کلیه اصول به (از طریق ایجاد مزارع الگویی ذرت ) دانه اي و علوفه اي (مدیریت مزارع ذرت 

ز مراحل صحیح نظیر ضعف در اجراي برخی ازراعی و به نژادي و برجسته و بولد نمودن موضوعی خاص 
در صورت اجراي صحیح و کامل  اهرمی است در جهت بهبود و  ارتقاء تولید در ) کاشت، داشت و برداشت

. واحد سطح منطقه و در نهایت افزایش عملکرد استان
شرایط اقلیمی هر به بر همین اساس میبایست در ارتقائ کمی و کیفی این محصول استراتژیک با توجه 

ایجاد مزارع از طریق در این مکتوبمنطقه و برطرف نمودن نقاط ضعف تولیدي آن برابر نکات مندرج 
.الگویی اقدام گردد 

گروه ذرت
دفتر غالت، حبوبات و نباتات علوفه اي



گروه ذرت از قدیمی ترین گیاهان زراعی محسوب می شود که مستقیماً به عنوان غذاي اصلی:مقدمه 
حتی تولید انرژي مورد استفاده قرار , دام و طیور قرار گرفته و همچنین در صنایع مختلف, بزرگی از انسان ها

اولین اي در بین گیاهان زراعی دنیا میزان تولید جهانی ذرت دانهFAOبراساس گزارشات . می گیرد
. محصول غله اي مهم محسوب می گردد

، زیـر  Gramineaeذرت گیاهی است تک لپه اي و یـک سـاله، از خـانواده گرامینـه     : تعریف محصول 
از غـالت مهـم منـاطق    وکرومـوزوم 2n= 20بـا  Maysو از گونـه   Zeaاز جـنس Maydeaeخـانواده  

ذرت از . سطح زیر کشت و مقدار تولید ذرت در دنیا پیوسته رو به افزایش استگرمسیر و معتدل جهان است،
طول دوره رشد کمتـري برخـوردار بـوده و ایـن در     صوالت زراعی است که نسبت به سایر غالت ازجمله مح

.حالی است که عملکرد آن نیز به مراتب باالتر می باشد
بـه  بینابینی ارقامبا اغماض از  روز متغیر بوده و ذرت ها را 175تا 75بین معموال دوره رشد ذرت طول از نظر 

:گرددطبقه بندي میگروه به شرح زیر 3
ـ ارقام زودرس 

ـ ارقام متوسط رس
ـ ارقام دیررس

: اهمیت و ضرورت 
تولید ذرت اعم از دانه اي و سیلویی در مسیر تامین پروتئین جامعه پس از گندم که قوت الیمـوت مـردم   

سیلو کـردن آن کـه داراي   ذرت بیشتر براي استفاده از دانه و.است از محصوالت علوفه اي پیشی گرفته است
درصد تولیدات جهانی ذرت به صورت مسـتقیم  20-25نزدیک به . گردد باشد کشت میمصارف مختلف می

درصـد آن بـه   60-75در تغذیـه انسـان ،   ) فرنـی ذرت وذرت، شیرینی، کنسـرو آرد( هاي مختلف در شکل
درصد 5به عالوه، حدود . رسدغذاي دام میبه مصرف... هاي مختلف مانند دانه، خمیر، پودر، سیلو و صورت

هاي ذرت داراي صنعت، دانهدر. ردـــگیمیرارـــاده قــهاي صنعتی مورد استفتولید ذرت نیز جهت فرآورده
.مصارف زیادي است 

در صـنایع  . کنندسازي از ذرت، نشاسته، خوراك دام، شربت قند و روغن استخراج میدر کارخانجات نشاسته
.آیدتقطیري از ذرت تخمیر شده الکل و از جوانه ذرت روغن به دست می

٣



پتانسیل ذرت دانه اي
ذرت از جمله محصوالت زراعی است که نسبت به سایر غالت از طول دوره رشد کوتاه تري برخـوردار  -1

.بوده و این در حالی است که عملکرد آن نیز به مراتب باالتر می باشد
امکان کشت تابستانه ذرت بعد از برداشت گندم، جو و کلـزا وجـود دارد و لـذا بـدون تعـارض بـا کشـت        -2

.محصوالت اساسی به عنوان کشت دوم، توسعه آن درصورت تآمین آب میسر خواهد بود
در قدرت تطابق و سازگاري ذرت به شرایط اقلیمی متفاوت باال می باشد به گونه اي که ذرت را می تـوان  -3

.تمامی نقاط کشور از اواخر فصل زمستان تا اواخر فصل تابستان کشت نمود
.اکثر نیاز بذر هیبرید ذرت در داخل کشور تهیه وتأمین می گردد-4
.ماشین آالت اختصاصی ذرت و دستگاه هاي ذرت خشک کنی در داخل کشور ساخته می شوند-5
.مهارت کشاورزان در انجام عملیات زراعی و استفاده بهینه از نهاده هاي تولید -6

پتانسیل ذرت سیلویی
:ویژگی هاي خاص

کوتاه تر با سایر غالت از طول دوره رشدذرت ازجمله محصوالت علوفه اي می باشد که نسبت به )1
.عملکرد باال برخوردار است

توسعه کشت آن به , جو و کلزا وجود دارد بنابراین, داشت گندمبعد از برامکان کشت تابستانه ذرت)2
.عنوان کشت دوم بدون تعارض با کشت محصوالت اساسی وجود دارد

سازگاري محصول به شرایط اقلیمی متفاوت به گونه اي است که امکان کشت آن در تمامی نقاط )3
.کشور را درطیف وسیعی از فصول کشت فراهم می آورد

.باالي آن براي افزایش تولید شیر با کیفیت مناسب را فراهم می آوردارزش غذایی)4
امکان واردات علوفه سیلوئی وجود ندارد بنابراین کلیه نیازهاي داخلی ,به دلیل حجیم بودن و فساد پذیري)5

. مصرف آن بازار مناسبی براي تولیدکنندگان محسوب می شود
قابلیت سیلو کردن براي استفاده درازمدت دام ها یا در بسته بندي هاي مخصوص در وزن هاي مختلف )6

.موجبات تغذیه مناسب دام در تمامی فصول سال را فراهم می نماید

٤



-1392در سال ) بهبود مدیریت(ذرت دانه اي و سیلویی پروژه هاي  مزارع الگویی و سطح نظارتی - 1جدول 

ف
استانردی

سطح 
نظارتی 
پروژه ها 

)هکتار(

توزیع پروژه 
هاي الگویی 

)واحد قطعه(

مقایسه 
اثر 

بخشی 
تغذیه 

کود (ذرت 
هاي 

می/ماکرو
زیس/کرو
اورگا/تی

)نیک

مقایسه اثر 
بخشی آبیاري 

انواع (
انتقال /آبیاري

)و توزیع آب

روشهاي مقایسه 
مختلف کاشت 

فواصل بین ردیف (
و یا کشت کف 
جوي، دو ردیفه 

در …روي پشته  و
)مقایسه با شاهد

مقایسه تراکم 
و اصالح 

تاریخ کاشت 
بر اساس 
گروه هاي 

مختلف 
رسیدگی

میزان اثر 
/ بخشی

جهت (اختالط 
کنترل آفات، 
بیماریها و 

علف هاي هرز 
)ذرت

کاشت 
حفاظتی و نیمه 

/ حفاظتی
مقایسه 

سایرعملیات 
مکانیزاسیون 

جدید در 
نظیر (منطقه 

پیکر، ساقه 
)خردکن

مقایسه ارقام 
در گروه هاي 

مختلف 
رسیدگی 

دیررس، (
میان رس و 

)دیررس

برنامه 
بازدید 

کارشناسان 
و کشاورزان  

پیشرواز 
مزارع  نمونه 
خارج استان

جمع 
پروژه 

ها

243101211111210آذربایجان شرقی١

760101211111210آذربایجان غربی٢

2195254333234325اردبیل٣

2279202422222420اصفهان٤

1317101211111210البرز٥

973101211111210ایالم٦

148101211111210بوشهر٧

2860101211111210تهران٨
2225233333233323جنوب کرمان٩

285101211111210چهارمحال و بختیاري١٠

٥



188101211111210خراسان جنوبی١١

1816152222122215خراسان رضوي١٢

202101211111210خراسان شمالی١٣

9791355434436635خوزستان١٤

190101211111210زنجان١٥

302101211111210سمنان١٦

843101211111210سیستان و بلوچستان١٧

6764355434436635فارس١٨

3085274334334327قزوین١٩

190101211111210قم٢٠

154152222122215کردستان٢١

2255202422222420کرمان٢٢

4818355434436635کرمانشاه٢٣

291101211111210کهکیلویه و بویراحمد٢٤

985152222122215گلستان٢٥

٦



53101211111210گیالن٢٦

795152222122215لرستان٢٧

694101211111210مازندران٢٨

926152222122215مرکزي٢٩

748152222122215هرمزگان٣٠

1127202422222420همدان٣١

498101211111210یزد٣٢

500005006179535748536485500جمع

:وجهت** 
پـیش بینـی گردیـده    میلیون ریـال  15اعتبار هرپروژه بر اساس هر قطعه اجرایی با لحاظ نمودن سطح نظارتی پروژه ها به میزان 

.است

٧



)زودرس، متوسط رس و دیررس(توصیه هاي تحقیقاتی تاریخ کاشت ارقام هیبرید ذرت
در اقلیم هاي مختلف

درجه سانتیگراد 10- 12با توجه به اینکه ذرت گیاهیست گرما دوست ، زمانی که درجه حرارت خاك به 
.رسید می توان اقدام به کشت نمود

از طرفی عمده کشت ذرت بعنوان دوم بعد از برداشت گندم و یا در بعضی از مناطق که بیشتر مشکل آب 
انجام می شود بنابراین تاریخ کاشت باید براساس ) سانمثل خرا(آبیاري دارند بعد از قطع آب گندم و جو 

تعیین گردد) پاییزه (رقم مورد کشت نوع اقلیم و زمان مناسب کشت بعدي 
.

)مانند مرودشت، استان اصفهان و خراسان: (مناطق معتدل 
:کشت اول

. اولویت دارنددر کشت اول ذرت دانه اي و سیلویی ، ارقام دیررس نسبت به ارقام متوسط رس و زودرس 
در مناطق معتدل استان فارس و . تاریخ کاشت اول زمانی است که درجه حرارت خاك مناسب باشد

اصفهان جهت فرار از بیماري ویروسی کوتولگی زبر ذرت می توان تاریخ کشت را تاریخ کشت را تا حداکثر 
.خرداد به تاخیر انداخت30تا 20

:کشت دوم
می گردد بنابراین تاریخ کاشت بالفاصله بعد از قطع آب گندم و جو و یا ذرت بیشتر در کشت دوم کشت 

مثل هیبرید (بعد از برداشت گندم و جو و تهیه زمین خواهد بود ارقام ذرت دانه اي مناسب ارقام زودرس 
تیر می 10تا حداکثر ) مثل هیبرید دهقان(تیر و ارقام زودرس متوسط رس 20تا تاریخ حداکثر ) فجر

در صورت کشت ذرت علوفه اي می توان از ارقام دیررس و متوسط رس مناسب . ستفاده نمودتوان ا
.استفاده نمود

)استانهاي خوزستان، کرمان و داراب فارس:( مناطق گرمسیر
درجه سانتیگراد 40در مناطق گرم کشور جهت جلوگیري از همزمانی دوره زایشی گیاه با درجه حرارت 

شود مناسبترین تاریخ کاشت در مناطق گرمسیر کشور مثل استان خوزستان و کشت با تاخیر انجام می
مرداد و 5تیر و ارقام متوسط رس حداکثر تا 30استان کرمان ارقام دیررس و نیمه دوم تیر ماه حداکثر تا 

.مرداد کشت می گردند10ارقام زودرس حداکثر تا 

)مثل دشت اردبیل: (مناطق سرد
کاشت بعد از گرم شدن و رسیدن . ذرت دانه اي بعنوان کشت اول کشت می گردددر مناطق سرد کشور 

.درجه سانتیگراد انجام می شود10-12درجه حرارت خاك در سه روز متوالی به 
مانند هیبرید (متوسط رس–و ارقام زودرس ) مانند هیبرید فجر(ارقام مناسب دانه اي ارقام زودرس 

ارقام مناسب سیلویی نیز بسته به مناطق مختلف و دوره رشد و نمود هر منطقه . هستند) دهقان
.هیبریدهاي دیررس و متوسط رس می باشد

٨



دارقام جدی*

ارقام خارجیارقام داخلیگروه رسیدگی

دیررس
FAO 700

Ko6Ns770*صربستان
S.c711Kws. kalimeras(FAO700)*آلمانZp صربستان*758
S.c704Sn.Factor(FAO700)*فرانسهOssk کرواسی713

Zpفرانسه*Sn.Gigantik(FAO700)کارون* صربستان704
S.c700Mo6589(FAO700)*امریکاMo-c955(FAO700)آمریکا
S.c705*HIDO(FAO680)ترکیهAS73(FAO700)صربستان
S.c706*89MAY70(FAO700)ترکیهAS72(FAO700)صربستان

ترکیهAS71(FAO700)مبین*

میان رس
FAO600

Mo. C955(FAO600)*امریکاZp صربستان684
Mo 6876(FAO600)*امریکاZp صربستان677
Mo6677(FAO600)*امریکاBc666کرواسی
Mo6315(FAO600) *امریکاPo. Bolson(FAO600)ترکیھ

Mo6120(FAO600)*امریکاPo. Simon(FAO600)ترکیھ

S.c647Sn.Vitorino(FAO600)*فرانسه
Sp.Kurduna ( FAO650)*یونان

T.w.c647Kws. kermess(FAO600)*آلمانNs صربستان640

Kws. kuadro(FAO600)*آلمانSp.Jeta ( FAO620)یونان
Kws. korimbos(FAO600)*آلمانSp.Kunsur( FAO610)یونان

S.c604Sn.Arma(FAO600)*فرانسهOssk کرواسی602
AS160(FAO600)صربستانB.c (FAO678)ترکیه
AS62(FAO600)صربستانB.c (FAO504)ترکیه
AS65(FAO600)صربستانB.c (FAO ترکیه(532
AS63(FAO600)صربستانB.c (FAO588)ترکیه
PO-WALBON(FAO690)ترکیهB.c (FAO ترکیه(674

میان رس
FAO 500

Sn.Agrano(FAO500)*فرانسهOssk کرواسی596
MV552(FAO500)مجارستانAS51(FAO550)ترکیه
MV551(FAO500)مجارستانSp. Apex ( FAO550)*یونان
MV500(FAO510)مجارستانNs صربستان540
MV553(FAO500)مجارستانMaxima (FAO524)Bos.مجارستان
Siloking(FAO530)مجارستانZp (FAO505)صربستان
Szeged(FAO500)مجارستانB.c (FAO504)کرواسی

S.c500AS55(FAO500)صربستان(FAO500)*Sp.Statusیونان

رسمیان 
FAO 400

Sn.Galactik(FAO400)*فرانسهOssk کرواسی499
Kws. Hxa8492(FAO400)*آلمانBos مجارستان*475
MVKOPPANY(FAO420)مجارستانBos مجارستان*474
AS54(FAO450)صربستانBos. kenis (FAO463)*مجارستان
AS52(FAO450)صربستانSp. Zoola (FAO450)یونان

AS41(FAO480)صربستانOssk کرواسی444
BC(FAO418)ترکیهZp صربستان434

S.c400B.cدھقان   کرواسی404

زود رس
FAO 300

D.c 370Bos مجارستان363
S.c 302AS31(FAO300)صربستان
S.c 301

S.cفجر 260
S.c 108
46 A

هیبرید بذور تجاري جدید وارقام-2جدول 
ذرت
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تقویم زراعی کشت ذرت- 3جدول 

ذرت ذرت دانه اي
ق سیلویی

اط
من

شت
ك

ل 
اح

مر
شت

ك

شرح عملیات

طی فصول 
طی فصول مختلف سال

مختلف سال

خرید ماشین آالت و ادوات الزم با استفاده از تسهیالت بانکی 
در کالس هاي آموزشی و ترویجی تشکیل شده توسط جهاد کشاورزيشرکت 

بازدید از مزارع کشاورزان پیشرو و مزارع الگویی در مراحل مختلف کشت
+ بهمن+ دي

برچسب زنی و حمل بذر به استان ها’ تست قوه نامیه’ ضدعفونی’ عملیات پروسس بذراسفند

+ اسفند
+ فروردین

اردیبهشت
+ اردیبهشت
دلخرداد

معت
ردو

س

تر
بس

ي 
ساز

ده 
آما

آماده سازي ماشین آالت کاشت براي تهیه بستر
تهیه کودهاي شیمیایی براساس آزمون خاك

انتخاب ارقام مناسب منطقه و تاریخ کاشت

خردادخرداد

ري
سی

گرم

تامین و تدارك سایر نهاده هاي مورد نیاز 
عقد قرارداد کشت

استفاده از سموم علف کش قبل از کاشت
+ اردیبهشت
خرداد

اوایل 
تیر+ خرداد

دل
معت

 و 
رد

س

شت
كا

)ضد عفونی بذر(استفاده از سموم شیمیایی 
کاشت بذر به صورت مکانیزه با رعایت تراکم مناسب 

+ اواخر تیرمرداد+ تیر
ريمرداد

سی
آزمون خاكاستفاده از کودهاي شیمیایی براساس گرم

)خاك آب(آبیاري  مزرعه

+ مرداد+ تیر
شهریور

+ مرداد
شهریور

دل
معت

 و 
رد

س

شت
دا

مدیریت آبیاري  مزرعه
)سرك(تقسیط کود ازته

مدیریت مبارزه با علف هاي هرز به صورت شیمیایی و مکانیکی
+ مرداد
مهر+ شهریور

+ مرداد
ريمهر+ شهریور

سی
بیماري ها و علف هاي هرز’ مبارزه با آفاتمدیریت گرم

استفاده از ریز مغذي ها و کودهاي بیولوژیک
اواخر 
+ شهریور

آبان+ مهر
+ شهریور

دلآبان+ مهر
معت

و 
رد 

س

ز 
س ا

ي پ
ور

فرآ
و 

ت 
اش

رد
ب

شت
ردا

ب

آماده نمودن ماشین آالت برداشت
کیل گیري و برآورد میزان عملکرد

محصولبرداشت به موقع 
+ آذر+ آبان
آذر+آبانبهمن+ دي

ري
سی

رم
گ

خشك كردن محصول تولیدي

سیلوي ذرت علوفھ اي

كھگیلویھ و ’ فارس’ قزوین’ اردبیل’ ھمدان’ لرستان’ ایالم’ كشت اول از نیمھ دوم فروردین تا اوایل خردادماه در استان ھاي كرمانشاه
.بویر احمد

خردادماه تا پایان مردادماه در كلیھ استان ھاكشت دوم از اوایل 
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تقویم عملیات زراعی ذرت-4جدول 
بهمن دي آذر ابان مهر شهریور مرداد

تیر
خرداد اردیبهشت فروردین

ماه 
اقلیم 

دانه اي

سرد
علوفه اي

دانه اي

معتدل

علوفه اي

دانه اي

گرم
علوفه اي

مبارزه با آفات  و علفهاي هرز، مبارزه با علف هاي هرز قبل از کاشت و ضدعفونی بذور                                                                           آماده سازي زمین

رداشت و خشک کردن ذرت دانه اي   بکودکار و مبارزه با علفهاي هرز بعد از کاشت                                                                                    –کشت بذر با بذر کار 



