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پیشگفتار  

درصد کالري مورد نیاز 50در تامینگندم بعنوان یک محصول مهم و اساسی می تواند
انسان نقش بسزایی ایفا نماید و جایگاه ویژه اي در جیره غذایی انسان دارد. قریب بیشترین سطح 

15میلیون هکتار را در بین محصوالت زراعی و باغی دارد و ساالنه حدود 7/6ساالنه به میزان 
در سالهاي اخیر با همت کارشناسان و زحمت کشاورزان توفیقات میلیون تن تولید می گردد.

زیادي حاصل شده است. دانش کشاورزي بعنوان مهمترین عامل تاثیرگذار در افزایش پایداري 
تولید در سالهاي اخیر توانسته نقش بسزایی داشته باشد. 

وجود موسسات و مراکز تحقیقاتی کشور جایگاه ویژه اي در تولید علم زراعت گندم داشته 
اند. وجود محققین صاحب نظر و مجرب در کشور توانسته اند همه ساله یافته هاي جدید را در 

تولید و در  اختیار کارشناسان اجرا براي انتقال به زارعین قرار دهند. در طول سالهاي اخیر بطور 
دوره اي هر چند ساله یافته هاي جدید تحقیقاتی در اختیار کارشناسان و زارعین قرار گرفته است. 
تغییر شرایط اقلیمی و پیشرفت علوم موجب شده است که دفتر محصوالت اساسی غالت وحبوبات 

و نباتات علوفه اي آخرین یافته هاي تحقیقاتی در زمینه هاي ارقام، مکانیزاسیون، تغذیه، آفات و 
بیماریها و علفهاي هرز، آب و آبیاري، تکنیک هاي کشت و داشت و برداشت با همکاري و 

هماهنگی با موسسات تحقیقاتی ذیربط تنظیم و تدوین نمایند.
مجموعه حاضر حاصل جمع بندي نتایج پژوهش هاي علمی در طی سالهاي اخیر است که 

بدون تغییر با حفظ متون مطالب تحت عنوان دستورالعمل فنی گندم آبی و دیم تهیه و تدوین 
گردیده است. در پایان جا دارد از موسسات تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي گیاهپزشکی،اصالح 

و تهیه نهال و بذر، خاك و آب و دیم کشور ،وباالخص ازبهر ه گیري نظرات   همکاران دفتر که  
موجب غناي آن ازجبه اجرایی شده،ودر تدوین همکاري نموده اند تشکر و قدردانی نمایم. 

وجود موسسات و مراکز تحقیقاتی کشور جایگاه ویژه اي در تولید علم زراعت گندم داشته 
اند. وجود محققین صاحب نظر و مجرب در کشور توانسته اند همه ساله یافته هاي جدید را در 

تولید و در  اختیار کارشناسان اجرا براي انتقال به زارعین قرار دهند. در طول سالهاي اخیر بطور 
دوره اي هر چند ساله یافته هاي جدید تحقیقاتی در اختیار کارشناسان و زارعین قرار گرفته است. 
تغییر شرایط اقلیمی و پیشرفت علوم موجب شده است که دفتر محصوالت اساسی غالت وحبوبات 

و نباتات علوفه اي آخرین یافته هاي تحقیقاتی در زمینه هاي ارقام، مکانیزاسیون، تغذیه، آفات و 
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مقدمه 

:سازگاري آنقدمت و گستره کشت و) Triticum aestivum(گندم نان 
)  درجه جنوبی40تا 27درجه شمالی و 60تا 30(می باشدنک هاي معتدل وخزراعت گندم مناسب اقلیم

Pereival.(گزارش شده است) تبت (متري 4570اما کشت گندم از سطح دریاهاي آزاد تا ارتفاع  , 1921 (
متر قدرت رشد و تولید محصول دارد میلی1750میلی متر تا 250هاي مختلف آن در مناطق با بارندگی گونه

)Martin & Leonarl , برداشـت محصـول آن در منـاطق    ،با توجه به گستردگی زراعـت گنـدم  .)1963
Briggle( شود در هر ماه از سال انجام میزراعی در سطح دنیا همزمان  , 1980 (

& Gurtis. (گندم به عـــنوان اولین دانه غذایی است که مستقیماً در جیره غذائی انسان قرار گرفت

Briggle , و یکی از بهترین مواد غذایی بوده و بخش عمده نشاسته و کالري رژیم غذایی انسـان را   ) 1987
.دهدتشکیل می

هاي دیگر وهمچنـین  در ایران زراعت گندم به دلیل سهمی که در تأمین غذاي مردم و نیزکمک به زراعت
مزروعی کشور را به خـود اختصـاص داده   اراضی % 50تحکیم زیربناي اقتصادي کشور دارد به تنهایی بیش از 

.است
بهاره گندم طی سالهاي متمـادي  براساس تجارب حاصل از اجراي آزمایشات مختلف روي ارقام زمستانه و

هـوایی و تیـپ رشـد    از نظـر آب و کشور، مناطق کشـت گنـدم کشـور   ایستگاه تحقیقاتی پراکنده در34در 
.ار اقلیم اصلی بزرگ تقسیم گردیده استبه چه،ها و ارقام زراعی گندمواریته
) اي در سواحل خزراراضی جلگه،شمال(اقلیم بزرگ گرم ومرطوب - 1
)جنوب و جنوب غربی کشور (اقلیم بزرگ گرم وخشک - 2
) مرکز و پراکنده در غرب و شرق کشور (اقلیم بزرگ معتدل - 3
) شمال غرب و مرکزي کشور (قلیم بزرگ سرد - 4
لذا . اي اصلی فوق داراي فاکتورها و عوامل محدود کننده مختلف در زراعت گندم هستندهکدام از اقلیمهر

هاي اساس مطالعات و بررسیبر.باشندهاي متفاوتی قابل توصیه میهاي کشت وکار و واریتهدر هر اقلیم شیوه
:دانشمندان، فاکتورهاي مهم مؤثر در تولید عبارتند از

گیاه وخصوصیات ژنتیکی آن - 1
وامل محیطی ع- 2
) زراعی به( مهارت وتوانایی کشاورز - 3
فاکتورهاي اجتماعی و اقتصادي - 4



توان می) 2(و عوامل محیطی ) 1(خصوصیات ژنتیکی آن آنچه که به طور خالصه در خصوص گیاه و- 5
هاي اقلیمهاي تحقیقاتی گندم در نقاط وذکر کرد این است که نتایج حاصل از اجراي طرحها و پروژه

رقم اصالح شده گندم نان 70رسد منجر به معرفی بیش از سال می40ف کشور که به بیش از مختل
هـاي اصـلی کـه هرکـدام     و دوروم با پتانسیل تولید باال و داراي سازگاري و پایداري عملکرد در اقلیم

، )YR(اي قارچی مثـل زنـگ زرد   ههاي مختلف زنده شامل بیماریداراي عوامل محدودکننده و تنش
فوزاریـوم  ) PM(، سـفیدك سـطحی   )Sept.sp(سپــتوریوز،)SR(، زنگ سیاه )LR(اي نگ قهوهز

زنده مثل شوري خـاك و آب و گرمـا و   هاي غیرو نیز تنش) KB(و سیاهک هندي ) Scab(سنبله 
،کمبـودروي در خاکهـا  ،عارضـه جوانـه زنـی قبـل از برداشـت     ،سـرماي دیـررس  ،خشکی آخر فصل
.باشند گردیده استمیغیره محدودیت آب و

خـارجی در سـالهاي   تن درهکتار که از ارقام اصالح شده جدیـد داخلـی و  11باتوجه به عملکردهاي بیش از 
پتانسیلمعرفی ارقام پرتوان گفت که از نظراقلیم حاصل شده است می4هر مزارع زارعین نمونه دراخیر در

ــف    و ــی مختلـ ــرایط محیطـ ــازگار در شـ ــیم(سـ ــاقلـ ــلیهـ ــم در  ) اي اصـ ــاکتور مهـ ــه فـ ــد کـ تولیـ
.تا حدودي امروزه موفقیت هایی حاصل شده استمی باشد

عملیات زراعی 

: تهیه بستر مناسب براي کاشت بذر) الف 
آماده سازي زمین به سه روش زیر صورت می گیرد که به منظور حفاظت از خاك در برابر فرسایش بادي و 

که شرح کامل این دو روش در توصیه می گرددورزي و کم خاك ورزيبی خاك آبی دو روش اول یعنی 
بدیهی است در صورت عملیاتی نشدن خاك ورزي حفاظتی روش سوم . فصل خاك ورزي حفاظتی آمده است

.قابل اجرا خواهد بود
بدون هیچگونه عملیات )No-Tillکارنده (کاشت باید با ماشین کشت مستقیم :روش بی خاك ورزي- 1

.ورزي انجام شودخاك
:هاي زیر انجام پذیردروش کم خاك ورزي می تواند به روش:روش کم خاك ورزي- 2
کشت با ردیفکار معمولی ذرت+ تهیه زمین با خاك ورز مرکب -
کشت با ردیفکار معمولی ذرت+ تهیه زمین با چیزل پکر -



و ثانویهخاك ورزي اولیه-3

:انتخاب بذرگندم) ب 
موقع انتخاب بذر در نظر گرفت شـامل  که در انتخاب نوع بذر داراي اهمیت زیادي بوده و باید درئیفاکتورها

محصول همچنین گیاه و.می باشدخلوص بذر و مخلوط نبودن با بذر سایر محصوالت ،بودن قوه نامیه بذرباال
نیـز  مـت نسـبت بـه امـراض و    اي و پرمحصـولی و مقاو این بذر باید داراي خواص مطلوبی مانند تطابق منطقه

.کش ضدعفونی شده باشدکیفیت نانوائی مطلوب بوده و بذر باید با سموم قارچ
.جهت کشت به چند نکته باید توجه شود،ه مناسب و تهیه بستر بذریتپس از انتخاب وار: کاشت بذر) ج 

هاي معمول کاشت روش-1
: گیردیهم اکنون در ایران کشت گندم به سه صورت انجام م

. گیرداین روش عمدتاً در دیمزارها انجام می) دستپاش(بذرپاشی بوسیله دست -1
.هاي آبی و دیم معمول استاین روش در زارعت) سانتریفوژ(بذرپاشی بوسیله دستگاه کودپاش -2
براي ترین روش کارهاي مجهز به فاروئر که مناسبکار گندم و همچنین خطیکاشت با دستگاههاي خطی-3

.می باشدزراعت آبی گندم 

میزان بذر-2
تراکم مناسب زراعت گندم در اقـالیم  (براي دستیابی به محصول باال و مطمئن، داشتن تراکم بوته مناسب 

. در مزرعـه ضـروري اسـت   ) می باشـد بذر در متر مربع متغیر 500بذر در متر مربع تا 350مختلف کشور از 
اقلیم مربوطه و خصوصـیات رقـم   ه نوع خاك، بستر بذر، تاریخ کاشت، روش کاشت ومیزان بذر عموماً بسته ب

کشـت بموقـع و   ،در یک بسـتر مناسـب  .می باشدمتفاوت ..) .کم پنجه بودن و کودپذیري و وزن هزار دانه و(
ار کیلـوگرم در هکتـ  200تا 120کاري بین خطیتوجه به رقم بذر مصرفی در کشور با روشآبیاري بهنگام با

.می باشدمتغیر 
کند و رشد و توسعه ها بروز میرقابت شدید بین بوته) میزان بذر زیاد(هاي باال در اراضی کم بازده در تراکم

در صورت بروز تنش خشکی خصوصاً در اول . گرددها میریشه محدود شده و موجب عدم استقرار مطلوب بوته
.)1973دونالد(بینند یهایی بیشتر خسارت مفصل زراعی چنین زراعت

یابـد و از طرفـی کـاهش    اي از رشد افزایش مـی ارتفاع گیاه در مرحله، تراکم بیش از حد بوتههمچنین در
هـا  حد بوتهتراکم بیش از. گرددباعث ورس در مزرعه می) سایه اندازي(هاي وسطی و پائین تابش نور به برگ

.گردداي میهاي زرد و قهوهمثل سفیدك و زنگدر واحد سطح موجب توسعه بیماریهاي قارچی



هـایی  لذا در محـیط ) 1960پورتر و همکاران (افتد هاي باال دوره رسیدن دیرتر اتفاق میهمچنین در تراکم
.شوندهایی دچار کاهش محصول میکه تنش گرماي آخر فصل دارند چنین زراعت
10تا 3در جداول اي مختلف به تفکیک ارقام زراعی مربوطه همیزان بذر الزم براي زراعت آبی گندم در اقلیم

.آمده است

:تاریخ کاشت-3
عموماً ) بهاره و بینابین ،زمستانه( هاي مختلف آن نظر ازتیپ رشد ارقام و واریتهکشت گندم درایران صرف

.گیرددر فصل پائیز انجام می
یعنـی زمـان   .می باشددما کند هاي بزرگ اصلی تعیین میآنچه که زمان مناسب کشت گندم را در اقلیم

وروز هاي جدید گندم غیرحساس به تغییرات طول شـب واریته( کاشت گندم صرف نظر از واکنش فتوپریودي 
هـاي دمـایی آن اقلـیم    هاي مختلف بایستی با توجه به منحنیو نیز خصوصیات ژنتیکی رقم دراقلیم) هستند 

ها در پائیز بـراي ورود بـه فصـل زمسـتان     فرصت زمانی الزم براي رشد اولیه گیاهچهتعیین گردد بطوري که 
.وجود داشته باشد)  ورنالیزاسیون(وسرما 

زنی و سبزشـدن یکنواخـت تـأثیر    سرعت جوانه،زدهتغییرات دما در مزرعه بر میانگین تعداد بذرهاي جوانه
درجه سانتیگراد گـزارش شـده اسـت کـه دمـاي      32تا 4زدن گندم مابیندماي اصلی براي جوانه. گذاردمی

بدیهی است هر چـه کشـت گنـدم بـا     .)1367کوچکی وهمکاران (می باشددرجه سانتیگراد 25مطلوب آن 
گیـرد و بـه   ها در شرایط دمایی مطلوب صـورت نمـی  زنی و رشد اولیه گیاهچهتأخیر انجام پذیرد مرحله جوانه

نزده بیشتر در معرض مواجهه با امراض قارچی قـرار خواهنـد گرفـت کـه     هعلت کاهش دماي خاك بذور جوان
. شودها در مزرعه میسبب کاهش تراکم بوته

در زراعت آبی گندم بیشـترین تـاثیر را در عملکـرد    ) تعداد سنبله در واحـد سطح(ها در مزرعه تراکم بوته
شـود کـه   ها در مرحله اولیه میفی گیاهچههمچنین تاخیر درکشت باعث عدم رشد کا. )1976سینگ (دارد 

گـردد کـه تحمـل بـه تـنش در چنـین       ها مینتیجه آن عدم فرصت الزم براي رشد ریشه و استقرار اولیه بوته
توان به کـاهش درصـد سـبز بـدلیل     می)دیر کشت(هاي کرپهنتایج زراعتاز. یابدهایی بسیار کاهش میبوته

و همچنین در برخـی شـرایط باعـث    ) تنش اول فصل(ها هش تعداد سنبلچهمواجهه با دوره یخبندان و نیز کا
. بادزدگی گندم و کاهش تعداد دانه و وزن هزاردانه بدلیل مواجهه با گرماي آخر فصل اشاره کرد

یـا  ) سـاقه رفـتن  (شود تا ارقام زودرس در فصل پائیز هاي بهاره نیز موجب میالبته کشت زود هنگام گندم
. در معرض خسارت سرما قرارگیرند) سنبله رفتن(بهار اوایل فصل 



داشت ) د 
آبیاري -1

چـه فاصـله زمـان    گیرند و هرزمان با اولین آبیاري در نظر میهاي آبی زمان کشت را هممعموالً در زراعت
و همکـاران  وانورا (یابد کشت و اولین آبیاري و تاریخ سبز شدن بیشتر شود میانگین عملکرد نسبی کاهش می

هـاي  عمـق (در سبز شدن پس از انجام آبیاري ممکن است به علت عدم کشت یکنواخت بـذور  تاخیر.)1969
آبیاري غرقابی یـا کرتـی   . و یا کشت خارج از زمان مناسب منطقه و یا آبیاري نامناسب اتفاق بیفتد)  نامطلوب

در (که سخت شدن سـطح خـاك   ) آبكخا(در زراعت گندم نامطلوب است خصوصاً پس از آبیاري نوبت اول 
باعث فشردگی کلئوپتیل گردیده و باعـث خفگـی و کـاهش درصـد سـبز و یـا ضـعیف شـدن         ) خاکهاي رسی

در چنین شـرایطی  . دهدها را در مقابل شرایط نامطلوب احتمالی کاهش میشود که تحمل بوتهها میگیاهچه
.کاري گندم اولویت داردهیرم

ها و افزایش میانگین دماي فصل براي دستیابی هاي مختلف با توجه به خشکسالیاقلیمآبیاري نوبت دوم در 
در ) پـائیز (این نوبت آبیاري جهت جلـوگیري از تـنش خشـکی اول فصـل     می باشدبه پتانسیل عملکرد الزم 

کی اینصورت میزان تنش وارده به زراعت با توجـه بـه سـن فیزیولـوژی    در غیر. هاي گندم ضروري استزراعت
برگی گیاه است 5تا 3ه ها مرحله تشکیل سلولهاي بنیادي سنبله که معموالً بسته به شرایط در مرحلگیاهچه

.      افتداتفاق می
. تواند زیاد باشدگردد میمرحله تعیین و تشکیل میایندرساقههرسنبلهدرهاسنبلچهتعداده از آنجائیک

نوبت آبیاري بسته به بافت خاك اراضـی و شـرایط آب و   10نوبت تا 6م معموالً از هاي آبی گنددر زراعت
.می باشدهوایی معمول 

هاي آبیاري انجام آبیاري با توجه به شرایط مزرعه در زمان مناسب و با توجه به نوبت،در طول زمان داشت
بنـدي اقـدام بـه آبیـاري جهـت      ن دانـه الزم بوده و در صورت احتمال وزش بادهاي گرم و افزایش دما در زما

.جلوگیري از کاهش محصول ضروري است

مراحل مختلف نمو گندم آبی دراثرات تنش کم) 1جدول 
اثر تنش کم آبیگندمنمويمرحله

تشکیل گیاهچه ضعیف جوانه زدن

گردنـد  میهاي ثانویه یا دائمی تشکیلعالوه بر کاهش تعداد پنجه، در این مرحله ریشهزنیپنجه
که نقش اصلی و حیاتی در تغذیه گیاه دارند که دراثر وقوع تنش ضعیف خواهند بود

کاهش تعداد سنبله و سنبلچهساقه رفتن



)تغذیه (مصرف کودهاي شیمیائی -2
، زراعت قبلی، میزان و کیفیـت آب و واریتـه   میائی بسته به نوع خاك، آب و هوامصرف کودهاي شیمیزان

توصیه فنی براي هر مزرعه پس از انجام تجزیه خاك و تعیـین عناصـر غـذایی موجـود و     . گندم متفاوت است
تـن  3ت که تولیـد  باید در نظر داش. گرددمیزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمایشگاه خاك و آب ارائه می

15،)ازت خـالص (کیلـوگرم ازت  70مزرعه باعـث برداشـت  تن کاه و کلش گندم در هر هکتار از5/3دانه و 
در چنین شرایطی مصرف ). ILACO1981(گردد می) K2O(کیلوگرم پتاس 40و ) P2O5(کیلوگرم فسفر 

پتاس براي مزرعه گنـدم توصـیه شـده    کیلوگرم در هکتار از عناصر غذایی ازت، فسفر و 45و 80،20حداقل 
شود و بـا در دسـترس بـودن آب    بدیهی است در مواردي که از ارقام پر پتانسیل و کودپذیر استفاده می. است

کافی، براي برداشت حداکثر محصول باید نیاز غذائی رقم پرپتانسیل را با افزایش مقدار کـود مصـرفی تـأمین    
الـذکر از  برابـر مقـادیر فـوق   2تن کاه و کلـش، حـدود   7تن دانه و 6بطور مثال در شرایطی با عملکرد. کرد

3یـا  2در مورد کود ازته مصرف کود اوره با تقسیط کـود بـه   . مورد نیاز خواهد بود) N,P,K(کودهاي اصلی 
. نوبت بصورت پایه و سرك در مراحل مختلف رشد قابل توصیه است

روع گلدهی گندم باشد، میزان پروتئین دانه افزایش چنانچه آخرین نوبت مصرف کود ازته در ش
در مورد کود فسفره، مصرف کود فسفات آمونیـوم در خاکهـایی   . شودیافته و کیفیت محصول نیز بهتر می

.باشد) PPM15(گردد که مقدار فسفر قابل استفاده آن کمتر از توصیه می
کـه مقـدار پتاسـیم قابـل مصـرف آن کمتـر از       مصرف سولفات پتاسیم نیز در خاکهایی قابل توصیه اسـت 

)PPM250 (باشد  .
. گیري شده از حد بحـران آن در خـاك دارد  بدیهی است مقدار مصرف بستگی به فاصله مقدار عنصر اندازه

تن محصول گندم در هکتار در زراعت 10توصیه کودي براساس آزمون خاك، براي تولید 2در جدول شماره 
)1375موسسه تحقیقات آب و خاك . (ارایه شده است) ودیت آببدون محد(آبی 

سنبله رفتن
عالوه بر افزایش گلهاي نازا که نتیجه آن کاهش تعداد دانه در سنبله است چون در ایـن  

، با کاهش سطح برگ و در نهایت مرحله برگ پرچم رشد میکند که در صورت بروز تنش
کاهش وزن هزار دانه درگیاه را بدنبال خواهد داشتکاهش سطح فتوسنتزکننده و

عدم تلقیح گلها و کاهش تعداد دانه در سنبله گلدهی
ها و کاهش وزن هزار دانه چروك و الغر بودن دانهدانهشدنشیري



)بدون محدویت آب (توصیه کودي براساس آزمون خاك براي تولید ده تن محصول آبی-2جدول 

مصرف کود اوره یا نیترات آمونیوم در خاکهاي سنگین طی سه نوبت و در خاکهاي سـبک در چهـار نوبـت    *
. گیردانجام می

کودهاي سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم قبل از کاشت مصـرف و بـا خـاك مخلـوط     **
. گردد

هاي هرز مزارع گندمبیماریها و علف،آفات-3
هاي هرز از عواملی هسـتند کـه موجـب کـاهش محصـول گنـدم و افـت کیفیـت و         بیماریها و علف،آفات

هاي آتی مفصالً به شرح انواع مهم آنها پرداخته در بخش،لحاظ اهمیت و گستردگینامرغوبی آن گردیده و به 
.زا پرداخته شده استو به روشهاي مبارزه و جلوگیري از شیوع این نوع عوامل زنده خسارت

برداشت) هـ 
فـات،  جمله خسارتهاي ناشی از پرنـدگان، آ زراعت گندم پیش از رسیدن در معرض خسارتهاي متعددي از

به علت (زنی بر روي سنبله ریزش دانه و به هنگام باال بودن رطوبت نسبی هوا و بارشهاي متعدد، عارضه جوانه
همه این عوامل سبب کاهش کمیت . گیردقرار می) بودن دوره دورمانسی در ارقام جدید گندمفقدان و یا کوتاه

.سیدن محصول نسبت به برداشت آن اقدام شودبنابراین الزم است تا به محض ر.گردندو کیفیت محصول می
مقدار گندم تر از ایندرصد رطوبت باال.شده استمناسب گزارشدانه گندم برداشت براي % 14درصد رطوبت 

در درصد رطوبت کمتر از این مقـدار دانـه شـکننده    . له حشرات و میکروارگانیسم ها مهیا می کندمرا براي ح
.شوندجایی دچار شکستگی میفرایندهاي جابخالل شده و در 