)FAO(طول دوره رشد براساس گروه رسیدگی - 5جدول
زمان سبز شدن تا ظهور کاکل)روز(زمان سبزشدن تا رسیدن فیزیولوژیکی 

مناطق معتدلمناطق گرمسیرF.A.Oمناطق معتدلمناطق گرمسیر

35کمتر از 50کمتر از VVE (100(خیلی خیلی زود رس 95کمتر از 75کمتر از 

VVE (20055-5040-35(خیلی خیلی زود رس 85-75105-95

E (30060-5545-40(رس زود 95-85115-105

EM (40065-6050-45(متوسط رس -زود رس105-95125-115

ME (50070-6555-50(رس زود-رسمتوسط115-105135-125

M (60075-7060-55(متوسط رس 125-115145-135

L (70080-7565-60(دیر رس 135-125155-145

VL (80085-8070-65(خیلی دیر رس 145-135165-155

VVL (90090-8575-70(خیلی دیر رس خیلی 155-145175-165

75بیش از 90بیش از VVL (1000(خیلی خیلی دیر رس 175بیش از 155بیش از 



)در واحد سطح(محاسبه تراکم بوته ذرت -6جدول
Distance row cultivated

CM(Plant spacing planting(هاي  کاشت فاصله ردیف

)CM(فاصله بوته روي ردیف کاشت 
8075706560

10416711111111904812820513888912

9615410256410989011834312820513

892869523810204110989011904814

83333888899523810256411111115

7812583333892869615410416716

735297843184034904989803917

694447407479365854709259318

657897017575188809728771919

625006666771429769238333320

595246349268027732607936521

568186060664935699307575822

543485797162112668907246423

520835555659524641036944424

500005333357143615386666725

480775128254945591726410326

462964938352910569806172827

446434761951020549455952428

431034597749261530505747129

416674444447619512825555630



: مواد و روشها 
با استفاده از بذور هیبرید ذرت ارقام امید بخش داخلی و وارداتی در مزارع کشاورزان پیشرو انـدازه گیـري و   

سی صورت گرفته و ارقام سازگار با پتانسیل باالتر در منطقه ربرمربوطهبررسی پتانسیل هاي آنها طی فرم هاي 
و خارجی و سایر موارد با روش مقایسه ايهمچنین کودهاي بیولوژیک تولید داخلی .شناسایی و ترویج گردد

.به همین ترتیب در مزارع کشاورزان ارزیابی مشاهده اي صورت خواهد گرفت
: هدف 
ارقام سازگار با محیط و ایجاد تنوع در ارقام در مناطق ذرت خیز جهت پوشش دادن بـه کمبـود هـاي    انتخاب 

م اقلیمهـاي کشـور از مهمتـرین اولویتهـاي ایجـاد      موجود در بخش مکانیزاسیون و همچنین تولید ذرت در تما
البته احداث مزارع الگوئی با عناوین رعایت سایر عوامل موثر در افزایش عملکرد نیز از . مزارع الگوئی میباشد

. اولویتهاي ثانویه محسوب می گردد

مزارع الگوئی چه اهدافی را دنبال می کنند ؟
ورزان پدیده نو را بصورت عملی در مزرعه خـود از نزدیـک تجربـه و    ربه ثابت نموده است تا زمانیکه کشاتج

لمس ننمایند حاضر به پـذیرش آن نخواهنـد بـود بنـابراین احـداث مـزارع الگـوئی یکـی از شـیوه هـاي مـوثر            
معرفی رقم جدیـد ، روش جدیـد کشـت ، شـیوه     : آموزشی می باشد که زارع با مشاهده پدیده نو بعنوان مثال 

تغییر بینش پیدا نموده ضمن قبول ایده جدید ، راه براي افزایش تولید در مزرعـه همـوار مـی    .. .هاي آبیاري و 
. شود

پس از بازدید هاي بعمل آمده از مزارع الگوئی استانهاي مختلف ، ضرورت وجود انسجام مناسب در انتخـاب  
عناوین و همچنین سلیقه اي عمل نمودن در احداث مزارع الگوئی ما را بـر آن داشـت تـا جهـت رفـع نـواقص       

ایجاد وحدت هدفضر بـا  به همین منظور دستورالعمل حا. مشاهده شده دستورالعمل جامعی را تهیه نمائیم
.بخش می باشد3تهیه و تنظیم گردیده است که خود شامل در احداث مزارع الگوئیرویه

محورهاي پیشنهادي جهت احداث مزارع الگوئی ) الف 
مشخصات تابلوها ) ب 
توصیه هاي فنی در خصوص چگونگی احداث ) ج 

. ق به تفضیل توضیح داده خواهد شدجهت سهولت در اجرا پیرامون هر کدام از بخشهاي فو

محورهاي پیشنهادي جهت احداث مزارع الگوئی ) الف 
. رعایت تاریخ کاشت مناسب گروههاي مختلف مطابق لیست ارسالی-1
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این امـر در معرفـی   . مقایسه ارقام به لحاظ پتانسیل تولید ، شرط اصلی جهت اجراي مزارع الگوئی می باشد-2
الزم به ذکر است که اهـم اولویتهـاي   .سازگار با محیط به کشاورزان از اهمیت بسزائی برخوردار استارقام 

.دفتر تعیین ارقام سازگار با اقلیم هر یک از شهرستانهاي کشور میباشد
رقـم  (ضمناً میبایست در هر مزرعه الگوئی ذرت اعم از دانه اي و سیلویی تمام ارقام توصیه شده بهمراه شـاهد  

براساس لیست و تـاریخ  (و در شرایط مشابه با سایر ارقام طرح، مورد کشت و مقایسه قرار گیرند ) لب منطقهغا
). در فرم پیوست

کشت با دستگاههاي بذر کار پنوماتیک جهت رعایت تراکم مناسب بوته در هکتار و در نتیجه کاهش بذر -3
م مناسب با استفاده از دستگاه بذر کار پنوماتیـک و  با توجه به رعایت تراک... مصرفی ، سطح سبز یکنواخت و 

صرفه جویی در میزان بذر مصرفی به هنگام کاشت ، توصیه می شود نسبت به احداث مزارع نمایشی با عنـوان  
.فوق در کلیه استانهاي ذرت خیز اهتمام ویژه اي مبذول گردد

.بند می باشد3استفاده صحیح از کودهاي شیمیایی که این عنوان خود شامل -4
.مقدار کود مصرفی بر اساس آزمون خاك باشد: الف 

.زمانهاي صحیح مصرف کود بر اساس مراحل مختلف رشد گیاه باشد: ب 
. نحوه مصرف کودهاي شیمیایی بر اساس اصول علمی انجام شود: ج 

از کشـت ،  کودهاي فسفاته موجود در ایران کم تحرك در خاك بوده که مـی بایسـت قبـل    : براي مثال 
لذا اتخاذ روشهاي صحیح انتقال کود به محل تجمع ریشه مانند اسـتفاده از  . این کود در منطقه ریشه قرار گیرد

.بذر کار مجهز به کودکار یا زدن دیسک عمیق بعد از عملیات کودپاشی فسفات توصیه می گردد
 و حداقل در سه مرحله انجام تقسیط صحیح کودهاي ازته می بایست با توجه به مراحل مختلف رشد گیاه

و قبـل از  ) سـانتی متـر  30-40ارتقاع گیاه بـه  (مهمترین مرحله مصرف کود سرك در مرحله ساقه رفتن . گیرد
.می باشد) روز قبل از ظهور گل تاجی 5-8(گل دادن 

استفاده از سولفات پتاسیم جهت افزایش غلظت شیره سلولی گیاه میباشد
شور موجب افزایش مقاومت گیاه نسبت به شوري و به تبع آن در مناطق کـم آب  که می تواند در اراضی لب 

. مقاومت گیاه را نسبت به کم آبی افزایش دهد
      استفاده از کودهاي بیولوژیک به لحاظ جذب بموقع عناصر غـذایی و صـرفه جـویی در مصـرف کـود از

دهـا و عملکـرد مناسـب آنهـا در     اهمیت ویژه اي برخوردار می باشد که جهت آشنائی زارعین بـا ایـن کو  
مقایسه با کودهاي معمولی بایستی مزارع نمایشی در ) کودي که مورد ارزیابی قرار می گیرد(مزرعه تیمار 

.اجرا گردد) عدم استفاده از کود بیولوژیک و یا استفاده از یک نوع کود دیگر(کنار مزارع شاهد 
ماننـد  (تیمار تنها در صورتی امکان پذیر است که مـاده آزمایشـی   الزم به ذکر است مقایسه دو مزرعه شاهد و 

.یکسان باشد...) رقم ، خاك و 
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  محلول پاشی ریزمغذي ها در هنگام عملیات داشت اثرات بسیار مفیدي در رفع کمبود هاي احتمـالی
مصـرف و  می بایست در استفاده از کودهاي ریزمغذي مطابق دسـتورالعمل  . و افزایش محصول خواهد داشت

.در مراحل رشدي خاص اشاره شده در آن استفاده گردد
   با توجه به ضعف شدید مواد آلی موجود در اکثر خاکهاي کشور ، تشویق زارعین جهـت اسـتفاده از

. کودهاي آلی از ضروریات امر بشمار می رود
 بمنظور کاهشPH جذب شدن خاك استفاده از گوگرد بهمراه کود حیوانی اثرات مطلوبی در قابل

.عناصر غذائی موجود در خاك داشته که منجر به افزایش تولید محصوالت کشاورزي خواهد گردید
الزم به توضیح است که انتخاب هر کدام از عناوین فوق و یا سایر عناوین می بایست بر اساس نیاز منطقه و نیز 

.به منظور ارتقاء دانش کشاورزان صورت گیرد
ر مزارع ذرت با توجـه بـه حجـم و زمانهـاي مناسـب آبیـاري و بـا اصـالح الگـوي          رعایت اصول آبیاري د-5

مصرف بهینه آب می باشد در این خصوص می بایست الگوي کشت و استفاده از ارقام متحمل به تنشـها را در  
. اولویت قرار دارد

و کودکـاري  ) دوارر هـاي  ولیلیسـتون یـا کلتیواتـ   + ر وکلتیواتـ (انجام عملیات داشت که شامل سله شـکنی  -6
می تواند نوعی از ) کودکار–بذرکار (در این خصوص کشت ذرت با دستگاه هاي مجهز به کودکار . میباشد

مقایسه کشت با سایر دستگاههاي کاشت در مزارع الگویی باشد و نتیجتاً آشنایی کشـاورزان و افـزایش تولیـد    
.در واحد سطح را به همراه خواهد داشت

. علفهاي هرز به روش هربیگیشن یا علفکش آبیاريکنترل شیمیائی-7
.مبارزه بیولوژیک با آفات ذرت-8
. مدیریت عوامل خسارت زا در مزارع ذرت با هدف کاهش مصرف سموم-9

.استفاده از هد ذرت مجهز به ساقه خرد کن هم زمان با برداشت ذرت دانه اي-10
.و همچنین ذرت هاي دانه اي داراي رطوبت باالاستفاده از پیکرهسکر جهت برداشت ذرت بذري-11
.استفاده از بیلر هاي بزرگ جهت بسته بندي هاي داراي پوشش پالستیکی ذرت سیلویی-12
مشخصات تابلوهاي مزارع الگوئی -ب

نصب تابلو در مزرعه الگوئی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد بطوریکه تابلو بایستی خود گویـاي مسـائل   
و رنـگ  ) با ابعاد یکسان در کلیه مـزارع (رعایت اندازه تابلو . پیرامون طرح اجرا شده در مزرعه باشدآموزشی

مناسب آن در معرفی مزرعـه الگـوئی حکایـت از ذوق و سـلیقه کارشـناس و سـبب جـذب مخـاطبین در غیـر          
یر پیشـنهاد مـی   در این رابطه جهت یکنواختی در ساخت و احداث تابلو موارد ز. ساعات آموزشی خواهد شد

: گردد 
سـانتی  30* 20سانتی متر و ابعاد تـابلوي ارقـام و شـاهد       100* 70ابعاد تابلوي اصلی طرح -1

.متر
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. رنگ زیمنه تابلو سبز -2
.رنگ خطوط سفید-3

: عناوین مورد نظر جهت نگارش تابلو 
عنوان مزرعه الگوئی .1
تاریخ کاشت .2
نام رقم شاهد .3
نام صاحب مزرعه .4
تعداد و ارقام کاشته شده.5

توصیه هاي فنی در خصوص چگونگی احداث مزارع الگوئی-ج
 حدود یک هکتار بـوده ولـی بـراي مزرعـه     ) طرح(حداکثر سطح اجراي مزارع الگوئی براي هر رقم

) زمـین (در این خصوص رعایت همگن بودن ماده آزمایشـی  . شاهد محدودیتی وجود نخواهد داشت
شاهد الزامی می باشد در غیر این صورت طرح از نظر علمی بی ارزش و بی اعتبار براي هر دو تیمار و 

.است
 طـول و عـرض   (مـی بایسـت مشـخص و ارائـه مختصـات جغرافیـایی آن       ) طرح(ابعاد مزرعه الگوئی

الزامی بوده و پیگیریهاي بعدي آن بـا همـان مشخصـات جغرافیـاي     GPSبوسیله دستگاه ) جغرافیایی
. هد گردیدارسالی انجام خوا

  مزارع الگوئی می بایست در مجاورت مسیرهاي عمومی کشاورزان و یا جاده اصلی قرار داشته باشـند
.تا اهداف مزارع الگوئی تحقق یافته و امکان ترویج آن محیا گردد

       مزارع الگوئی می بایست در اراضی کشاورزان پیشـرو ، خوشـنام ، مـددکاران ترویجـی و یـا اعضـاء
.روستا احداث شوندشوراي اسالمی 

   انجام بازدید توسط کشاورزان در مراحل مختلف رشد از مزارع الگوئی جزء اهداف اصلی بـوده کـه
.می بایست حتماً توسط مدیریت زراعت و ترویج شهرستانها مدنظر قرار گیرد

   شـد  ثابت بودن افراد در انتخاب مزارع الگوئی و تکرار آن در سالیان متمادي اشـتباهی فـاحش مـی با
بنابراین تعامل با سایر بهره برداران و تنوع در محل احداث مزرعه الگوئی ، احساس رضایت بیشـتري  

.را براي زارعین فراهم خواهد آورد
    در پایان فصل زراعی ، تهیه بولتن مصور از مزارع الگوئی همراه با مشخص نمـودن عملکـرد طـرح و

.شاهد جهت ارزیابی نهائی ضروري می باشد
 بایستی براي هر مزرعه نمایشی شناسنامه اي بر مبناي فرمهاي پیوست تهیه و بموقع و به هنگام نسبت به

.تکمیل و ارسال آن با همکاري تحقیقات اقدام شود
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        احداث و اجراي مزارع الگوئی می بایسـت از کاشـت تـا برداشـت و همچنـین یادداشـت برداریهـا و
.دقات صورت گیرتکمیل فرم نهایی با همکاري بخش تحقی

      از استانداردهاي موجود در کشور بعنوان شاهد جهت ارزیابی ارقـام در مـزارع الگـویی مقایسـه رقـم
.حتماً استفاده گردد

تمامی ارقام با نام ارسال شده از سوي این دفتر کشت گردد.
کلیه عملیات بهر زارعی براي مزارع الگویی مشابه و به طور یکسان انجام گیرد.
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و سایر پروژه هادر پروژه مقایسه ارقاماهم موارد درخصوص چگونگی اجراي مزارع الگویی ذرت 

:با توجه به دستورالعمل احداث مزارع الگویی ارسال شده موارد ذیل جهت اجراي یکنواخت مزارع متذکر گردد
نیز با تغیراتی در ارقام بعدهايمیباشد که این روند در سال1388خصوص چگونگی اجرا در سال اطالعات ذیل در 

. قابل اجرا می باشدشرکتها ارسالی 
FAOگروه هاي رسیدگی ). یا سیلویی(دسته بندي ارقام به گروه ارقام دیررس -1 FAOتا600 که می بایست 800

میتواند مالك عمل قرار به عنوان شاخص704رقم تاریخ کشت . این گروه اقدام گرددتاریخ کشت رعایت بر اساس 
.گیرد

FAOگروه هاي رسیدگی . دسته بندي ارقام به گروه ارقام میان رس-2 FAOتا 500 که می بایست بر اساس 400
.مالك عمل قرار گیردبه عنوان شاخص میتواند704تاریخ کشت رقم . رعایت تاریخ کشت این گروه اقدام گردد

FAOگروه هاي رسیدگی . دسته بندي ارقام به گروه ارقام زود رس-3 FAOتا 300 که می بایست بر اساس 100
.به عنوان شاخص میتواند مالك عمل قرار گیرد704تاریخ کشت رقم . رعایت تاریخ کشت این گروه اقدام گردد

شده در کشور طی سالهاي گذشته و همچنین ارقام جدید معرفی شامل نام کلیه ارقام تجاري ذرت کشت-4پیوست
.شده و یا وارداتی میباشد که بر اساس گروه رسیدگی تقسیم بندي و ارائه شده اند

در مناطق مختلف کشور توصیه هاي تحقیقاتی مناسبترین تاریخ کاشت ارقام زودرس ، متوسط رس و دیررس ذرت 
دلیل که رعایت ننمودن تارخ کاشت متناسب با گروه رسیدگی هر رقم موجب عدم بروز مورد استفاده قرار گیرد به این 
.پتانسیل واقعی آن رقم میگردد

اولویت واگذاري این پروژه ها به شرکتهاي خدمات مشاوره اي فنی ،جهت اجراي هر چه بهتر مزارع الگویی ذرت-2
و مهندسی صاحب صالحیت به صورت پیمانکاري می باشد و مدیریت زراعت استان نظارت بر عملیات را بر عهده 

.خواهد داشت
ه شده که می متر در هر قطعه در نظر گرفت5خط به طول 8میزان بذر ارسالی براي هر رقم جهت کشت به میزان -3

بایست طبق نقشه پیشنهادي و با توجه به توزیع استانی و قرار گرفتن تصادفی ارقام در طول هر بلوك جهت پوشش عدم 
.گردداجرامزرعه الگویی دقیق تر منظور ایجاد به یکنواختی خاك 

:مثال
بنابراین در هر ،شاهد می باشدرقم همراه با11داراي فرضا استان فارس جهت کشت ارقام میان رس داخلی و خارجی 

و انجام یادداشت در طول بلوك جهت بازدیدمشخصایجاد یک خیابان به عرض . رقم کشت می گردد11بلوك 
و فاصله بوته مترسانتی 75خط کشت براي هر بلوك و فاصله بین ردیف 8بوده و با در نظر گرفتن حدود مفیدبرداریها 

سانتی متري 75سانتی متر براي هر رقم در هر قطعه ، با ایجاد یک فاصله تقریبی 16ها بر روي خط به طور متوسط 
می توان اقدام به کشت رقم بعد در قطعه کناري نمود و مطابق شکل صفحه بعد تمامی ارقام در ) یک ردیف نکاشت (

.طول یک بلوك قرار خواهند گرفت
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به صورت ارزیابی مشاهده ايارقامنقشه کشت پیشنهادي براي پروژه مقایسه 

EFGHIJKLMN704

KMLENF704GHIJ

کشت آنها با رعایت تاریخ کاشت مناسب به همین در صورتیکه هر استان از سایر ارقام داراي سهمیه باشد جهت -4
.صورت براي کشت ارقام تخصیص یافته اقدام نمایند

و با در نظر ) همگن(درخصوص اجراي دیگر عناوین پروژه هاي پیشنهادي استان نیز می بایست در شرایط یکسان -5
فوق اجرا و متعاقباً گزارش آن ارسال مطابق شرایط ذکر شده ) وجود و یا عدم وجود تیمار اجرا شده(گرفتن شاهد 

نظیر مقایسه کشت با دستگاههاي مختلف کارنده، استفاده صحیح از کودهاي ماکرو و میکرو در مقایسه با (خواهد شد 
). شرایط سنتی و غیر علمی ، رعایت اصول آبیاري با توجه به حجم و زمانهاي مناسب آبیاري و غیره

بوده که می ) فرمهاي پیوست(سالهاي گذشته 4تا1برداري براي ارقام  همان فرمهاي بدیهی است فرمهاي یادداشت -6
.بایست بدون خطا و با اندازه گیریهاي دقیق تکمیل و به موقع ارسال می گردد

بر اساس تفاهم بین دفتر غالت، حبوبات و ) محقق ذرت یا محصوالت علوفه اي(کارشناس مرکز تحقیقات استان -7
وفه اي و موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج  سمت مشاور پروژه را در بر خواهد داشت که نباتات عل

.میبایست در اجراي آن همکاري نمایند
:تذکر مهم

با توجه به 4تا1ضمن تکمیل فرمهاي بایستخاطر نشان میگردد در اجراي پروژه هاي الگویی کارشناس مربوطه می 
و ارائه نکته نظرات Wordگزارش جامع و کامل به صورت فایل تهیه نسبت به ذوق و سلیقه و توان علمی خویش 

.اقدام نماید و در زمان مقتضی گزارش ارسال گردد
جهت پاسخ com.yahoo@303arabi/com.gmail@tarigh.taheriو یا آدرس الکترونیکیهاي ذیلتلفن

:به سواالت احتمالی ارائه میگردد
6-88311872

گروه ذرت٢٣٥و ٢٤٣و ٢٣٦داخلی 

متر2به عرض خیابان

بلوک
قطعھ

سانتی متري بین دو رقم 75فواصل 
)یک ردیف نکاشت(در هر قطعه 
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مودفصل 



مقایسه آن با و داخلی ،بررسی و ارزیابی مشاهده اي مزارع ذرت ارقام خارجی ) 1شماره (فرم 
شاهد

:  روستا -2:            نام و نام خانوادگی زارع -1مشخصات عمومی      -الف
:شهرستان-4:                       مرکز خدمات -3

: مشخصات مزرعه -ب
□متفاوت بوده ) b□یکسان بوده ) aنوع ، مقدار و زمان مصرف کود در ارقام مختلف براي مزارع         -1
□متفاوت بوده ) b□یکسان بوده ) aنوع ، مقدار و زمان مصرف سموم در ارقام مختلف براي مزارع       -2
□متفاوت بوده ) b□یکسان بوده) aمقدرا و زمان آبیاري در ارقام مختلف براي مزارع                        -3

نام رقمشاهدخصوصیات
هیرم کاري –تاریخ اولین آبیاري -1
تعداد آبیاري -2
□بد□متوسط□خوب □عالی□بد□متوسط□خوب □عالیوضعیت سبز مزرعه -3
□بد□متوسط□خوب □عالی□بد□متوسط□خوب □عالیمیزان شادابی بوته ها-4
تعداد روز تا ظهور گل تاجی -5
تعداد روز تا ظهور کاکلها در مزرعه -6
تاریخ رسیدن ظاهري -7
تاریخ برداشت-8
سطح برداشت شده-9

)در مزرعه(دانه ايدرصد رطوبت بذور در زمان برداشت-10
درصد14عملکرد با رطوبت -11
)مرحله خمیدي(عملکرد در برداشت علوفه اي -12

مختصري در مورد وضعیت عمومی مزارع و نیز بوته ها در ارقام مختلف بنویسید-13

هر گونه مقایسه و تفاوتی که بین تیمارها نیبت به شاهد مشاهده می کنید ذکر فرمایید-14
تراکم علفهاي هرز ، آفات و بیماریها -15

.مزارع و تکمیل جدول فوق با هماهنگی نماینده مرکز خدمات انجام گیردبازدید از -1
نام و نام خانوادگی کارشناس مرکز خدمات                                                                   امضاء

شهرستان                                                              امضاءنام و نام خانوادگی کارشناس مدیریت 
نام و نام خانوادگی کارشناس بخش تحقیقات                                                                 امضاء

امضاءستان                                                                           نام و نام خانوادگی کارشناس ا
.در صورت متفاوت بودن عملیات زراعی از قبیل کود و سم و آبیاري ارزیابی با خطا همراه بوده و در ارزبابی حذف گردد: توجه 
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1راهنماي فرم شماره 
آبیـاري و در عملیـات هیـرم کـاري تـاریخ کاشـت توسـط دسـتگاه         در عملیات خشکه کاري تاریخ اولین -1

.ردیفکار لحاظ شود
و زمـان  )دانـه اي (کلیه عملیات آبیاري به روش هاي مختلف از اولین آبیاري تـا رسـیدگی فیزیولـوژیکی    -2

.برداشت ذرت علوفه اي در مرحله ابتداي خمیري شدن دانه ها
هـزار بوتـه در هکتـار ذرت    110تـا  100هزار بوته در هکتـار ذرت دانـه اي و   75-85: تراکم مناسب بوته -3

علوفه اي که به تناسب ارقام از دیرس تا زودرس تراکم افزایش مـی یابـد و مـدیریت مطلـوب علفهـاي هـرز ،       
.و بیماریهاي مزرعه ذرتآفات

70کمتر از = بد 70-80= متوسط 85-95= خوب %         95-%100= درصد تراکم عالی 
شامل رنگ سبز تیره برگها ، رشد نرمال بوته ، استقرار مناسب گیاه و رشد ریشه هاي جانبی ، پوشـش  -4

درصـد شـادابی بوتـه هـا در سـطح      )پر شـدن کامـل بـالل   (سبز یکنواخت مزرعه ، گرده افشانی و تلقیح مناسب
.  مزرعه
%70کمتر از = بد%          70-80= متوسط%           80-90=خوب%          90-100= عالی

. از مزرعه%  50اولین آبیاري تا مشاهده ظهور گل تاجی در سطح -5
.از مزرعه%  50از اولین آبیاري تا ظهور کاکلها در سطح -6
مشاهده پوشش سیاه یا قهوه اي رنگ در انتهاي دانه ها در محل اتصال به چوب بالل در برداشت دانه اي -7

. ا در برداشت علوفه ايو مرحله ابتداي خمیري دانه ه
. شامل مساحت برداشت شده توسط دستگاه که محصول آن توزین گردیده است-9

.توسط دستگاه رطوبت سنج سیار در مزرعه متوسط چند بار تکرار تعیین می گردد-10
% 14عملکرد محصول ذرت دانه اي با رطوبت -11

کل وزن تر برداشت شده) * 100–درصد رطوبت (
14-100

.کل وزن تر برداشت شده= عملکرد محصول برداشت شده × شده اشت دسطح بر
تراکم علف هاي هرز درصد متر مربع مزرعه ، طی دوبار یادداشت برداري تا زمـان قبـل از اتمـام رشـد     -15

مزرعه را نام علف هرز غالب ) متر مربع شمارش گردد100تعداد علف هاي هرز در (رویشی چقدراست؟    
ببرید؟               پهن برگ                                        باریک برگ

علف کش هاي مورد استفاده در مزرعه و زمان کاربرد آنها را نام ببرید؟
و در آیا آفت خاصی در مزرعه مشاهده شده است؟ در چه مرحله اي؟ در صورت امکان نام آفت را ذکر کنیـد 

.صورت کنترل آن ، روش مورد استفاده ذکر شود
آیا بیماري خاص در مزرعه مشاهده شده است؟در چه مرحله اي ؟ نام بیماري و در صورت کنترل روش مـورد  

.استفاده ذکر گردد
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ر کودها و بررسی و ارزیابی مشاهده اي تأثیر کودهاي ریزمغذي ،گوگرد همراه با مواد آلی و سای) 2شماره (فرم 
: ........................... یا علفکشها بر زراعت ذرت                نام کود

:  روستا -2:                                  نام و نام خانوادگی زارع -1:                                      مشخصات عمومی -الف
شهرستان -4:                                        مرکز خدمات -3

: مشخصات مورد نیاز–ب 
□زیاد□متوسط□میزان ماده آلی خاك کم□انجام نشده □توصیه هاي کودي براساس تجزیه کامل خاك انجام شده-1

□متفاوت بوده-ب□یکسان بوده-مقدار و زمان مصرف کود در تیمارهاي مختلف الف, نوع-2

□متفاوت بوده-ب□یکسان بوده-مقدار و زمان مصرف سموم در تیمارهاي مختلف در مزرعه الف, نوع-3

□متفاوت بوده-ب□یکسان بوده-آبیاري در تیمارهاي مختلف الفمقدار و زمان-4

□محلول پاشی□استفاده در آب آبیاري□تلقیح خاك□نحوه مصرف کود براع مزارع    تلقیح بذر-الف: چگونگی مصرف کود-5

□بعد از کاشت□همزمان با کاشت□زمان مصرف کود       قبل از کاشت-ب

شامل عدم استفاده از کود و یا (شاهدخصوصیات
کود خاص مورد مطالعه= تیمار )دیگر کود استفاده شده

هیرم کاري–تاریخ اولین آبیاري -1
تعداد آبیاري-2
□بد□متوسط□خوب □عالی□بد□متوسط□خوب □عالیوضعیت سبز مزرعه و شادابی بوته ها-3
□کم حجم□متوسط□حجیم□کم حجم□متوسط□حجیم)الف(حجم ظاهري ریشه -4
)ب(متوسط ارتفاع بوته ها -5
تاریخ برداشت-6
درصد رطوبت بذر در زمان برداشت-7
%14عملکرد با رطوبت -8
یـا بیمـاري درصـد کنتـرل آن     وضعیت ظاهري مزارع و در صورت مشاهده آفات-9

.توسط کود بیولوژیک ذکر شود

:توجه 
.بازدید از مزارع ذرت و تکمیل جدول فوق با هماهنگی نماینده مرکز تحقیقات انجام گیرد.1
.در صورت استفاده از چند نوع کود می بایست براي هر کدام، فرم دیگر تهیه و اطالعات درج گردد.2
بصورت مقایسـه اي و نصـب   (عکس تهیه فرمایند) تیمار و شاهد( مزارع ذرت و بطور مشخصی از ریشه گیاهاز .3

).اتیکت براي مشخص نمودن شاهد و تیمار
سیستم ریشـه  : سیستم ریشه اي عمیق با پخش و پراکندگی مناسب ریشه هاي کم حجم : ریشه هاي حجیم-)الف 

اي کم   
حد واسط دو مورد قبلی : اکنش کم ریشه ها ي با حجم متوسط عمق با پخش و پر

و قبل از برداشت)آخرین برگ (از طوقه تا برگ کنار گل تاجی ) ب
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بررسی روشهاي مناسب آبیاري و انتقال آب به مزرعه در مقایسه روشهاي سنتی بر زراعت ذرت                ) 3شماره (فرم 
: ...........................نام وسیله انتقال آب/ استفاده آبیارينام روش مورد 

:  روستا -2:                                  نام و نام خانوادگی زارع -1:                                      مشخصات عمومی -الف
شهرستان -4:                                        مرکز خدمات -3

: مشخصات مورد نیاز–ب 
:وسیله انتقال آب-2:                                                         روش مورد استفاده-1
:                           وسیله اندازه گیري حجم آبیاري-4:                                                                          حجم آبیاري استفاده شده در روش مرسوم-3
□زیاد□متوسط□میزان ماده آلی خاك کم□انجام نشده □توصیه هاي کودي براساس تجزیه کامل خاك انجام شده-5

□متفاوت بوده-ب□یکسان بوده-مقدار و زمان مصرف کود در تیمارهاي مختلف الف, نوع-6

□تفاوت بودهم-ب□یکسان بوده-مقدار و زمان مصرف سموم در تیمارهاي مختلف در مزرعه الف, نوع-7

□متفاوت بوده-ب□یکسان بوده-مقدار و زمان آبیاري در تیمارهاي مختلف الف-9

□محلول پاشی□استفاده در آب آبیاري□تلقیح خاك□نحوه مصرف کود براع مزارع    تلقیح بذر-الف: چگونگی مصرف کود-10

□بعد از کاشت□همزمان با کاشت□قبل از کاشتزمان مصرف کود     -ب

تیمار شاهدخصوصیات
هیرم کاري–تاریخ اولین آبیاري -1
تعداد آبیاري-2
□بد□متوسط□خوب □عالی□بد□متوسط□خوب □عالیوضعیت سبز مزرعه و شادابی بوته ها-3
□کم حجم□متوسط □حجیم□کم حجم□متوسط □حجیم)الف(حجم ظاهري ریشه -4
)ب(متوسط ارتفاع بوته ها -5
تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک-6
تاریخ برداشت-7
درصد رطوبت بذر در زمان برداشت دانه اي-8
%) 14برداشت دانه اي با رطوبت (عملکرد -9

)خمیريبرداشت سیلویی در مرحله (عملکرد -10
وضعیت ظاهري مزارع و در صورت مشاهده آفات یـا بیمـاري درصـد کنتـرل آن     -11

.توسط کود بیولوژیک ذکر شود

:توجه 
.بازدید از مزارع ذرت و تکمیل جدول فوق با هماهنگی نماینده مرکز تحقیقات انجام گیرد.1
.دیگر تهیه و اطالعات درج گردددر صورت استفاده از چند نوع کود می بایست براي هر کدام، فرم .2
بصـورت مقایسـه اي و نصـب اتیکـت بـراي      (عکـس تهیـه فرماینـد   ) تیمار و شـاهد ( از مزارع ذرت و بطور مشخصی از ریشه گیاه.3

).مشخص نمودن شاهد و تیمار
اي کم   سیستم ریشه : سیستم ریشه اي عمیق با پخش و پراکندگی مناسب ریشه هاي کم حجم : ریشه هاي حجیم-)الف 

حد واسط دو مورد قبلی : عمق با پخش و پراکنش کم ریشه ها ي با حجم متوسط 
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بررسی روشهاي مختلف الگوي کشت در زراعت ذرت) 4شماره (فرم 
...........................و یا / تراکم کاشت/ نام روش کاشت

:  روستا -2:                                  نام و نام خانوادگی زارع -1:                                      مشخصات عمومی -الف
شهرستان -4:                   مرکز خدمات -3

: مشخصات مورد نیاز–ب 
□زیاد□متوسط□میزان ماده آلی خاك کم□انجام نشده □توصیه هاي کودي براساس تجزیه کامل خاك انجام شده-1

□متفاوت بوده-ب□یکسان بوده-مقدار و زمان مصرف کود در تیمارهاي مختلف الف, نوع-2

□متفاوت بوده-ب□یکسان بوده-مقدار و زمان مصرف سموم در تیمارهاي مختلف در مزرعه الف, نوع-3

□متفاوت بوده-ب□یکسان بوده-مقدار و زمان آبیاري در تیمارهاي مختلف الف-4

□محلول پاشی□استفاده در آب آبیاري□تلقیح خاك□نحوه مصرف کود براع مزارع    تلقیح بذر-الف: نگی مصرف کودچگو-5

□بعد از کاشت□همزمان با کاشت□زمان مصرف کود       قبل از کاشت-ب

:تراکم کاشت تیمار -7:         تراکم کاشت شاهد-6
:روش کاشت تیمار-9:                                            روش کاشت شاهد-8

تیمار شاهدخصوصیات
هیرم کاري–تاریخ اولین آبیاري -1
تعداد آبیاري-2
□بد□متوسط□خوب □عالی□بد□متوسط□خوب □عالیوضعیت سبز مزرعه و شادابی بوته ها-3
□کم حجم□متوسط □حجیم□کم حجم□متوسط □حجیم)الف(حجم ظاهري ریشه -4
)ب(متوسط ارتفاع بوته ها -5
تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیک-6
تاریخ برداشت-7
درصد رطوبت بذر در زمان برداشت دانه اي-8
%) 14برداشت دانه اي با رطوبت (عملکرد -9

)برداشت سیلویی در مرحله خمیري(عملکرد -10
وضعیت ظاهري مزارع و در صورت مشاهده آفات یـا بیمـاري درصـد کنتـرل آن     -11

.توسط کود بیولوژیک ذکر شود

:توجه 
.تحقیقات انجام گیردبازدید از مزارع ذرت و تکمیل جدول فوق با هماهنگی نماینده مرکز .4
.در صورت استفاده از چند نوع کود می بایست براي هر کدام، فرم دیگر تهیه و اطالعات درج گردد.5
بصـورت مقایسـه اي و نصـب اتیکـت بـراي      (عکـس تهیـه فرماینـد   ) تیمار و شـاهد ( از مزارع ذرت و بطور مشخصی از ریشه گیاه.6

).مشخص نمودن شاهد و تیمار
سیستم ریشه اي کم   : سیستم ریشه اي عمیق با پخش و پراکندگی مناسب ریشه هاي کم حجم : حجیمریشه هاي -)الف 

حد واسط دو مورد قبلی : عمق با پخش و پراکنش کم ریشه ها ي با حجم متوسط 
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2طالعاتی پیرامون فرم شماره 
:تغذیه ذرت با ریزمغذیها

درصد کل کود مصرفی است این مقدار در کشور، بسـیار  4الی 2ریزمغذي در کشورهاي پیشرفته حدود میزان مصرف 
واضح است که درخاکهاي آهکی درمقایسه با خاکهاي اسیدي کمبـود عناصـر کـم مصـرف بیشـتر مطـرح       . ناچیز است

.است طبیعتاً نیاز گیاه به این عناصر بیشتر است
.بشرح ذیل خالصه می شودنقش ریزمغذي در محصوالت کشاورزي

افزایش تولید درواحد سطح
بهبود کیفیت محصوالت
غنی سازي محصوالت کشاورزي
تولید بذر با قدرت جوانه زنی و رشد بیشتر براي کشت آینده
کاهش غلظت آالینده هاي نظیر نیترات و کادمیوم در قسمتهاي خوراکی محصوالت کشاورزي

بخوبی ایفاء می کند که در تعادل با سایر عناصر غذایی باشد بنابراین اگر گیـاهی  هر عنصر ضروري زمانی نقش خود را
حتی در شرایط مطلوب رشدي از نظر یک یا چند عنصر کم مصرف در مضیقه باشد استفاده از کودهاي ازته، فسـفره و  

.پتاسه کمکی در افزایش عملکرد نداشته و گاهاً سبب افت عملکرد نیز خواهد بود
و PHبدلیل عامل محدود کننـده  (ن گنجاندن ریزمغذي ها در سبد تغذیه اي ذرت و آن هم بصورت محلولپاشی بنابرای

.از موارد الزم در جهت افزایش کمی و بخصوص کیفی گیاه یاد شده می باشد) شرایط خاك

در زیر جدول مربوط به دستورالعمل کاربرد ریزمغذیها جهت           
.کاربرد در مزارع ذرت آمده است

مصرف خاكغلظت محلولماده مصرفیزمان محلول پاشیعنصر ریزمغذي
یک ماه پس از سبز -آهن

شدن
پس از گلدهی-

لیتر آب1000کیلو گرم در 5سولفات آهن

یک ماه پس از سبز -)1(منگنز
شدن

پس از گلدهی-

لیتر آب1000کیلو گرم در 5سولفات منگنز

یک ماه پس از سبز -روي
شدن

پس از گلدهی-

کیلو گرم همزمان با 80تا 40لیتر آب1000کیلو گرم در 3تا 2سولفات روي
کاشت بصورت نواري و در عمق 