)K(پتاسیم )P(فسفر )N(ازت 

میزان کربن
%خاك 

*کود اوره

Kg/ha

فسفر قابل جذب 
خاك

mg/kg

**تریپلسوپرفسفات

Kg/ha

ل جذب قابپتاسیم
خاك

mg/kg

سولفات 
**پتاسیم 

Kg/ha
5/0<4005<150150<150
1 -5/035010-5100200-150100
5/1-125015-1050250-20050
5/1>20015>0250>0



هایی که از نظر عملکرد یـک رقـم در مـزارع زارعـین مختلـف در یـک       توجه به این نکته الزم است تفاوت
مان اختالفات جزئی در اصول اعمال شده در مراحـل کاشـت و داشـت و    خورد، ناشی از همنطقه به چشم می

.برداشت است

: زراعی در گندم آبیعملیات به
پتانسیل ژنتیکی تولید ارقام مختلـف  فراهم نمودن شرایط مساعد براي تظاهر،هدف از عملیات آگروتکنیک

اي برخـوردار  کی از اهمیـت ویـژه  ت آگروتکنیریزي عملیابرنامهباشد و لذا شناخت فنولوژي گیاه درگندم می
.است

نیـاز  گیـاه   تعیین نیاز گیاه گنـدم در هـر مرحلـه فنولوژیـک مشـخص کننـده عملیـات بهزراعـی مـورد         
تظـاهر پتانسـیل ژنتیکـی گیـاه     ،باشد و بـا ایـن شـناخت چنانچـه امکانـات الزم تـامین و میسـر گـردد        می

.باشدامکان پذیر می
-5سـاقه رفـتن  -4پنجـه زدن  -3سبزکردن -2زدن بذرجوانه-1:ولوژي گندم شاملمراحل فن
. باشدرسیدن دانه می-7گل دادن و تلقیح و تشکیل دانه -6خوشه رفتن 

.گرددعملیات زراعی به صورت زیر تقسیم بندي می،با شناخت مراحل فوق و نیازسنجی هر مرحله

):زي زمینآماده سا(تهیه بستر کاشت 
:خاك ورزي اولیه-1

در این حالت چون خاك کامالً جا افتاده و با داشتن رطوبـت  (با استفاده از گاوآهن پس از گاوروشدن زمین 
سانتیمتر اقدام به شخم جهت 25به عمق حدود ) مناسب شخم از کیفیت بسیار خوبی برخوردار خواهد شد 

.نمائیمقایاي گیاهی میخاك بردن بهمچنین به زیربرگرداندن و
و پس از گاوروشدن عملیات شـخم انجـام   ،االمکان آن را آبیاري کردهدر صورتیکه زمین خشک باشد حتی*

:گیرد که مزیتهاي زیر را بدنبال خواهد داشت
کنند که با زدن و سبزشدن میبذور علفهاي هرز موجود درمزرعه تحریک و شروع به جوانه،با انجام آبیاري-
.روندنجام شخم این علفهاي هرز از بین میا

.خاك به لحاظ گاوروشدن به خوبی شخم خورده و نیاز به دیسک اضافی نخواهد داشت-
.بذور با رطوبت نسبی موجود در خاك می توانند جوانه زده و سبز شوند-
ضـروري اسـت کـه    با توجه به اینکه گندم به نشست خاك پس از مرحله رویش حساسیت شـدید دارد لـذا   *

.عملیات شخم حدود یکماه قبل از کاشت انجام گیرد



آالت بتـدریج الیـه سـخت تحتـانی در     باتوجه به عمق ثابت شخم درسالهاي متوالی و نیز بدلیل تردد ماشین*
سـویلر  استفاده از ساب،هاگردد، لذا در صورت ضرورت براي رفع این مشکل و شکستن الیهخاك تشکیل می

سال یکبار با تشخیص کارشناسان واحد مهندسی زراعی و یا خاك و آب منطقـه توصـیه  4یا 3ره) زیرشکن(
.فضاي رشد براي ریشه گیاه فراهم گردد،گردد تا ضمن ازدیاد نفوذپذیري خاك و زهکشی مناسبمی

:توان به ترتیب زیر بیان نموداهداف شخم را می
نمو بذر گیاه آل و مناسب براي رشد وتهیه یک بستر ایده-
ایجاد خلل وفرج در داخل خاك جهت تهویه مطلوب -
از بین بردن علفهاي هرز -
نرم کردن خاك جهت جذب رطوبت بیشتر-
سـایر مـواد آلـی کـه باعـث فعالیـت بیشـتر میکـرو         خاك کردن کودهاي حیوانی و باقیمانده گیاهان وزیر-

.گردندارگانیزمها می
هاي گیاهی خـاك  ه عمق آن در سرتاسر زمین یکنواخت و باقیماندهیک شخم خوب آن است ک

.نواخت و به سختی قابل تشخیص باشدکامالً زیرخاك رفته و سطح روي شخم و ردیفهاي شخم یک
هـاي یـک   براي جلوگیري از ایجاد مشکل جوي پشته و سایر مشکالت ناشی از عملیات شـخم بـا گـاوآهن   

شده که عالوه بر افـزایش رانـدمان کـار،    هاي دوطرفه برگرداندار توصیه آهناز گاواستفاده،طرفه در پایان کار
. گرددسطح خاك را مسطح و مانع از ایجاد جوي پشته می

.. .ذرت و،قنـد تابستانه نظیر چغندرکه کشت گندم بعد از برداشت محصوالت بهاره ودر آن دسته از اراضی
به دلیل عدم تهیه مناسب و بموقع بستر بذر در چنین ،وب براي کشت گندمعلیرغم تناوب خگردد،انجام می

متاسفانه با کاهش شدید عملکرد مواجه هستیم و در جهت جلوگیري از این خسارت الزامـی اسـت از   ،اراضی
استفاده نموده و پس از )مخصوصاً ذرت(براي خرد کردن بقایاي گیاهی ) خردکن ساقه ( دستگاه چاپر کلنگی 

اجـراي شـخم خـوب در خاکهـاي نیمـه      بـراي .یک شخم خوب بقایاي محصول به زیر خاك برده شودن باآ
دهـد در  گردد زیرا نتایج تحقیقات نشان میمتر توصیه میسانتی20گاوآهن کارعمق) لومی رسی(سنگین 

.خواهد شدسانتی متر باشد عملکرد دانه در هکتار با کاهش روبرو15صورتیکه عمق شخم کمتر از 

:خاك ورزي ثانویه-2
خـاك  کنـار ورزي ثانویه، ایجاد بستر مناسب قبل از انجام عملیات کاشت بوده تا بـذر در نتیجه انجام خاك

در این مرحله .نمو بخوبی جذب نمایدزنی و رشد ومناسب قرار گرفته و بتواند آب ومواد غذایی را جهت جوانه
.شودولر جهت نرم کردن و تسطیح خاك توصیه میبندهاي دیسک و لاز دنباله



اگر زمین از رطوبت نسبی برخوردار و به اصـطالح گـاورو   ،در عملیات شخم زدن:دیسکاستفاده از-1-2
عملیـات دیسـک   . توان از تکرار دفعات دیسک زدن اضافی خودداري و زمین را تسطیح نسبی نمـود باشد می
بـار و  دار بودن زمین،  دوم گردد و با توجه به بقایاي کشت قبلی و کلوخبایست با عمق متوسط انجازدن می

به این ترتیب زمین تسطیح نسبی شده و بقایاي باقیمانده از زراعت قبلی زیر خاك رفته .عمود برهم زده شود
.گرددو افزایش مواد آلی خاك نیز میکه باعث تهویه بیشتر

خاك حالت پودري داشـته باشـد زیـرا در    ،هایات  خرد شدن کلوخهدر دیسک زدن نباید پس از خاتمه عمل*
خاك سله بسته و خروج بذور از الیه سخت سطح خاك با مشـکل  ،این صورت پس از جذب رطوبت  و تبخیر

.مواجه خواهد شد

به منظور تسطیح نهایی و هموارکردن سطح جهت بذرکاري و انجام آبیاري مطلـوب  :استفاده از لولر-2-2
.تفاده از لولر پس از عملیات دیسک الزامی استاس

اولویت بندي روشهاي مختلف تهیه بستر بذر
:گرددبا توجه به مطالب فوق جهت تهیه بستر بذر اولویتها به شرح زیر تعیین می-

لولر+ دیسک + شخم با گاو آهن دو طرفه :اولویت اول
یا سیکلوتیلر رتیواتور + شخم با گاو آهن یکطرفه :اولویت دوم
لولر+ دیسک + شخم با گاو آهن یک طرفه :اولویت سوم

لولر+ دیسک + دو بارشخم با گاو آهن قلمی :اولویت چهارم
ورزي ثانویه گاوآهن قلمی مرکب داراي غلطک بعنوان عملیات خاك+ شخم با گاوآهن یکطرفه :اولویت پنجم

:عملیات کاشت در اقلیم هاي مختلف
اسـتفاده از بـذور مناسـب هـر منطقـه طبـق       ،تـاریخ کاشـت  :ت بسیار مهم در کاشت گنـدم رعایـت  از نکا

ماشین آالت کاشت ،ضدعفونی بذور، عمق کاشت،تراکم و مقدار بذر مصرفی،هاي موسسات تحقیقاتیتوصیه
گـرم و : چهـار منطقـه  ( که در زیر با توجه به تقسیم بندي شرایط اقلیمـی کشـور   می باشدو سیستم کاشت 

موسسـات تحقیقـاتی،   ،هاي فنـی ضمن توصیه) معتدل و سردسیر ،گرم وخشک،مرطوب حاشیه دریاي خزر
.نظر و بهترین تاریخ کاشت و تراکم بذور شرح داده شده استارقام مورد

میزان داشتن تراکم مناسب بوته در واحد سطح  ضروري است،، براي دستیابی به محصول باال و مطمئن
اقلـیم مربوطـه و خصوصـیات ارقـام بـذر      ، روش کاشت،تاریخ کاشتبستر بذر،،ر عموماً بسته به نوع خاكبذ



لذا تراکم مناسب در اقالیم مختلف ،باشدمتفاوت می) زنی قدرت جوانه،وزن هزاردانه،نیازکودي،تعداد پنجه(
.می باشدمربع متغیر عدد بذر در متر500تا 350کشور از 

اي کاشت بذر به ترتیب اولویت هشیوه
).روي پشته کشت(کاشت با بذرکار توام با فاروئر -1
.کاشت با کمبینات و مرزکشی جهت آبیاري-2
.متري بسته به شیب و بافت خاك4-8کاشت با بذرکار وایجاد فارو و یا مرزکشی -3
.مرزکشیاروئر یاو انجام دیسک سطحی و ایجاد ف) سقوط آزاد(کاشت به روش بذرپاشی -4
.کاشت با دستگاه سانتریفوژ و انجام دیسک سطحی وایجاد فاروئر یا مرزکشی-5

.در مورد روش آخر توصیه میگردد که کشت به طور اضطراري و به تشخیص کارشناس انجام پذیرد:نکته

:اقلیم گرم ومرطوب حاشیه دریاي خزر-الف
5/36درجه طول شـرقی و  57تا 5/47طول وعرض جغرافیائی بین از نظر جغرافیائی مناطق مورد نظر در 

توان به این مناطق را از نظر ارتفاع از سطح دریا و شرایط اقلیمی می.گیرنددرجه عرض شمالی قرار می39تا 
.سه گروه تقسیم بندي نمود

متر از سطح دریا500اي سواحل خزر تا ارتفاع ـ  مناطق جلگه1
متر از سطح دریا 1000متر تا ارتفاع 500از ) کوههاي البرزهاي شمالی رشتهدامنه( ـ مناطق میان بند2
متر از سطح دریا1000ـ مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از 3

باشند که تحت تأثیر دریاي مدیترانـه و دریـاي خـزر    معتدل میاي گرم واین مناطق داراي اقلیم مدیترانه
.هوا این نواحی داراي تابستان گرم اسـت از نظر آب و.باشندات اکولوژیک یکنواخت میبوده و داراي خصوصی

. می باشداین فصول هوا نسبتاً معتدل گیرد و دربارندگی عمدتاً در فصل پائیز و زمستان صورت می
و دشت مغان اي گرم در شمال ایران از نواحی بجنورد و دشت گرگان تا سواحل دریاي خزراقلیم مدیترانه

پـائیز مـی   بیشترین بارندگی در اوایـل بهـار و اواخـر    یابد که میزان بارندگی تابستانه کمتري دارند وادامه می
حـداکثر مطلـق   . باشـد زیر صفر میC07و متوسط حداقل دما C037متوسط حداکثر دماي این اقلیم . باشد

40و طول دوره یخبندان در این اقلیم حدود شوددما در مرداد و حداقل مطلق آن در دي و بهمن حادث می
بودن رطوبت نسبی هـوا در  باال.میلیمتر متغیر است700تا 350متوسط بارندگی سالیانه بین .باشدروز می

بـا توجـه بـه    . شودباشد عامل مهمی از نظر حیات گیاهی محسوب میاین نواحی که متأثر از دریاي خزر می
توسـعه  تیـپ بهـاره  هاي هاي زودرس و گرم در این مناطق عموماً گندمابستانهاي مالیم و توجود زمستان

توان از ارقام نیمه زمستانه و زمستانه بندي برنامه کاشت در نقاط مرتفع میولی بسته به منطقه و زمان،یافته
.نیز استفاده نمود



: عوامل عمده محدودکننده تولید
الذکر داراي شرایط مناسبی بـراي تولیـد   هوائی فوقجغرافیائی و آب واین اقلیم با توجه به شرایط خاص

هـاي حیـاتی    لذا از تنش.می باشدهاي قارچی در کشور با راندمان باالبوده ولی کانون ظهور وگسترش بیماري
،هلمونتـو سـپوریوم  ،سـپتوریا ،فوزاریـوم سـنبله  ،ايزنـگ قهـوه  ،اي مثل زنـگ زرد هاي شناخته شدهبیماري

تنش گرماي آخـر .توان نام بردنیز برخی بیماریهاي طوقه و ریشه را میو) BYDV(وتولگی ویروسی جو ک
گنبـد  هاي گرگان وتکوین دانه در دشتخشک گاهی در مرحله تشکیل وفصل با توجه به تابستانهاي گرم و

کننـده غیرحیـاتی بـه    نماید، که مهمترین عوامل محـدود در شرق و دشت مغان در غرب دریاي خزر بروز می
باریک برگ در مزارع این مناطق نیز از عوامل محدودکننـده  ،برگهاي هرز پهنگسترش علف.آیدحساب می

ایـن  رویه و عدم رعایت تنـاوب صـحیح زراعـی در   از جنبه مدیریت مزرعه کشت بی.شوندتولید محسوب می
بیش از حد توانائی اراضی با کشـت و برداشـت دو   برداري هاي گرگان و مازندران و بهرهمناطق بویژه در دشت

نیز نحوه تهیه زمین و رعایـت  محصول مثل گندم و سویا در یک سال بدون رعایت مسائل مهم تغذیه خاك و
داشت و برداشت و مشکالت ناشی از آن نظیر گسترش علفهاي هرز و شـیوع  ،اصول صحیح و به موقع کاشت

.باشندیامراض از عوامل محدودکننده دیگر م
آذر و 30آبـان لغایـت   15هاي تحقیقاتی زمان کاشت مناسب گندم در این اقلیم از طبق توصیه

.باشدمربع میدانه در متر350-450میزان بذر مصرفی
. درج گردیده است4و 3ارقام گندم متداول در این مناطق و خصوصیات آنها در جداول شماره 

اي است داراي خاکهاي حاصلخیز نسبتاً آهکـی و اکثـراً   که عمدتاً جلگهاراضی مزروعی آبی این اقلیم
بنـدي  در مناطق شرق و غرب دریاي خزر مثل دشت گرگان و مغان، بیشتر خاکها در طبقه. باشندسنگین می

بندي خنثی تا نسبتاً اسیدي واقـع  گیرند ودر سواحل دریاي خزر خاکها در طبقهقلیائی کم تا متوسط قرار می
.باشندخاکهاي این مناطق داراي فسفر و ازت نسبتاً کم می. شوندیم

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت 
گندم . اي این مناطق، عموماً روشهاي زراعی یکسانی قابل توصیه استبا توجه به هم اقلیمی اراضی جلگه

هر چنـد سـال نیـاز بـه نـرم و خردکـردن       هاولی بسته به بافت و ساختمان خاك(نیاز به شخم عمیق ندارد، 
گردد استفاده از سوسولز و ساب سویلر متري ایجاد میسانتی50تا 40اي که در اعماق هاي فشرده شدهالیه

براي کشت گندم حداقل عملیات . باشدمتر میسانتی25تا 20مناسبترین عمق شخم حدود ). ضروري است
که افزایش تعداد عملیات موجب پودر شدن خاکهاي سطحی و از بین چرا،براي تهیه زمین قابل توصیه است

ـ  . شودبندي مناسب آن و فشردگی هرچه بیشتر در عمق میرفتن دانه ه از آنجاکه وجود آب راکد در مزرعـه ب



زند، لذا تسطیح زمین، انجام شخم صحیح به شکلی که زمین را از حالـت تسـطیح   شدت به گندم خسارت می
به طـور کلـی   . انجام به موقع عملیات تهیه زمین خیلی مهم است. شیدن ماله توصیه می شودخارج نکند و ک

: توان به مراحل زیر تقسیم کردعملیات تهیه زمین را می
سانتیمتر پس از برداشت محصول قبلی 25تا 20انجام شخم با عمق -1
)اول( دیسک زنی -2
هموار کردن زمین با لولر-3
کودپاشی -4
) دوم(زنی دیسک-5
کاشت-6
ها با توجه به بافت خاك تعیین االمکان در جهت شرقی، غربی انجام شود و نیز عرض پشتهحتی(فاروکشی -7

).گرددمی
)بالفاصله پس از کاشت(آبیاري نوبت اول -8
.دادتوان عملیات کاشت و فاروکشی را در یک مرحله توأماً انجامبا استفاده از بذر کارهاي جدید می*

تناوب زراعی 
پنبـه،  (هـاي وجینـی   اي ساحل دریاي خزر زراعت گنـدم آبـی معمـوالً پـس از زراعـت     در مناطق جلگه

در مـواردي هـم   .پـذیرد انجام مـی ) عمدتاَ یونجه(اي ، صیفی جات و یا گیاهان علوفه)چغندرقند، ذرت و سویا
مغان بهترین تناوب براي گندم بـه غیـر از یونجـه،    هاي گرگان و در دشت. گرددگندم پس از گندم کشت می

آالت محصـول پنبـه و ماشـین   گاهی با توجه به عدم دسترسی زارعین بـه ارقـام زودرس و پـر   . می باشدپنبه 
ــت  ــب برداش ــی     ،مناس ــام م ــاد انج ــأخیر زی ــا ت ــه ب ــس از پنب ــدم پ ــت گن ــودکش ــب   . ش ــر موج ــن ام ای

. یابدمی گردد تا زراعت گندم کرپه شده و محصول کاهش
قرار گرفتن چغندرقند در تناوب گندم نیز با توجه به وجینی بودن این زراعت و نیز اسـتفاده از کودهـاي   

البته تردد زیاد .تواند مفید باشدرسد میفسفره به مقدار زیاد که قسمتی از آن هم به مصرف زراعت گندم می
برداشت مکانیزه چغندر قند موجب فشـردگی بیشـتر   در..) .چغندرکن، بارکن، کامیون و(آالت مختلف ماشین

سـازد کـه اسـتفاده از انـواع     شود که عملیات تهیه زمین براي گندم را با مشکل مواجه مـی خاکهاي رسی می
. کمبینات به منظور کشت بموقع بعد ازشخم میتواند این مشکل را مرتفع نماید

علت میزبانی ه ه گسترش بیماري فوزاریوم خوشه گندم بذرت به مدت طوالنی نیز با توجه ب،تناوب گندم
بـر  ) آتـرازین (کـش انتخـابی ذرت   دو گیاه نسبت به این بیماري و همچنین اثر سوء بعضی از سموم علـف هر

قرارگرفتن سویا در تناوب با گندم اگرچه از نظر تثبیـت ازت در خـاك مفیـد    . می باشدزراعت گندم مناسب ن



زراعـت گنـدم پـس از گنـدم نیـز موجـب       . می باشدایسه با پنبه و چغندرقند موفق ناست با این وجود در مق
.کندنظر تغذیه گیاهی نیز مشکالتی ایجاد میتوسعه آفات و بیماریها شده و از،افزایش جمعیت علفهاي هرز

مصرف کود شیمیائی
وع خاك و زراعت  قبلـی و  اي که حاصلخیز هستند میزان مصرف کود شیمیائی بسته به ندر مناطق جلگه

ــذیر       ــاه و کودپ ــاطق پاکوت ــن من ــد ای ــام جدی ــه ارق ــه اینک ــه ب ــا توج ــی ب ــاوت اســت ول ــل متف ــایر عوام س
می باشند مصرف مقدار حداکثر توصیه آزمایشگاه خاك و آب محل براي تولید حـداکثر پتانسـیل ایـن ارقـام     

.شودتوصیه می

: زمان کاشت
چه در این اگر. اي ساحل دریاي خزر به دالیلی اهمیت داردمناطق جلگهانتخاب زمان کاشت مناسب در 

و زراعت گندم توقف رشد چندانی ندارد با ایـن وجـود   می باشدمناطق زمستانها مالیم و دوره یخبندان کوتاه 
ی هاي فصـل بارندگییاو) چغندرقند، پنبه و غیره (تأخیر درکاشت ناشی از تأخیر در برداشت محصوالت قبل 

بندي شود تا زراعت گندم کرپه شده که کاهش طول دوره رشد گیاه و همزمانی گرده افشانی و دانهموجب می
شود همچنین کاشت زود موجب می.هاي گرماي آخر فصل در نهایت کاهش محصول را به همراه داردبا تنش
هاي ابتدایی ان مواجه شوند و خوشهدهی با روزهاي سرد زمستدر مرحله ساقهها رشد زیادي نمایند  وتا بوته

هـاي الزم  ها در بهار در صورت مراقبتهاي حاصل از پنجهدر این صورت خوشه.داخل میانبندها عقیم گردند
باتوجه به موارد فوق و کشـت گنـدمهاي بهـاره در    . توانندتا حدودي خسارت ناشی از سرما را کاهش دهندمی

آبان ماه تـا آذرمـاه  هاي واقع درساحل دریاي خزر از نیمه دوم لگهاین مناطق تاریخ کاشت مناسب براي ج
.خواهد داشتکاهش عملکرد را در پی) خارج از زمان مناسب (کشتدرتأخیراستبدیهی.شودتوصیه می

:عمق کاشت
عمـق  توانـد کارهـاي  غـالت مـی   استفاده از خطی.می باشدسانتیمتر 5تا 4عمق کاشت مناسب گندم 

عمـق مناسـب موجـب    تهیه بستر بذر مناسب و کاشت یکنواخت بـا . را تأمین نمایدیکنواخت بذورمناسب و
ها را در مزرعه تراکم مطلوب بوتهها گشته واستقرار بهتر و به موقع گیاهچهسبز یکنواخت بذور وزنی وجوانه

.به همراه خواهد داشت



:عملیات داشت
رطوبت خاك بدلیل .گرددشروع می) خاکاب (عملیات داشت با انجام اولین آبیاري ،کشت مزرعهپس از

زنـی بـه   بذر گندم بـراي جوانـه  نیز کاربرد اداوات تهیه زمین کاهش یافته وتعرق محصوالت قبلی وتبخیر و
هـاي  یضرورت داشـته و انتظـار بـراي بارنـدگ    آب اول و دوم گندم ،کشتبنابراین پس از.رطوبت نیاز دارد
با شروع رشد مجـدد  .دوره توقف رشد در مناطق ساحل خزر در زمستان کوتاه است.می باشدفصلی صحیح ن

کودپاشی به منظور کمـک  انجام آبیاري پس از.شودها در نیمه دوم اسفندماه دادن کود سرك توصیه میبوته
.ها ضرورت داردبه افزایش رشد و تراکم مطلوب و بارآوري سنبله

ریزي شده بر علیه علفهاي هرز در کلیه مبارزه مستمر و برنامه،هاي  هرزباتوجه به آلودگی مزارع به علف
رعایت تناوب صحیح بهترین راه بـوده ولـی در صـورت لـزوم     مبارزه زراعی ومی باشدمزارع این مناطق الزم 

وس و تربچه وحشی استفاده به موقع هاي هرز مزارع گندم نظیر یوالف، چچم، خاکشیر، تاج خربراي دفع علف
تأخیر در . می باشددهی، باسموم توصیه شده به مقدار الزم ضروري دهی یا شروع ساقهکش، قبل از ساقهعلف

در طـول دوره عملیـات داشـت بـراي     .گـردد هـاي گنـدم مـی   سمپاشی موجب بروز اثرات سوء سموم بر بوته
.شودبه مقدار الزم و حداقل سه نوبت در بهار نیز توصیه میآبیاري انجامباالمحصولبهدستیابی

درج 4و 3ارقام گندم متداول و خصوصیات آنها را در اقلیم گرم حاشـیه دریـاي خـزر در جـداول شـماره      
1388قم مروارید نیز از ارقام جدید و مناسب مناطق گرم و مرطوب شمال است کـه در سـال   ر.گردیده است

.بیماریهاي قارچی مقاوم استمعرفی شده به 

ارقام گندم متداول در اقلیم گرم حاشیه دریاي خزر:3جدول شماره 

نام رقم
وزن 
هزار
دانه

تیپ 
رشد

تعداد دانه 
در مترمربع

مقدار بذر 
در

هکتار

تاریخ مناسب 
کاشت

بذر جایگزین 
در خارج از 

فصل کشت و 
مقدار آن

زمان 
رسیدن 

)برداشت(

طول 
دوره 
رویش

مقدار کود خالص 
موردنیاز

KPN

بهاره38تجن
350
400

140
130

15/8 -30/9
زاگرس*

180-160
اواخرخرداد

200
210

8075110

بهاره38شیرودي
350
400

140
130

15/8 -30/9
زاگرس

180-160
اواخرخرداد

200
210

8080120

بهاره34اترك
350
400

130
120

15/8 -30/9
زاگرس

180-160
اواخرخرداد

180
200

8065110

1708075110اواخرخرداد-30/9- 35014015/8بهاره38زاگرس



.می باشد) یزودرس(خاطر کوتاه بودن دوره رشد آنها ه جایگزینی این ارقام در خارج از فصل کشت ب*

خصوصیات ارقام گندم متداول در اقلیم گرم حاشیه دریاي خزر:4جدول شماره 

130190

بهاره39چمران
400
350

140
130

15/8 -30/9
زاگرس

180-160
اواخرخرداد

180
200

8075110

بهاره42رسول
450
400

180
160

1/8 -15/9
البرز*

160-140
داداواخرخر

210
220

605080

N-75-1549بهاره
400
350

180
170

15/8 -30/9
زاگرس

180-160
اواخرخرداد

200
215

8080120

N-75-1648بهاره
400
350

170
160

15/8 -30/9
زاگرس

180-160
اواخرخرداد

200
210

808080

بهاره42البرز
400
350

140
130

اواخرخرداد-30/9- 15/8
170
190

605080

بهاره40کوهدشت
400
350

140
130

اواخرخرداد-30/9- 15/8
175
195

8075110

استورك
)دوروم(

450بهاره45
180
160

15/8 -30/9
زاگرس

180-160
اواخرخرداد

200
210

8075110

خصوصیات و واکنشهاي واریتهنام رقم

تجن
زنی قبل از اي، متحمل به زنگ زرد و فوزاریوم سنبله ـ حساس به سپتوریوزـ متحمل به جوانه  مقاوم به زنگ قهوه

cm95-90ـ ارتفاع % 12ـ رنگ دانه قرمزـ میزان پروتئین کاشت ـ مقاوم به ورس ـ متوسط رس

شیرودي
زنـی  اي و زردـ نیمه حساس به فوزاریوم سنبله، متحمل به سپتوریوزـ نیمه حسـاس بـه جوانـه   مقاوم به زنگ قهوه

95-100ـ ارتفاع % 4/11قبل از برداشت ـ مقاوم به ورس ـ متوسط رس ـ رنگ دانه روشن ـ پروتئین 

اترك
نیمه متحمل به فوزاریوم سنبله ـ متحمل بـه سـپتوریوز ـ نیمـه      ،اي و نیمه مقاوم به زنگ زرداوم به زنگ قهوهمق

ـ ارتفـاع  % 3/12متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ پروتئین  زنی ـ  خیلی مقاوم به ورس ـ حساس به جوانه
ـ پرپنجه متحمل به گرما وخشکی آخرفصل  90-85

زاگرس
–اي ـ نیمه حساس به زنگ زرد ـ نیمه حساس به فوزاریـوم سـنبله ـ متحمـل بـه سـپتوریوز         م به زنگ قهوهمقاو

ــ ارتفـاع   % 5/11پروتئین زنی ـ  مقاوم به ورس ـ متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ    نیمه حساس به جوانه
ستان گلستان و مغان هاي امقاوم به گرما و خشکی آخر فصل ـ مناسب کشت در کوهپایه110-100



:اقلیم گرم و خشک-ب 
ایالم و قسـمتهایی  بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، این شرایط عموماً شامل استانهاي سیستان و

بویراحمد و احیاناً میکرو کلیماهایی در سـایر خراسان و کهگیلویه و،کرمانشاه،فارس،کرمان،از استانهاي یزد
.باشداستانهاي کشور می

ــاایــن اقلــیم داراي آب و طــوالنی زمســتانهاي معتــدل و بهــار کوتــاه و تابســتان گــرم و هــواي گرمســیر ب
.درجه سانتیگراد است-5درجه سانتیگراد و حداقل آن 50یانه در این اقلیم حداکثر دماي سال. باشدمی

خشـکی  ،زنده و مخصوصـاً گرمـا  این اقلیم عمدتاً از نوع تنشهاي محیطی غیرعوامل محدودکننده تولید در-
سـیاهک  بیماري. سپتوریا را نام برداي وقهوهتوان زنگ زرد وشوري بوده و از تنشهاي زنده میآخر فصل و

.تواند موجب خسارت به محصول گردددر بعضی از  مناطق فوق می) Karnal Bunt(ناقص 
آذرماه و مناسبترین زمان نیمه اول آذر مـاه مـی  30آبانماه لغایت 20زمان مناسب کشت گندم از 

.استنشان داده شده 2در کاشت در نمودار شماره که دامنه کاهش عملکرد در صورت تأخیر.باشد
. شودعدد و عموماً از تیپ گندمهاي بهاره زودرس استفاده می400تا 350مربع تعداد بذر مصرفی در متر

چمران
نیمه حسـاس بـه فوزاریـوم سـنبله     متحمل به زنگ زرد و سپتوریوز ـ ،)ساقه ( اي و زنگ سیاه مقاوم به زنگ قهوه

متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشـن ـ پـروتئین     زنی قبل از برداشت  ـ مقاوم به ورس ـ  نیمه حساس به جوانهـ
به گرما و خشکی آخر فصل متحمل 95-100ارتفاع ـ% 4/10

رسول
ـ نیمه حساس به زنگ زرد و فوزاریـوم  ) BYDV( اي و بیماري ویروسی کوتولگی جو نیمه متحمل به زنگ قهوه

متوسط دیررس ـ رنگ دانه قرمـز روشـن ـ    –زنی قبل از برداشت ـ مقاوم به ورس  سنبله ـ نیمه متحمل به جوانه 
هاي شمالی البرزها و دامنهکوهپایهمناسب براي کشت در 90-95ارتفاع 

N-75-15
زنـی قبـل از   اي و سفیدك سطحی و فوزاریوم سنبله  و سپتوریوز ـ متحمل بـه جوانـه   متحمل به زنگ زرد و قهوه

95-100ارتفاع بوته ـ% 3/13برداشت ـ نیمه متحمل به ورس ـ متوسط دیررس ـ رنگ دانه قرمز ـ پروتئین 

N-75-16
سفیدك سطحی و فوزاریوم سنبله و سپتوریوز ـ نیمه متحمل به جوانه زنی قبل از  ،ايگ زرد و قهوهمتحمل به زن

90-100ـ ارتفاع % 5/13برداشت  ـ  نیمه متحمل به ورس ـ متوسط رس ـ رنگ دانه کهربایی ـ پروتئین 

البرز
زنی قبل از برداشـت  ـ   و جوانهاي و زرد و فوزاریوم سنبله ـ حساس به سفیدك سطحی  نیمه حساس به زنگ قهوه

هـاي شـمالی   در مناطق دامنـه 95-100ـ ارتفاع بوته % 11مقاوم به ورس ـ زودرس ـ رنگ دانه روشن ـ پروتئین    
.البرز کشت میگردد

کوهدشت
مقـاوم  110متحمل به ورس ـ زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ ارتفاع    اي وزرد وسپتوریوز ـ متحمل به زنگ قهوه

هاي استان گلستان ومغان تر از رقم زاگرس و مناسب کشت در کوهپایهآخر فصل ـ کمی دیررس رما وخشکیبه گ

)دوروم(استورك

حسـاس بـه سـپتوریوز ـ     اي ـ ـ متحمل به زنـگ قهـوه  ) KB(سیاهک هندي سیاهک پنهان و ،مقاوم به زنگ زرد
کیفیـت ماکـارونی متوسـط ـ     ــ 8/12درصد پروتئین سطحی ـ رنگ دانه زرد ـ  سفیدكمتحمل به فوزاریوم سنبله و

گنـدمهاي دوروم کـم پنجـه    (پنجـه  ـ کـم 95ـارتفاع ریـزش بهمقاومـگرما وخشکیبهـ متحمل70باالترازدانهسختی
)هستند



دو رقـم دنـا و   .درج گردیـده اسـت  6و 5ارقام گندم متداول این اقلیم و خصوصیات آنها در جـداول شـماره   
معرفی و سازگار با اقلیم هاي معتـدل و  1386بهرنگ نیز از ارقام جدید معرفی شده است که رقم دنا در سال 

.معرفی و مناسب با مناطق گرم و خشک جنوب است1388گرم و خشک جنوب و رقم بهرنگ در سال 

هـا از مؤسسـه تحقیقـات    ماننـد سـایر اقلـیم   هاي تحقیقاتی در حال حاضر براي منطقه گرم وخشک توصیه*
در ایـن اقـالیم بـه    سازي تهیه بسـتر ذا الزم است عملیات آمادهل.ارائه نگردیده استبذرتهیه نهال واصالح و

.مانند اقلیم معتدل انجام شود

ارقام گندم متداول در اقلیم گرم وخشک:5جدول شماره 

نام رقم
وزن 
هزار
دانه

تیپ 
رشد

مقدار 
بذر در 
مترمربع

مقدار بذر 
درهکتار

تاریخ 
مناسب 
کاشت

بذر جایگزین 
در خارج از 
فصل کشت و

مقدار آن

زمان رسیدن 
)برداشت(

طول 
دوره 
رویش

مقدار کود خالص 
موردنیاز

KPN

130-350140بهاره39چمران
15/8
15/9

وریناك 
vee/nac

140-130

اواخر اردیبهشت 
تا نیمه اول 

خرداد

180
200

8075110

120-350130بهاره34اترك
15/8
15/9

وریناك 
vee/nac

140-130

اواسط 
اردیبهشت تا 
اواخر خرداد

170
190

8065110

120-350130بهاره237داراب 
15/8
15/9

چمران
140-130

خردادماه
180
200

7570110

160-400180بهاره36استار
15/8
15/9

چمران
140-130

خردادماه
200
210

7570110

120-350130بهارهS-75-2038دز
15/8
15/9

وریناك
140-130

اواخر اردیبهشت 
تا نیمه اول 

خرداد

170
190

8065110

S-75-1141130-350140بهاره
15/8
15/9

وریناك
140-130

اواخر اردیبهشت 
تا نیمه اول 

خرداد

180
200

8065110

بهاره37هیرمند
400
350

150-130
15/8
15/9

چمران
140-130

اواخر اردیبهشت 
تا نیمه اول 

خرداد

180
200

8065100

170-450180بهاره39کویر
15/8
15/9

وریناك
140-130

خرداد ماه
200
210

9075120



دم متداول دراقلیم گرم وخشکخصوصیات ارقام گن:6جدول شماره 

هامون
)فالتکراس(

بهاره39
400
350

180-170
15/8
15/9

وریناك
140-130

خرداد ماه
200
210

9075120

بهاره38فالت
400
350

150-130
15/8
15/9

وریناك یا 
چمران

سط اوا
اردیبهشت تا 
اواخر خرداد

180
220

9075120

450220بهاره46یاواروس
15/8
15/9-

اواسط 
اردیبهشت تا 
اواخر خرداد

180
200

4690135

450220بهاره48شوامالد
15/8
15/9

-
اواسط 

اردیبهشت تا 
اواخر خرداد

180
200

4690135

خصوصیات و واکنشهاي واریتهنام رقم

چمران
نیمـه  نیمه حساس به فوزاریوم سنبله ـ متحمل به زنگ زرد و سپتوریوز ـ ،)ساقه ( اي و زنگ سیاه مقاوم به زنگ قهوه

ــ % 4/10شن ـ پـروتئین   متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز رو زنی قبل از برداشت  ـ مقاوم به ورس ـ  حساس به جوانه
متحمل به گرما و خشکی آخر فصل ـ نیمه حساس به ریزش95-100ارتفاع 

اترك
نیمه متحمل به فوزاریـوم سـنبله ـ متحمـل بـه سـپتوریوز ـ نیمـه         ،اي و نیمه مقاوم به زنگ زردمقاوم به زنگ قهوه

ـ % 3/12پروتئین ـروشنقرمزدانهرنگـودرسمتوسط زورس ـبهمقاومـ خیلیزنی قبل از برداشت حساس به جوانه
ـ پرپنجه متحمل به گرما وخشکی آخرفصل  85-90ارتفاع 

2داراب 
متحمل به گرماي آخر فصل متوسط رس ـ  ،ايو مقاوم به زنگ قهوه) KB(نیمه مقاوم به زنگ زرد و سیاهک هندي 

90-95ارتفاعـ% 9/10پروتئین رنگ دانه روشن ـمقاوم به ورس ـ

استار
کم پنجه ـ بسیار کودپـذیر ـ متوسـط     مقاوم به ورس ـ اي و سیاهک هندي ـ متحمل به زنگ قهوهمقاوم به زنگ زرد ـ 

85-90ـ ارتفاع 4/11قرمز ـ پروتئین رنگ دانهدیررس ـ

S-75-20دز 
رنگ دانه کهربائی مقاوم به ورس ـ  پرپنجه ـ زودرساي ـنیمه حساس به زنگ زرد ـ متحمل به زنگ قهوه

ـ متحمل به گرما و خشکی آخر فصل90ارتفاع % 3/12پروتئین 



:اقلیم معتدل-ج
المدت در پاییز عدم بروز سرماي شدید و طویل،هاي مناسباین مناطق بدلیل برخورداري از درجه حرارت

شوند و همواره باالترین عملکردهـا مربـوط بـه ایـن     میبراي رشد گندم مناطق مستعدي محسوب ،و زمستان
،یـزد، بخشـهایی از فـارس   ،مرکـزي ،قـم ،قـزوین ،اصـفهان ،که عموماً شامل استانهاي تهران،اقلیم بوده است

که داراي شـرایط آب و هـوایی معتـدل در    می باشدهایی از ایالم خراسان و بخش،کرمانشاه، کرمان،لرستان
-14تـا  -7حدقل دما در این اقلـیم از  .می باشدتابستانهاي نسبتاً گرم رد و معتدل وطول سال و زمستان س

از عوامل محدودکننـده  .می باشدتعداد روزهاي یخبندان بین یک تا دو ماه .نمایدگراد تغییر میدرجه سانتی
مچنین گرما وخشکی آخـر  هاي وزنگ زرد و قهوه،خوارزنبور ساقه،توان به سن گندمتولید در این اقلیم می

.شوري اشاره کردفصل و
گردد که در نیمـه شـمالی   جنوبی تقسیم میاین اقلیم بدلیل گستردگی به دو منطقه شمالی و

تاریخ کاشـت گنـدم از اواخـر مهرمـاه تـا اواخـر آبانمـاه کـه مناسـبترین آن نیمـه اول آبـان            
400-450آذرماه و میزان تـراکم بـذر  15لغایت آبان15کاشت از تاریخجنوبینیمهدر.می باشد

.می باشدعدد در مترمربع 
کیلوگرم در هکتار توصـیه مـی  230درصورت استفاده از گندم دوروم میزان بذر مصرفی افزایش و تاحدود 

بایـد  کیلوگرم در هکتـار 250نیز حداکثر میزان بذر مجاز ds/m)(EC=6یعنی اراضی لب شوردرگردد و
.ف گرددمصر

S-75-11
ــ  % 12ـ پروتئین متحمل به ورس ـ متحمل به گرماي آخرفصل ـ رنگ دانه کهربایی  اي ـمتحمل به زنگ زرد وقهوه

95-100ارتفاع 

هیرمند
مل به فوزاریوم سنبله  ـ متحمل به گرما وشوري ـاي ـ متححساس به زنگ زرد ـ متحمل به زنگ قهوهنیمه

95-100ورس ـ متوسط زودرس ـ رنگ دانه قرمز روشن ـ ارتفاع مقاوم به

کویر
اي ـ متحمل به زنگ زرد ـ مقاوم به ریزش دانـه ـ مقـاوم بـه ورس ـ زودرس ـ کـم پنجـه ـ            نیمه مقاوم به زنگ قهوه

%12ـ پروتئین 95-100ـ رنگ دانه کهربایی ارتفاع مقاوم به شوري و خشکی آخر فصل و بادزدگی

فالت
مقاوم به ورس ـ متحمل به سرما ـ داراي سازگاري وسـیع اقلیمـی،    حساس به زنگ زرد ـ،اينیمه مقاوم به زنگ قهوه

%5/11پروتئین 90-95رنگ دانه روشن ـ ارتفاع 
67سختی دانه %5/12به زنگ زرد و سیاهک ناقص متحمل است پروتئین یاواروس
68و سختی دانه برابر % 2/13به زنگ زرد و سیاهک ناقص مقاوم است پروتئین شوامالد



تناوب زراعی
محصوالت جـالیزي  ،ذرت،زمینیسیب،پنبه،چغندرقند(گندم در تناوب معموالً پس از یک زراعت وجینی 

بنـابراین بـا   .شودکشت میمواردي هم بصورت جا کاراي و یا آیش قرار گرفته و دریک گیاه علوفه،)و غیره 
.شودکشت مداوم آن توصیه نمی،و نیز فقیر شدن خاكهاي هرزبیماریها و علف،توجه به گسترش آفات

تهیه زمین 
:بایست نکات زیر را مورد توجه قراردادورزي میدر عملیات خاك

بنـابراین ضـرورت دارد کـه شـخم     ،گندم به نشست خاك پس از مرحله رویش حساسیت شدید داشـته ) الف
.زمین حداقل یک ماه زودتر از کاشت انجام شود

گندم به شخم عمیق نیازي نداشته و در مواردي که کشت آن بالفاصله پس از برداشـت محصـول قبلـی    ) ب 
متر سانتی20ترین عمق شخم براي گندم حدود مناسب.تواند مضر باشدانجام شخم عمیق می،شودانجام می
.می باشد

بـراي ایـن   .بنـدي مناسـب باشـد   زمین مورد کشت گندم پس از انجام عملیات تهیه بستر باید داراي دانه) ج 
،در این شرایط.باید عملیات شخم را زمانی انجام داد که رطوبت زمین در حد مناسب و گاورو باشدمنظور می

درشـت کـه خردکـردن آنهـا     هاي سخت وشود و کلوخهماله به نحو مطلوب انجام میعملیاتی نظیر دیسک و
.گرددل نمیتشکی،شدن خاك استمستلزم دیسک مجدد و پودر

در بخشهایی از مزرعـه کـه   .کنندهاي شدیدي به زراعت گندم وارد میهاي زهدار آسیبآب راکد و زمین) د
مــواد غــذایی خــاك شســته شــده و فقــر ازت درفصــل بهــار مشــاهده  ،شــودآب راکــد در آنهــا جمــع مــی

خفگـی و  ،اع خـاك بـاران در ایـن نقـاط موجـب اشـب     همچنین در طول زمستان تجمع آب بـرف و . شودمی
کشـیدن لـولر یـا مالـه در     بنابراین تسطیح زمین و.گرددکاهش شدید محصول میپوسیدگی ریشه و

.زراعت گندم در این اقلیم ضروري است

تاریخ کاشت 
شـواهد  .انتخاب زمان مناسب براي کاشـت اهمیـت بیشـتري دارد   ،از بین عوامل مختلف زراعی

کشـت زود  .بینندزیادي  میموقع گندم صدمههمه ساله از کشت بی،اورزانموجود حاکی از آن است که کش
در معـرض خطـر سـرما قـرار     شود تا ارقام بهاره زودرس درفصل پاییز به ساقه رفته وهنگام گندم موجب می

ر، همچنین ممکن است این ارقام دراوایل بهار زودتر از موعد به خوشه روند و با بروز سـرماي زیـر صـف   .گیرند
چه همواره موارد زیادي از خسارت ناشی از کشت زود هنگـام  اگر. ها عقیم شده و محصول از بین برودخوشه



ولی آنچه بیشتر معمول است و عامـل مهـم کـاهش عملکـرد     ،شودگندم در مناطق مختلف کشور گزارش می
کاهش درصد سبز بدلیل توان به از نتایج کشت کرپه میمی باشدکشت کرپه ،شودگندم درکشورمحسوب می

بندي با گرماي شـدید بهـار اشـاره    ها با دوره یخبندان و نیز بادزدگی گندم بدلیل همزمانی دانهجوانهبرخورد
،خوشـه رفـتن  ،تشکیل خوشه درون غالف،مراحل حساس دوره رشد گندم شامل مراحل به ساقه رفتن. کرد

بنـدي از نظـر   آبیاري بخصوص در مرحلـه دانـه  .ردکدام اهمیت خاصی داگل کردن و دانه بستن است که هر
ارقام گندم متداول در شرایط . انتقال مواد غذایی برگها به دانه و در نتیجه افزایش عملکرد اهمیت زیادي دارد

ارقام ارگ، سیوند، پارسی و بهـار  .درج گردیده است8و7خصوصیات آنها در جداول شماره اقلیمی معتدل و
معرفی شده بقیه ارقام در سال 1386ید معرفی شده می باشند که به جز رقم بهار که در سال نیز از ارقام جد

ضمن اینکه رقـم ارگ متحمـل بـه شـوري و     . معرفی شدند که براي کشت در مناطق معتدل مناسبند1388
مـی  مناسب براي مناطق با تنش شوري خاك است و ارقام سیوند و پارسی مقاوم به زنـگ سـیاه و زنـگ زرد    