ریشه
لیتر آب1000کیلو گرم در 5سولفات مسدر مرحله به ساقه رفتن)2(مس

کیلو گرم قبل از کاشت20تا 10لیتر آب1000کیلو گرم در 5تا 2اسید بوریکقبل از گلدهیبر

.با سولفات روي در دو نوبت یاد شده همراه با یک کیلوگرم آهک مرده مخلوط و داده شود.1
.با یک کیلوگرم آهک مرده مخلوط و مصرف گردد.2
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):ساري کود(گوگرد کشاورزي گرانوله 
میلیون تن گوگرد در داخل کشور متاسفانه 1نیاز گیاهان به گوگرد بیشتر از فسفات بوده و علیرغم تولید سالیانه بیش از 

با توجه بـه آثـار مثبـت    . تاکنون حتی در خاکهاي آهکی و قلیانی از این ماده معدنی مهم بعنوان کود استفاده نشده است
مین سولفات مورد نیاز گیاهان افزایش حاللیت عناصر کم مصرف و موضعی خاکهاي آهکی، تاpHگوگرد در کاهش 

پرمصرف به ویژه فسفر، آهن و روي و کنتـرل برخـی از عوامـل بیمـاري زاي قـارچی و همچنـین نقـش آن در اصـالح         
خاکهاي شور و قلیایی و خاصیت اصالح کنندگی آبها الزم است نسبت به تـامین کـود گـوگرد کشـاورزي مـورد نیـاز       

. ذرت اقدام گرددمزارع 
مقدار مصرف ساري کـود در مـزارع ذرت براسـاس توصـیه     . بنتونیت می باشد% 15گوگرد % 85این کود حداقل داراي 

کیلوگرم در هکتار توصیه می گردد و براي تـاثیر بهتـر آن تاکیـد    300هاي کودي با توجه نقش بسیار مثبت آن حداقل 
شده و رطوبت خاك نیز کافی باشد زمان مصرف این کود قبـل از کاشـت   می گردد همرده با مواد آلی زیر خاك برده 

.محصول زراعی است
.در شرایط غرقابی و نیز خاکهاي گچی مصرف آن توصیه نمی شود:یاد آوري 
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:در مدیریت مزارع الگویی)کاشت، داشت و برداشت(عملیات اجرائینکات 

افزایش تولید ذرت دانه اي و نباتات علوفه اي و سطوح زیر کشت ذرت در استان و شهرستان هاي در راستاي اهداف طرح
تابعه بر مبناي متوسط عملکرد کشور و استان مربوطه که با حداقل عملکرد ذرت دانه اي و علوفه اي هر منطقه مقایسه و مورد 

می توان در ایـن سـطوح   ) یر متوسط عملکرد استان و کشورخصوصا در اراضی ز(بررسی قرار خواهد گرفت، با افزایش عملکرد
بر همین اساس عملیات اجرایی تحت نظارت و بـه روش زیـر   . در استان و کشور با حداقل هزینه گردیدعملکردباعث افزایش 

:حتما بایستی انجام گیرد
سـاکن یـا مزرعـه    انتخاب مناسب مناطق در استان و شهرستانها بطوري که سعی شود کشاورزان در منطقه .1

ذرت کاران منطقه روحیه . محل اجراي طرح در محل تردد دیگر کشاورزان باشد تا بیشتر مورد توجه و بازدید قرار گیرد
مشارکت و همکاري را در انجام بهتر توصیه هاي کارشناسی داشته و یا از تعاونی هاي تولید و تشکل هاي کشاورزي 

.دعوت به همکاري بعمل آید
از جملـه بررسـی وضـعیت    ) میکرو و مـاکرو ( بررسی امور خاك و آب مزرعه شامل آزمون هاي آب و خاك .2

Ec, PHبافت و ساختمان خاك ،.
بررسی و زمان بندي کلیه عملیات اجرایی و پیگیري امور با تعیـین مسـئولیت هـا و طبـق نظـر محققـین و       .3

.تجربیات کارشناسان
ه ها مانند بذور هیبرید مورد نیاز در منطقه و کودهاي پایه از جمله پتاس تهیه و تدارك کامل و به موقع نهاد.4

.و عناصر میکرو بر اساس توصیه هاي فنی و نتایج آزمون خام
تهیه و تدارك و تنظیم ماشین آالت و ادوات مناسب و الگـویی از مرحلـه آمـاده سـازي، کاشـت، داشـت و       .5

.محصول به صورت مطلوببرداشت و فرآوري هاي پس از برداشت و خشک کردن
.اجراي سیستم هاي آبیاري مناسب در سایت ها و نظارت مستمر بر آبیاري مناسب و کافی مزارع.6
مراقبت هاي زراعی و مبارزه با علف هاي هرز، آفات و بیماري هاي  رایج ذرت در منطقه، تهیه سموم جدید در زمـان  .7

.مناسب و به مقدار کافی
رطوبت کافی دانه ها توسط کمباین یا پیکرهاسکر بر اساس  توصیه هاي فنـی همچنـین تنظـیم    با, برداشت به موقع.8

دستگاه ها قبل از استفاده خصوصاً براي جلوگیري از له کردن    دانه هاي مرطوب، ریزش دانه ها و بالل و همچنین کیل 
.گیري مزارع همزمان با برداشت
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. اتیبه کارگیري توصیه هاي فنی و نتایج تحقیق.9
.مدیریت مزرعه در واحدهاي زراعی و حتی االمکان به کارگیري کارشناسان ناظر ذرت منطقه در سایت ها.10
کلیه اقدامات صورت گرفته ضمن برنامه ریزي قبلی با نظر کارشناسان با تجربه منطقه و تحقیقات به صورت گزارشات .11

.کامل و مرحله اي توسط کارشناسان و استان ثبت گردد
و ارزیابی مرحله اي و ثبت مشاهدات و فعالیتهاي انجام شده در کلیه مراحل به خصوص در زمان داشت بسیار نظارت .12

ضروري می باشد که باید زیر نظر یک گروه کارشناسی شامل نماینـدگان آب و خـاك، آفـات و بیماریهـا، حفـظ نباتـات،       
.ت پذیردتحقیقات، مکانیزاسیون، مدیریت زراعت، ترویج و تغذیه استان صور

منوط به ارائه به موقع گزارش کشت و نتایج حاصله می باشد لذا حسن اجـراي طـرح   بعداجراي طرح فوق االشاره در سال 
عالوه بر تداوم آن باعث ارتقاء سطح کمی و کیفی تولید در واحد سطح بوده و در راستاي اهداف وزارت متبوع و تحقـق برنامـه   

.علوفه اي می باشدهاي طرح افزایش تولید و نباتات 

اقلیم و الگوي کشت

شرایط آب و هوایی بسیار متنوع و مناسبی که در کشور ایران براي تولید ذرت وجود دارد، و از طرفی بدلیل وجود تنـوع و  
.کشور اقدام به کشت ذرت نمود) گرم، معتدل و سرد(هاي توان در اکثر مناطق و اقلیمسازگاري وسیع گیاه ذرت، می

م و گروه رسیدن ارقاانتخاب ) علوفه اي, دانه اي(مورد نظرف اهدادوره رشد وطولکشت ذرت در هر اقلیم باید براساس 
در غیـر اینصـورت عـالوه بـر افـت کمـی و کیفـی        . نیز به شرایط هر منطقه بستگی دارد) رس و زودرسدیررس، متوسط(آن

عنوان مثال بعـد از برداشـت گنـدم در منـاطق     ه ب. تاخیر مواجه خواهد شدبا و غیره)گندم یا کلزا(محصول ذرت، کشت پاییزه 
KSC(دیررس اگر ارقام ) مثل مناطق معتدل استان فارس(معتدل  کشت گردد قبل از رسیدن فیزیولوژیـک بـا سـرما    ) 704

و مشـابه آن  بنـابراین ارقـام مناسـب بـراي منـاطق فـوق       . مواجه خواهد شد و سبب کاهش کمی و کیفی محصول می گـردد 
FAOبسته به مدت تاخیر(هیبریدهاي زود رس تر و با دوره رشد محدودتر خواهد  کشت مداوم باریک بـرگ هـا   . )300-600

).ذرت بعد از گندم و گندم بعد از ذرت(بعد از هم سبب تخلیه خاك می گردد 

اقلیم معتدل

بالفاصله بعد از برداشت گندم و تهیه زمین خواهد بـود، و  گردد بنابراین تاریخ کاشت ذرت بیشتر در کشت دوم کشت می
.در کشت اول با مناسب شدن درجه حرارت خاك
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رقم

دیررس و و در کشت اول ارقام) ا زود رسیمتوسط رس (بسته به دوره رشد و نمو منطقه ) و جوبعد از گندم(در کشت دوم 
.هاي تاخیري ارقام متوسط رس مناسبنددر کشت

اقلیم گرم

کشت با تاخیر انجام می شود، براي باالدر مناطق گرم کشور بدلیل جلوگیري از همزمانی دوره زایشی گیاه با درجه حرارت 
ارقـام متوسـط رس   ,چنانچه هدف برداشت دانه باشدجلوگیري از تاخیر در کشت گندم پاییزه و برداشت ذرت با رطوبت مناسب

.دنشوکشت علوفه اي منظوربهتر است به و ارقام دیررس توصیه می گردد

اقلیم سرد

درجه حرارت خـاك  بعد از گرم شدن و رسیدن. عنوان کشت اول کشت می گردده ذرت ب: تاریخ کاشت
. گراد کشت انجام می شوددرجه سانتی10-12در سه روز متوالی به 

.توصیه متفاوت است) دیررس، زود رس و متوسط رس(منطقه بسته به مناطق مختلف و دوره رشد و نمو هر : رقم

انتخاب زمین

قادر 7تا 6بین pHهایی با پذیر است، و در خاكعمق کافی، نرم و قابل نفوذ باشند امکانبا هایی کاشت ذرت در خاك
1-4خاك هایی با دامنه شوري از نظر شوري خاك، ذرت در . به رشد بوده و محصول قابل توجهی تولید می نماید

باید میزان بذر را افزایش داد، و در خاك 4میلی موس بر سانتی متر مربع رشد می کند و در خاك هایی با شوري باالتر از 
نمی باشد ولی می توان محصـول سـورگوم را بـه راحتـی     نظر اقتصادي  ذرت قابل کشتاز , 6هایی با شوري باالتر از

.دکشت نمو

)خاك ورزي(تهیه بستر 

استفاده از ساقه خرد کن قبل از بکارگیري گاو آهن در صورتیکه بقایاي محصول قبلی خشبی بوده و در عملیات تهیه - 1
.بستر و کاشت بذر مشکل ایجاد کند

)هر چهار سال یکبار,درصورت نیاز(.سانتی متر55زیرشکنی به عمق - 2
.و چنگکاستفاده از دیسکسانتی متر و سپس 25حداقل عمق شخم - 3
)دو مرحله عمود بر هم(.تسطیح زمین با استفاده از لولر- 4
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.نظر گرفته شودمدتوصیه هاي موسسه فنی و مهندسی در هر منطقه باید- 5

کاشت

.بوسیله فاروئر)جوي پشته (ایجاد فارو - 1
.استفاده از ردیف کار پنوماتیک- 2

عمق کاشت

, عمق خاك زراعتـی , بافت خاك, زمان کاشت, درجه حرارت محیط, شرایط جوي, خاكعمق مناسب کاشت بسته به نوع 
خاك هاي سنگین و حداکثر عمـق را  حداقل عمق را می توان در.سانتی متر است4-7بین ,درصد رطوبت زمین و اندازه بذر

سانتی متـر بـه منظـور    15حدود می توان عمق دانه رادر نواحی بسیار گرم . گرم و سبک انتخاب کرد, در خاك هاي خشک
.کسب رطوبت کافی و جلوگیري از خسارت ناشی از تابش آفتاب انتخاب نمود

غالمرضا شریفی جهان تیغ و محمدرضا عباسی-ذرت-(

)هدکتر ناصر خدا بند–غالت -

تاریخ کاشت

گراد رسید میتوان درجه سانتی10-12به ست گرما دوست، زمانی که درجه حرارت خاكابا توجه به اینکه ذرت گیاهی
.اقدام به کشت نمود

از طرفی عمده کشت ذرت بعنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم و یا در بعضی از مناطق که بیشـتر مشـکل آب آبیـاري    
نوع اقلیم و انجام می شود، بنابراین تاریخ کاشت باید براساس رقم مورد کشت، ) مثل خراسان(آب گندم و جو دارند بعد از قطع 

.تا با سرماي زودرس بهاري مواجه نشودتعیین گرددبه نحوي ) پاییزه (زمان مناسب کشت بعدي 

تغذیه گیاه

ازت

.با توجه به مواد آلی خاك تعیین گردد, توان تولید رقممصرف ازت در هر منطقه بر اساس آزمون خاك و 
نحوه مصرف

) برگی6-7یک دوم در زمان کاشت، یک دوم در مرحله (دو تقسیط ه صورتشود، بکود ازته به صورت تقسیطی استفاده 
برگی و یک سوم قبل از ظهورگل آذین نربه صورت مصرف 6-7یک سوم در زمان کاشت، یک سوم در زمان ( و یا سه تقسیط 

)گیاهان علوفه ايبخش تحقیقات ذرت و(.به کار می رود) درآب آبیاري 
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5-8( تا قبـل از گـل دادن   ) سانتی متر30-40ارتفاع گیاه ( کود سرك در مرحله ساقه رفتن بهترین موقع مصرف
تـأخیر در  . می باشد، زیرا تاخیر در کود دادن باعث کاهش سـودمندي آن مـی گـردد   ) روز قبل از ظهور گل تاجی 

که این کاهش بیانگر . برگی موجب کاهش عملکرد ماده خشک کل گیاه می گردد10-12توزیع کود ازته تا مرحله 
برگی ذرت بوده و هر گونه تاخیر در تغذیه ازت ، کاهش عملکرد ماده خشک 6-8ضرورت توزیع کود ازته در مرحله 

مرحله می باشد و آخرین مرحله مصرف زمان شیري 5تا 3تقسیط مناسب کود ازته  طی . ( را بدنبال خواهد داشت
صرف بیش از اندازه کودهاي ازته سبب حساس شدن گیاه ذرت به آفـات و     البته م) . شدن دانه هاي ذرت می باشد 

. در گیاه و کاهش مواد آلی خاك می گردد) خوابیدگی ( بیماري ها ، خشکی ، سرما ، ایجاد پدیده وِرس 

: عالئم کمبود ازت در ذرت 
در روي برگ ها . ن جوان اشاره نموداز عالئم کمبود ازت می توان به زردي و کم رنگ شدن اندام هاي سبز در گیاها

. شکل دیده می شوند که این حالت در ادامه کمبود ، منجر به سوختگی نوك برگ ها می شودvبصورت 
عوارض ناشی از کمبود ازت با عواملی نظیر حالت غرقابی خاك ، شنی بودن خاك ، پایین بودن مـواد آلـی خـاك و    

. فزایش می یابدآبشویی مواد غذایی خاك توسط باران ، ا
فسفر

. مصرف فسفر بر اساس آزمون خاك می باشد
. درصد آن جذب می گردد ، نقش مهمـی در تغذیـه ذرت را دارا مـی باشـد    75تا 30فسفر با وجود اینکه به مقدار 

. شرکت می کند... فسفر در ساختمان فسفولپیدها ، نوکلئول پروتیدها و لیزین و
مرحله بحرانی تغذیه ذرت با فسفر از زمان ظهور هفتمین برگ تا ظهور گل تاجی می باشد بـه نحـوي کـه کمبـود     

. درصد کاهش می دهد40تا 1فسفر در این مرحله ، عملکرد ر
درصد و در مرحله تلقیح و تشکیل دانه ها فقط 20کمبود فسفر در مرحله ظهور گل تاجی ، تا تلقیح ، عملکرد را به 

. درصد کاهش عملکرد دانه خواهد گردید8اعث ب
. میزان فسفر مورد نیاز ذرت ، بستگی به مقدار فسفر قابل دسترس گیاه در خاك دارد

: عالئم کمبود فسفر در ذرت 
کمبودهاي عالئم فسفر در ذرت معموالً منجر به کاهش رشد و کوتولگی گیاه می گردد و اگر کمبـود فسـفر شـدید    
باشد ، باعث بوجود آمدن عوارضی نظیر ارغوانی شدن سریع برگها در طی فصـل رشـد و همچنـین قهـوه اي شـدن      

. قسمت نوك برگ ها می شود
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عـوارض  . ه و ردیف هاي دانه در قسمت نوك بالل نامنظم مـی شـود   در ضمن بالل هاي آنها نیز بد شکل و بی قوار
ناشی از کمبود فسفر اغلب بوسیله سرما ، رطوبت و ناکافی بودن فسفر بصورت قابل جذب و غیرفعال در خاك هاي 

. متراکم شدت می یابد و باعث صدمه به ریشه ها می شود
پتاس

. مصرف پتاسیم بر اساس آزمون خاك تعیین می گردد
مقدار پتاس که گیاه جذب می کند تقریباً معادل ازت می باشد ولی پتاس در ساختمان ترکیبات مواد آلـی شـرکت   

وجود یونهاي پتاس به اندازه کافی در گیاه باعث   می گردد که محیطهاي فیزیکی و شیمیایی مورد نیـاز  . نمی کند
. ولیکی مخصوصاً سنتز پروتئین ها ، گلوسیدها و لپیدها فراهم گرددمراحل متاب

بی اثر می کند و باعث جذب مقـادیر خیلـی زیـاد ازت مـی     ) خوابیدگی (پتاسیم حساسیت ذرت را نسبت به وِرس 
. گردد

. ، کم آبی و بیماري ها می گردد) خوابیدگی(پتاس باعث افزایش مقاوت ذرت به وِرس 

: تاس در ذرت عالئم کمبود پ
ایـن عالئـم معمـوالً از    . از عالئم اولیه کمبود پتاس می توان به زردي و حالت پژمردگی حاشیه برگ ها اشاره نمـود 

. پایین شروع شده ، سپس به سمت باالتر ادامه پیدا می کند
. و در اثر کمبود پتاس ، گیاه اغلب دیر رس شده و دوره رشد آن طوالنی تر می گردد

. اغلب بالل ها کوچک مانده ، دانه هاي آنها ریز و در نوك گیاه تعداد محـدودي دانـه تشـکیل مـی گـردد     در ضمن 
. کمبود پتاس در خاك هاي ماسه اي و شنی و خاکهاي مرطوب متراکم تشدید می شود

نحوه مصرف کودهاي فسفر و پتاس
با اسـتفاده از دسـتگاه کمبینـات    وصیه شده استکاربرد نواري کودهاي فسفره و  پتاسه در زمان کاشت روشی مناسب و ت

سانتی متر زیر خاك سبب کاهش مصـرف کـود و افـزایش    6سانتی متر از گیاهچه و عمق 10قرار دادن کود سرك به فاصله 
بخش . (.، باعث حفظ محیط زیست نیز می شود% )30به میزان حدود (عالوه بر صرفه جویی در مصرف کود . عملکرد می شود

)ات ذرت و گیاهان علوفه ايتحقیق

: گوگرد
. مصرف گوگرد نیز بر اساس آزمون خاك تعیین می گردد
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خاك را کاهش داده و در نتیجه جـذب ریـز مغـذي هـا را توسـط گیـاه       PHگوگرد سبب اصالح بافت خاك شده ، 
. افزایش می دهد

. تن افزایش تولید خواهد شد3تا 2در ذرت نیاز به گوگرد بیشتر از ازت می باشد و رعایت دقیق آن سبب 
. گوگرد پودري بصورت مخلوط با بنتونیت و باکتري تیوباسیلوس مورد استفاده قرار می گیرد