.باشد

ارقام گندم متداول در اقلیم معتدل:7جدول شماره 

نام رقم
وزن
هزار
دانه

تیپ 
رشد

مقدار 
بذردر

مترمربع

مقدار 
بذر در
هکتار

تاریخ 
مناسب 
کاشت

بذر جایگزین در 
خارج از فصل 

کشت و مقدار آن

زمان رسیدن 
)برداشت(

طول 
دوره 
رویش

مقدار کود خالص 
موردنیاز

KPN

450بهاره37مردوشت
160
140

کویر ـ چمران1/9- 1/8
آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

210
220

10
0

90130

450بهاره42پیشتاز
180
160

کویر1/9- 1/8
آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

210
220

10
0

90130

450بهاره40شیراز
180
160

کویر1/9- 1/8
آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

215
225

9575120

450بهاره45مهدوي
200
190

کویر1/9- 1/8
آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

210
220

10
0

90130

500بهاره39کویر
200
190

2009575120آخر خردادچمران15/9- 15/8



خصوصیات ارقام گندم متداول در اقلیم معتدل:8جدول شماره 

500بهاره37نژادنیک
180
160

چمران15/9- 15/8
آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

200
210

9575120

بهاره38قدس
450
400

170
150

کویر ـ چمران1/9- 1/8
آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

210
220

9575120

بهاره45روشن
450
400

180
160

چمران1/9- 1/8
آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

210
220

706090

کراسبک
روشن 

)بهاره(
بهاره45

450
400

180
160

چمران15/9- 1/8
خرداد تا آخر

اوایل تیرماه
210
220

706090

M-73-
18

450بهاره39
180
160

کویر15/9- 1/8
آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

200
210

7570110

خصوصیات و واکنشهاي واریتهنام رقم

مردوشت
نیمـه حسـاس بـه    , متوسـط رس  ،متحمـل بـه سـرما   ،مقـاوم بـه ورس  ،ايزنگ قهوهمتحمل به زنگ زرد و مقاوم به

سانتی متر95-100ارتفاع % 4/11ریزش،رنگ دانه روشن با پروتئین 

پیشتاز
متوسـط  ،اي و سیاهک پنهان و متحمل به سـرما و ورس متحمل به زنگ زرد و مقاوم به زنگ قهوه،بسیار پرمحصول

90-100ارتفاع % 8/9پروتئین رس، دانه قرمز روشن  با 

شیراز
ارتفـاع  %   4/11دانـه روشـن بـا پـروتئین     ،متحمل به سرما و ورس،متوسط دیررس،ايمتحمل به زنگ زرد وقهوه

متر سانتی105-100

مهدوي
دانـه  رنـگ ) غیریکنواخـت (پنجه ،متحمل به سرما،مقاوم به ریزش دانه،اي متحمل به زنگ قهوه،مقاوم به زنگ زرد
100-150متوسط رس ارتفاع %6/9روشن با پروتئین 

کویر
ارتفـاع  % 12زودرس کم پنجه رنگ دانه کهربایی پروتئین ،مقاوم به ورس و ریزش دانه،ايمتحمل به زنگ زرد وقهوه

100-95

نژادنیک
رنـگ دانـه روشـن    ،کـم پنجـه  ،متوسـط زودرس ،متحمل به خشکی آخر فصـل ،ايمتحمل به زنگ زرد و زنگ قهوه

سانتی متر 100ارتفاع % 3/11پروتئین 

قدس
ارتفـاع   % 2/11رنگ دانـه روشـن بـا پـروتئین     ،پرپنجـه ،متوسط رس،ايحساس به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوه

سانتی متر 105-100



:اقلیم سردسیر-د
.باشندطوالنی میسرد وداراي زمستانهاي نسبتاً،هزار متر از سطح دریاارتفاعی بیش از یکاین مناطق با

گراد زیر صفر ودرجه سانتی14ق درجه حرارت این مناطق طی سالهاي مختلف کمتر از متوسط حداقل مطل
سـرماي  سرماي شدید زمستان در اغلـب سـالها و  .روز در سال است90آنها بیش از تعداد روزهاي یخنبدان 

اتوجه بـه  چند بهر.عوامل محدودکننده تولید گندم این مناطق استدیررس بهاره در بعضی از مواقع یکی از
،ارقام موجود مناسبترین اقلیم تولید گندم از نظر متوسط عملکرد در واحد سطح مناطق معتـدل سـرد اسـت   

ولی مناطق سردسیر به علت طوالنی بودن دوره رشد در صورت کشت ارقام با تیپ رشد زمستانه و یا بینـابین  
توانند باالترین میـزان  ب زراعی باشند میپرپتانسیل و مناسب که داراي خصوصیات مطلو) بهاره ـ تابستانه  ( 

.سطح را دارا باشندتولید در واحد
وچهارمحـال ،همـدان ،کردسـتان ،غربـی آذربایجـان ،شـرقی شامل استانهاي آذربایجـان این اقلیم عموماً

هگیلویـه و ک،قـزوین ،زنجـان ،کرمانشـاه ،همدان،مرکزي،اردبیل،بختیاري و قسمتهایی از استانهاي خراسان
.می باشدسمنان و میکرو کلیماهایی در سایر استانهاي کشور ،ایالم،فارس،کرمان،بویراحمد

عوامل محدودکننده تولید در این اقلیم سرماي سرد زمستانی بدون پوشش برف و سرماي دیرهنگام بهار و 
.می باشدخوار همچنین زنگ زرد و سن گندم و زنبور ساقه

500تعـداد  می باشـد ریخ کشت از اول تا آخر مهرماه بوده و مناسبترین آن در دهه دوم مهرماه بهترین تا
.در مترمربع قابل توصیه است تأخیر وکشت باعث کاهش محصول خواهد شدعدد بذر

.درج گردیده است10و 9ارقام گندم متداول در اقلیم سردسیر و خصوصیات آنها در جداول شماره 
معرفی شده و در شرایط آبیاري 1387که در سال م نیز از ارقام جدید مناسب مناطق سرد استرقم پیشگا

.محدود و کم آبیاري عملکرد قابل توجهی دارد

روشن
ـ ،متحمل به سرما،ايحساس به زنگ زرد و ورس نیمه حساس به زنگ قهوه 110-115ارتفـاع  ،همقاوم به ریزش دان

%5/12دانه درشت کهربایی با پروتئین ،متحمل به شوري وخشکی

بک کراس روشن
متحمل به شوري و خشـکی آخـر فصـل و متحمـل بـه سـرما و       ،اينیمه حساس به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوه

سانتی متر 110-115ارتفاع % 5/11ریزش دانه با پروتئین 

M-73-18
100-110اي و متحمل به شوري و گرماي آخر فصـل متحمـل بـه سـرما و ورس ارتفـاع      زرد وقهوهمتحمل به زنگ 

%11دانه روشن با پروتئین ،سانتی متر



ارقام گندم متداول در اقلیم سردسیر:9جدول شماره 

نام رقم
وزن 
هزار
دانه

تیپ 
رشد

مقدار 
بذردر
مترمر

بع

مقدار 
بذر در
هکتار

تاریخ 
مناسب 

اشتک

بذر جایگزین در 
خارج از فصل 

کشت و مقدار آن

زمان رسیدن 
)برداشت(

طول 
دوره 
رویش

مقدار کود خالص 
موردنیاز

KPN

اختیاري40الوند
500
450

200
180

15/7 -15/8
پیشتاز
شیراز

آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

220
230

8575
12
0

زمستانه36الموت
500
450

180
160

1/7 -1/8
الوند

پیشتاز
تیرماه

230
240

8575
12
0

500زمستانه39زرین
200
190

1/7 -1/8
الوند

پیشتاز
تیرماه

230
240

9575
12
0

زمستانه37توس
500
450

180
160

1/7 -1/8
الوند

پیشتاز
تیرماه

230
240

9575
12
0

زمستانه38شهریار
500
450

180
160

1/7 -1/8
الوند

پیشتاز
رماهتی

230
240

8575
12
0

Mv1742زمستانه
500
450

200
190

تیرماهالوند1/8- 1/7
240
250

7570
11
0

زمستانه40ساي سون
500
450

180
160

تیرماهالوند1/8- 1/7
230
240

7570
11
0

زمستانه42گاسکوژن
500
450

180
160

تیرماهالوند1/8- 1/7
240
250

8575
12
0

زمستانه39گاسپارد
500
450

180
160

تیرماهالوند1/8- 1/7
240
250

8575
12
0

زمستانه42بزوستایا
500
450

180
160

تیرماهالوند1/8- 1/7
240
250

706090

بک کراس 
روشن

)زمستانه(
زمستانه42

500
450

180
160

1/7 -1/8
الوند
شیراز

آخر خرداد تا 
اوایل تیرماه

230
240

706090

زمستانه40ویدن
200
180

160
160

الوند1/8- 1/7
آخر خرداد 
تااوایل تیرماه

230
240

706090



خصوصیات ارقام گندم متداول دراقلیم سردسیر:10جدول شماره 
خصوصیات و واکنشهاي واریتهنام رقم

،پنجه متوسط،متوسط زودرس ،ه ریزش دانه مقاوم ب،اي و متحمل به شوري و خشکی آخر فصلمتحمل به زنگ زرد وقهوهالوند
متر سانتی100-105ارتفاع % 11کرکدار با پروتئین گلوم،دانه درشت ،رنگ دانه کهربایی

رنگ دانه روشـن  ،پنجه متوسط،متوسط دیررس،اي مقاوم به سرما وریزش دانه ومتحمل به ورسمتحمل به زنگ زرد وقهوهالموت
95-100ارتفاع % 11با پروتئین 

رنگ دانه کهربایی با پـروتئین  ،کم پنجه،متوسط رس،مقاوم به سرما وورس و مقاوم به ریزش،ايمتحمل به زنگ زرد وقهوهزرین
100-105ارتفاع % 3/12

رنگ دانـه قرمـز روشـن بـا میـزان      ،متوسط دیررس،مقاوم به سرما و ورس،اينیمه حساس به زنگ زرد ومقاوم به زنگ قهوهتوس
سانتی متر 100-105ارتفاع % 10پروتئین 

سانتی متر 100ارتفاع % 11رنگ دانه روشن باپروتئین ،مقاوم به سرما و ورس،نسبتاً دیررس،ا يمتحمل به زنگ زرد وقهوهشهریار

Mv17
نگ دانه قرمـز بـا پـروتئین    ر،دیررس،مقاوم به سرما،مقاوم به ورس،پرمحصول کود پذیر،پاکوتاه،ايمقاوم به زنگ زرد وقهوه

سانتی متر 85-90ارتفاع % 5/11

ساي سون
بـا پروتئــین   ،رنگ دانـه قرمـز  ،پرپنجه،متوسط دیررس،اي مقاوم به ورس و سرمامقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوه

سانتی متر 95-100ارتفاع % 2/11

-100ارتفـاع  % 6/11رس مقاوم به سرمـا و ورس دانـه قرمز با پروتئین اي متوسطمقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوهگاسکوژن
سانتی متر95

85-90ارتفـاع  % 11رنگ دانه قرمز بـا پـروتئین   ،اي دیررس مقاوم به سرما و ورسمقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوهگاسپارد
سانتی متر 

رنگ دانه قرمز با ،متوسط دیررس،مقاوم به سرما،نیمه متحمل به ورس،اينیمه حساس به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوهبزوستایا
سانتی متر 110-115ارتفاع % 13پروتئین 

کراس روشن بک
زمستانه

مقاوم به خشکی آخر فصل ومتحمل به شوري مقاوم بـه سـرما وریـزش    ،ا ينیمه حساس به زنگ زرد ومتحمل به زنگ قهوه
سانتی متر 110-115ارتفاع % 11وتئین رنگ دانه روشن با پر،دانه

،نیمه حساس به ریزش دانـه ،پرپنجه و متحمل به ورس،مقاوم به سرما،اينیمه حساس به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوهنوید
سانتی متر 100-110ارتفاع % 11دانه درشت روشن با پروتئین 



:مشخصات مناطق سردسیر
،اردبیل، همدان، کردسـتان غربی،شرقی ودشتهاي مرتفع استانهاي آذربایجانچنانکه گفته شد مناطق و

کرمانشاه و کهگیلویه ،کرمان،لرستان،فارس،بختیاريوچهارمحال،اصفهان،خراسان،تهران،مرکزي،زنجان
تـر  ان پائینمتر از سطح دریا ارتفاع داشته و حداقل درجه حرارت آنها در زمست1000بویراحمد که بیش از و

از نظـر جغرافیـایی اسـتانهاي    .شـوند درجه سانتیگراد زیر صفر است جزء مناطق سردسیر محسوب می14از 
:توان تقسیم نمودمناطق سردسیر را به دو گروه می

ـ  ،غربـی آذربایجـان :استانهایی که شهرستانهاي تابعه آنهـا در اقلـیم سـرد قـرار دارنـد ماننـد اسـتانهاي       الف 
.بختیاريوکردستان و چهارمحال،همدان،شرقینآذربایجا

:ازاستانهایی که بعضی از شهرستانهاي آنها در اقلیم سرد قرار دارند که عبارتندب ـ
.تهران،کرمان،بویراحمدکهگیلویه و،فارس،اصفهان،مرکزي،لرستان،قزوین،زنجان،خراسان،کرمانشاه

:سیرمراحل مختلف رشد گندم در مناطق سرد
سـاقه رفـتن، ظهـور سـنبله،     ،خـواب زمسـتانه  ،پنجـه زدن ،زدنجوانـه :مراحل مختلف رشد گندم عبارتنداز

.گردندبه اختصار تشریح میکه ذیالً،افشانی، دانه بستن و رسیدنگرده

درجـه  .درجه سانتیگراد است10زدن حدود درجه حرارت مناسب خاك جهت جوانه :مرحله جوانه زدن-
رطوبت کافی در اختیار دانه قرار گیرد دانه جوانـه خواهـد   درجه سانتیگراد باشد و15-25رت محیط اگر حرا
روز 5-10زدن دانه گندم ظرف مـدت  و رطوبت کافی باعث جوانه) سانتیمتر4-7(کشت در عمق مناسب . زد

رتیکه رطوبـت کـافی    در صـو .درجه سانتیگراد اسـت 4زدن حداقل درجه حرارت خاك براي جوانه. خواهدشد
اثر بیماریهاي قارچی زدن در اختیار بذر قرار نگیرد و این مدت طوالنی شود احتمال اینکه دانه درجهت جوانه

.داردپوسیده شده وقدرت حیات خود را از دست بدهد وجود
د زمـین  سرعت افزایش یابد و یا بافت خاك سنگین باشـ ه درجه حرارت محیط ب،چنانچه در زمان کاشت

باعـث  آبیاري مجدد اسـت تـا  ،بهترین روش جهت حل این مشکل.سازدسله بسته و خروج دانه را مشکل می
.سهولت خارج شدن جوانه از خاك گردیده و مزرعه به صورت یکنواخت سبز شود

هـاي افشـان   چنانچه گفته شد از محل اولین گره در نزدیکـی سـطح خـاك کـه ریشـه     :زدنمرحله پنجه-
هـا در  توسـعه پنجـه  .شوندیابند که پنجه نامیده میتعدادي ساقه فرعی ظاهر و توسعه می،گردندل میتشکی

گیرد مرحلـه  ارقام زمستانه بر روي خاك که در مناطق سردسیر معموالً قبل از شروع دوره یخبندان انجام می
باعـث افـزایش مقاومـت گیـاه در      ها قبل از فرارسیدن سـرما  تشکیل و توسعه پنجه.شودزدن نامیده میپنجه



چنانچه .باعث ایجاد یک زراعت خوب گندم در مناطق سردسیر خواهد گردیدمواجه با سرماي زمستان شده و
ها آبیاري دیگري بعـد از آبیـاري اولیـه    جهت توسعه و تکامل پنجه،آیدتأخیري در نزول بارانهاي پائیزه پیش

.می باشدضروري 

با توجه به اینکه صفر گیاه گندم چهـار درجـه سـانتیگراد اسـت، چنانچـه درجـه       :مرحله خواب زمستانه-
گیاه بـه همـان   ،افزایش مجدد درجه حرارتحرارت خاك کمتر از آن گردد رشد بوته گندم متوقف شده و تا

را بـدون پوشـش بـرف    درجـه زیـر صـفر   16ارقام زمستانه گندم کاهش درجه حرارت تا .ماندحالت باقی می
درجـه سـانتیگراد را   -30هاي زمستانه کاهش درجه حرارت با پوشش بـرف تـا   گندم.نمایندی تحمل میبخوب

درجه سانتیگراد بدون پوشش برف سرمازدگی برگها را که منجـر  -16تحمل کرده ولی درجه حرارت کمتر از 
هـا اسـت بـه    ن پنجهباالخره از بین رفتاز نوك برگ به طرف پائین در مرحله اول وبه سبز خشک شدن آنها

.دنبال دارد

با افزایش درجه حرارت گیاه مجدداً رشد خود را آغاز نموده و در مدتی کوتاه هر پنجه :رفتنمرحله ساقه-
در مناطق سردسیر کشورمان معموالً این مرحلـه در اوایـل فـروردین    .یابداي شده و توسعه میتبدیل به ساقه

بـا  .رسـد وز فعالیت شدید گیاه، مرحله تشکیل سنبله در غالف فرا میکه در ظرف مدت چند رمی باشدماه 
توجه به نیاز سریع گیاه به مواد غذایی در این مرحله دادن کود ازته  بـه صـورت سـرك اهمیـت     

.فراوانی دارد

در نیمه دوم اردیبهشت ماه پس از آنکه ساقه گندم به اندازه کافی رشـد کـرد، از   :مرحله تشکیل سنبله-
مصـرف  .شـوند ها ظاهر مـی ها و سپس سنبلهابتدا نوك ریشک،تهاي فوقانی ساقه از میان غالف برگ پرچمان

باالرفتن عملکرد باعـث بهبـود خـواص    در این مرحله عالوه بر کمک به توسعه گیاه و) اوره ( کود سرك ازته 
.اد غذایی گیاه استشود این مرحله آخرین فرصت براي تأمین موکیفی و افزایش پروتئین دانه می

افشـانی صـورت   پس از آنکه سـنبله از درون غـالف برگهـا بیـرون آمـد عمـل گـرده       :افشانیمرحله گرده-
درجـه  25تـا  22افشـانی  درجـه حـرارت مناسـب جهـت گـرده     .کشدپذیرد که حدود یک هفته طول میمی

یا کاهش شـدید دمـا   گشنی وکاهش درجه حرارت محیط در این مرحله موجب افزایش دگر.سانتیگراد است
یکی . گرددها مشاهده میشود که البته در انتهاي سنبله و سنبلچهمیها و پوکی سنبلهباعث عدم تلقیح گلچه

.کاهش دماي محـیط در ایـن مرحلـه اسـت    ،از دالیل سفید شدن ریشکهاي انتهاي سنبله و خشکیدگی آنها



آبیاري مزرعه ،هابردن میزان  تلقیح گلچهو باالبهترین طریقه جلوگیري از خطرات احتمالی سرما 
گرماي با توجه به اینکه گرماي ویژه آب یک و.بخصوص در روزهاي صاف و آفتابی در این ایام است

آبیاري باعث ذخیره حرارت حاصل از تابش نور خورشید در روز شده و،کالري است2/0ویژه خاك 
ها از بین گلـوم  افشانی پرچمپس از خاتمه گرده.هد نموداز کاهش درجه حرارت در شب جلوگیري خوا

.و گلومل خارج خواهند شد

شود و بعـد  تدریج شیري میه دانه تشکیل شده ب،افشانیپس از گرده:مرحله دانه بستن و رسیدن دانه-
.نماینـد ن میبرگهاي پایین شروع به زردشدبرگها تغییر رنگ داده وکند ساقه واز آن حالت خمیري پیدا می

کاهش سـریع رطوبـت   .گرایددر پایان حالت خمیري میزان آب دانه بتدریج کاهش یافته و دانه به سختی می
شـدن دوران پرشـدن   افزایش درجه حرارت محیط در مراحل شیري شدن و خمیري باعث کوتاهخاك و هوا و

م و طـول عمـر سـبزینه بـرگ پـرچم و      دوا.گـردد دانه و کم شدن وزن هزار دانه و در نتیجه افت عملکرد می
کـه  %) 14(کاهش رطوبت آن حـدود  با سخت شدن دانه و.نمایدها کمک به تکامل و توسعه دانه میریشک

.دانه آماده برداشت است،ساقه و ریشکهاست،همراه با خشک شدن کامل برگها

:هاي محیطی درمناطق سردسیرتنش
تهاي مناطق سرد کشورمان به دلیل قـرار گـرفتن در ارتفاعـات و    دشها ومهمترین تنش محیطی درجلگه

ایـن  در.شـود سـرما اسـت   کوههاي زاگرس و سلسه جبال البرز که باعث وزش بادهاي سـرد مـی  دامنه رشته
در ایـن صـورت چنانچـه زراعـت     ،یابدکاهش میدرجه سانتیگراد زیر صفر25مناطق گاهی درجه حرارت تا 

عـدم رعایـت تـاریخ و   .اي خواهد دیدرقم مورد کشت زمستانه نباشد خسارت عمدهبدون پوشش برف بوده و
افشانی گندم در این منـاطق  زمان ظهور سنبله و گرده.گرددعمق مناسب کاشت باعث تشدید این مسئله می

تنهـا راه . شـود ها وکاهش عملکرد میباعث عدم تلقیح گلچه،چنانچه با سرماي دیررس بهاره مصادف گردد
.آبیاري مزرعه در روزهاي آفتابی است،جلوگیري از این خسارت

بندي و خشکی شدید هنگام درمرحله دانهیکی دیگر از تنشهاي محیطی این مناطق وزش بادهاي گرم زود
گرم شدن سریع هوا دراین مرحلـه باعـث کـاهش شـدید وزن هـزار دانـه و چروکیـدگی آن        .آخر فصل است

فقط بـا آبیاریهـاي   بندي نزوالت جوي ناچیز بوده وق سردسیر کشورمان در مرحله دانهدراغلب مناط.شودمی
بعضی از اراضی زراعی مناطق سردسیر بدلیل باالبودن سـطح آب  .توان عملکرد مطلوبی تولید نمودبموقع می

.تحت االرضی زهدار بوده و یا داراي عارضه شوري هستند



حفر کانالهاي نسبتاً عمیق عمود بـر  جهـت   .آبیاري اهمیت زیادي دارددر اراضی زهدار مدیریت کشت و
تواند این مشکل را درکنار زهکشی حل نموده وباعث افزایش حاصلخیزي این اراضی آب زیرزمینی ورودي می

آب آبیاري به خـارج از مزرعـه احـداث    مازادهائی جهت هدایت دراین مناطق حتماً باید در مزرعه جوي.شود
2آب آبیـاري کمتـر از   ECمتـر و  میلی موز بر سانتی8خاك کمتر از ECدر اراضی لب شور چنانچه .نمود

میلی موز بر سانتیمتر باشد میتوان با مدیریت صحیح گندم کشت نمود ولی چنانچه شوري بیش از این باشـد  
علـت تجمـع نمـک بـر     در اراضی لب شور به.شود که این گونه اراضی به کشت جو اختصاص یابندتوصیه می
خط گنـدم در نزدیکـی محـل داغ آب فاروهـا     ها باید عرض آنها را کاهش داده و فقط به کشت دوروي پشته

ها که باعث مسمومیت عالوه بر آن از تجمع نمک در اطراف بوتهها شسته شده واقدام نمود تا نمک پاي  بوته
.ودشود جلوگیري نمو باالرفتن فشار اسمزي محیط ریشه می

:دستور العمل فنی براي مناطق سردسیر
آمـاده سـازي زمـین بسـتگی بـه      .شخم زدن معموالً بعنوان اولین قدم درتهیه بستر کاشت است:تهیه بستر

در صورتیکه زمین سال قبل آیش باشد در اولین فرصت بعد از یخبنـدان  .وضعیت محصول قبل از گندم دارد
بـذور  ،این عمل عالوه بر از بین بردن علفهـاي هـرز  . زمین اقدام نمودزمستانه بهتر است نسبت به شخم زدن

گندم حاصل از ریزش کمباین سال قبل را که سبز شده از بین برده و زمین را عاري از علفهـاي هـرز و سـایر    
زمین به همین صورت تا موقع کشت گندم در پـائیز باقیمانـده و در شـهریورماه مجـدداً     .نمایدارقام گندم می

پتاسه ،فسفره،ازته(کودهاي پایه پس از پخش.شودسپس ماله جهت تسطیح کشیده می،شخم و دیسک زده
چنــانچه محـصول قبلی جـالیز .گرددبا بذرکار ردیفی کشت انجــام مینسبت به احداث فارو اقدام و) وروي 

اصله بعد از برداشت جالیز باید نسبت بـه  بالف،زمینی باشدیا سیب) هندوانه یا طالبی و گرمک ،خیار،خربزه( 
از بین بردن جوي و پشته و شخم زدن زمین اقدام نمود و بعد از آن عملیات در نیمه دوم شـهریورماه مشـابه   

.روش قبل انجام شود
مشروط بر آنکه زراعت گندم بعد از برداشـت  ،گیرددر صورتیکه کشت گندم بعد از چغندرقند صورت می

باید بالفاصله بعد از خارج کردن چغندرقند از خاك با رطوبت باقیمانده نسبت به شـخم و  ،په نشودچغندر کر
بهتر است از ارقام گندمی که داراي تیپ رشد بهاره ـ پائیزه  توضیح اینکه .آماده سازي زمین اقدام کرد

.هستند جهت کشت بعد از چغندرقند استفاده نمود) بینابین ( 
اي مانند یونجه یا شبدر در  آنها کشت شده اي هستند که نباتات علوفهاراضی،ی کشت گندمبهترین اراض

بـوده و زمـین   درصد مواد آلی خاك نیز باال،در این صورت عالوه برتأمین قسمتی از ازت موردنیاز گیاه. باشد
کشـت  .رد را برداشـت توان حداکثر عملکمی،درصورت رعایت اصول به زراعی دیگرعاري از علف هرز است و

این مورد نیز دراي است وباقال و لوبیا نیز مانند نباتات علوفهعدس،،ماش،نخود:گندم بعد از حبوباتی مانند



ماله و فاروئر ،دیسک،زمین را شخم اولیه زده و در شهریورماه مجدداً شخم دوم،باید بالفاصله بعد از برداشت
بگردان و ذرت مشروط بر اینکه نیاز غذائی گندم از طریـق مصـرف کودهـاي    کشت گندم بعد از آفتا.بکار برد

)خـردکن (یـا بوسـیله چـاپر    بهتر است بقایاي گیاهی از زمین خارج و.گرددشیمیایی تامین شود توصیه می
ازتـه جهـت جلـوگیري از بهـم     مصرف بیشتر کود. خرد شده و سپس نسبت به تهیه زمین سریعاً اقدام گردد

کشت ارقام باتیپ رشد بینابین در اینگونـه  .گرددخاك توصیه می) نسبت کربن به ازت(C/Nل ادخوردن تع
.شوداراضی بیشتر توصیه می

ضـرورت اسـتقرار گیـاه و گذرانـدن     با توجــه به کاهش دما در اقلیم سردسیر در آبـان مـاه و  :تاریخ کاشت
کشت بموقع در ،آن جهت مبارزه با خطر سرمازدگیمراحل اولیه رشد وکامل نمودن مرحله پنجه زدن قبل از 

تاریخ کاشت اغلب استانهاي سردسیر کشورمان نیمه اول .مناطق سرد از اهمیت خاصی برخوردار است
در نیمـه اول  ،توان گفت ارقامی که داراي تیپ رشد زمسـتانه هسـتند  بطورکلی می.مهرماه است

هستند در نیمـه دوم مهرمـاه   ) پائیزه ـ بهاره  ( ین مهرماه و ارقامی که داراي تیپ رشــد بینــاب
توانـد اراضـی اوائـل    درصورتی که زارعی داراي سطح زیرکشت زیادیسـت مـی  . باید کشت شوند

نیمه دوم مهرماه را به کشت رقم با تیپ رشد بینـابین اختصـاص   مهرماه را به رقم تیپ زمستانه و
.بدهد

از .شوند باید از ارقام مناسب تیپ بینابین استفاده نمایدیز کرپه مینبدین ترتیب در اراضی که کشت آنها
آماده شـدن زمـین و سـپري    در صورت دیر. االمکان باید خودداري نمودکشت کرپه ارقام تیپ زمستانه حتی

توان اقدام به کشت زندانی ارقام بهاره مقاوم به سـرما در نیمـه دوم آبـان و یـا     شدن فصل مناسب کاشت می
در بهـار بـا ذوب شـدن برفهـا و     در این صورت بذر در زیرخاك به صورت زنده باقیمانـده و ،ئل آذرماه نموداوا

هر حال تأخیر در کشت باعث کـاهش  در.نمایندجوانه زده و رشد خود را آغاز می،مساعدشدن درجه حرارت
.نشان داده شده است5محصول خواهد شد که دامنه این کاهش در نمودارشماره 

میزان بذر در واحد سطح در یک زراعت آبی خوب که عملیات آماده سازي بسـتر، بخـوبی انجـام    :میزان بذر
جهـت تـأمین   ،چنانچه رقم از ارقام کم پنجـه باشـد  .تابع خصوصیات زراعی رقم مورد کشت است،شده باشد

رقـام پرپنجـه اسـتفاده شـود     در صـورتیکه از ا تعداد مناسب سنبله در واحد سطح باید میزان بذر را افزایش و
بهتر است مقـدار  ،با توجه به اینکه وزن هزار دانه ارقام مختلف متفاوت است.توان کاهش دادمقدار بذر را می

دانـه مقـدار بـذر در    اساس تعداد دانه در متر مربع مشخص و با احتسـاب وزن هـزار  سطح را بربذر در واحد
-550توان گفت براي ارقام کم پنجـه تعـداد   کلی میام شده بطورطبق مطالعات انج. محاسبه نمودهکتار را



دانـه در  400-450کیلوگرم در هکتار و براي ارقام پرپنجـه تعـداد   200-220دانه در متر مربع معادل 450
.هکتار منظور کردکیلوگرم در160-180مترمربع معادل 

کشت بذر در ،در زمستان و فصل یخبندانبا توجه به خطر سرمازدگی گیاه:فواصل و روش کاشت،عمق-
قبـل از  بذوریکه در عمق مناسـب کشـت نشـوند و   .می باشدعمق مناسب عامل مهمی در کاهش این عارضه 

هـائی هسـتندکه در مزرعـه از    حتی در ارقام مقاوم به سرما اولین بوته،رسیدن فصل سرما توسعه کافی نیابند
.شوندز مزرعه میسرما خسارت دیده و باعث کاهش درصد سب
بدیهی است چنانچه ارقامی معرفـی  .شودسانتیمتر توصیه می5-6عمق کاشت در مناطق سردسیر حدود 

.میزان عمق کاشت را افزایش دادتوانشوند که داراي طول کلئوپتیل بیشتري باشند می
ر اراضـی سـبک عـرض    د.ها در زراعت آبی تابع بافت و جـنس خـاك اسـت   فواصل خطوط و عرض پشته

در بررسیهاي انجام  شده در خاکهاي با .تواند افزایش یابدها میها کمتر و در اراضی سنگین عرض پشتهپشته
. گـردد متر توصیه مـی سانتی18-20سانتیمتر و فاصله  خطوط از هم 60بافت متوسط فاصله دو فارو از هم 

.سانتیمتر کشت خواهد شد15ـ18ترتیب روي هــر پشــته سه خط بفاصله بدین
فاصـله و  ،توان بذر را در عمقزیرا بدین طریق می،کشت با بذر افشان ردیفی است،بهترین روش کاشت

در کشـت بـا   .حداقل ممکـن رسـاند  ه ها رقابت بین آنها را بتا با تنظیم فاصله بین بوته،محل مناسب قرارداد
شوند کـه  متی از بذور در اعماق مدفون و بخشی نیز سطحی کاشته میبذرافشان سانتریفیوژ و احداث فارو قس

اسـتفاده از بـذر   .خواهـد داشـت  در این صورت کاهش درصد سـبز و افـزایش خطـر سـرمازدگی را در بـر     
مناسبترین روش کشت در ،نمایدمیایجادنیزبذرفاروهاي مجهز به فاروئر که عالوه برکشتافشان

.مناطق سردسیر است

یاري گندم آب
درصـد  35حـدود  .کمربند مناطق کویري دنیا واقع شـده اسـت  ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی که در

درصد داراي اقلیم نیمه خشک که تنها بخشـی از آن  20بیابانی و هواي خشک ومساحت کشور داراي آب و
.امکان زراعت بصورت آبی و دیم دارد) درصد 50(

اي بوده و سهم مناطق مرطوب هواي مدیترانهدرصد داراي آب و5قی مانده مساحت کشوردرصد با15از 
.درصد است که قسمت عمده بخش مرطوب کشور را کوهها پوشانده است10تنها 

درصـد عنـوان گردیـده اگرچـه در     36طبق آمارهاي موجود در انتهاي برنامه دوم راندمان آبیاري حـدود  
.می باشددرصد هم 25هاي آبیاري کمتر از اندمان آبیاري در برخی از شبکهبرخی از گزارشات ر



هایی کـه بخشـی از نیـاز آبـی آنهـا منطبـق بـا        باتوجه به اعمال کم آبیاري در کشور و همچنین در زراعت
مان گذاري در زمینه افـزایش رانـد  شود تنها سرمایهدرصد تصور نمی36بارندگی است و قبول راندمان آبیاري 

.این صورت به اصل کارآئی مصرف آب باید توجه گرددحل نجات کشور از بحران کم آبی بوده درراه
هایی بنابراین بهبود کارآیی یک وظیفه دوگانه اي است که اوالً باید جلوي تلفات آب گرفته شود و ثانیاً وارتیه

اکم بوته حـداکثر اسـتفاده بعمـل آیـد     رکشت گردد که محصول آن باال باشد و از تمام نقاط زمین به لحاظ ت
)Water Productive(.
هاي آبیاري برداري از شبکهاصالح مدیریت در بهره-1
درحال حاضر کارآیی مصرف آب در بخش زراعت فاریـاب کشـور از   :بهینه سازي مصرف آب در کشاورزي-2
هزار متـر  11مصرف حدود .پائین استکند این رقم بسیار کیلوگرم به ازاء هر متر مکعب آب تجاوز نمی5/0

.از فقدان یک مدیریت آبیاري در سطح مزارع حکایت داردمکعب آب در هکتار
اکثر قریب به اتفاق اراضی کشور به روشهاي سنتی که منطبـق بـا میـزان    :اصالح ساختار آبیاري در مزارع-3

کارآیی مصرف آب در این گونـه  . گردندمیحق آبه هر نفر و میزان مالکیت افراد است آبیاري ،گردش آب،آب
هـــاي موجـــود در مصـــرف آب در کشـــور تـــرین چـــالشاراضـــی بســـیار پـــائین اســـت کـــه از عمـــده

.می باشد
.طریق اصالح ساختار آبیاري در مزارع امري اجتناب ناپذیر استازآبمصرفکارآییافزایش

بلکـه الزم  مـی باشـد  هاي مدرن تحت فشار نبه سیستماصالح ساختار آبیاري به معنی تجهیز کلیه مزارع
ترین سیستم آبیاري و آبرسانی بکار گرفته شود که هر کـدام از روشـها برحسـب    است در هر موقعیت مناسب

در حال حاضر باتوجه بـه توپـوگرافی خـاك    .شرایط وخصوصیات و امکانات جایگاه خاص خود را خواهدداشت
بــــدالیل زیرمــــورد تأکیــــد ) نشــــتی(آبیــــاري فــــاروئی ،مــــزارع و نــــوع عملیــــات بسترســــازي

.می باشد

سرعت کشت به منظور رعایت تاریخ کاشت - 1
پائین بودن هزینه آبیاري - 2
جوئی درمصرف آب صرفه- 3
سبز یکنواخت محصول و استفاده از بذر کمتر - 4
.امکان استفاده از سیستم فارویی در اراضی که داراي محدودیت آبی هستند- 5

عـرض  در رابطـه بـا طـول و   .می باشده از تجارب گذشتگان بعنوان راهگشا در این امر بسیار مهم استفاد
توجـه قـرار گرفتـه و سـعی گـردد      میزان آب در دسترس مورد،بافت خاك،زمینها حتماً بایستی شیبپشته
.ظر گرفته شودو عمق جویها نیز به تناسب شیب و بافت خاك در ن) کله قندي نباشد (ها حتماً صاف پشته



و .آب دارند ایجاد این روش بایسـتی بـا احتیـاط انجـام گیـرد     اراضی که محدودیت شوري در خاك ودر
عرض نوارها بایستی ضریبی از دهانه درو کمبـاین و طـول   .آبیاري کرتی نواري از اولویت برخوردار استروش

.نوارها بسته به شیب و بافت خاك متغیر خواهد بود
منظور ه ب.اي برخوردار استشود از اهمیت ویژهنامیده می» خاك آب«گندم که بنام ولین آبیاري مزرعها

ها سیاه شدن پشتهتاباال بردن درصد سبز مزرعه و یکنواخت آن آب باید در فاروها به مالیمت جریان داشته و
در .کشد ادامه یابـد عت طول میسا20-24و جذب آب بوسیله خاك که حدود ) آبیاري کامل سطح مزرعه ( 

اراضی رسی در صورتی که خطر سله بستن زمین وجود داشته باشد باید آبیاري دوم بفاصله پانزده روز بعـد از  
.اولین آبیاري در صورت عدم بارندگی انجام شود

هش درجه حرارت با کا.در سالهاي با بارندگی نرمال معموالً دو بار آبیاري پائیزه براي گندم کافی اسـت 
.از آبیاري مزرعه باید اجتناب نمود،رسدبندان در شب فرا میمحیط و فرارسیدن سرما که خطر یخ

نقش تغذیه گیاهی در زراعت گندم 
براي بدست آوردن عملکرد بیشتر و ارتقاء کیفیت محصول تولیـدي تغذیـه گیـاهی    ،به طورکلی در زراعت

متفـاوتی از عناصـرغذایی در برنامـه    ر در زراعت گنـدم نیـز بایسـتی مقـادیر    بدین منظو. اهمیت بسزایی دارد
مناسب کودي هـر کـدام از عناصـر غـذایی     براي بدست آوردن مقادیر صحیح و.کوددهی در نظر گرفته شود

.بررسی قرار دادبایستی اقدامات متعددي را به طور مستمر و آگاهانه مورد
اقدامات متعددي از قبیل ایجاد تعادل بین مقادیر مصرف انواع ،ي مصرف کودهاسازبهینهدرارتباط با برنامه

کـاهش مصـرف کودهـاي    ،از طریق تغییر نحوه مصرف کودهـاي ازتـه  ) ازته، فسفاته و پتاسه(کودهاي اصلی 
ضمناً با توجه بـه  .فسفاته و توصیه افزایش مصرف کودهاي پتاسه براساس نتایج تحقیقاتی صورت گرفته است

ها کـه رفـع کمبـود    بهبود سالمتی جامعه مصرف انواعی دیگر از کودها تحت عنوان ریزمغذيرورت ارتقاء وض
هـا شـامل کودهـاي میـان مصـرف      ریزمغـذي .مرسوم شده است،آنها ارتباط تنگاتنگی با سالمتی انسان دارد

سولفات ،سولفات آهن،روينظیر سولفات (کودهاي میکرو و)سولفات منیزیم ،مانندانواع کودهاي گوگردي(
که هر کدام از آنها نقش بسزایی را در تولید محصول از نظر کمی ،هستند) سولفات منگنز و اسیدبوریک،مس

.کیفی و یا برقراري ایجاد تعادل در میزان مصرف سایر کودها دارندو

اهمیت شناخت عالیم کمبود عناصر غذایی درگندم 
مناسب کودي براي هـر یـک از عناصـر    دید براي بدست آوردن مقادیر صحیح وطوري که اشاره گرهمان

روش آزمـون خـاك از مـوارد    عالوه بر.غذایی بایستی موارد متعددي را به طور مستمر و آگاهانه مدنظرداشت
گندم نیز هماننـد سـایر محصـوالت زراعـی بـاالخص      . دیگر ضرورت شناخت عالیم کمبود عناصر غذایی است



که بـا شـناخت ایـن    ،دهدبعضاً اثرات سمی عناصر غذایی را از خود بروز مییم خاصی از کمبود و یاغالت عال
در .توان به رفع هر یک از کمبودها و در نتیجه فراهم نمودن شرایط رشد مطلوب گندم همت گماردعالیم می

.مفصل به این مقوله پرداخته شده استتغذیه گندم آبی و دیمفصل 



دومفصل 

کشت گندم دیمدستورالعمل فنی

تهیه و تدوین: 
موسسه تحقیقات کشاورزي دیم کشور 

دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي



میلیون تن متغیر 632تا 520بین میالدي 2005تا 1990هاي سالتولید گندم در جهان طیمیزان
نه تنها کاهش ولی میزان تولید آنطی سال هاي اخیر کاهش یافتهگندم کشت زیرسطحچه اگر.بوده است

مل اصلی افزایش تولید گندم در جهان، افزایش عملکرد در عا. نداشته بلکه افزایش نیز نشان داده است
میلیون هکتار متغییر بوده و میانگین 2/4الی 8/3از سطح زیر کشت گندم دیم .بوده استواحد سطح
توسعه می توان به افزایش متوسط عملکرد گندم دیم از عوامل مهم و مؤثر در . بوده است1180عملکردآ ن 

، تامین نهاده ها نظیر کودهاي هاکودپذیر، پرمحصول و مقاوم به بیماري معرفی شده،واریته هاي گندم کشت 
.اشاره نمودبه کارگیري دستورالعمل فنی گندم و مدیریت مزارع راشیمیایی، 

در کنار تالش براي افزایش عملکرد گندم، ارائه یک راهکار مناسب براي الزم به ذکر است که
ی در خصوص مدیریتهاي زراعی، تهیه بستر بذر با توجه یارایه دستورالعمل هاي اجراساماندهی دیمزارها بویژه 

پتانسیل تولید بستر الزم براي افزایش کمی و کیفی ،به اصول خاك ورزي حفاظتی و توجه به شرایط اقلیمی
اكامکانات و ادوات الزم براي خ: در صورت تحقق، الزاماتی از قبیلبطوریکه گندم را فراهم نمود

معرفی ارقام با توجه به افزایش عملکرد،،ورزي حفاظتی، کارنده ها تامین به موقع نهاده ها
1450و مدیریت خوب مزارع رسیدن به متوسط عملکرد نیازهاي اقلیمی، کاهش ضایعات تولید

.کیلوگرم در هکتار دور از دسترس نیز نمی باشد

بهاره گندم طی سالهاي متمادي در روي ارقام زمستانه وبراساس تجارب حاصل از اجراي آزمایشات مختلف 
هـوایی و تیـپ رشـد    از نظـر آب و کشور، مناطق کشت گندم دیـم کشـور  ایستگاه تحقیقاتی پراکنده در12

.به سه اقلیم اصلی بزرگ تقسیم گردیده است،ها و ارقام زراعی گندمواریته
) ر شمال شرقشمال غرب و غرب و پراکنده د( اقلیم بزرگ سردسیر - 5
)پراکنده در غرب کشور (اقلیم بزرگ معتدل - 6
) شمالپراکنده در غرب، جنوب غرب، جنوب،(اقلیم بزرگ گرم و نیمه گرم - 7
کـه اقـالیم فـوق داراي    مـی باشـند   هاي اصلی داراي اقلیم هاي کوچکتري از نظر بارندگی کدام از اقلیمهر

کار و هاي کشت ولذا در هر اقلیم شیوه. عت گندم دیم هستندفاکتورها و عوامل محدود کننده مختلف در زرا
.می باشندهاي متفاوتی قابل توصیه واریته

:فاکتورهاي مهم و مؤثر در تولید گندم دیم عبارتند از
ارقام گندم و پتانسیل هاي ژنتیکی آنها- 6
)رمااز قبیل میزان و توزیع زمانی بارندگی، دما، رطوبت نسبی و گ(عوامل محیطی - 7
تهیه بستر بذر با توجه بـه اصـول خـاك ورزي حفـاظتی، تـاریخ      ( به کارگیري یافته هاي تحقیقاتی - 8

) مصرف به موقع نهاده ها کشت، عمق کاشت، رعایت تناوب، مدیریت درست و
مدیریت هاي زراعی و مزرعه- 9

فاکتورهاي اجتماعی و اقتصادي -10



هاي مختلف کشور که بـه بـیش از   اقلیمتی گندم در نقاط وهاي تحقیقانتایج حاصل از اجراي طرحها و پروژه
رقم اصالح شده گندم نان و دوروم با پتانسیل تولید باال و داراي 17به معرفی بیش از رسد منجرسال می18

هـاي مختلـف   هاي اصلی که هرکدام داراي عوامل محدودکننـده و تـنش  سازگاري و پایداري عملکرد در اقلیم
خشکی آخر فصل، خشکی ممتد، سرماي زمستانه، سرماي دیررس و گرماي آخر غیرزنده مثلهايمانند تنش

.گردیده است) LR(اي و زنگ قهوه) YR(فصل و از تنشهاي زنده شامل بیماریهاي قارچــی مثل زنگ زرد 
در سالهاي خارجی تن درهکتار که از ارقام اصالح شده جدید داخلی و2-5/3باتوجه به عملکردهاي بیش از 

معرفـی ارقـام   گفـت کـه از نظـر   مـی تـوان  هر سه اقلیم حاصـل شـده اسـت    اخیر درمزارع زارعین نمونه در
تـا  مـی باشـد  تولیـد  کـه فـاکتور مهـم در   ) هاي اصـلی اقلیم(سازگار در شرایط محیطی مختلف وپرپتانسیل

و توزیع کافی بذور ارقام جدید هر چند که به دلیل عدم تهیه.حدودي امروزه موفقیت هایی حاصل شده است
درسـتی  ه بینی شده طرح گندم در سالهاي گذشته باصالح شده درسطح پیشدر بین زارعین استفاده از بذور

طرفی با توجه به گسترده بودن زراعت گندم دیم در کشور و وجود شرایط خاص آب و تحقق نیافته است و از
چه بیشـتري در هاي محیطی نیز الزم بوده و بایستی مطالعه هرريهوایی توجه به تهیه ارقام متنوع با سازگا

. این خصوص در مراکز تحقیقاتی کشور صورت گیرد

: عملیات زراعی
ورزي در دیمخاكعملیات 

آماده سازي زمین تحت عنوان عملیات خاکورزي صـورت مـی  دیم محصوالت براي زراعتنخستین مرحله 
سانتی 15در عمق بیش از خاك ورزي اولیه عموماً. باشدزي اولیه و ثانویه میگیرد شامل دو بخش خاك ور

ار از آن، باز نمودن ذرات خاك جهت نفوذ آب، هوا و ظمتر خاك انجام می شود، و هدف هاي اصلی و مورد انت
در منـاطق دیـم اصـول حـاکم در عملیـات زراعـی       . ایجاد محیطی مناسب براي رشد و توسعه ریشه می باشد

. ت از خاك باشدظبایستی با هدف ایجاد شرایط مناسب به منظور استفاده بهینه از نزوالت آسمانی و حفا

:اي داشته و باید تامین کننده موارد زیر باشدعملیات خاك ورزي نقش تعیین کنندهدر این راستا
آبی و باديي از فرسایشکاهش روان آب و جلوگیرموجبافزایش نفوذ پذیري خاك نسبت به نزوالت که -1

.می گردد
.افزایش قابلیت نگهداري آب در خاك-2
.حفظ مواد آلی در خاك و امکان افزایش آن-3
.کاهش تبخیر غیر مفید-4
مبارزه موثر با علفهاي هرز که مصرف کننده جدي آب در شرایط دیم می باشند-5

ایـن  .بکند که سطح خاك سـخت و متـراکم نباشـد   بیشترین مقدار نزوالت هنگامی می تواند در خاك نفوذ
که ترجیحاً یک الیه ریز کلوخه اي مقاوم به فرسایش و پوشیده با بقایاي گیاهی قبـل از  می باشدبدین معنی 

به همین دلیل در شرایط فوق بایستی ادواتی کـه خـاك را کـامالً برگـردان نمـی     . فصل بارندگی موجود باشد
ــود    ــرده شـ ــار بـ ــه کـ ــد بـ ــاربرد روش      بر. کننـ ــد کـ ــی دهـ ــان مـ ــه نشـ ــام یافتـ ــاي انجـ ــی هـ رسـ