: عالئم کمبود گوگرد در ذرت 
ته ها دچار کوتولگی دیرس می شوند و یک حالت عمـومی  عالئم کمبود گوگرد بصورت کوتولگی دیده می شود ، بو

در تعـدادي از  . در اندامهاي سبز باالي خاك دیده می شود که مشابه عوارض ناشی از کمبود ازت می باشـد ) کلروز(
. حاالت ، کلروز بین رگبرگ نیز مشاهده می شود و این حالت زردي ، بیشتر در برگ هاي جـوان ظـاهر مـی شـود    

. د گوگرد پس از کمبود ازت به چشم می خوردمعموالً کمبو

کودهاي کم مصرف

آهـن بـه   ورويعنصـر در این بین مصرف. دنبراساس آزمون خاك و سابقه کمبود این عناصر در مزرعه مصرف می گرد
.هاي تحت کشت ذرت در کشور از اولویت ویژه اي برخوردار استدلیل خصوصیات خاك

روي

2تا 8/0بین DTPAحد بحرانی آن بسته به شرایط مختلف به روش . از جمله نباتات حساس به کمبود روي استذرت
هایی که از لحاظ روي قابل استفاده فقیر باشند بسـته بـه میـزان روي    ایران در خاكدر. گرم بر کیلوگرم متغیر می باشدمیلی

بار بصورت نواري در خاك توصیه مـی  زمان با کشت و دو سال یککیلوگرم در هکتار سولفات روي، هم40-80خاك مصرف 
.گردد

: عالئم کمبود روي در ذرت 

این . عالئم کمبود ابتدا در برگ ها و اندامهاي جوان ظاهر می گردد . به خاطر اینکه روي درگیاه تحرك کمی دارد 

. عالئم در اندامهاي مختلف ذرت متفاوت است 

انتها و ته برگ شروع و به شکل نوارهاي روشـن بـین رگبرگـی بـه طـرف لبـه هـاي بـرگ         در برگ ها این عالئم از

به علـت کـم شـدن    . گسترش می یابد ، اما حاشیه برگ ها ، فواصل بین رگبرگی و نوك برگ ها سبز باقی می ماند

. فاصله میان گره ها ، گیاه کوتاه مانده و به برگ ها حالت پنبه اي می دهد

. کمبود روي می تواند موجب کچلی بالل و پر نشدن انتهاي آن گردد 
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آهن

است براي رفع کمبود آهن مـی تـوان از   DTPAمیلی گرم در کیلوگرم به 5-8حد بحرانی آهن در خاك بطور میانگین 
بار استفاده روز یک10-15برگی تا سه نوبت به فاصله 6-7در هزار در مرحله 10طریق محلول پاشی سولفات آهن با غلظت 

.کاربرد سکوسترین آهن به صورت خاکی و یا همراه با آب آبیاري در جهت رفع کمبود آهن مفید است. کرد

: ذرت عالئم کمبود آهن در 
در ذرت عالئم کمبود آهن بصورت راه راه شدن برگ ظاهر شده که رگبرگ ها سـبز و فواصـل بـین آنهـا زرد رنـگ      

. است
. کمبود آهن در خاك هاي آهکی مناطق خشک شایع تر است

(وجود آهک فراوان در خاك هاي آهکی و انحالل آنها موجب ایجاد یونهاي بی کربنات  3HCO ) 2Ca(و کلسیم )

براي رفع کمبـود آهـن مـی تـوان از کودهـاي آهـن       . شده که در هر دو یون موجب کاهش فراهمی آهن می گردد

. روز یکبار استفاده کرد10-15نوبت به فاصله 3برگی ذرت  به بعد تا 6-8مناسب ، از مرحله 

منگنز
بسته به شرایط و شـدت کمبـود   .میلی گرم منگنز در کیلوگرم خاك می باشد10ایران حد بحرانی این عنصر در خاك در

ااین کـود هـ  . گذاري عمقی مصرف می گرددکیلوگرم در هکتار سولفات منگنز قبل از کاشت بصورت نواري و یا جاي50-25
.دنبار مصرف می شوسال یک4الی 3بدلیل اثرات باقیمانده هر 

: عالئم کمبود منگنز در ذرت 

به همین دلیل عالئم کمبود آب ابتدا در بافتهاي جوان گیـاه مشـاده مـی    . تحرك و پویایی منگنز در گیاه کم است 

. شود 

هر چند عالئم کمبود منگنز در ذرت نادر است ، اما در اثر کمبود این عنصر در مزارع ذرت تعداد دانـه هـا در بـالل    

. کاهش می یابد 

توقف  رشـد و  . انی ضعیف و یا کمبود کربوهیدارت براي پر کردن بالل ذکر می کنندعلت اصلی این عمل گرده افش

کروز بین رگبرگی در برگ هاي جوان و ظهور نقاط قهوه اي رنگ روي حاشیه برگ هاي  جوان نیز نشـانه  کمبـود   

. منگنز است 
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:عالئم کمبود بر در ذرت 

زیرا فاصـله  . بر به راحتی در گیاه انتقال نمی یابد و در نتیجه گیاهان مبتال به کمبود داراي ظاهري جاروئی هستند 

. میان گره هاي باالیی زیاد نمی شود 

این کمبود که در اثر تنش خشکی تشدید  مـی  . در اثر کمبود آن نقاط مرده کوچکی روي برگ ها ظاهر می گردد 

خشـکی موجـب کـاهش آزاد    . باال و خاك هاي شنی با مواد آلی کم دیده می شـود PHخاکهاي با یابد ، عموما در

عالئم کمبود بر و عالئم ناشی از خشکی و . سازي بر از ماده آلی شده و موجب تأخیر افتادن گرده افشانی می گردد 

. کمبود روي ، ممکن است همزمان اتفاق بیافتد 

در اثر کمبود بر ، نظم و ترتیب دانه ها بر روي بالل ها به هم خورده و حالت بدشکلی به بـالل مـی دهـد بطوریکـه     

. بعضی زا قسمتهاي بالل از دانه خالی است 

الزم به توضیح است که این توصیه ها به طور عمومی بوده و مصرف کودهاي عناصر مـورد نیـاز براسـاس نـوع هیبریـد،      
.نیاز گیاه و شرایط اقتصادي و اجتماعی کشاورز متغیر استآزمون خاك، 

تــــداش
آبیاري

پژوهش هاي انجـام گرفتـه در   . تعیین میزان نیاز آبی گیاه است, عامل مهم و اساسی در ذرت براي تولید حداکثر محصول
تقریباً کمی آب را جهت تولید یک واحد ده هاي اخیر مشخص کرده است که ذرت در میان گروه گیاهانی قرار گرفته که مقدار 

.ماده خشک از دست می دهد
کـاهش  . سیستم ریشه اي و سطح برگ خود نیاز به تامین مقدار مناسـبی آب دارد , ذرت جهت تشکیل اندام هاي رویشی

تـا  3/1حدود نمی گردد ولی در صورتی که کاهش رطوبت خاك بهعملکردرطوبت به میزان کم در این مرحله موجب کاهش 
موجب توقف رشد می گردد و سطح برگ در یک میزان کمی از رشد باقی می مانـد و در  , رطوبت قابل دسترس گیاه برسد4/1

ه بسته به حـرارت محـیط و شـدت تـابش     مصرف روزاننمیزا. نتیجه موجب کاهش شدت ذخیره مواد غذایی در گیاه می شود
سـه مرحلـه متناسـب بـا نیازهـاي مشـخص در رشـد ذرت        , از نقطه نظر تامین آب. سدمیلی متر بر10تا 4آفتاب می تواند به 

.تشخیص داده می شود

٣٧



, براي متورم شدن دانه و جوانـه زدن . ظرفیت زراعی مزرعه می باشد% 80جهت رویش ذرت بهترین میزان رطوبت خاك 
.تا یک اتمسفر باشد3/0فشار آب باید بین 

زیرا سیستم ریشـه اي در الیـه   , توسعه بیشتري نسبت به اندام هاي هوایی دارد, رویشیسیستم ریشه اي در فاز اول رشد
( متـر مربـع در هکتـار    هـزار 10-15در این مرحله شاخص سطح برگ در حدود . هاي خاك با رطوبت مناسب قرار می گیرد

میزان تبخیر و تعـرق در  . درصد خاك را می پوشانند20–25به نحوي که برگ ها تقریباً , است) 1-1/5شاخص سطح برگ 
.این مرحله پایین است که این میزان بیشتر مربوط به تبخیر آب از سطح خاك در نتیجه تابش نور خورشید می باشد

روش هاي کنترل علف هاي هرز

:می کند و عبارتند ازعلف هاي هرز را در مزرعه مهار, شامل روش هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم

مبارزه مکانیکی-

مبارزه زراعی-

مبارزه شیمیایی-
مبارزه مکانیکی

با تیغه هاي ثابت یا دوار( استفاده از کولتیواتور(

 سانتی متري ذرت15تا 10ارتفاع ( برگی شدن ذرت4مرحله اول قبل از.(

 و علف هاي هرزبسته به شرایط رشد گیاه زراعی, روز بعد10تا 7مرحله دوم.

 می رسد خودداري گرددسانتی متري50از انجام کولتیواتور در خاك مرطوب و پس از اینکه ذرت به ارتفاع.
.استهیک سالروز از هم معادل مبارزه شیمیایی در کنترل علف هاي هرز10انجام سه بار کولتیواتور به فاصله 

مبارزه زراعی

:کاشترعایت اصول به زراعی در هنگام 
کاهش فواصل ردیف کاشت تا حد ممکن.1
کاشت به موقع در اسرع وقت و در عمق مناسب.2
رعایت تراکم مناسب و سطح سبز یکنواخت.3

:رعایت اصول به زراعی در هنگام داشت

یا مصـرف نـواري در صـورت    يکود کاربه شکل ( مصرف کودهاي اصلی به میزان کافی و به موقع .1
).امکان
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)جدول شماره یک(.میکرو به شکل محلول پاشیمصرف کودهاي .2
دبیرخانه طرح ذرت –تغذیه ذرت و مصرف بهینه کود (نحوه مصرف عناصر غذایی به صورت محلول پاشی: جدول شماره یک 

)82فروردین 
عنصر 
زمان محلول پاشیغذایی

ماده 
مالحظاتغلظت محلولمصرفی

هنگام , هنگام رشد سریعازت
در خاك هاي بسیارشور سبب افزایش لیتر آب100کیلوگرم در 2/4مقداراورهرشدو نمو دانه ها

.عملکرد ذرت دانه اي می شود

نیترات هرزمانپتاسیم
لیتر آب100کیلوگرم در 10مقدارپتاسیم

سولفات یک ماه پس از سبز شدنمنیزیم
منیزیم

لیتر 1000کیلوگرم در 10تا 5مقدار
آب

براي جلو گیري از در محصوالتی مثل ذرت
.کلروز برگ موثر است

, یک ماه پس از سبز شدنآهن
پس از گل دهی

سولفات 
لیترآب1000کیلوگرم در 5مقذارآهن

, یک ماه پس از سبز شدنمنگنز
پس از گل دهی

سولفات 
لیترآب1000کیلوگرم در 5مقذارمنگنز

با سولفات روي در دو نوبت یاد شده همراه 
آهک مرده مخلوط و داده با یک کیلوگرم 

.شود

, یک ماه پس از سبز شدنروي
پس از گل دهی

سولفات 
لیتر آب1000کیلوگرم در 3تا 2مقدار روي

سولفات در مرحله به ساقه رفتنمس
با یک کیلوگرم آهک مرده مخلوط و داده لیترآب1000کیلوگرم در 5مقذارمس

.شود

هرزمان ولی بهترین زمان بر
گلدهیقبل از 

اسید 
لیتر آب1000کیلوگرم در 5تا 2مقدار بوریک

.آبیاري منظم و به میزان کافی بدون زیاده روي.3

.استفاده از سیستم آبیاري تحت فشار به ویژه قطره اي در صورت امکان.4
:رعایت اصول به زراعی در هنگام برداشت

.قطع گل آذین علف هاي هرز کنترل نشده قبل از به بذر نشستن.1

.موثر است, در کنترل علف هاي هرز باریک برگ ذرت, کلزا+ رعایت تناوب مناسب مثالً ذرت .2

مبارزه شیمیایی

.پیش رویشی و پس رویشی, استفاده از علف کش ها به شکل پیش کشتی
:نکته

40نـوار  یک ( در صورت مصرف پیش رویشی یا پس رویشی می توان با مصرف نواري علف کش بر روي ردیف ها
.در مصرف علف کش صرفه جویی کرد ولی کنترل علف هاي هرز داخل جوي ها با کولتیواتور ضروري است) سانتی متري
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علف کش هاي مورد استفاده در زراعت ذرت: 2جدول شماره 

:نکته 

 خاك دارد که باعث محدودیت تناوبی می شودآترازین ماندگاري زیادي در.

ي داشته باشند رکار می روند تا کارآیی بیشته لرها معموالً در مخلوط با آترازین بکوآالکلر و است.

شستشوي ادوات سمپاشی با استفاده از مواد شوینده پس از مصرف توفوردي ضروري است.

 برخی علف کش هاي دیگر را که براي سایر محصوالت به ثبت رسیده اند نیز می توان در ذرت استفاده کرد
.نظر یک کارشناس خبره باشدیست با امی بولی 

ویژه ا ي  است که شک نسبت به سال هاي مرطوب حائز شرایط ـــمصرف علف کش ها در سال هاي خ
.باید به آن توجه شود

ابتدا آبیاري : پیچک در یک مزرعه آلوده با استفاده از روش کشت تاخیري امکان پذیر استمبارزه با قیاق و
شده و سپس شخم زده می شود، بعد از سه هفته انتظار جهت سبز شدن علف هاي هرز متعاقباً با مصرف 

.روز بعد می توان کشت را انجام داد7حداکثر تا پراندا
روز 7روز بعد از نوبت اول انجام شده و حداکثر 5زیاد است مصرف مجدد رانداپ در صورتی که آلودگی بسیار 

.بعد کشت شود

زمان مصرفمقدار مصرفنام تجارينام عمومی
باریک برگ ها و برخی پهن برگها

قبل از کاشت مخلوط با خاك یا بالفاصله بعد از کاشتلیتر5السوآالکلر

قبل از رویش ذرت و علف هرزلیتر75/2–5/3سورپاس اسنیتاستاکلر

قبل از کاشت و مخلوط با خاكلیتر4- 6ارادیکاناي پی تی سی

پهن برگ ها و برخی باریک برگ ها

با خاك و بالفاصله بعد از کشتقبل از کاشت مخلوط کیلو1-5/1گزاپریمآترازین

قبل از رویش ذرت و علف هرزکیلو3بالدکسسیانازین

برگی ذرت3- 4لیتر2اکوئیپفورام سولفورون

برگی ذرت3- 4لیتر2کروزنیکو سولفورون

پهن برگ کش

برگی ذرت5- 7لیتر1-5/1دي46یو توفوردي
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آفات و بیماري هاي ذرت 

بیماري سیاهک معمول ذرت-1
هاي قارچ بیمارگر در اندام. زیادي می زندهاي مختلف ذرت خسارت این قارچ هر ساله در مناطق ذرت خیز کشور در اندام

عالوه بر خسارت مستقیم بیمارگر در گیاه، این قارچ با تولید توکسین اثـرات زیانبـاري روي   .کندمختلف گیاه تولید بیماري می
پوسیدگی هاي مهمی چون مرگ گیاهچه، پوسیدگی ساقه و این قارچ سطح انتشار وسیعی دارد و بیماري. سالمت عمومی دارد

.بالل را ایجاد می کند
روش مبارزه به صورت مکانیکی

کنترل
با توجه به بررسی هاي گرفته به منظور کاهش آلودگی و کنترل بیماري پوسیدگی فوزایومی خوشه ذرت موارد زیر توصیه 

:می گردد
.ا حدودي موثر استم عمیق و مدفون ساختن بقایا نیز تذرت جمع آوري گردد شخبرداشت بقایاي گیاهی بعد از - 1
.)در صورت مبارزه مکانیکی به گیاه صدمه وارد نشود( هاي هرزمبارزه با علف- 2
مبارزه بموقع و موثر با آفات ذرت در منطقه بخصوص ساقه خوار اروپایی و هلیوتیس، که شیوع بیشتري دارند، صورت - 3

.گیرد
.استفاده از بذر سالم و ضد عفونی شده جهت کشت- 4
در ایـن میـان تـنش    . به گیاه از جمله عوامل مهم در شروع و گسترش بیماري فوزاریومی بالل استتنش هاي وارده - 5

ها را بـه حـداقل   خشکی به خصوص پس از ظهور کاکل اهمیت خاصی دارد و باید با یک برنامه منظم آبیاري، این گونه تنش
.رساند

.کندمییاه را در برابر بیماري کممصرف بیش از اندازه کود ازته و مصرف اندك کود پتاسه مقاومت گ- 6
کمبـاین هـا بـا ایجـاد تـرك در بـذر، راه ورود قـارچ        . وارد شودبذر برداشت طوري صورت گیرد که حداقل صدمه به - 7

.در صورت امکان از ماشین هاي مخصوص برداشت ذرت استفاده گردد. فوزاریوم را هموار می کنند
تراکم بیش از حد، سبب افـزایش رطوبـت و مهیـا شـدن     . شده براي هر رقم باشدتراکم بوته متناسب با مقدار توصیه - 8

.شرایط مناسب براي رشد و توسعه بیشتر قارچ می شود
.استفاده از ارقام مقاوم-10
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طبق یک برنامه زمان بندي مشـخص ابتـدا   . برداشت ذرت به محض اینکه رطوبت بذر اجازه دهد، باید صورت گیرد-11
اي بذر بردرصد 15تا 13براي خوشه و % 18رطوبت زیر . آلوده برداشت گردد، تا از توسعه بیشتر آلودگی ممانعت بعمل آیدمزارع 

.در هنگام برداشت مناسب می باشد
.خودداري کرداز انبار کردن بذور کپک زده باید جداً-12
.تاریخ مناسب کشت ذرت در منطقه مشخص گردد-13

.سبب می شود گیاه از زخم هاي حاصل توسط حشرات بگریزد و لذا میزان بیماري کاهش یابدگاهی کشت زود هنگام

Maize Rough Dwarf Virusویروس کوتولگی زبر ذرت -2

به صورت وسیع در برخی مناطق استان فارس مشاهده 1382ترین ویروس هاي ذرت می باشد که طی سالهاي مهماز
.شد

:  عالئم بیماري

هاي آلوده، برگکاهش رشد بوته ها و کوتاه ماندن و راست  ایستادن برگها، تولید برجستگی هاي کوچک در پشت
کوتولگی شدید در مراحل اولیه رشد، حذف جوانه انتهایی و خشک شدن بوته ضخیم شدن ساقه ذرت آلوده، کوتاه شدن فاصله 

. کتابی شدن ساقهگره ها ومیان

striatellusمانند Delphacidaeبوده و توسط زنجیرهاي خانوادگیReoviridaeي از خانواده ویروس عامل بیمار

Laodelphaxبا روش هاي مکانیکی یا به وسیله بذر انتقال نمی یابد، در بدن زنجره تکثیر شده و از طریق . منتقل می گردد
.تخم به نسل هاي بعدي منتقل می گردد

:کنترل

همزمانی کشت در یک منطقه و جلوگیري از طوالنی شدن تاریخ کاشت-
در صورت امکان ) روز نسبت به عرف منطقه15- 20(تاخیر در تاریخ کشت -

ممانعت از همجواري مزارع ذرت با مزارع برنج-
٤٢



در زیرخاشاك و بین علف هاي هرز سمپاشی علف هاي هرز حاشیه مزارع علیه علف هاي هرز ناقل بیماري زیرا حشره ناقل -
.گذرانی می کننددائمی زمستان

یا سم ) گرم تا یک کیلوگرم براي صد کیلوگرم بذر750به نسبت (در صورت نیاز ضد عفونی بذور قبل از کاشت با سم گاچو -
)میلی لیتر تا یک لیتر براي صد کیلوگرم بذر750(کروزر

تاریخ برداشت

اگـر کلیـه مـوارد رعایـت     . نوع هیبرید مورد استفاده، تاریخ کاشت و نوع اقلیم در هر منطقه داردزمان برداشت بستگی به 
.می توان محصولی با کمیت و کیفیت مناسب برداشت نمود,گردد

معرفی ارقام جهت کشت ذرت 

:ارقام جهت کشت ذرت علوفه اي
است 700و باالتر از گروه 600–700, 500–600, 400–500, 300–400این ارقام شامل ارقام ذرت در گروه هاي 

.زمان کاشت و برداشت هر منطقه تعیین می گردد, که براساس شرایط اقلیمی
:ارقام جهت کشت ذرت دانه اي

است 700و باالتر از گروه 600–700, 500–600, 400–500, 300–400این ارقام شامل ارقام ذرت در گروه هاي 
.زمان کاشت و برداشت هر منطقه تعیین می گردد, اساس شرایط اقلیمیکه بر

بــــــرداشــــت

دانه ايذرت 

سـپس زمانیکـه   . قطـع مـی گـردد   آب گیاه) در محل اتصال دانه به خوشهتشکیل الیه سیاه(فیزیولوژیکی بعد از رسیدن 
دانه ذرت با تاخیر مواجه نگردد،) گندم یا کلزا(بطوریکه کشت بعد % ) 20-23(رطوبت دانه به میزان قابل قبول کاهش پیدا کرد

٤٣



برداشت می گردد که البته این شرایط مستلزم انتخاب تاریخ کاشت مناسب و رقم ) با استفاده از هد مخصوص ذرت( با کمباین 
.گندم آبی تاثیر خواهد داشتعملکردب می باشد استفاده از ساقه خردکن ها بعد از برداشت ذرت بر مناس

علوفه ايذرت 

بهترین زمان برداشت ذرت علوفه اي زمانی است که دانه ذرت در اوایل مرحله خمیري است که تـاثیر خـوبی بـر کیفیـت     
.اي با دستگاه چاپر برداشت می شودذرت علوفه. علوفه و نهایتاً کیفیت سیلو خواهد داشت

)خشک کردن ذرت دانه اي(پس از برداشت عملیات 

درصـد بـوده و بایـد    20در صورتی که ذرت جهت بذر خشک می شود معموال رطوبت زمان برداشت حـدود  -
13درجه سانتی گراد باشد تا به قوه نامیه بذر  صدمه وارد نشود و رطوبـت تـا   37حداکثر دماي خشک کن 

.درصد کاهش یابد14الی 

درصد برداشـت مـی   30تا 25در صورتی که ذرت براي مصارف دیگر باشد معموال در کشت اول با رطوبت -
درصـد  14درجه سانتی گراد می رسد و رطوبت بـه  80شود و براي کاهش رطوبت دما در خشک کن ها به 

درصد دارد که این مورد موجـب  45تا35و برداشت ذرت در کشت دوم رطوبتی بین . کاهش داده می شود
درصد را داشته 14درجه سانتی گراد برسد تا کاهش رطوبت تا 100می شود تا حرارت در خشک کن ها به 

.باشیم
الزم به ذکر است مقادیر عددي زمان بندي کلیه مراحل فوق بستگی به نـوع و ظرفیـت خشـک کـن مـورد اسـتفاده خواهـد        

الیه هـاي نـازك   در رابطه با ضخامت هاي پیشنهادي براي خشک کردن ذرت، می توان اظهار نمود که هر چه قدر به .داشت
خشـک شـدگی شـدید در الیـه هـاي      با توجه به. خواهد شدنزدیک شویم یکنواختی بهتري در خشک کردن دانه ها حاصل 

.سانتی متر توصیه نمی شود50خشک کردن محصول با ضخامت بیش از زیرین، 
.گراد می باشددرجه سانتی40تا 35در رابطه با خشک کردن بذر ذرت نیز محدوده دمایی مناسب براي خشک کردن 

٤٤



فصل سوم



)دانه اي وسیلویی(مزارع الگویی ذرتسطوح نظارتی و ایجادمدیریتاجراییدستورالعمل 

شـرکت خـدمات   -2) به عنوان کارفرما(شهرستان /مدیریت جهاد کشاورزي استان-1اجراي طرح افزایش تولید ذرت در قالب قرارداد سه جانبه بین 
مالک مزرعه مورد نظر براي انجام طرحهـاي الگـویی و   (کشاورز -3) ویی و سطوح نظارتیمجري و پیمانکار پروژه هاي الگ(مشاوره فنی و مهندسی 

: به شرح ذیل منعقد می گردد) سطوح نظارتی

ئـه  ابراي عقد قرارداد باید مـدارك زیـر را ار  )پیمانکار،مجري((شرکت هاي خدمات مشاوره اي،فنی ومهندسی کشاورزي
:کنند

کارت ملی، شناسنامه و مدرك تحصیلی: شاملپیمانکارصاحبان امضاءیک نسخه کپی مدارك شناسایی -1
، ممهور به مهر ثبت شرکت هاپیمانکاریک نسخه کپی اساسنامه-2
روزنامه رسمیپیمانکاردر یک نسخه کپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات قانونی-3
زي ومنابع طبیعی استانپیمانکار، صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورگواهی تایید صالحیت فنی-4
پیمانکار، صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استانشرکت گواهی رتبه بندي-5
تصویرشماره کد اقتصادي پیمانکار-6

:،وظایف و اختیارات)کارفرما(دستگاه نظارت 
دانـه اي  (ذرتمـزارع الگـویی  معاونت بهبود تولیدات گیاهی استان به عنوان دستگاه نظارت در قرارداد پروژه مـدیریت جـامع   

:تعیین می گردد که داراي مسئولیت ها و اختیارات زیر می باشد)وسیلویی
ی شـرکت هـاي واجـد    نهایـت معرفـ  دررده بندي و،بررسی عملکرد، امکانات فنی و تجارب شرکت هاي پیمانکاري - 1

شرایط انجام امور پیمانکاري 
بازنگري و اصالحات الزم در زمینه دستورالعمل هاي اجرایی بر حسب نیاز- 2
هاي پیمانکار با توجه به صرفه و صالح وزارت متبوعبررسی هزینه ها و قیمت- 3
رسیدگی به مکاتبات و شکایات پیمانکاران و در صورت لزوم، انعکاس آن به کارفرما - 4
که  پس از تائید با پیمانکـاران  ،رسیدگی  به صورت وضعیت قطعی پایان کار قرارداد پیمانکاران توسط دستگاه نظارت - 5

.تسویه حساب خواهد شد
به منظور فسخ قرارداد و خلع ید از پیمانکاران) کارفرما(مدیریت جهادکشاورزي شهرستانرسیدگی به درخواست - 6
هاي مورد اختالف کارفرما و پیمانکارصورت وضعیترسیدگی و اعالم نظر در رابطه با - 7
ارزیابی عملکرد و تعیین صالحیت ناظرین مقیم- 8
بر اساس گزارشات کارشناسان ناظر ،ارزیابی عملکرد پیمانکار در طول زمان قرارداد -9

:وظایف و اختیارات ناظر مقیم
جهاد کشاورزي یا مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان کـه  ناظر مقیم از بین مهندسین کشاورزي مراکزترویج و خدمات 

انتخـاب مـی   )درصورت نیـاز (توسط کارفرماسال سابقه کار مفید باشد،5واجد تخصص درعلوم کشاورزي و داراي حداقل 
.گردد

نظارت مستمر بر اجراي عملیات پیمانکار و تکمیل فرم بازدید عملکرد بصورت مقطعی و تحویل یک نسخه از آن بـه  - 1
و نسخه دوم به پیمانکار در پایان هر مرحله ستگاه نظارتد

دسـتگاه نظـارت  خشنامه هـاي صـادره از سـوي    نظارت دقیق بر عملیات پیمانکار و اعمال دستورالعمل اجرایی و یا ب- 2
به پیمانکاروکارفرما

ابالغ موارد فوري وضروري به پیمانکار و یا نماینده وي- 3
.کاالتی که کتباً یا شفاهاً به پیمانکار ابالغ شده استکنترل و بازبینی رفع نواقص و اش- 4



جلوگیري از اجراي بخشی از عملیات پیمانکارکه با دستورالعمل صادره و مفاد قرارداد مغایرت داشته و انعکاس فـوري  - 5
امر به دستگاه نظارت وکارفرما

فرم هاي بازدید عملکرداعمال و انعکاس کسر کار و جرایم ناشی از سهل انگاري و قصور پیمانکار در - 6
کنترل و نظارت بر موارد استفاده پیمانکار از امکانات وزارت جهاد کشاورزي- 7
کنترل و تایید  صورت وضعیت هاي موقت پیمانکاران- 8

:محاسبه هزینه انجام کار موارد مندرج در قرارداد
):I(جدول شماره

مقیم در بازدید مستمر ناظر )دانه اي وسیلویی(الگویی ذرتمدیریت اجراي طرح جامع مزارع ذیل براي هر کدام از جدول
.گردددر محل اجراي پروژه تکمیل 

هاي محلردیف
انجام کار

شرح خدمات و 
براساس (عملیات 

)دستورالعمل اجرایی

واحد 
هزینه کار

حجم عملیاتواحد
درصد پیشرفت 
فیزیکی عملیات

مبلغ ناخالص 
پرداختی به 

پیمانکار

کارفرماامضا امضا پیمانکار                        امضا ناظر مقیم             
:تامین ادوات وتجهیزات

تجهیزات و ماشین آالت را تامین وطی صورت جلسه بصـورت امانـت،   :  صالحدید به شرح زیرکارفرما در صورت امکان و 
.تحویل پیمانکار می نماید

1-

2-

3-

4-

پیمانکار متعهد است تجهیزات ،ماشین آالت و اموال کارفرما، طبق شرح فوق را از کارفرما تحویل گرفته و در جهت اجـراي وظـایف خـویش بکـار     
اي به عهده  پیمانکار می باشدومبلغ جداگانـه ... بدیهی است هر گونه هزینه مربوط به استفاده و راهبري دستگاه اعم از نیروي انسانی،سوخت و.گیرد

.دشدبابت آن پرداخت نخواه



بسمه تعالی

...........................................به شماره ثبت ....... ...............................................................................................شرکت 
..........الگویی ذرتاجرایی مزارع صورت وضعیت قطعی قراردادهاي 

برداشتداشتکاشت:مرحله
13/     /       تا تاریخ      13/    /      کارکرد از تاریخ    

13:        /     /      تاریخ تنظیم
:نام پیمانکار:                                                                کارفرما

:دستگاه نظارت
:مقیمناظر 

: محل پروژه
%...............پیشرفت فیزیکی این مرحله % .............کل پیشرفت فیزیکی 

قیمت پایه نوع عملیاتردیف
)واحد کار(

مقدار کار
انجام شده

مبلغ قابل 
پرداخت

جمع مبلغ ناخالص کارکرد تا پایان این صورت وضعیت 
کسر می شود مبلغ ناخالص کارکرد تا پایان صورت وضعیت قبل

مبلغ ناخالص کارکرد این صورت وضعیت

:کسورات 
علی الحساب مالیات- 1
علی الحساب بیمه - 2
حسن انجام کار   - 3
پرداخت هاي گذشته- 4
سایر    - 5

جمع کسورات
خالص قابل پرداخت به پیمانکار

.......................................................................................................................................................................................
کل هزینه

:امضاء کارفرما:                             ء دستگاه نظارتامضا:              امضاء ناظر مقیم:            امضاء پیمانکار



قرارداد اجرایی 
الگویی زیر پروژه هاي طرح افزایش تولید ذرت در قالب مزارع

.……سال 

:این قرارداد فی مابین-)1(ماده
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان -1-1

. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .و نشانی. . . . . . . . . . . . . . . به سمت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   به نمایندگی آقاي
وکارفرمابه عنوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

بـه  . . . . . . . . . . . . . . .. . به شماره نظـام مهندسـی    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شرکت -2-1
. . . . . . .. وکد پستی . . . . . . .. . . . . . . . .  . . . . . .  وکدملی. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . به سمت. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  خانم / نمایندگی آقاي
بـه عنـوان   . . . . . . . . . . . . . . تلفـن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بـه نشـانی   . . . . . . . . . .  . . . . .  و شماره اقتصادي . . . . . . . .   

.منعقد می گرددذیلبه شرح  مواد پیمانکار 

:قرار داد مزرعه الگویی با عنوان -)2(ماده 

 اورگانیـک /زیسـتی /میکرو/کود هاي ماکرو(مقایسه اثر بخشی تغذیه ذرت(     مقایسـه اثـر بخشـی آبیـاري)  انتقـال و توزیـع   /انـواع آبیـاري

مقایسـه  ) در مقایسـه بـا شـاهد   …فواصل بین ردیف و یا کشت کف جوي، دو ردیفه روي پشـته  و (مختلف کاشت مقایسه روشهاي )آب

جهت کنترل آفات، بیماریها و علـف هـاي هـرز    (اختالط / میزان اثر بخشیتراکم و اصالح تاریخ کاشت بر اساس گروه هاي مختلف رسیدگی

مقایسه ارقام در گـروه  )نظیر پیکر، ساقه خردکن(ایرعملیات مکانیزاسیون جدید در منطقه مقایسه س/ کاشت حفاظتی و نیمه حفاظتی)ذرت

برنامه بازدید کارشناسان و  کشاورزان پیشرو  از مزارع  نمونه خارج استان)دیررس، میان رس و دیررس(هاي مختلف رسیدگی 

به تعداد مشخص براي هـر  ) ور العمل فنی ارسال شده از طرف دفتر محصوالت اساسیدست(اجراي پروژه مدیریت مزارع الگویی برابر ابالغیه :  تذکر
:موضوع در مزارع ذرت با رعایت عملیات ذیل می باشد

-6علف هاي هـرز مبارزه با -5آفات و بیماري ها مبارزه با-4با دستگاه پنوماتیککاشت-3استفاده از بذر اصالح شده-2مناسبخاك ورزي-1
.بقایاي گیاهیحفظ حاصلخیزي و -9با کمباین برداشت-8تغذیه گیاهیاعمال -7آبیاري

:محل اجرا به شرح ذیل می باشد-)3(ماده
طـول (مختصـات جغرافیـایی   قطعـه و  ...........در تعـداد  هکتـار ..............جمعـا  سطح نظارتیذرتمحل اجراي قرارداد اراضی مزروعی 

ــ ــع در.....................................................................  )...........................رضوعــ ــاد     واقــ ــدمات جهــ ــرویج و خــ ــز تــ ــل مرکــ ــوزه عمــ حــ
،که پیمانکار قبال از محل بازدید نمـوده و از  ............................... .......................و استان....................... شهرستان.........................................  کشاورزي

.موقعیت و شرایط آن، اطالع کامل دارد

.افزایش داشته باشد% 25حجم کار و خدمات می تواند با ابالغ کارفرما، حداکثر به میزان -)4(ماده 
صفحه7از 1صفحه

مشخصات طرفین

قراردادمفاد



لغایـت  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بـه حـروف  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پس از ثبت آن و از تاریخ به عددمدت قرارداد،-)5(ماده
. . . . . .به حروف. . . . .. . . .. . . .. . . .و جمعاً به مدت به عدد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..به حروف. . . . . . . . . . . . . .تاریخ به عدد

.روز معادل یک دوره زراعی می باشد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.کارفرما خواهدبودقرارداد و یا تمدید آن، منوط به موافقت و ابالغ رسمیهرگونه تغییر در تاریخ ومدت 

عنوانارزش هر مرحله از به تفکیک موضوع واول شرح عملیات وآنالیزقیمت جد-)6(ماده

.میلیون ریال پیش بینی گردیده است15اعتبار هرپروژه بر اساس هر قطعه اجرایی با لحاظ نمودن سطح نظارتی پروژه ها به میزان 
................ ذرتالگوییمزارعاجرايطرحجدول آنالیز قیمت عناوین

زمان عناوین شرح 
شروع

زمان 
اتمام

سطح نظارتی
مبلغتعداد قطعه)هکتار(

)ریال( 
کود هاي (مقایسه اثر بخشی تغذیه ذرت 

)اورگانیکو زیستی، میکرو، ماکرو
انتقال /انواع آبیاري(مقایسه اثر بخشی آبیاري 

)و توزیع آب
فواصل بین (مقایسه روشهاي مختلف کاشت 

ردیف و یا کشت کف جوي، دو ردیفه روي 
)در مقایسه با شاهد…پشته  و

مقایسه تراکم و اصالح تاریخ کاشت بر اساس 
گروه هاي مختلف رسیدگی

جهت کنترل آفات، (اختالط / بخشیمیزان اثر
)بیماریها و علف هاي هرز ذرت

مقایسه سایرعملیات مکانیزاسیون جدید در 
)نظیر پیکر، ساقه خردکن(منطقه 

کاشت حفاظتی و نیمه حفاظتی 
مقایسه ارقام در گروه هاي مختلف رسیدگی 

)دیررس، میان رس و دیررس(
برنامه بازدید کارشناسان و کشاورزان  پیشرواز 

مزارع  نمونه خارج استان
)مبلغ هر قطعه اجراي طرح(جمع 

.ریال می باشد........................ به حروف .................... و کالً معادل به عددریال..............سطح نظارتی/ قطعهمبلغ این قرارداد براي هر -)7(ماده

% 25هرگونه تغییر در مبلغ قرارداد صرفا ناشی از افزایش یا کاهش حجم کار انجام شده بوده و مطابق ابـالغ کارفرمـا، حداکثربـه میـزان     -)8(ماده

.امکان پذیر می باشد

صفحه7از 2صفحه

مدت قرارداد

مبلغ قرارداد



پرداخت متناسب با پیشرفت فیزیکی در طی چهار مرحله  وپس از تایید صورت وضعیت توسط کارفرما وکسـر  : نحوه پرداخت مبلغ قرارداد-)9(ماده

.پرداخت نخواهد شد"پیش پرداخت"لذا مبلغی تحت عنوان. کسورات قانونی و جرایم مربوطه می باشد 

.و ارائه مباحث آموزشی به آنانالگوییبازدید سایر کشاورزان از اجراي طرح فراهم نمودن شرایط:اجراي آموزش و بازدید فنی)10(ماده 
.اقدام در تهیه گزارش کامل و جامع به همراه تکمیل فرمهاي مربوطه برابر دستورالعمل ارسالی:تهیه گزارش)11(ماده 
به شرح جـدول شـماره   (را در مزارع کشاورزان طرف قراردادذرت الگوییپیمانکار متعهد است عملیات مدیریت اجراي طرح جامع مزارع -)12(ماده

و بابکـار گیـري ماشـین آالت مـذکور     ذرتالگوییآنالیز قیمت عملیات طرح مزارع ،دقیقا مطابق مفاد مراحل واقدامات مندرج در جدول)یک پیوست
. اقدام نماید