در سـطح صـاف بـه    راخاك ورزي که موجب باقی گذاشتن بقایاي گیاهی در خاك می شود، فرسایش بـادي 
.کندمیدرصد کنترل 87درصد و در سطح ناهموار به میزان 55میزان 

صـد وزن خــود آب جـذب کنـد، در     در 90تا 80اي گیاهی در یک محیط اشباع از بخار آب می تواند یبقا
بنـابراین، بـاقی نگـه    . کننددر صـد آب جذب می20تا 15صورتی که تحت همــان شرایط مواد رسی فقط 

موجب فراهم آوردن محیطی مناسب بـراي نفـوذ آب در خـاك، کـاهش     داشتن بقایاي گیاهی در سطح خاك
منـاطق  دیمـات  ، در ذخیـره آب مخصوصـاً در   تبخیر از سطح خاك، و با به دام انداختن برف در سطح مزرعه

چنین باقی ماندن بقایاي گیاهی در سطح خاك و وجـود انبـوه ریشـه    هم. تواند بسیار موثر باشدسردسیر می
لخت و عاري از مواد یاد شده، فشردگی خاك را کاهش می هاي سطحی گیاهان در خاك در مقایسه با زمین

سیر دیم که بخش عمده نزوالت آسمانی در فصل سرما و به صـورت  دهد، لذا در مناطق سردسیر و نیمه سرد
انتخـاب  . می باشـد برگردان نمی کنند ضروريبرف می باشد، استفاده از ادوات خاك ورزي که خاك را کامالً

به فاکتورهایی نظیر نوع و مقدار علفهاي هرز، ساختمان و بافت خاك، تنـاوب  وسیله خاك ورز در شرایط دیم 
در .ل دوره آیش، پتانسیل فرسایش، میزان بارندگی و زمان انجام عملیات خاك ورزي بستگی داردزراعی، طو

از مسائل اصلی تولید محصوالت دیـم در نـواحی دیـم    هاي مختلف تناوب زراعی، ذخیره آب در خاكسیستم
.است

ورز در شرایط دیمانتخاب وسیله خاك
هاي هرز، ساختمان و بافـت خـاك،   مقدار علفنوع و: هایی نظیرورز در شرایط دیم به فاکتورنوع وسیله خاك

ورزي نوع تناوب زراعی، طول دوره آیش، پتانسیل فرسـایش، میـزان بارنـدگی و زمـان انجـام عملیـات خـاك       
از مسـائل اصـلی تولیـد محصـوالت دیـم در      هاي مختلف تناوب، ذخیره آب در خاكدر سیستم.بستگی دارد
مرطوب است، به نحوي که گیاه بعدي دچار تشنگی شدید نشده و تولید مناسـبی را  خشک و نیمهنواحی نیمه
. د تحت تاثیر تخلخل و جرم مخصـوص ظـاهري خـاك باشـد    می تواننفوذ و حرکت آب درخاك . داشته باشد

ظاهري خاك با یکدیگر نسبت عکس داشته و فاکتور تعیین کننده نفوذ آب در خاك تخلخل و جرم مخصوص
د به وسیله می توانهاي سطحی خاك که آب ذخیره شده در الیه. م مخصوص ظاهــري خاك استعموماً جر

تـامین گـردد، در دوره اولیـه    ) ورزيورزي و یا بی خـاك در صورت اعمال روش هاي کم خاك(بقایاي گیاهی 
قسمت مــرکزي  تحقیقات انجام یافته در.رشد گیاه یعنی دوره جوانه زدن و استقرار گیاه اهمیت زیادي دارد

دهد که گیاهان از آب ذخیره شده بین دو دوره کاشت نسبت به آبی که در دوره فالت بزرگ امریکا نشان می
بقایاي گیاهی در یک محـیط اشـباع از بخـار    . کنند، به طور مطلوبتري استفاده میمی گرددرشد گیاه ذخیره 

رتی که تحت همــان شرایط مواد رسی فقط در صد وزن خـود آب جذب کند، در صو90تا 80د می توانآب 
بنابراین، باقی نگه داشتن بقایاي گیـاهی در سـطح خـاك بـه موجـب      . کنندجذب میدر صـد آب20تا 15

براي نفوذ آب در خاك، کاهش تبخیر از سطح خاك، و با به دام انـداختن بـرف   فراهم آوردن محیطی مناسب
چنـین بـاقی   هم. د بسیار مـوثر باشـد  می تواناطق سردسیر دیم در سطح مزرعه در ذخیره آب مخصوصاً در من

هاي سطحی گیاهان در خاك بـه میـزان دو سـوم، در    ماندن بقایاي گیاهی در سطح خاك و وجود انبوه ریشه
لـذا در منـاطق سردسـیر و    . دهـد لخت و عاري از مواد یاد شده، فشردگی خاك را کاهش میمقایسه با زمین



، اسـتفاده از ادوات  می باشدخش عمده نزوالت آسمانی در فصل سرما و به صورت برف سردسیر دیم که بنیمه
.می رسدکنند امري ضرروري به نظر ورزي که خاك را کامال برگردان نمیخاك

زراعیتناوب
ازخسـتگی جلـوگیري جهـت بـه خاكحاصلخیزيرعایتهمومحصوالتتنوعلحاظازهمزراعیتناوب

ترکیبـات ترشحوغذائیعناصرتعادلعدمازعمدتاً ناشیواستگیاهیکپیدرپیکاشتنتیجهکهزمین
خـانواده  بطـورکلی .مـی باشـد  ضـروري کامالً،استگیاهانریشهازکنندهمسمومبیوتیکهايآنتیومختلفه

ووجینـی گیاهـان مقابلدروباشندمیهوموسیاخاكآلیلیهاومواددهنده،ايعلوفهنباتاتوگندمیان
استفادهکهدهدمینشاناخیرچندسالهبررسیهايومطالعات.می باشندآلیموادکنندهمصرفجاتصیفی

رطوبتذخیرهوظحفدرچندانیتأثیرخنکومرتفعمناطقاستثناءبهبارندگیپراکنشبهتوجهباآیشاز
ـگنـدم   زراعـی تناوبازمکرراستفادهعوضدرونمایدمیدرصد تجاوز10از بندرتونداشتهخاك

خــــاكشــــدنفرســــودهوشــــدنفقیــــرموجــــبآیــــش
بـه توجهباوزیادتراستبارندگیازناشیخسارتباشدخشکترهواوآبچههرتصور،برخالف. گرددمی

درایـران کشـور ،شناسـی نظر اقلـیم ازاستشدهبرآوردمیلیمتر240کهایراندرسالیانهنزوالتمیانگین
.آیدمیبشمارجهانخشکنیمهوخشکمناطقشمار

هکوتـا زمانهـاي دروشـدید رگبارهـاي غالباً بصورتکهاستاینخشکمناطقدربارندگیهاخصوصیاتاز
درصـد  50منـاطق ایـن درکـه نیسـت بعیـد ودارنـد بـدنبال رازیاديسطحیجریانهايکهشوندمینازل

خـاك بـا بـاران قطـرات برخـورد اثردر. گیردصورتبارانیروزهايدرصد15تا 10در فقطساالنهبارندگی
باعثامراین. گرددمیمسدودریزذراتبوسیلهخاكمنافذوشدهشکستهسطحیالیههايخاکدانه،لخت

ومسـدود شـده  بسـادگی خـاك منافذ،رسیخاکهايازبسیاريدر. شودمیآبنفوذسرعتسریعکاهش
ویافتهافزایشروانابمیزانوکندمیپیداتقلیلبشدتسنگینبارندگیدقیقهچندازپسآنهانفوذپذیري

.شودمیخاكشدیدفرسایشبهجتاً منجرنتی
نـزوالت میـزان کـه رامنـاطقی اراضـی کلیهمی شودپیشنهاد آبیوباديفرسایشهايازجلوگیريبراي
خـودداري منـاطق ایـن درزراعتازودرآوردهطبیعیمراتعبصورتباشدمیلیمتر250از کمترآنهاساالنه
سیستموکرداستفادهاسترالیاجنوبدرآمدهبعملتجربیاتازبیشتر،بارندگیمیزانبار مناطقیدوگردد

هممکملعاملدویعنیدامداريوزراعتتلفیقسیستمبعبارتییا)مرتعـغلهزراعیتناوب(فارمینگلی
جلـوگیري خـاك فرسـودگی ازهـم وآیدبعملمعقولستفادهازمینازآیشبجايهمکهنمودپیشنهادرا

مناطقشبیهشرایطیومی باشدخشکوطویلتابستانهايونسبتاً کمبارندگیداراياسترالیاجنوب. شود
آنکشـاورزي تولیـدات درانقالبـی انـد توانسـته زراعیسیستماینبکارگیريباکهداردراایرانخشکنیمه

برابـر چهـار را بـه دامـی تولیـدات وبرابـر دوبهرابعديغلهمحصولبطوریکهآورندبوجودخیزغلهمنطقه
انددادهافزایش

6زمـانی مـدت یـک درآیشـغله  بجايلگومـ غله  تناوبسیستماجرايباایکارداموسسه تحقیقاتدر
آزمایشاتازحاصلهنتایج. استداشتهافزایشدرصد75مزرعهسوددهیودرصد100تعدادگوسفندانساله



معنـی تفـاوت هیچگونهنیزحیدرلوایستگاهدرسرداريگندمباآیشونخودوروغنیآفتابگردانتناوبهاي
هیچگونـه بـدون بنـابراین . استندادهننشاتناوبهاایندرسرداريگندمعملکردکاهشیاافزایشدرداري

بارنـدگی میلیمتـر 300بـاالي کهمناطقیدرآیش-غالتتناوبسیستمازآیشحذفبهمی تواننگرانی
هـاي یونجـه واسپرسوگاودانهخلر،،ماشکمثلايعلوفهلگومهايازاولدرجهدرآنبجايواقدامدارند
.نموداستفادهروغنیآفتابگردانازسومدرجهدرونخودوعدسمثلحبوباتازدومدرجهدروالهیکس

انتخاب بذرگندم
موقع انتخاب بذر در نظر گرفـت شـامل   فاکتورهائیکه در انتخاب نوع بذر داراي اهمیت زیادي بوده و باید در

محصول همچنین گیاه و.می باشدنبودن با بذر سایر محصوالت خلوص بذر و مخلوط ،باالبودن قوه نامیه بذر
نیـز  اي و پرمحصـولی و مقاومـت نسـبت بـه امـراض و     بذر باید داراي خواص مطلوبی مانند تطابق منطقهاین

. کیفیت نانوائی مطلوب بوده و بذر باید با سموم قارچکش ضدعفونی شده باشد

میزان بذر 
کاستن اثرات خطرنـاك تـنش خشـکی    ،و مطمئن، داشتن تراکم بوته مناسببراي دستیابی به محصول باال

تراکم مناسـب زراعـت گنـدم دیـم در اقـالیم      (رعایت تراکم مناسب در زراعت گندم دیم بسیار ضروري است 
میزان بذر عموماً بسته به نـوع خـاك، بسـتر    ). می باشدبذر در متر مربع متغیر 450تا 300مختلف کشور از 

کم پنجه بـودن و کودپـذیري و وزن هـزار    (اقلیم مربوطه و خصوصیات رقم ریخ کاشت، روش کاشت وبذر، تا
کشت بموقـع باتوجـه بـه رقـم بـذر مصـرفی در کشـور بـا         در یک بستر مناسب و.می باشدمتفاوت ..) .دانه و
.می باشدکیلوگرم در هکتار متغیر 165تا 100کاري بین خطیروش

کند و رشد و توسـعه  ها بروز میرقابت شدید بین بوته) میزان بذر زیاد(هاي باال ر تراکمدر اراضی کم بازده د
در صورت بروز تنش خشـکی خصوصـاً در   . می گرددها ریشه محدود شده و موجب عدم استقرار مطلوب بوته

) 1378روسـتایی و صـادقی،   (بیننـد  هایی پا کوتاه شده و بیشـتر خسـارت مـی   اول فصل زراعی چنین زراعت
یابـد و  اي از رشـد افـزایش مـی   ارتفاع گیاه در صورت بارندگی در مرحله، تراکم بیش از حد بوتههمچنین در

هـا در واحـد سـطح    حد بوتـه در صورت وقوع تنش خشکی نیز تراکم بیش از. می گرددباعث ورس در مزرعه 
هـایی کـه تـنش    ، لـذا در محـیط  می گرددموجب کاهش ارتفاع بوته، طول سنبله، وزن وتعداد دانه در خوشه 

مناسب در مزرعه گندم تراکم بوته. می شوندهایی دچار کاهش محصول گرماي آخر فصل دارند چنین زراعت
همچنـین تـاخیر   ) 1378روسـتایی، (بیشـترین تـاثیر را در عملکـرد دارد    ) تعداد سنبله در واحـد سطح(دیم 

که نتیجه آن عدم فرصت الزم بـراي رشـد   می شودیه ها در مرحله اولدرکشت باعث عدم رشد کافی گیاهچه
ازنتـایج  . یابـد هایی بسیار کـاهش مـی  که تحمل به تنش در چنین بوتهمی گرددها ریشه و استقرار اولیه بوته

هـا  به کاهش درصد سبز بدلیل مواجهه با دوره یخبندان و نیز کاهش تعداد سنبلچهمی توانهاي کرپه زراعت
دانه بدلیل مچنین در برخی شرایط باعث بادزدگی گندم و کاهش تعداد دانه و وزن هزارو ه) تنش اول فصل(

.مواجهه با گرماي آخر فصل اشاره کرد



هاي مختلف به تفکیک ارقام زراعی مربوطه در صـفحات بعـد   میزان بذر الزم براي زراعت گندم دیم در اقلیم
.آمده است

:هاي زیر داراي اهمیت استدر شرایط دیم از جنبهاستفاده دقیق از میزان بذر توصیه شده 
.استفاده از میزان بذر توصیه شده باعث افزایش تولید پنجه بارور می شود-1
اي بدلیل مصرف رطوبت و مواد غذائی جهـت تولیـد محصـول    بوتهبا مصرف صحیح میزان بذر، رقابت بین-2

.یابدبیشتر در مقایسه با تراکم زیاد کاهش می
صرف میزان صـحیح بـذر باعـث افـزایش وزن هـزار دانـه و طـول سـنبله در مقایسـه بـا تـراکم بیشـتر             م-3

.می شود
کـاهش عملکـرد   جلـوگیري از میزان بذر توصیه شده بویژه در شرایط خشکی و خشکسـالی باعـث   رعایت-4

.خواهد شدگندم 
تولید ته ها شده و در نتیجه راندمان استفاده بیشتر بذر در واحد سطح باعث کاهش ارتفاع و علفی شدن بو-5

بـین ارتفـاع بوتـه و عملکـرد دانـه      ) بویژه در منـاطق سردسـیر  (محصول کاهش می یابد زیرا در شرایط دیم 
.همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد

استفاده از بذر گواهی شده بجاي بذر خود مصرفی در تعیین میزان تراکم خیلی مهـم بـوده و باعـث سـبز     -6
.می گرددنواخت مزرعه و عملکرد بیشتریک

:بنابراین با توجه به مراتب ذکر شده
می باشددانه در متر مربع 350در مناطق سردسیر و معتدل تراکم بذر مناسب *
و احتمال خطر سـرما  میلیمتر و توزیع مناسب400ز ابا بارندگی بیشترسرد در مناطق سردسیر و معتدل*

می باشددانه در متر مربع 400الی 350تراکم بذر مناسب 
دانـه  330الـی  300میلیمتر تراکم بذر مناسب 300از با بارندگی کمتر سرددر مناطق سردسیر و معتدل*

می باشددر متر مربع 
می باشددانه در متر مربع 300-350در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر تراکم بذر مناسب*
و توزیـع مناســب، تـراکم بـذر مناســب    متـر میلــی400از بارنـدگی بیشـتر  در منـاطق نیمـه گرمسـیر بــا   *

باشدمتغییر دانه در متر مربع 400الی 350د بین می توان
میلیمتـر تـراکم بـذر مناسـب     300با بارندگی کمتر از و داراي تنش گرماي آخر فصل ناطق گرمسیرمدر*

می باشددانه در متر مربع 300-250
دیم کشور با میزان بارندگی کـم و توزیـع نامناسـب کاشـت ارقـام     سرد طق سردسیر و معتدل در منا:1تذکر

می شوددانه در متر مربع توصیه 300-350با تراکم، هما و اوحدي2آذرسرداري،
کاشـت  و تنش گرماي آخر فصـل در مناطق معتدل دیم کشور با میزان بارندگی کم و توزیع نامناسب:2تذکر

ــام ــردارارق ــا2آذري،س ــدي…Pato،، هم ــراکم و اوح ــا ت ــیه    300-350ب ــع توص ــر مرب ــه در مت دان
می شود



و توزیـع  متـر  میلـی 300کمتـر از  در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر دیم کشور با میـزان بارنـدگی   :3تذکر 
کشـت  دانه در متر مربع توصیه شـده و از 300با تراکم Hama4و کوهدشت،نامناسب کاشت ارقام زاگرس

.خودداري شودارقام گهر و نیک نژاد اکیداً

فواصل خطوط کشت
چرا کـه  . می باشدامري مهم در زراعت غالت دیم ) سانتی متر15از مترک(دستیابی به فاصله ردیفهاي کم 

تـر عـدم   افـزایش تبخیـر و از همـه مهـم    فاصله زیاد بین دو ردیف کشت موجب رشد بیشترعلف هـاي هـرز،  
لـذا  . موجب کاهش عملکرد محصول خواهد شـد ) افزایش تراکم در روي ردیف(ر در واحد سطح یکنواختی بذ

کارهایی با فاصله خطوط کمتر و نیز داراي قابلیت حفظ فواصل خطوط در حـین کاشـت تـاثیر مثبتـی     خطی
نسـبت  سانتیمتر15عملکرد گندم دیم در فاصله بین دو ردیف . ند داشته باشندمی توانبرروي عملکرد گندم 

تراکم توصیه شـده باعـث   با رعایتفواصل خطوط کشت کمتر . به فواصل خطوط کشت زیاد، افزایش می یابد
باعث افزایش تعداد پنجه، طـول سـنبله، وزن   و در نتیجهها در روي ردیف بیشتر خواهد شد فواصل بین بوته

.راکم با فاصله خطوط بیشتر شودهزار دانه و ارتفاع گیاه و نهایتاً عملکرد دانه در مقایسه با کشت مت
سانتی متر توصیه مـی  15-17کارنده مناسب با فاصله خطوط مجهز به در صورت عدم وجود دستگاه :1تذکر

ــود  ــتگاههايش ــوددس ــین     وموج ــا ب ــوط آنه ــله خط ــا فاص ــه عموم ــور ک ــطح کش ــار در س ــه ک ــر ب حاض
.یابدفاصله خطوط کاهش اصالح تا ی را با اضافه نمودن سیستم کارنده اضافمی باشدمتر سانتی20–25

نتایج حاصله از مزارع کشاورزان در برخی مناطق کشور مبین این موضوع مـی باشـد کـه در صـورت     :2تذکر 
و تهیه بسـتر بـذر مناسـب اسـتفاده از خطـی      )بارندگی با پراکنش مطلوب(مسطح بودن زمین و رطوبت باال

.بیشتري را نشان می دهدسانتی متر عملکرد12کارهایی با فاصله خطوط 

بوجاري و ضد عفونی بذر 
هایی مانند بذورسایر نباتات و علف هاي هـرز، گـال نماتـد،    یبذور بدست آمده از مزارع داراي ناخالصاً عموم

نظر به اینکه الزم می باشد میزان مناسبی بذردر هـر  . بذور شکسته و چروکیده، شن ماسه و خاشاك می باشد
کشت گردد می بایست این بذور از خلوص باال و قابل قبولی براي ) خاك وآب( به شرایط زراعیهکتار با توجه

استفاده از بذور بوجاري شده بویژه در شـرایط  .بدین منظور بوجاري بذر ضروري است. کشت برخوردار باشند
ه از بذور بوجـاري  بنابراین در صورت استفاد. خشکسالی باعث افزایش تولید محصول در شرایط دیم می گردد

در شرایط خشکسالی استفاده از بذور دیم . شده درصد سبز مزرعه نسبت به بذور خود مصرفی افزایش می یابد
اند داراي موفقیـت بیشـتري خواهنـد بـود چـون اندوختـه غـذایی        آبی تولید شدهکه در شرایط آبی و یا نیمه

هاي قویتر در این بذور نسـبت بـه بـذور    و ایجاد گیاهچهبیشتري را دارا بوده و به دنبال آن توانایی سبز اولیه
.چروکیده بیشتر است



ضد عفونی 
بذور با سموم قارچ کش به منظور جلوگیري از آلودگی مزارع به بیماري هاي قارچی مانند سـیاهک آشـکار و   

ه نحوي انجام گردد که ضد عفونی بذور با سموم توصیه شده بایستی ب. پنهان و سیاهک پا کوتاه الزم می باشد
. یک الیه سم تمام سطح بذر را احاطه نماید

الزم به ذکر است در مناطقی که فاصله برداشت تا کاشت به چندین ماه می رسد ضروري است عملیـات ضـد   
.سموم قابل توصیه دربخش بیماریهاي گیاهی درج گردیده استعفونی در زمان کاشت انجام گیرد

)تغذیه (ی مصرف کودهاي شیمیائ
و تولید محصـول اقتصـادي، بایـد از    رشدزنی، براي ادامهبذر گندم پس از کشت در خاك مناسب و جوانه

براساسکودمقدارتنظیمدیمزارها،درگیاهیتغذیهاساسیمسئله. اي مناسبی برخوردار باشدشرایط تغذیه
مصـرف ضرورتاً بایسـتی محدود،بارندگیشرایطدر. می باشدگیاهرشددر منطقهانتظارقابلرطوبتیرژیم

استفادهبتواند باگیاهتانشدهگیاهحدازبیشرشدموجبکهنمودمحدوداياندازهبهراشیمیائیکودهاي
ايانـدازه بـه ی راموادغـذائ باید،مطلوببارندگیدردیگرطرفاز. برسدبرداشتموجود، به مرحلهرطوبتاز

میـزان مصـرف   . باشـد رطـوبتی مطلـوب شـرایط در،آنازمفیدوکاملاستفادهبهقادرگیاهکهکردمصرف
. کودهاي شیمیائی بسته به نوع خاك، میزان و توزیع زمانی بارندگی، زراعت قبلی و واریته گندم متفاوت است

یه خاك و تعیین عناصر غذایی موجـود و میـزان قابـل دسـترس     توصیه فنی براي هر مزرعه پس از انجام تجز
در بهـار در بسـیاري از   مصرف بی رویه کودهاي ازته بصورت سرك.می گرددبودن آن توسط آزمایشگاه ارائه 

، 1377-78هـاي زراعـی   از عوامل تشدید کننده اثرات تنش خشکی در طی سالمناطق طی سالهاي گذشته،
لذا با توجه به نقش و اهمیت کاربرد این کودها در زراعت گندم دیم، لزوم . استبوده1379-80و 79-1378

.رعایت توصیه هاي فنی در این خصوص در مناطق مختلف بسیار مهم است

فواصل خطوط کشت
چرا کـه  . می باشدامري مهم در زراعت غالت دیم ) سانتی متر15از مترک(دستیابی به فاصله ردیفهاي کم 

تـر عـدم   افـزایش تبخیـر و از همـه مهـم    یاد بین دو ردیف کشت موجب رشد بیشترعلف هـاي هـرز،  فاصله ز
لـذا  . موجب کاهش عملکرد محصول خواهد شـد ) افزایش تراکم در روي ردیف(یکنواختی بذر در واحد سطح 