قانونی مورد تایید کارفرما مربوط به این قرارداد را در چارچوب آیین نامه تضمین بـراي معـامالت   پیمانکار متعهد است که تضمین هاي-)13(ماده
.هیات وزیران به شرح مواد آتی به نفع کارفرما تسلیم و یا پرداخت نماید1382دولتی مصوب 

مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین  انجام تعهدات ، به کارفرما تسـلیم و  %10ثبت قرارداد، معادل پیمانکار متعهد است که پس از امضاء و -1-13
.یا پرداخت نماید

قطعـی کـار و اتمـام    ) انجـام (به عنوان تضمین حسن انجام کار ایشان کسر و پس از تحویل % 10پیمانکار آگاهی دارد از هرپرداخت معادل -2-13
.، به وي مسترد می شودعملیات کیل گیري وبرداشت

مطابق قانون کسر و به حسـاب مراجـع ذیـربط    ... پیمانکار متعهد است که از هرپرداخت به وي، کسورات قانونی از جمله بیمه، مالیات و -)14(ماده
. واریز شود

نحوي در اجراي این قرارداد فعالیت دارنـد بـه هـیچ    پیمانکار اقرار دارد رابطه فی مابین ایشان و عوامل و کارکنان وي با کارفرما که به –) 15(ماده
.د نداردوجه رابطه استخدامی نبوده و تابع قواعد حاکم بر روابط کارفرما و پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ تعهد و تکلیفی جز مفاد این قراردا

ایمنی و بهداشـت کـار مطـابق    : گران تحت امر خود از جملهپیمانکار متعهد است قوانین و آیین نامه هاي مصوب در موردکارکنان وکار-)14(ماده
را ... تهیه البسه و پوشش کار مناسـب و استانداردهاي وزارت کار و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ، بیمه، پرداخت به موقع حقوق و مزایا،

هزینه هاي مربوط را از محـل مطالبـات و یـا تضـمین هـاي پیمانکـار       اقدام و کل در غیر اینصورت کارفرما مجاز است در هر مورد راساً.رعایت نماید
.برداشت نماید

تـامین  (پیمانکار متعهد است که کلیه کارکنـان و کـارگران تحـت امـر و مـرتبط بـا ایـن قـرارداد را از ابتـداي شـروع فعالیـت، بیمـه             -)16(ماده
ه اسناد مثبته مربوط به پرداخت حقوق و مزایاوبیمه آنان را تهیه و یک نسـخه از  نموده و مستمرا ودر پایان هر دوره سه ماه)اجتماعی،درمان وحوادث

.آن را به کارفرما تسلیم نماید
.پیمانکار  اقرار و آگاهی دارد که موظف است از کارکنان و کارگران واجد صالحیت هاي فنی و اخالقی استفاده نماید-)17(ماده
.ن و کارگران داراي مجوز قانونی به ویژه در صورت بکارگیري اتباع خارجی ، استفاده نمایدپیمانکار متعهد است از کارکنا-)18(ماده
پیمانکار متعهد است مسئولیت مادي و معنوي ناشی از فعل و یاترك فعل و کارکنان خود را تقبل نموده و حسب مورد نسبت بـه جبـران   -)19(ماده

.دام می نمایدخسارات وارده به نفع کارفرما و یا اشخاص ثالث اق
:دگمارمیکاربشرح زیربهنیروي متخصصنفر ...... پیمانکار  براي اجراي مفاد موضوع قرارداد حداقل تعداد-)20(ماده

...................................................................................................................................... ................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................
یت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان در معامالت دولتی نمی باشد و چنانچه تغییـرات بعـدي   پیمانکار متعهد است که مشمول ممنوع-)21(ماده

در مدیریت آن که معارض با قانون مذکور باشد، رخ دهد به نحوي که مشمول قانون مزبور گردد، موظف است مراتب را 
.قرارداد را داردفوراً به صورت کتبی به کارفرما اعالم نماید و کارفرما نیز حق فسخ 

صفحه7از 3صفحه

)مجري(تعهدات پیمانکار



پیمانکار متعهد است که از استخدام و بکارگیري و سهیم نمودن کارکنان کارفرما در اجراي تعهدات خـویش و نیـز از پرداخـت هرگونـه     -)22(ماده
به مدت پنج سـال از عقـد قـرارداد جدیـد     وجهی تحت هرعنوان به آنان خودداري نماید، در غیراینصورت کارفرما حق فسخ قرارداد داشته و پیمانکار 

.باکارفرما، محروم خواهدشد

پیمانکار متعهد است که جهت پرداخت دیون خود و خسارات وارده به کارفرما و یا به غیر که به نحوي ناشی از این قرارداد می باشد بـه  -)23(ماده
لبات قطعی وصول نشده و یـا تضـمین   نفع، مبالغ مذکور را راساً از محل مطاکارفرما اجازه و اختیار داده است که در صورت وصول درخواست کتبی ذی

ویا مطالبات مذکوربراي جبران دیون عدم تکافوي تضمین هابدیهی است درصورت . ماخوذه برداشت و در حق ذینفع کارسازي و پرداخت نمایدهاي
.می باشدوخسارات،حق اقدام قانونی براي ذینفع تا وصول کامل حقوق خود محفوظ 

پیمانکار متعهد است کلیه اسناد و مدارك و اطالعات مربوط به این قرارداد را در حین اجراي کار و حتی پـس از آن در اختیـار کارفرمـا    -)24(ماده 
.قراردهد

بـدیهی اسـت در صـورت    .یـد پیمانکار متعهد است بدون اجازه کتبی و قبلی کارفرما،از واگذاري کل یا جزء قرارداد به غیـر خـودداري نما  -)25(ماده
د در مقابـل  موافقت کارفرما براي واگذاري قسمت یا قسمت هایی از قرارداد به پیمانکار یا پیمانکاران فرعی، مسئولیت و تعهدات پیمانکار ایـن قـراردا  

.کارفرما، به قوت خود باقی خواهد بود
گونه تغییرات بعدي درقوانین و مقـررات و بودجـه دولتـی را پذیرفتـه و بـر      پیمانکار متعهد است کلیه حقوق دولتی را رعایت نموده و هر-)26(ماده

.اساس نظر و دستور کارفرما، شرایط الزم را پذیراو مجري باشد
پیمانکار متعهد است اطالعات حاصل از این قرارداد و نیز سایر اطالعات مربوط به کارفرما که حسب مـورد کسـب مـی نمایـد را بـدون      -)27(ماده

.بی و قبلی از کارفرما، به غیر منتقل ننماید و در حفظ و حراست آنها کوشا باشدمجوز کت
پیمانکار متعهد است که کلیه حقوق و امتیازات مادي ومعنوي ناشی از این قرارداد در مالکیت کارفرما قـراردارد و حـق هرگونـه ادعـاي     -)28(ماده

.بعدي در این خصوص را از خود سلب نموده است
و پیمانکار اقرار دارد که این قرارداد و ضمائم مرتبط با آن تماماً اجزاء الینفک و الزم االجرا محسوب می شوند و از مفـاد آنهـا و حقـوق    -)29(ماده

تکالیف قانونی طرفین و قواعد آمره وشرایط جوي و موقعیت جغرافیایی محل و یا محل هاي عملیات واعمـال مـدیریت خـویش درفصـول مختلـف      
.د و حق هرگونه ادعاي بعدي مبنی بر جهل به هریک را، از خود سلب نموده است،آگاهی دار

) 3(روز از تاریخ امضاء این قرارداد،نسبت به انعقاد قرارداد مستقل با کشاورزان موضوع ماده .... پیمانکار متعهد است حداکثر ظرف مدت -)30(ماده
وز از تاریخ امضاء این قرارداد،یک نسخه از قرارداد منعقده خود با کشاورزان را به کارفرما تسلیم ر.... این قرارداد اقدام الزم معمول و حد اکثر ظرف 

.نماید
پیمانکار متعهد است که در صورت لزوم به استقرار ویا توقف نیرو ویا تجهیزات وتاسیسات در اراضی غیر،قبال نسبت به جلب رضایت -)31(ماده

.  دمالک اقدام الزم ومکتوب بعمل آور

کارفرمـا،  ) نماینـده (کارفرما متعهداست نسبت به تامین اعتبار و پرداخت مبلغ قراردادمتناسب با پیشرفت فیزیکی کـار و پـس ازتاییـدناظر   -)32(ماده
.مرحله اقدام نمایدچهارودرطی 

تشریک مساعی با دوایر دولتی و تهیه لوازم  با پیمانکار همکاري و مساعدت کارفرما متعهد است در جهت ارائه اطالعات الزم، ارتباط و -)33(ماده
.نماید

طرفین متعهد هستند که هرگونه تغییر در نشانی و مشخصات خود را ظرف اولین فرصت وحداکثر پانزده روزکتباً به طرف مقابل اعـالم  -)34(ماده 
.ابالغیه ها به آخرین نشانی اعالم شده، قانونی تلقی می گرددنمایند و کلیه 

تغییراتی موثر در این ... طرفین متعهد هستند چنانچه در وضعیت حقوقی و قانونی خود از جمله ساختار اداري، مدیران صاحب امضاءو-)35(ماده
، کتباً و به ضمیمه مستندات جدید به طرف جدید ادامه داده و یا نسبت قرارداد ایجاد شود، مراتب را در اولین فرصت ممکن وحداکثر ظرف پانزده روز 

صفحه7از 4صفحه.به فسخ قرارداد اقدام و حسب مورد خسارات وارده را از پیمانکار دریافت نماید

تعهدات کارفرما

تعهدات مشترك کارفرما و پیمانکار



. . . . . . .. . . . . . . . خانم /توسط طرفین ویا آقايکلیه ابالغیه ها و مکاتبات رسمی و کتبی در خصوص اهداف و اجراي این قرارداد که -)36(ماده
به عنوان نماینده پیمانکار صادر و ارسال شود تماماً اجزاء الینفک قرارداد محسوب . . . . . . . . . . . . . . . . . .خانم /به عنوان نماینده کارفرماو آقاي. . 

.خواهند شد
خارج از مفاد این قرارداد و به دور از مکاتبات رسمی و قانونی و فـارغ از نظریـه مجـدد دفتـر حقـوقی      هرگونه اظهارات و اقدامات بعدي -)37(ماده

.کارفرما، مسموع و قابل استناد طرفین نخواهد بود
غییـر کنـد کـه    طرفین متعهد هستند که قوانین جاري کشور را رعایت کنند واگر بعد از امضاء این قرارداد، قوانین و مقررات به نحـوي ت -)38(ماده

وجـب  مستقیما موجب افزایش هزینه هاي پیمانکار گردد، کارفرما مکلف است افزایش هزینه هاي پیمانکار را جبران نمایـد و اگـر تغییـرات قـوانین م    
.کاهش هزینه هاي پیمانکار گردد، پیمانکار موظف است مابه التفاوت را به کارفرما مسترد نماید

اموال و تجهیزات هرطرف به شرح ذیل که پس از طی طریق قانونی، به صورت امانت در اختیار طرف مقابل قـرار  طرفین متعهد هستند -)39(ماده
چنانچه اموال یاد شده تلف ویا معیوب شود، طرف خسارت دیده می توانـد عـین و یـا ارزش معـادل آن را از     .می گیرد به نحو احسن نگهداري نمایند

.طرف مقابل مطالبه و دریافت نماید
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فاتی بروز نماید، مراتب از طریق مذاکره و در غیراینصورت بامراجعـه بـه مراجـع    چنانچه در تفسیر مفاد این قرارداد و در اجراي آن، اختال-)40(ماده
.قضایی حل و فصل خواهد شد

طرفین متعهد هستند که در تنظیم و اجراي این قرارداد ، فارغ از مجوز و یا تکالیف قانونی مصوب و بدون جلب رضایت کتبی و قبلـی،  -)41(ماده
، ایجاد تعهد و یا دین ننموده و نمی نمایندواجراي این قراردادمنجربـه ایرادخسـارت اشـخاص ثالـث     )صلی قراردادغیراز طرفین ا(براي اشخاص ثالث 

از شمول این ماده مستثنی بوده و پیمانکار می تواند در چارچوب آن،تعهدات الزم )29(صرفا قرارداد منعقده پیمانکار با کشاورز موضوع ماده.نخواهد شد
.را ایجاد نماید

.به معناي اعراض ذینفع از حقوق مربوط نخواهد بودطرفین آگاهی دارند که عدم اعمال به موقع حقوق مندرج در این قرارداد،–) 42(هماد
طـرف  سـرمایه شـوند،  سـودو متحمل از دست دادن درآمد ،طرفین متعهد هستند چنانچه در اثر اهمال و  قصور خود در اجراي قرار داد،–) 43(ماده
.مبرا از جبران خسارت مذکور خواهد بودمقابله

و پرداخـت  تامین ..........................تنظیم و اعتبار آن از محل ردیف )  18بند ي ماده (این قرارداد با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه-)44(ادهم
.شدخواهد 

که خارج از کنترل طرفین بوده و مانع انجام تعهدات ... مدت قرارداد در صورت بروز سوانح و حوادث غیرمترقبه مانند سیل،زلزله ودرطی -)45(ماده
بـدیهی اسـت پـس از    .قرارداد فسخ و یابراي مدت معین ، تعلیق می شودآنان شود، بادرخواست پیمانکار و موافقت کارفرما و یا ابالغ مستقیم کارفرما،

پیمانکار موظف است نسبت به ادامه تعهداتش اقدام نماید و در صـورت فسـخ قـرارداد ناشـی از حـوادث      حادثه و در صورت صدوردستور کارفرما،رفع 
.هیچیک از طرفین مسئول خسارات طرف مقابل نخواهد بودقهري ،

د، کارفرما می تواند قرارداد را یکطرفه فسخ و یا بـا تشـخیص   درطی مدت قرارداد، در صورت تخلف پیمانکار از هریک از مفاد این قراردا-)46(ماده
انجـام  وتضـمین هـاي  خود، میزان خسارات وارده را برآورد و از پیمانکار مطالبه و یا از محل مطالبات وصول نشده و یا تضـمین هـاي وي برداشـت   

.ق هرگونه ادعاي بعدي به هر عنوان را از خود سلب نموده استدر این مورد، پیمانکار ح.تعهدات و حسن انجام کار وي را به نفع خود ضبط نماید

صفحه7از 5صفحه

سایر موارد

فسخ و تعلیق قرارداد



موضـوع  در صورت تاخیر پیمانکار در انجام ویا ترك انجام هریک از مفاد قرارداد و نیز عدم اجراي به موقع هر یک از مراحـل عملیـات  -)47(ماده
مربوطه، اقدام مبلغ قرارداد% 100الی50یت خودداري و نسبت به  کسر مبالغ جریمه  به میزان ، کارفرما اختیار داردازپرداخت مبلغ مدیر)9(جدول ماده

.نماید
را به نفع همچنین در صورت تکرار در تاخیر ، نسبت به فسخ قرارداد و  یا ارجاع کاربه دیگري به هزینه پیمانکار اقدام و ضمانت حسن انجام کار وي 

.در هر صورت اقدام کارفرما به برآورد و اخذ خسارت ناشی از تاخیر پیمانکار ، بالمانع وقابل قبول طرفین می باشد. خود ضبط نماید
.تشخیص تاخیر و میزان خسارت با کارفرما بوده و پیمانکار حق ایراد به آن را از خود سلب نموده است

روزه تمام یا بخشی از خدمات موضوع این قرارداد را به حالت تعلیق درآورده .......کارفرما می تواند در هر مرحله از قرارداد ، با ابالغ کتبی-)48(ماده
.خاتمه دهدو یا به قرارداد 

گزارشات تخلفات صنفی و حرفه اي پیمانکار و عوامل انسانی تحت امر ایشان، از سوي کارفرمابه طور کتبی به مراجع ذیصالح از جمله -)49(ماده
.سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان ارائه وارسال خواهد شد

تمام مکاتبـات و مـذاکرات   ه تنظیم شده و تمام نسخ آن حکم واحد داردو با امضاء این قرارداد،ماده و به تعدادسه نسخ)49(این قرارداد در-)50(ماده
همچنین هر گونه تغییـر و  از اعتبار ساقط و تنها متن این قرارداد که بین طرفین به امضاء رسیده است بین آنها حاکم و نافذ خواهد بود ،معارض قبلی 

.مجاز است) دستگاه کارفرما(افقت کتبی طرفین و اخذ تائیدیه مجدد حقوقی اصالح مفاد این قرارداد فقط با مو

: پیمانکار:کار فرما
. . . . . . . . . . . . .. . نام و نام خانوادگی. . . . . . . . . . . . .. . . . نام ونام خانوادگی

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . سمت. . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . .سمت

. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .تاریخ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تاریخ 

. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .امضاء

. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ..مهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مهر

.....................................................................................................................................................................

اساسنامه پیمانکار، ممهور به مهر ثبت شرکت هاتصویریک نسخه )1(
آگهی تاسیس و آخرین تغییرات قانونی پیمانکاردر روزنامه رسمیتصویریک نسخه )2(
گواهی تایید صالحیت فنی پیمانکار، صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان ) 3(
گواهی رتبه بندي پیمانکار، صادره توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزي ومنابع طبیعی استان )4(
تصویرشماره کد اقتصادي پیمانکار)5(
کارت ملی، شناسنامه و مدرك تحصیلی: مدارك شناسایی صاحبان امضاء پیمانکار شاملتصویریک نسخه ) 6(
قانون اداري مالی وزارت جهاد کشاورزي براي کارفرما20تصویر مجوز مقام ذیصالح موضوع ماده )7(
لغ آن مطابق معامالت بزرگ، در مورد قراردادهایی که از نظر مب)شهرستان-استان(مصوبه کمیسیون معامالت جهاد کشاورزي ذیربط)8(

.مذکور در قانون برگزاري مناقصات می باشد

صفحه7از 6صفحه

اسناد و مدارك پیوست قرارداد



....شرکتذرت الگوییفهرست کشاورزان تحت پوشش طرح جامع مزارع–1پیوست شماره 

*کشتروشنام و نام خانوادگیردیف
سطح
زیر 

هکتار(کشت
(

تعداد 
)مختصات زمین(نشانی مزرعهروستاقطعه

)شامل طول وعرض جغرافیایی(
محل

امضاء

صفحه7از7صفحه.روي پشته وغیره می باشدمنظور از روش کشت انواع روش هاي کشت کف جوي،دو ردیف *



)قراردادشرکت پیمانکار با کشاورز(
قرارداد اجرایی 

الگویی زیر پروژه هاي افزایش تولید ذرت در قالب مزارع
………سال در

:طرفین قرارداد-1ماده 
............................ ................................. به نشانی ) کشاورز:......................................... (خانم/آقاي- 1- 1

به عنوان طرف اول................................. تلفن
....................... به سمت....................... .خانم/به نمایندگی آقا......................................... شرکت - 1- 2

............................................. به نشانی .................................شماره اقتصادي..............کدپستی............................کدملی
به عنوان طرف دوم........ .....تلفن...................................... 

:موضوع قرارداد-2ماده
:قرار داد مزرعه الگویی با عنوان -)2(ماده 

 اورگانیـک /زیسـتی /میکرو/کود هاي ماکرو(مقایسه اثر بخشی تغذیه ذرت(     مقایسـه اثـر بخشـی آبیـاري)  انتقـال و توزیـع   /انـواع آبیـاري

مقایسـه  ) در مقایسـه بـا شـاهد   …ردیف و یا کشت کف جوي، دو ردیفه روي پشـته  و فواصل بین (مقایسه روشهاي مختلف کاشت )آب

جهت کنترل آفات، بیماریها و علـف هـاي هـرز    (اختالط / میزان اثر بخشیتراکم و اصالح تاریخ کاشت بر اساس گروه هاي مختلف رسیدگی

مقایسه ارقام در گـروه  )نظیر پیکر، ساقه خردکن(جدید در منطقه مقایسه سایرعملیات مکانیزاسیون / کاشت حفاظتی و نیمه حفاظتی)ذرت

برنامه بازدید کارشناسان و  کشاورزان پیشرو  از مزارع  نمونه خارج استان)دیررس، میان رس و دیررس(هاي مختلف رسیدگی 

به تعداد مشخص براي هـر  ) از طرف دفتر محصوالت اساسیدستور العمل فنی ارسال شده(اجراي پروژه مدیریت مزارع الگویی برابر ابالغیه :  تذکر
:موضوع در مزارع ذرت با رعایت عملیات ذیل می باشد

-6علف هاي هرزمبارزه با -5آفات و بیماري ها مبارزه با-4با دستگاه پنوماتیککاشت-3استفاده از بذر اصالح شده-2مناسبخاك ورزي-1
و حفظ آتش زدن وخروج بقایاي گیاهی به جا مانده از محصول قبلعدم:بقایاي گیاهیحفظ حاصلخیزي و -9برداشت-8تغذیه گیاهی-7آبیاري

پیگیـري و نظـارت در اجـراي    من جمله استفاده از ساقه خرد کن در هنگـام برداشـت محصـول و   (مناسب این بقایا در جهت افزایش مواد آلی خاك 
.)کنی از اهم موارد می باشددرست و صحیح در کارخانجات ذرت خشک 

:محل اجراي قرارداد-3ماده 
............................ شهرســتان........................... هکتــار واقــع در اســتان............. قطعــه جمعــاً بــه مســاحت .............. در تعــداد ذرتمــزارع / مزرعــه

طــــول و عــــرض (بامشخصــــات و حــــدود اربعــــه...... .....................................................روســــتاي................................................ دهســــتان
)............................................................................................جغرافیایی

است پاسـخگوئی  بدیهی . تحت اختیار، بهره برداري و تصرف ایشان می باشد...) اجاره و/تملک(که طبق اظهارات طرف اول به یکی از طرق قانونی 
.به هر گونه ادعا و یا دعاوي احتمالی بعدي در این خصوص، به عهده طرف اول خواهد بود

:مدت قرارداد-4ماده 
زراعیدوره روز براي یک................. و جمعاً به مدت تقریبی ................. لغایت.................. بعد از ثبت قرارداد، از تاریخ 

صفحه3از 1صفحه



تعهدات طرف اول

این قرارداد  بابهره گیري از تجارب خویش و اصول علمی و فنی که از سوي طرف دوم  ) 2(کلیه عملیات زراعی به شرح مفاد ماده"اجراي"-5ماده
.دریافت می نماید

در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت به هزینه خـود بـه   تهیه وبکارگیري امکانات اعم از ماشین آالت، تجهیزات و نهاده هاي کشاورزي -6ماده
:شرح ذیل

1-6-..............
2-6-..............
3-6-...............

ایجاد ارتباط موثر و مفید با طرف دوم در راستاي کسب اطالع از نظرات کارشناسی ایشان-7ماده
.ان و کارشناسان از مراحل مختلف زراعی که با هماهنگی طرف دوم صورت می پذیردایجاد تسهیالت الزم براي بازدید سایر کشاورز-8ماده
همکاري و هماهنگی با طرف دوم از حیث تهیه امکانات الزم براي استقرارتجهیزات ، ادوات ونفرات ایشـان در مراحـل اجـراي قـرارداد در     -9ماده

.تامین می شودصورت امکان براي طرف دوم،
پرداخت هر گونه وجهی به طرف دوم و نیز جهاد کشاورزي و کارکنان و عوامل هر کدام از آنهامنع -10ماده
.متعهد است در صورت نیاز و درخواست کتبی طرف دوم یک نفر را بعنوان نماینده به ایشان معرفی نماید-11ماده

تعهدات طرف دوم

.را بعنوان نماینده به ایشان معرفی نمایدمتعهد است در صورت نیاز ودرخواست طرف اول یک نفر -12ماده
اخذ نقطه نظرات و دستورالعمل هاي علمی و کارشناسی از کارشناسان جهادکشاورزي جهت ارائه به کشاورز-13ماده
لتالش موثر براي استفاده و بکارگیري از تجهیزات و ادوات منطقه براي بکارگیري در مزرعه طرف اول و با هزینه طرف او-14ماده
حضور منظم و موثر و مفید در مراحل مختلف زراعت با هماهنگی و حضور طرف اول و کارشناسان جهادکشاورزي -15ماده
اقرار می دارد که در ازاء مدیریت خویش توسط مهندسین مزارع این قرارداد، دستمزد و کلیه هزینه هاي خود را طبـق قـرارداد مسـتقل از    -16ماده

.نماید و حق دریافت هیچ گونه وجهی اعم از نقد و  غیرنقد از طرف اول را نداردجهادکشاورزي دریافت می
متعهد است که مسئولیت مادي و معنوي ناشی از فعل یا ترك فعل خود و یا کارکنان تحت امر خویش را تقبل نموده است و حسب مورد، -17ماده

.ام می نمایدنسبت به جبران خسارت وارده به کشاورز و یا اشخاصی ثالث اقد
............... مـورخ  .............. مطابق مفاد آن و نیز مطابق قرارداد اصلی شماره (متعهد است  تکالیف خویش نسبت به طرف اول این قرارداد -18ماده

کشـاورز، نسـخه قـرارداد بـا     و در صـورت درخواسـت  . که قبالً فیمابین طرف دوم و جهادکشاورزي به امضاء رسیده است را به نحو احسن اجرا نماید
.جهادکشاورزي را به ایشان تحویل نماید

تماماً متعلق بـه طـرف اول بـوده و طـرف دوم هیچگونـه حقـی در ایـن        ...) و ذرتمحصول (اقرار دارد کلیه منافع حاصله از این قرارداد -19ماده
.خصوص ندارد

.روز عملیات مدیریتی خویش را آغاز و محقق نماید... اکثر متعهد است از تاریخ امضاء این قرارداد ظرف مدت حد-20ماده
متعهد است در انجام وظایف خویش به  اموال منقول طرف اول یا غیر، خسارت وارد ننموده و در صورت لزوم به تردد در امالك اشخاص -21ماده

.ثالث، شخصاً نسبت به جلب رضایت آنها اقدام نماید

سایر موارد

صورت بروز اختالف و یا تاخیر هر یک از طرفین قرارداد در انجام وظایف خود و یا ضرورت به فسـخ و یـا تعلیـق ایـن قرارداد،اتخـاذ      در -22ماده
.تصمیم فقط با مدیریت جهادکشاورزي شهرستان محل وقوع ملک می باشد

.طرف دوم می باشدبر اساس این قرراداد اجراي کلیه عملیات به عهده طرف اول و مدیریت آن با-23ماده
صفحه3از 2صفحه



: طرف دوم:طرف اول

. . . . . . . . . . . . .. . نام و نام خانوادگی. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . نام ونام خانوادگی

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .سمت. . . . . . . . . . . . . . ..  . . . . . . .  . . . . . . . سمت
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جمعمزارع بذريالگویی سیلوییالگویی دانه ايقراردادمرکز خدماتشهرستانسیلوییدانه ايسیلوییدانه اي

عنوان پروژه الگویی  کد ملی 
کارشناس طرف 

قرارداد

نام کارشناس 
طرف قرارداد

جمع کل

کارشناس 
قرارداد(نفر)

فرم گزارش قرارداد هاي مدیریت پروژه هاي مزارع الگویی ذرت استان  ………………….. در سال زراعی  1391 (II)جدول
ـف

تلفن شرکتنام مدیر عاملنام شرکت پیمانکارردـی
محل انجام طرحتعداد پروژه(قطعه)سطح نظارتی(هکتار)





:طرح افزایش تولید ذرتپروژه هايزیرسبه اعتباراتاحمو اجراییدستورالعمل

: سطح نظارتی شرکتهاي خدمات مشاوره اي و کارشناسان ناظر ذرتزیر پروژه 
سطح نظارتی هر ) ……در سال )بهبود مدیریت(ذرت دانه اي و سیلویی و سطوح نظارتیجدول پروژه هاي مزارع الگویی(-1شماره جدول برابر

گردیده است که پس از توزیع شهرستانی توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان، مهندس ناظر که در قالب شرکت و ابالغ استان تعیین 
قرارداد اجرایی، سطح نظارتی مشخص شده مفاد 2خدمات مشاوره فعالیت می نماید می بایست ضمن اجراي پروژه هاي الگویی تعیین شده برابر ماده 

) استان/مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان (قرارداد اجرایی  مدیریت نماید که در صورت رضایت ناظر عالی 31تا ماده 12ده را نیز برابر تعهدات  ما
قرارداد برا ساس حسن انجام کار 8مطابق ماده (براي هر هکتار قابل پرداخت خواهد بود ) معادل چهل هزار تومان(ریال 400000مبلغ به طور متوسط 

).رائه شده مبلغ قرارداد قابل تغییر خواهد بودو گزارشات ا

:در اجراي پروژه هاي الگوییتمساعد
تعداد قطعه پروژه )…….در سال )بهبود مدیریت(ذرت دانه اي و سیلویی و سطوح نظارتیجدول پروژه هاي مزارع الگویی(-1جدول شماره برابر

الگویی هر استان تعیین گردیده است که پس از توزیع شهرستانی توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان، مهندس ناظر که در قالب شرکت
12نیز برابر تعهدات ماده مفاد قرارداد اجرایی و2پروژه هاي الگویی تعیین شده برابر ماده زیرخدمات مشاوره فعالیت می نماید می بایست در اجراي

با همکاري محققین مراکز تحقیقاتی به عنوان مشاور فنی وسازمان جهاد کشاورزي استان به عنوان ناظر که ؛ قرارداد اجرایی مدیریت نماید31تا ماده 
معادل یک و نیم (میلیون ریال 15غ مبلمتوسط ) استان/مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان (در صورت رضایت ناظر عالی و عملیاتی می گردد عالی

و مجري یا پیمانکار متعهد می گردد مبلغ فوق االشاره را در راستاي پشتیبانی و تهیه الزامات  تعیین قابل پرداخت خواهد بودقطعهبراي هر ) تومان
.شده از سوي کارفرما  هزینه نماید

هر استان تعیین گردیده است که پس از توزیع شهرستانی توسط کارشناسان سازمان جهاد سهم اعتبارات مربوطهو جدول 1جدول شمارهبر مبناي 
ده کشاورزي استان، مهندس ناظر که در قالب شرکت خدمات مشاوره فعالیت می نماید می بایست ضمن اجراي پروژه هاي الگویی تعیین شده برابر ما

قرارداد اجرایی  مدیریت نماید که در صورت رضایت ناظر 31تا ماده 12رابر تعهدات  ماده مفاد قرارداد اجرایی، سطح نظارتی مشخص شده را نیز ب2
8تا1با توجه به قرارداد منعقده بین شرکت مشاوره با کشاورز می بایست ریز پروژه هاي شماره ) مدیریت جهاد کشاورزي شهرستان و یا استان(عالی 

:کشاورز طرف قراداد در قالب مساعدت در انجام عملیات به شرح ذیل می باشدبه اجرا گذاشته شود که مبالغ پرداختی به 

جهت مساعدت در خرید ) معادل شصت هزار تومان(ریال 600000این زیرپروژه با هزینه واحد :مساعدت در بهبود مدیریت تغذیه مزرعه-1
وبررسی نحوه مصرف ، مقدار مصرف و زمان ... ) ودهاي آلی و ، ک)عناصر ریز مغذي(کود هاي زیستی و اورگانیک،کود هاي ماکرو و میکرو(

.مصرف آن در مزارع کشاورزان و در نهایت افزایش راندمان مصرف عناصر مذکور  می باشد

پروژه با هزینه واحد زیراین :و حیوانات مهاجممبارزه تلفیقی کنترل آفات ،بیماریها و علفهاي هرز ذرتمساعدت در -2
...) مبارزه مکانیکی ،بیولوژیکی ،شیمیایی و(جهت مساعدت به کشاورزان مربوطه در خرید نهاده هاي مصرفی)معادل پنجاه هزار تومان(ریال 500000

.در مزارع ذرت جهت جلو گیري از توسعه آفات ، بیماریها و علفهاي هرز مزرعه ذرت در مناطق شایع به اجرا گذاشته می شود
.ه کشاورزان ذرت کاردر به کارگیري شکارچی جهت کنترل گراز در برخی از استانهاي کشور می باشدمساعدت بحیوانات مهاجم*
معادل پنجاه هزار (ریال500000پروژه با هزینه واحد زیراین ):استفاده از سم گائوچو(کنترل بیماریهاي ذرتو مدیریتمساعدت - 3

.ز استانهاي کشور می باشدمساعدت به منظور خرید سم گائوچو در برخی ا، )تومان
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به منظور )معادل پنجاه هزار تومان(ریال500000این زیرپروژه با هزینه واحد :اصالح روشهاي کشت و تراکم بوته متناسب با اقلیم و رقم-4
کشت مرسوم و همچنین توسعه مساعدت به کشاورزان در اصالح روشهاي کاشت متناسب باشرایط اقلیمی هر منطقه بوده و مقایسه آن با شرایط 

و تراکم ) نظیر تغییر آرایش کاشت  ، فواصل ردیف ویا بین ردیف ، کشت کف جوي ، دو ردیف روي پشته و غیره(روشهاي کاشت موفق و کارا 
.می باشد) افزایش تراکم بوته در هکتار از گروههاي رسیدگی زودرس به دیررس(مناسب

معادل پنجاه هزار (ریال500000این زیرپروژه با هزینه واحد :براساس گروههاي مختلف رسیدگیاصالح تاریخ کاشت ارقام ذرت -5
گروههاي رسیدگی متوسط رس و زود (، مساعدت به کشاورزان در خصوص اصالح تاریخ کاشت در مناطقی که با انتخاب ارقام متناسب ) تومان

زیولوژیک و جلوگیري از یرخورد احنمالی با سرماي زود رس پاییزه و یا بارندگیهاي آن به در جایگزینی با ارقام دیررس به منظور اتمام رشد فی)رس
.اجرا گذاشته است

جهت مساعدت )معادل یکصد هزار تومان(ریال1000000پروژه با هزینه واحد زیراین :افزایش بهره وري و راندمان آبیاري مزارع ذرت-6
ي مورد نیاز وبا هدف افزایش راندمان مصرف آب و جلوگیري از هدر رفت آب در انتقال و توزیع آن در و سایر نهاده هاtapدر خرید لوله هاي 

اجراي آبیاري تحت فشار در مقایسه با آبیاریهاي سنتی ،میزان مترمکعب آب مصرفی در خصوص انتقال و توزیع آب ، روشهاي .مزارع ذرت می باشد
.ریق لوله ، کانال و غیره در شرایط مشایه به هر دو مزرعه شاهد و تیمار مد نظر می باشدجلوگیري از هدر رفت نظیر انتقال آب از ط

معادل چهل هزار (ریال 400000با هزینه واحد پروژهزیراین :مساعدت در استفاده از ساقه خرد کن و هد مجهز به ساقه خرد کن-7
داراي هد مجهز به ساقه خرد کن جهت از بین بردن ساقه هاي باقیمانده در مزارع ذرت مساعدت به کشاورزان منطقه جهت استفاده از کمباین ) تومان 

.دانه اي و کاهش تردد و ماشین آالت از طریق استفاده از هد ساقه خرد کن ذرت می باشد

به منظور )هزار تومان معادل دویست (ریال 200000پروژه با هزینه واحد زیراین ):کشاورزي حفاظتی(مساعدت در کشت مستقیم ذرت -8
مساعدت در استفاده از ماشینهاي کشت مستقیم ذرت با اهداف جلوگیري از تردد زیاد ماشین آالت ، افزایش ماده آلی خاك ، حفظ رطوبت مناسب

.می باشد)ینیمه حفاظت(وغیره به اجرا درآمده که متناسب با اقلیم هاي مختلف از نوع کشت مستقیم ذرت و با کشت با حداقل خاکورزي 
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میلیون ریال:واحد………اعتبارات مورد نیاز پروژه هاي طرح افزایش تولید ذرت دانه اي درسال 

واحدزیر پروژه هاپروژه ردیف
حجم 
عملیات

هزینه 
واحد

یارانهحمایت ویژه

مدیریت  تولید بذور ذرت1
301000030000تن)ارقام میان رس وزودرس وارداتی (والدینی مساعدت درکشت بذور 

100020020000تن)704بجز رقم (مساعدت درتولید بذور هیبرید داخلی جدید

2

مدیریت فنی وبهبود بهزراعی مزارع ذرت 

50000.630000هکتارمساعدت در بهبود مدیریت تغذیه ذرت
مدیریت کنترل بیماري ویروسی کوتولگی زبرذرت وحیوانات مهاجم ، 
مساعدت درمبارزه تلفیقی کنترل آفات ، بیماریها و علفهاي هرز ذرت 

100000.550000هکتار

50000.525000هکتاراصالح روشهاي کشت و تراکم بوته متناسب با اقلیم و رقم

50000.525000هکتاراصالح تاریخ کاشت ارقام ذرت براساس گروههاي مختلف رسیدگی

1000110000هکتارمساعدت درافزایش بهره وري و راندمان آبیاري مزارع ذرت
328000.4131200هکتارسطح نظارتی شرکتهاتی خدمات مشاوره اي وکارشناسان ناظرذرت 

ارتقاي مکانیزاسیون و کاهش ضایعات3

هد مجهز به / استفاده از ساقه خرد کن (مساعدت دربرداشت ذرت دانه اي
994000.4397600هکتار)ساقه خرد کن

100000.220000هکتار)کشاورزي حفاظتی(مساعدت در کشت مستقیم ذرت

مساعدت در اجرایی پروژه هاي الگوییایجاد مزارع الگویی4
قطعه 
5001575000مزرعه

١٦٨٢٠٠7638050000و حجم عملیاتجمع اعتبار



چهارمفصل 



ساماندهی تولید بذور هیبرید ذرت متوسط رس و زود رس
این زیر پروژه جهت حمایت از تولید و پروسس تولید بذور زودرس و متوسط رس تعریف گردیده است که در دو بخش 

:گردیده استتنظیم 
ارقام زودرس و متوسط رسمساهدت در کشت بذور والدینی- 1

میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته 30000تن میباشد و در مجموع مبلغ 30حجم کلی که براي این زیر پروژه در نظر گرفته شده 
.شده است

میانرس داخلی و خارجی بوده که در خصوص هدف از اجراي این پروژه مساعدت و حمایت در تولید ارقام پر پتانسیل زودرس و
.  ارقام خارجی این مساعدت جهت رویالیتی و براي ارقام داخلی اختصاص یارانه تولید بذور هیبرید می باشد

مساعدت در تولید بذور هیبرید داخلی جدید- 2
میلیون ریال اعتبار در نظر 20000تن میباشد و در مجموع مبلغ 1000حجم کلی که براي این زیر پروژه در نظر گرفته شده 

.گرفته شده است
گروههاي میانرس و (در اجراي این بخش از پروژه نیز به منظور ترویج و آگاهی بیشتر کشاورزان با ارقام پرپتانسیل داخلی 

هزینه هاي تمام شده براي متقاضیان تولید کننده این مساعدت و یارانه اي به منظور کاهش ) 704زودرس به غیر از رقم 
.ا ذکر جزئیات به اطالع می رساندقبیل بذور در نظر گرفته شده است که پس از بررسی هاي کارشناسی دقیق ب
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