ی کارهایی با فاصله خطوط کمتر و نیز داراي قابلیت حفظ فواصل خطوط در حـین کاشـت تـاثیر مثبتـ    خطی
سانتیمتر نسـبت  15عملکرد گندم دیم در فاصله بین دو ردیف . ند داشته باشندمی توانبرروي عملکرد گندم 

تراکم توصیه شـده باعـث   با رعایتفواصل خطوط کشت کمتر . به فواصل خطوط کشت زیاد، افزایش می یابد
عداد پنجه، طـول سـنبله، وزن   باعث افزایش تو در نتیجهها در روي ردیف بیشتر خواهد شد فواصل بین بوته

.هزار دانه و ارتفاع گیاه و نهایتاً عملکرد دانه در مقایسه با کشت متراکم با فاصله خطوط بیشتر شود
سانتی متر توصیه مـی  15-17کارنده مناسب با فاصله خطوط مجهز به در صورت عدم وجود دستگاه :1تذکر
.یابدفاصله خطوط کاهش اصالح تا نده اضافی با اضافه نمودن سیستم کارموجوددستگاههايشود 



نتایج حاصله از مزارع کشاورزان در برخی مناطق کشور مبین این موضوع مـی باشـد کـه در صـورت     :2تذکر 
و تهیه بسـتر بـذر مناسـب اسـتفاده از خطـی      )بارندگی با پراکنش مطلوب(مسطح بودن زمین و رطوبت باال

.ر عملکرد بیشتري را نشان می دهدسانتی مت12کارهایی با فاصله خطوط 

عمق کاشت بذر
سـانتیمتر در نظـر   6ــ  4گنـدم دیـم  گرمسیرکشور عمق کاشت مناسبنیمهو، معتدل در مناطق سردسیر

به ویژگیهاي رقم از نظر طول کلئوپتیـل،  می توانثرند ؤاز عواملی که در عمق کاشت گندم م. گرفته می شود
تعـداد پنجـه بـارور    وکـاهش  کاشت عمیق موجب کاهش درصد سبز . نه اشاره نموداندازه و میزان پروتئین دا

تحقیقات نشان می دهد یکنواختی عمق کاشـت در خطـی   . داشتخواهدکاهش عملکرد را به دنبالشده که 
ــت          ــه اي رعایـ ــازکن بیلچـ ــیار بـ ــا شـ ــار بـ ــی کـ ــر از خطـ ــکی بهتـ ــازکن دیسـ ــیار بـ ــا شـ ــار بـ کـ

وان کششی تراکتور، تاخیر در جوانه زنی و در نتیجه گیاهانی با بوتـه  کشت عمیق موجب افزایش ت. می گردد
از طرفـی جایگـذاري نامناسـب بـذر     . دینـ ضعیف که خیلی حساس به سرماي زمستان می باشند به وجود میآ

تاثیر منفـی کاشـت   . و کاهش عملکرد را به همراه خواهد داشتموجب افزایش طول دوره رسیدگی گیاه شده
. اي دیر به دلیل کند شدن سـرعت جوانـه زنـی در خـاك سـرد بیشـتر نمایـان مـی شـود         عمیق در کشت ه

در یـک  . سانتی متر می باشـد 10–12هاي بیشتر از بررسیهاي انجام یافته بیانگر کاهش درصد سبز در عمق
، عالوه بر اثرات مسـتقیم عمـق کاشـت    )تماس مناسب و یکنواخت آنها با خاك(تنظیم صحیح شیار بازکن ها 

درصـد تـوان بیشـتر    15-20برروي عملکرد محصول، افزایش هر یک سانتیمتر عمق کاشت نیازمند افـزایش  
.می باشدبراي کشش خطی کار 

.می باشدمنظور از عمق کاشت، مقدار خاك قرار گرفته بر روي بذر : تذکر

عمق جایگذاري کود 
مـی  در صد 15-20د گندم دیم به میزان سانتی متر زیر بذر موجب افزایش عملکر6-9کودحدودجایگذاري

جداگانـه  سقوط جداگانه و شیار بازکنی که قابلیت جایگـذاري هايلــولهه دارايـی کئلذا، خطی کارهاگردد
. تاثیر مثبتی روي عملکرد محصول دارند،را دارا هستندکود و بذر در بستر بذر 

ادوات کاشت گندم در زراعت دیم 
که هر کدام می باشندداراي خصوصیات فنی متفاوتی می شوندزراعت دیم بکار برده خطی کارهایی که در

اثرات خود را روي عمق جایگذاري کود و بذر، میزان فشردگی خاك و رطوبت بستر بذر کـه مجموعـاً عوامـل    
مـی  تعیین کننده درجه جوانه زنی، تراکم بوته و رشد و نمو بعدي گیـاه و در نهایـت میـزان عملکـرد گنـدم     

کار مناسب براي بررسی این اثـرات با انجام تحقیقات و متعاقباً انتخاب و توصیه خطی. ، باقی می گذارندباشند
را برطـرف  لزوم خرید خطی کار غیر کـارا وعملکرد گندم را باال بردهدمی توانکشت گندم در مناطق دیــم،

.ساخته و هزینه تولید گندم را پایین آورد



زارعت دیمخطی کارها در
بسـتر  مناسـب ، تهیه می باشدنمو بعدي گندم موثر ویکی از عواملی که در کیفیت کشت، جوانه زنی و رشد

تاثیر مستقیم ) فرسایش، میزان بارندگی و پراکنش آن و غیره(نوع تهیه بستر بذر و شرایط محیطی .استبذر 
رطوبـت دارد و ایـن امـر در صـورتی امکـان پـذیر       زنی نیاز به جذب بذر براي جوانه. کار دارددر انتخاب خطی

خـاك کنـار بـذر بایسـتی     بنـدي دانـه بدین منظـور  . خواهد بود که تماس کافی بین بذر و خاك برقرار گردد
نیاز به خاك خرد شده و در الیـه  ) عمق کاشت(اندازه و یا کوچکتر از بذر باشد لذا، در عمق قرارگیري بذر هم

در منـاطقی کــه خطـر فرسـایش     . ر گیاه، نیاز به باز بودن خاك می باشدسطحی خاك جهت سبز شدن بهت
کار با فاصله خطوط کم، معموالً تاثیر نبوده و بستر بذر صاف و مسطح باشد، استفاده از خطی کارهاي سطحی

هاي سخت و شیبدار و بستري که آماده سازي آن به مثبتی بر روي عملکرد محصول دارد و برعکس، در زمین
) به دلیل نفوذ درخاك(اي از کارآیی بهتري کارهایی با شیار بازکن بیلچهمطلوب انجام نگرفته است خطیطور

. می باشندبرخوردار 
:می شوندخطی کارهاي مورد استفاده در شرایط دیم عموما به دو گروه تقسیم 

) Surface Drills(کار کار سطحیخطی-1
یار باز کن تک دیسکی، جفت دیسکی ویا کفشکی بوده و فاصـله ردیفهـا   این نوع خطی کارها معموال داراي ش

می نوع پوشاننده بذر، انگشتی و یا زنجیري . سانتیمتر متغییر می باشد5-7سانتیمتر و عمق کاشت 15-12
در اراضی که بستر بذر بخوبی آماده شده و بقایاي گیـاهی بـه مقـدارکم    می توانکارها این نوع خطیاز.باشد

.استفاده کرددر مناطق پرباران و اراضی مسطح و عاري از سنگالخ باشد،)کیلوگرم در هکتار500کمتر از (
(Deep Furrow Drills)کارکار عمیقخطی-2

این چرخها تقریبا نصـف  (اي با چرخهاي فشاردهنده عقب اغلب این نوع خطی کارها داراي شیار بازکن بیلچه
فاصـله الزم به ذکر است در برخی از دستگاه هاي تولید داخـل  .می باشند) ندمی شووزن دستگاه را متحمل 

. سانتی متر می باشد5/17-25ردیفهابین
.قابل تنظیم باشد) Press wheel(توصیه می گردد جهت سبز شدن بذر فشار چرخ فشارنده :1تذکر
صورت عدم رعایت تنظیم چـرخ فشـارنده   و دراستفاده از این دستگاه ها در خاك هایی با رطوبت باال :2تذکر

با یکه در این شرایط از خطی کارهای. موجب فشردگی خاك و تاخیر در سبز شدن و ایجاد خسارت می گردد
.استفاده کردمی توانمتر را دارندسانتی4-6سانتی متر که قابلیت کشت 15فاصله خطوط 

ر موجب افزایش عملکرد نسبت به عمیق کارهـایی  سانتی مت15-17عمیق کارهایی با فواصل خطوط :3تذکر
.می گرددبا فاصله خطوط بیشتر

تنظیم بذرکارها
کـه  مـی شـود  اکثر رانندگان تراکتورها با نحوه تنظیم بذرکارها و خطی کارها آشنا نیستند و این کار باعـث  

کاهش موجب گردد که کشتبذر بصورت صحیح تنظیم نشود و مزرعه بصورت متراکم و یا تنکریزش میزان
:دتوصیه می شولذا موارد زیر.شدعملکرد خواهد 

.کالیبراسیون دستگاه-



.کشی دستگاهآچار-
.تنظیمات براساس عمق کاشت مورد نظر-
.هابازدید لوله هاي سقوط ؛دریچه هاي ریزش ؛ موزع بذر و کود و شیاربازکن-
.صین ماشین آالت تنظیم شوددر هنگام کاشت دستگاههاي مورد نظر توسط متخص-

تاریخ کاشت
عمومـاً  ) بهاره و بینابین،زمستانه(هاي مختلف آن تیپ رشد ارقام و واریتهنظر ازایران صرفکشت گندم در

چـون اسـت آمیـز مخـاطره گیاهانازبسیاريبرايخشکخاكدربذرکاشت.گیرددر فصل پائیز انجام می
گیاهانیولینباشد،کافیگیاهرشدادامهوشدنسبزبراي، ولیکافیزدنجوانهجهتتاسممکنبارندگی

تحمـل راکامـل شدنسبزوزدنجوانهبینخشکیدورهچندمؤثريبطورندمی توانکهجووگندمنظیر
افـزایش احتمـال گرفتننظردرباکخشخاكدرکاشتخطر. کشت نمودشرایطدراینمی توانرانمایند

مـی  رشد حاصلفصلابتدايآسمانینزوالتازمؤثراستفادهرشد وفصلشدنترطوالنیاثردرکهعملکرد
در بخش هـاي مربوطـه ذکـر    کشت مناسب براي گندم دیم در مناطق مختلف تاریخ(. استتوجیهقابلشود

هاي جدید گندم غیرحساس به تغییرات واریته(ف نظر از واکنش فتوپریودي زمان کاشت گندم صر.)شده است
هـاي  هاي مختلف بایستی با توجـه بـه منحنـی   و نیز خصوصیات ژنتیکی رقم دراقلیم) وروز هستند طول شب

ها در پـائیز بـراي ورود بـه    دمایی آن اقلیم تعیین گردد بطوري که فرصت زمانی الزم براي رشد اولیه گیاهچه
تغییرات دمـا در مزرعـه بـر میـانگین تعـداد بـذرهاي       . وجود داشته باشد)ورنالیزاسیون(صل زمستان وسرما ف

تا 4زدن گندم مابین دماي اصلی براي جوانه. گذاردزنی و سبزشدن یکنواخت تأثیر میسرعت جوانه،زدهجوانه
کوچکی وهمکاران (می باشدراد درجه سانتیگ25درجه سانتیگراد گزارش شده است که دماي مطلوب آن 32

هـا در  زنی و رشـد اولیـه گیاهچـه   بدیهی است هر چه کشت گندم با تأخیر انجام پذیرد مرحله جوانه). 1367
نزده بیشتر در معرض مواجهه گیرد و به علت کاهش دماي خاك بذور جوانهشرایط دمایی مطلوب صورت نمی

.می شودها در مزرعه ش تراکم بوتهبا امراض قارچی قرار خواهند گرفت که سبب کاه
: دیم در مناطق مختلف بشرح زیر می باشدتاریخ کشت مناسب براي گندم

.قبل از بارندگیدر مناطق خیلی سرد کوهستانی از اواخر شهریور لغایت نیمه اول مهرماه-1
.قبل از بارندگیمهر ماه 20در مناطق سردسیر از اول مهرماه لغایت -2
.قبل از بارندگیآبانماه20ناطق معتدل از نیمه مهر لغایت در م-3
.بارندگیآذر ماه با توجه به بارش اولین15در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر از نیمه آبانماه تا -4

داشت 
از عوامل مهم داشت گندم دیم است که به ترتیب به شرح آن هاي هرز علف، بیماریها و آفاتآبیاري تکمیلی،

.می پردازیم



اثرات تنش خشکی در مراحل مختلف نمو گندم دیم- 1جدول 

آبیاري تکمیلی
،داخل کشـور غذائی مردم درلهاي اخیر و لزوم تامین نیازدر شرایط آب و هوایی در ساتغییرات ایجاد شده 

در مناطق خشک را از طریق اجراي این قبیل طرحهـاي  و توجه جدي به تولید پایدار آنتولید گندم ضرورت
گنــــدم مهمتــــرین گیاهــــان زراعــــی اســــت کــــه .تحقیقــــاتی بســــیار ضــــروري مــــی نمایانــــد

میلیون هکتـار در  6ی را دارد و سالیانه در سطح بیش از ترین سطح زیرکشت و بیشترین تولید جهانگسترده
کشورکشت می شود که در اکثر مناطق و سالها در تمام و یا قسمتی از مرحله رشد با تـنش خشـکی مواجـه    

یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید عملکرد در گندم است و از آنجا که ایـران در  کمبود آب. میگردد
گزینش و معرفی واریته هاي سـازگار بـه خشـکی بـراي تولیـد      ،خشک واقع شده استمنطقه خشک و نیمه 

هزار هکتار از اراضی زیر کشت گندم 850الی 700بر اساس گزارشات منتشره .رسدمیبه نظر پایدار ضروري 
سـطح  کشاورزان در این منـاطق معمـوال از ارقـام محلـی و در     وآب براي آبیاري ندارند3یا 2کشور بیش از 

بسیار کم از ارقام آبی براي کاشت استفاده می کنند، با توجه به پتانسیل پایین ارقام محلی در شرایط آبیـاري  
تکمیلی و بویژه حساسیت به ورس و بیماري در آنها و از طرف دیگر حساسیت به تنش شدید خشکی در ارقام 

بر اساس اطالعات جمـع آوري  . شودتحت شرایط آبیاري تکمیلی میآبی، موجب کاهش متوسط تولید گندم
با اجراي این طرح می توان نسبت به . تن در هکتار است3الی 2شده متوسط تولید گندم در این مناطق بین 

گزینش الینهاي مناسب براي آبیاري تکمیلی که از مقاومت به خشکی، تحمل به بیماریهاي شایع در منـاطق،  
د بیشتر برخوردار باشند می توان در راستاي افـزایش رانـدمان مصـرف    کیفیت خوب نانوایی و از پتانسیل تولی

در این طرح متوسط تولید گندم تحت شرایط آبیاري تکمیلی . آب و باالبردن معنی دارتولید گندم اقدام نمود
آبیاري تکمیلی در پاییز بعد از انجام عملیات کشـت خصوصـاً   .تن در هکتار افزایش خواهد یافت5/4الی 3به 
موجـب سـبز   ،ر مناطق سردسیر به علت تاخیر در بارشهاي موثر پاییزه و عدم تناسب درجه حرارت با بارشد

اثر تنش خشکیگندمنمويمرحله

تاخیر در جوانه زنی و طوالنی شدن مدت جوانـه زنـی و نهایتـا تشـکیل گیاهچـه هـاي      جوانه زدن
ضعیف 

یز مـی یابنـد در   عالوه بر کاهش تعداد پنجه، چون اندام هاي زایشی در این مرحله تمـا زنیپنجه
نتیجه به اجزا سنبله نیز صدمه وارد خواهد شد

کاهش ارتفاع بوته،زودرسی و کاهش دوره رشد طبیعی گیاه، کاهش طول سنبله، تعـداد  ساقه رفتن
پوکی انتهاي سنبلهسنبله و سنبلچه،

و در نهایت افزایش گلهاي نازا، کاهش تعداد دانه در سنبله، کاهش مدت سبزینگی برگهاسنبله رفتن
کاهش وزن هزار دانه درگیاه را بدنبال خواهد داشتکاهش سطح فتوسنتزکننده و

عدم تلقیح گلها و کاهش تعداد دانه در سنبله گلدهی
ها و کاهش وزن هزار دانه چروك و الغر بودن دانهدانهشدنشیري



که در نتیجه باعث افزایش عملکرد حتـی در سـالهایی بـا شـرایط خشکسـالی      می گرددکامل مزرعه در پاییز 
.می گرددخواهد شد که به شرح زیر این عملیات توصیه 

:مناطق سرد
.میلیمتر بالفاصله بعد از کشت در دهه اول مهرماه45–50یلی به مقدار آبیاري تکم-1
میلیمتر در مرحله ظهور ساقه و یا آبستن با توجه به شرایط بارندگی 35–45آبیاري تکمیلی به مقدار - 1

:منطقه معتدل
میلیمتر در زمان ظهور ساقه40انجام آبیاري تکمیلی به مقدار - 2
میلیمتر در آبستن یا شیري شدن با توجه به شرایط بارندگی40انجام آبیاري تکمیلی - 3

هاي هرز مزارع گندمبیماریها و علف،آفات
هاي هرز از عواملی هستند که موجب کاهش محصول گندم و افت کیفیت و نامرغوبی بیماریها و علف،آفات

رح انواع مهـم آنهـا پرداختـه و بـه     هاي آتی مفصالً به شدر بخش،آن گردیده و به لحاظ اهمیت و گستردگی
.زا پرداخته شده استروشهاي مبارزه و جلوگیري از شیوع این نوع عوامل زنده خسارت

برداشت
زراعت گندم پیش از رسیدن در معرض خسارتهاي متعددي ازجمله خسـارتهاي ناشـی از پرنـدگان، آفـات،     

همـه ایـن عوامـل سـبب     . گیـرد رشهاي متعدد قرار میریزش دانه و به هنگام باال بودن رطوبت نسبی هوا و با
گردند بنابراین الزم است تا به محض رسیدن محصول نسبت به برداشـت  کاهش کمیت و کیفیت محصول می

هایی که از نظر عملکرد یک رقم در مزارع زارعـین مختلـف   توجه به این نکته الزم است تفاوت. آن اقدام شود
ناشی از همان اختالفات جزئی در اصول اعمـال شـده در مراحـل کاشـت و     خورد،در یک منطقه به چشم می

.داشت و برداشت است
هاي استفاده از بذور مناسب هر منطقه طبق توصیه،تاریخ کاشت:از نکات بسیار مهم در کاشت گندم رعایت

اشـت و سیسـتم   ماشین آالت ک،ضدعفونی بذور، عمق کاشت،تراکم و مقدار بذر مصرفی،موسسات تحقیقاتی
موسسـات  ،هـاي فنـی  ضمن توصـیه که در زیر با توجه به تقسیم بندي شرایط اقلیمی کشورمی باشدکاشت 

.تحقیقاتی، ارقام موردنظر و بهترین تاریخ کاشت و تراکم بذور شرح داده شده است

زارهاي کشور بندي اقلیمی دیمتقسیم
:می گردده اقلیم عمده بشرح زیر تقسیم با توجه به مراتب ذکر شده دیمزارهاي کشور به س



:اقلیم سرد-1
ایـن اقلـیم شـامل اسـتانهاي آذربایجانشـرقی،      :متوسـط بـه بـاال   سرد با بارندگی متوسط و اقلیم-1-1

و قسمتهائی از استان هاي قزوین، چهارمحـال و  ) مناطق سردسیري(آذربایجانغربی، کردستان، زنجان، اردبیل 
در این اقلیم متوسط میـزان بارنـدگی سـالیانه بـین     . نشاه و کهگیلویه و بویراحمد استبختیاري، فارس، کرما

روز و همچنـین متوسـط حـداقل    100و تعداد روزهاي یخبندان بیش از می باشدمیلیمتر متغیر 480-300
یم سطح زیرکشت گندم دیم در ایـن اقلـ  . استدرجه سانتیگراد -15ماههاي زمستان کمتر از دما درسردترین

در عوامل مهم محدود کننده تولیـد  . می شـود درصد از کل سطح زیرکشت گندم دیم را شامل 38حدود 
عبارتنداز خشکی اول و آخر فصل زراعی،خشـکی ممتـد، سـرماي زمسـتانه و سـرماي      این اقلیم 

. بردو از تنش هاي زنده می توان سیاهک پنهان معمولی و سیاهک پاکوتاه و زنگ زرد را نامدیررس بهاره
. شامل استانهاي همدان، سمنان، مرکزي و قسمتی از شمال خراسان است: اقلیم سرد با بارندگی کم-2-1

میلیمتر بوده و تعداد روزهـاي یخبنـدان بیشـتر    300متوسط میزان بارندگی دراز مدت در این اقلیم کمتر از 
مـی باشـد  گراد درجه سانتی-15ز روز و همچنین متوسط حداقل دما درسردترین ماههاي سال کمترا100از

مـی  درصد از کل سطح زیر کشت گندم دیـم را شـامل   16سطح زیر کشت گندم دیم در این اقلیم در حدود
سرماي زمستانه بدون پوشـش بـرف،   : در این اقلیم عبارتند ازعوامل مهم محدود کننده تولید. گردد

بـه  مـی تـوان  و از تنشهاي زنـده  متدسرماي دیررس بهاره، خشکی اول و آخر فصل رشد و خشکی م
. زنگ زرد، سیاهک پنهان معمولی گندم اشاره نمود

:اقلیم معتدل-2
استانهاي کرمانشاه، تهران وقسمتهایی این اقلیم:متوسط به باالاقلیم معتدل با بارندگی متوسط و -1-2

متوسط میزان بارنـدگی در  .می گرددشاملاز استانهاي لرستان، ایالم، قزوین، چهارمحال و بختیاري و فارس 
متوسـط  . روز در سـال اسـت  60-100دان بین ــاي یخبنـمیلیمتر، و تعداد روزه300-480این مناطق بین 

سطح زیرکشـت گنـدم در ایـن    . درجه سانتیگراد است-15حداقل دما در سردترین ماههاي سال بین صفر تا 
عوامل مهم محدود کننده تولید. می شودم را شامل درصد از کل سطح زیر کشت گندم دی9اقلیم حدود 

سرماي زمستانه بدون پوشش برف، سرماي دیررس بهاره، خشکی اول و گندم در این اقلیم عبارتنـداز  
اي، سیاهک پنهان معمـولی و  به زنگ زرد، زنگ قهوهمی توانو از تنشهاي زنده آخر فصل و خشکی ممتد

. خوار اشاره نموداز آفات به سن گندم و زنبور ساقه 
این اقلیم شامل قسمتهایی از اسـتانهاي خراسـان، مرکـزي، اصـفهان و     :اقلیم معتدل با بارندگی کم-2-2

میلیمتر بوده و تعداد روزهاي یخبنـدان  300در این اقلیم میزان متوسط بارندگی ساالنه کمتر از . فارس است
درجـه  -15دترین ماههـاي سـال بـین صـفرتا    همچنین متوسط حداقل دمـا در سـر  . روز است60-100بین 

درصد از کل سطح زیـر کشـت   8سطح زیر کشت گندم دیم دراین اقلیم در حدود . سانتیگراد در نوسان است
تـنش خشـکی،   در این اقلـیم عبارتنـد از   عوامل مهم محدود کننده تولید. می شودگندم دیم را شامل 



و از تنشهاي مهم زنده می توان به زنگ زرد، برفسرماي دیررس بهاره و سرماي زمستانه بدون پوشش
. خوار اشاره نموداي و سیاهک پنهان معمولی و از آفات مهم نیز به سن گندم و زنبور ساقهزنگ قهوه

:اقلیم گرم-3
این اقلیم شامل استانهاي گلستان، مازنداران، ایـالم، گـیالن،   :اقلیم گرم با بارندگی متوسط تا زیاد-1-3

در ایـن اقلـیم بـه    . ستان و قسمتی از استان هاي لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، فارس و کرمانشاه اسـت خوز
ومنطقه مغان که داراي متوسط بارنـدگی  ،میلیمتر330استثناي استان خوزستان که داراي متوسط بارندگی 

اً داراي متوسـط بارنـدگی دراز   بقیه مناطق اکثرمی باشدمیلیمتر و از رطوبت نسبی بسیار باال برخوردار 280
درصد از کل 22سطح زیر کشت گندم دیم دراین اقلیم در حدود . می باشدمیلیمتر 500-450مدت بیش از

این مناطق داراي آب و هواي گرمسیري بـا زمسـتانهاي مالیـم،    . می شودسطح زیر کشت گندم دیم را شامل 
داد روزهاي یخبندان در این اقلـیم کمتـر از یـک مـاه در     تعمی باشدبهار کوتاه و گرم و فصل گرماي طوالنی 

بـه  می توانو از تنش هاي زنده اقلیم گرما، خشکیدر این عوامل مهم محدود کننده تولید. سال است
خـوار اشـاره   اي سپتوریا، سیاهک و فوزاریوم و از آفات مهم نیز به سن گندم و زنبور ساقهزنگ زرد، زنگ قهوه

. نمود
شـامل قسـمتی از اسـتانهاي بوشـهر، هرمزگـان، سیسـتان و بلوچسـتان،        :مکم گرم با بارندگی اقلی-2-3

این مناطق داراي آب و هواي گرمسیري بـا زمسـتانهاي مالیـم و    . خوزستان و قسمتی از استان خراسان است
ز یـک مـاه در   تعداد روزهاي یخبندان در این اقلیم کمتـر ا . می باشدبهار کوتاه و گرم و فصل گرماي طوالنی 

سـطح زیـر کشـت    . میلیمتر است300در این اقلیم متوسط میزان بارندگی ساالنه معموال کمتر از . سال است
عملیات .می شوددرصد از کل سطح زیر کشت گندم دیم کشور را شامل 7گندم دیم در این اقلیم در حدود 

.نه بحث خواهد شدخاك ورزي ثانویه در اراضی دیم در مناطق مختلف کشور بطور جداگا

عملیات تهیه زمین در مناطق دیم کشور دستورالعمل فنی 

مناطق سرد-الف
غالت-سیستم زراعی آیش-1
عملیات خاك ورزي-1-1

متر سانتی20-25در پاییز به عمق ) گاو آهن ساقه سخت توام با غلتک- چیزل(استفاده از گاوآهن قلمی 
) مترسانتی10به عمق (نجه غازي در بهار و قبل از گلدهی علف هاي هرز کاربرد پ+ بعد از برداشت گندم 

هاي هرز به منظور حفظ رطوبت خاك و کنترل علفبه منظور



در اواسط تابستان یا در صورت وجود علف هاي هرز چند ) سانتی متر8به عمق (ماله + کاربرد پنجه غازي 
.ساله از علف کش استفاده شود

در هنگام کار با گاوآهن چیزل این است که خاك بایستی نسبتاً خشک باشدنکته مهم : تذکر
ا رقام مناسب - 1-2

Unknown-11و ، اوحديرصد،هما،2سرداري، آذر:گندم

Yea168، دایتون رانی و آبیدر،سهند: جو

،Azar2/87Zhong291-99: آبیاري تکمیلی
RAN/NE701136//CI13449/CTK/3/CUPE/4/F134.71/NAC/5/MV17،F10S-

1//ATAY/GALVEZ87،PYN/BAU//BONITOوManning/Sdv1//Dogu88

.خوداري شودUnknown-11در کانونهاي بیماري از کشت ارقام سرداري، هما، اوحدي و 
تاریخ کاشت - 1-3

وقبل از بارندگی موثر براي جوانه زنینیمه اول مهــر مـاه
می توان شروع به کشت وقبل از بارندگی موثر براي جوانه زنییور ماهدر مناطق کوهستانی از نیمه دوم شهر

نمود
روش کاشت - 1-4

.متر در گندمسانتی4- 5متر به عمق حداکثر سانتی15-17استفاده از خطی کار با فاصله خطوط کشت 
جومتر در سانتی4-5متر به عمق حداکثر سانتی20استفاده از خطی کار با فاصله خطوط کشت 

استفاده از خطی کار با قابلیت جایگذاري کود در زیر بذر
در غالتمیزان بذر- 1-5

کیلوگرم 140-170حدود (دانه در مترمربع بر اساس وزن هزار دانه در گندم نان 350-803: گندم نان
)در هکتـار

- 180در حدود (دانه در مترمربع براساس وزن هزار دانه در گندم دوروم400-430:گندم دوروم
)کیلوگرم در هکتار160
کیلوگرم در 160-180در حدود (دانه در مترمربع براساس وزن هزار دانه ارقام جو 400-450تعداد : جو

)هکتار
.درصد کمتر مصرف شود10در مناطق با بارندگی کمتر میزان بذر :توجه

ضدعفونی بذر -1-6
ز سموم توصیه شده براي کنترل بیماریهاي بذر زاد ضد عفونی بذر قبل از کاشت با استفاده ا

کـش دیویدنـد   براي کنترل بیماري سـیاهک پنهـان پاکوتـاه گنـدم در منـاطق سردسـیر اسـتفاده از قـارچ        
.توصیه می گردد) در هزار2دیفنوکونازول به میزان (

مصرف کود در گندم وجو-1-7



منبـع اوره در پـائیز همزمـان بـا کاشـت و بصـورت       خـالص در هکتـار از   )(N40استفاده از نیتروژن :ازت
. متر زیر بذرسانتی6جایگذاري کود حدود 

هاي مناسب در پاییز، زمستان و اوایل بهار و اطمینان از بارش هـاي بعـدي   درصورت وجود بارندگی:1تذکر
)شرایط محیطیبسته به(در اولین فرصت در اسفند و یا اوایل فروردین ماه N20که مقدار می شودتوصیه 

.به صورت سرك مصرف شود
کـه بـه جـاي مصـرف کـود      می شودهاي بهاره کمتر است توصیه در مناطقی که میانگین بارندگی:2تذکر

درصد اوره در بهار و در مرحله اوایـل سـاقه دهـی گنـدم     5/4الی 5/2سرك، از محلول پاشی ازت به مقدار 
.استفاده شود

مـی  ک ازتوباکتر و حل کننده هاي فسفات مخصوص تلقیح گنـدم توصـیه   مصرف کودهاي بیولوژی: 3تذکر
میزان مصرف مایـه  . هاي مایع تلقیح خواهد بودروي بستهنحوه مصرف مطابق دستورالعمل درج شده. شود

.کیلوگرم بیشتر از شرایط آبی در نظر گرفته شود1الی 5/0تلقیح در شرایط دیم 
کـه  ) گـرم در کیلـوگرم  میلی10(بحرانی آن در خاك براي گندم دیم بر اساس مقدار کمبود از حد :فسفر

کیلوگرم کود سوپر فسفات 12-15گرم در کیلوگرم از حد بحرانی بطور متوسط براي جبران کمبود هر میلی
. می شودتریپل در پائیز همزمان با کاشت مصرف 

کیلوگرم در هکتار کود 30الی P15)25در مناطقی که آزمون خاك انجام نشده باشد، مقدار فسفر:تذکر
.مصرف شود)فسفره از منبع سوپر فسفات تریپل

کنترل علف هاي هرز-1-8
توامـا و  ) لیتر در هکتار1الی 8/0( تاپیک و) لیتر در هکتار5/1(استفاده از سموم برومیسید در گندم - 1

.می گرددتوصیه در مرحله پنجه زنی و قبل از ساقه رفتن گیاه اصلیبه صورت مخلوط
در مرحله پنجه زنی و قبل از ساقه رفتن گیـاه  )لیتر در هکتار5/1(استفاده از سموم برومیسید در جو - 2

.می گردداصلی توصیه 

سیستم زراعی حبوبات ـ غالت -2
عملیات خاك ورزي براي کشت غالت بعد از برداشت حبوبات- 1- 2

+ حبوبـات  بعـداز برداشـت  متـر سانتی20ا غلتک به عمق حداکثر شخم با گاوآهن قلمی توام ب: اولویت اول
کاشت در پاییز

ماله قبل از کاشت+ متر سانتی8-10استفاده از کولتیواتور با تیغه پنجه غازي به عمق : اولویت دوم
عملیات کاشت و داشت عیناً مطابق سیستم آیش ـ غالت

رداشت حبوبات به دلیل باال بودن مقاومـت کششـی   استفاده از گاوآهن برگرداندار بعد از ب: تذکر
. خاك و ایجاد کلوخه هاي درشت توصیه نمی شود

عملیات خاك ورزي براي کشت حبوبات بهاره بعد از غالت-2- 2



استفاده از + متر بعد از برداشت غالت در پاییز سانتی20استفاده از گاوآهن قلمی به عمق : اولویت اول
متر در بهار سانتی10قبل از کاشت به عمق ) دیسک(هرس بشقابی 

کشت مستقیم حبوبات:اولویت دوم
حبوبات ا رقام-3- 2

پیروز،ILC-482جم، :نخود
Ilc6037والین در دست معرفی قزوین: عدس

تاریخ کاشت حبوبات-4- 2
از دهه دوم اسفند در صورت مساعد بودن شرایط زمین براي کار با پنجه غازي و بذرکار

فاصله ردیف کاشت در حبوبات-5- 2
متر براي کشت عدسسانتی25فاصله ردیف 

متر براي نخود به منظور کنترل مکانیکی علفهاي هرزسانتی50و ردیف بعدي 25فاصله جفت ردیف 
)هاي هرز شودبا تراکتور چرخ باریک اقدام به مبارزه مکانیکی با علف(گستر یا هاسیا کشت با بذرکار کشت

متر براي سانتی25درصورتیکه امکان مبارزه مکانیکی با علفهاي هرز مقدور نباشد، فاصله ردیف : کرتد
. کشت نخود منظور گردد

در حبوباتمیزان بذر-6- 2
) کیلوگرم در هکتار105الی 95حدود (دانه در مترمربع براي عدس200تعداد 
براساس وزن جمکیلوگرم در هکتار براي رقم 90الی 80حدود ( دانه در مترمربع براي نخـود 30تعداد 

). پیروزکیلوگرم در هکتار براي رقم جم براساس وزن صد دانه براي رقم 50الی 40صد دانه و مقدار 
مصرف کود در حبوبات- 7- 2

کیلـوگرم فسـفر خـالص در    30به عالوه ) ترجیحاً نیترات آمونیم(کیلوگرم ازت خالص در هکتار 20مصرف 
.به صورت جایگذاري کود زیر بذرکتار از منبع کودي سوپر فسفات تریپل در زمان کاشته

کاربرد کودهاي بیولوژیک رایزوبیوم به شرطی که مایه تلقیح سازگار هرمنطقه موجود باشد، به میزان : تذکر
.می شودتوصیه ) آغشته با بذر( کیلوگرم در هکتار 5/1

حبوباتمبارزه با آفات- 8- 2
و یا یکی از سموم گوارشی مناسب موجود در بازار ماننـد  ))کیلوگرم5تا 3) سوین(تفاده از سم کارباریل اس

کیلوگرم سبوس در هر هکتار 80مخلوط با ...و) لیتر در هکتار2-3( زولون ،)کیلوگرم5الی 3( دیازینون 
.ودمی شتوصیه ) زنی عدس و نخودبعد از جوانه(جهت مبارزه با آگروتیس 
بـر  لیتر در هکتار و2نخود با استفاده از حشره کش کنفیدرو به میزان ) هلیوتیس(مبارزه با کرم پیله خوار 

.اعالم شده از طرف کارشناس حفظ نباتات هر منطقه انجام گیردبندياساس زمان
هاي هرزکنترل علف-2-9

متر براي نخود به منظور سانتی50و ردیف بعدي 25استفاده از فاصله جفت ردیف :کنترل مکانیکی
با تراکتور چرخ باریک اقدام به مبارزه (گستر یا هاسیا هاي هرز، کشت با بذرکار کشتکنترل مکانیکی علف

)هاي هرز شودمکانیکی با علف



لیتـر در  2-5/1براي نخود و میزان لیتر در هکتار2-5/2میزان کاربرد سم لنتاگران به: کنترل شیمیایی
مـی  برگی علفهاي هرز توصـیه  4الی 2و در مرحله )نخود و عدس(براي عدس پس از سبز محصول ارهکت

.گردد
هامبارزه با بیماري-2-10

الین جدیـد در دسـت   .می شودبراي مبارزه با بیماري فوزاریوم عدس و نخود استفاده از ارقام مقاوم توصیه 
.ستمقاوم به بیماري فوزاریوم اIl6037معرفی عدس

ـ غالت گلرنگسیستم زراعی -3
گلرنگعملیات خاك ورزي براي کشت غالت بعد از برداشت - 1- 3

:بعداز برداشت گلرنگ
کاشت گندم با خطی کار+ سیکلوتیلر + گاو آهن قلمی : اولویت اول
کاشت گندم با خطی کار+ هرس بشقابی + گاو آهن قلمی : اولویت دوم

گلرنگا رقام-2- 3
استفاده شود 411نا که رقمی خاردار است در صورت نیاز به برداشت دستی از رقم بی خار رقم سی

تاریخ کاشت–3-3
بهاره زود هنگام در اواخر اسفند و در اولین فرصت ممکن و یا انتظاري در آذر ماه 

فاصله ردیف کاشت در گلرنگ -4- 3
متر براي کشت گلرنگ سانتی30فاصله ردیف 

در گلرنگبذرمیزان-5- 3
کیلوگرم در هکتار 20حدود 

مصرف کود در گلرنگ- 6- 3
کیلوگرم فسفر خالص در هکتار از منبع کودي سوپر 30به عالوه کیلوگرم ازت خالص در هکتار60مصرف 

.به صورت جایگذاري کود زیر بذرفسفات تریپل در زمان کاشت
گندم–تناوب علوفه - 1-4

کشت غالت بعد از برداشت علوفهعملیات خاك ورزي براي
کاشت + علوفه بعداز برداشتمترسانتی20شخم با گاوآهن قلمی توام با غلتک به عمق حداکثر : اولویت اول

در پاییز
ماله قبل از کاشت+ متر سانتی8-10استفاده از کولتیواتور با تیغه پنجه غازي به عمق : اولویت دوم

مطابق سیستم آیش ـ غالتعملیات کاشت و داشت عیناً
تاریخ کاشت علوفه-4- 2

نیمه اول مهر قبل از بارندگی موثر پاییزه: گونه پانونیکا
اسفند در صورت مساعد بودن زمین در منطقه سرد، در مناطق معتدل و گرم در نیمه آبان15از : رقم مراغه



سانتیمتر25فاصله ردیف کاشت در علوفه -4- 3
علوفهدرمیزان بذر-4-4

کیلوگرم بذر در هکتار120دانه در مترمربع، معادل 250براساس 
علوفها رقام-4- 5

ملشک پانونیکا در کشت پاییز در تمام مناطق: در اواویت اول
ماشک رقم بهاره در کشت بهاره در مناطق سرد و کشت پاییزه در مناطق معتدل و گرم: در اولویت دوم

در هکتار بعـالوه  ) از منبع نیترات آمونیوم(کیلوگرم ازت خالص 20رف مصمصرف کود در علوفه-6-4
.در پاییز و به صورت جایگذاري) از منبع سوپر فسفات(کیلوگرم فسفر خالص30

معتدلمناطق-ب
غالت-1
غالت-سیستم زراعی آیش-1-1

پاییزخاك ورزي با گاوآهن قلمی و گاوآهن برگرداندار به صورت یک سال در میان در
هاي هرز در بهارسانتی متر براي مبارزه با علف10استفاده از پنجه غازي به عمق 

و آماده سازي بستر بذرسبز مجددهاي هرز استفاده از پنجه غازي در اواسط تابستان براي کنترل علف

غالت -سیستم زراعی حبوبات -1-2
دیسک + سانتی متر 20-25رندگی به عمق شخم با گاوآهن برگرداندار بعد از با: اولویت اول
ماله بالفاصله بعد از برداشت حبوبات+ سانتی متر 8-10شخم با پنجه غازي به عمق : اولویت دوم

ارقام-1-3
.…/Pato، کراس البرز، رصد، هما، اوحدي و الین 2سرداري، آذر :گندم نان-

دهدشت و زردك،ساجی:گندم دوروم-
هند، آبیدر و ماهور، س1-سرارود: جو-
ساجی و دهدشت در زمان ظهور ساقه و مرحله پرشدن ،PatoWWWGکراس البرز، : آبیاري تکمیلی-

دانه
.خوداري شودUnknown-11در کانونهاي بیماري از کشت ارقام سرداري، هما، اوحدي و 

تاریخ کشت -1-4
آبان و قبل از بارندگی هاي موثر 15تا مهر ماه 15از 

میزان بذر -1-5
)کیلوگرم در هکتار110-150حدود(براساس وزن هزار دانه ارقام گندم دانه در مترمربع 300-350: مندگ

، در منـاطق سـرد میـزان بـذر     )کیلوگرم در هکتار130-180معادل (دانه در مترمربع 350-400: جـــو
.ر متر مربع منظور شوددانه د300میزان بذر دانه در متر مربع و در مناطق معتدل گرم400



ضدعفونی بذر -1-6
ضد عفونی بذر قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده براي کنترل بیماریهاي بذر زاد 

روش کاشت-1-7
سانتیمتر4-5و عمق کاشت )سانتی متر15-17(استفاده از بذرکارهاي با فاصله خطوط کشت کم 

یگذاري کود در زیر بذر استفاده از بذرکارهاي با قابلیت جا
کود -1-8

زمان با کاشت که درصـورت اطمینـان از   کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار در پائیز هم60استفاده از :ازت
صورت سـرك اسـتفاده   دوسوم کود ازت را در پائیز و یک سوم بقیه را در بهار بهمی توانهاي بهاره بارندگی

.نمود
استفاده شـود،  ) میلی گرم در کیلوگرم10(کمبود از حد بحرانی آن در خاك میزان فسفر بر اساس :فسفر

کیلـوگرم کـود سـوپر    12-15گرم در کیلوگرم از حد بحرانی بطور متوسـط  که براي جبران کمبود هر میلی
. می شودفسفات تریپل در پائیز همزمان با کاشت مصرف 

هاي هرزمبارزه با علف-1-9
براساس توصیه هاي مربوطه قبل از ساقه رفتن گیاه اصلیD-4-2تاپیک، ید،برومیساستفاده از سموم 

) نخود(حبوبات-2
انتظاري و زمستانه، کشت پاییزه-2-1
تهیه زمین -2-1-1

دیسک در پاییز+ غالت و شخم عمیق با گاوآهن برگرداندار جمع آوري کاه و کلش
رقم-2-1-2

هاشم و آرمان 
ذرمیزان ب-2-1-3

کیلوگرم در هکتار 90
تاریخ کشت -2-1-4

کشت پاییزه برايآبانماه تا نیمه اول آذر ماه دوماز نیمه 
کشت انتظاري برايآذر ماه از اواخر

نحوه کاشت -2-1-5
متر به منظـور اسـتفاده از کولتیواتـور جهـت کنتـرل      سانتی50فاصله خطوط کشت باکاشت با بذرکارهاي 

هاي هرز مکانیکی علف
ضدعفونی بذر-2-1-6

در هزار 2استفاده از سموم قارچ کش مانکوزب یا کربوکسین تیرام به میزان 



کود -2-1-7
کیلوگرم در هکتار ازت خالص30میزان 
.گرم در کیلوگرم باشدمیلی7در صورتی که میزان فسفر خاك کمتر از P2O5کیلوگرم 30میزان 

آفات -2-1-8
کیلوگرم در هکتار و یا سم الروین بـه میـزان   3خوار استفاده از سم سوین به میزان ه با کرم پیلهبراي مبارز

لیتر در هکتار1-5/0
کیلوگرم سبوس در هر هکتار جهت 80کیلوگرم مخلوط با 5تا 3به میزان ) سوین(استفاده از سم کارباریل 

)زنی عدس و نخودبعد از جوانه(مبارزه با آگروتیس 
هاي هرزکنترل علف-2-1-9

لیتر در هکتار5/2-3لیتر، فوزیلید 2لیتر، سوپر گاالنت 2گاالنت : علفهاي هرز باریک برگ
لیتر در هکتار 5/2لنتاگران به مقدار :علفهاي هرز پهن برگ

رخ متـر بـا تراکتـور چـ    سـانتی 50کنترل مکانیکی با پنجه غازي تغییر شکل یافته در بین ردیفهاي کاشت 
باریک

پاییزهگلرنگ-3
تهیه زمین -3-1

دیسک در پاییز+ غالت و شخم عمیق با گاوآهن برگرداندار جمع آوري کاه و کلش
رقم-3-2

411سینا و 
میزان بذر-3-3

کیلوگرم در هکتار 25تا 20
تاریخ کشت -3-4

)هفته آخر مهر ماه(قبل از وقوع اولین بارندگی موثر پاییزه 
نحوه کاشت -3-5

متر به منظـور اسـتفاده از کولتیواتـور جهـت کنتـرل      سانتی50فاصله خطوط کشت باکاشت با بذرکارهاي 
هاي هرز مکانیکی علف

ضدعفونی بذر-3-6
در هزار 2استفاده از سموم قارچ کش مانکوزب یا کربوکسین تیرام به میزان 

کود -3-7
ت خالصکیلوگرم در هکتار از60میزان 



.گرم در کیلوگرم باشدمیلی7در صورتی که میزان فسفر خاك کمتر از P2O5کیلوگرم 50میزان 
آفات -3-8

استفاده گردد در اغلب موارد استفاده از این سـموم  سوین دیازینون و از سم الرو غوزه گلرنگبراي مبارزه با 
در غیر این صورت بـا مشـاهده مگـس    . می گردددر مبارزه با الرو غوزه خوار سبب کنترل مگس گلرنگ نیز 

.گلرنگ می توان از سم دیازینون براي کنترل آن استفاده نمود
کنتـرل مکـانیکی بـا    .لیتر در هکتـار 1سوپر گاالنت : علفهاي هرز باریک برگ:هاي هرزکنترل علف-3-9

ور چرخ باریکمتر با تراکتسانتی50پنجه غازي تغییر شکل یافته در بین ردیفهاي کاشت 

مناطق گرمسیري-ج
)و جوگندم(غالت -1
سیستم زراعی آیش ـ گندم -1-1

خاك ورزي با گاوآهن قلمی یا گاوآهن برگرداندار به صورت یک سال در میان در پاییز 
سانتی متر براي مبارزه با علفهاي هرز در بهار10استفاده از پنجه غازي به عمق 

در اواسط تابستان براي کنترل علفهاي هرز رویش مجدد و آماده سازي بستر بذراستفاده از پنجه غازي

گندم–تناوب کلزا -1-2
:هابعد از برداشت کلزا اولویت

)ورزيکم خاك(کار کاشت با خطی+ کولتیواتور با تیغه پنجه غازي -الف
کاشت با خطی کار) + Power Harrow(هرس دوار عمودي -ب
)ورزيخاكبی(هاي کلزا، کاشت مستقیم ساقهذاشتن تهبرجاي گ-ج
سیستم زراعی حبوبات ـ گندم -1-3

+ سـانتیمتر  20بعد از برداشت حبوبات، شخم با گاوآهن برگرداندار به محض وقوع بارندگی به عمق حـدود  
دیسک 

رقم-1-4
و )نژاد خودداري شودت رقم نیککمتر، از کاشدرمناطق با بارندگی(نیک نژاد زاگرس، کوهدشت،گندم نان
Hama-4 and Chen/Agilopsالینهاي 

و دهدشتسیمره:گندم دوروم
..Sfaماهور و الین ،ایذه:جو

Hama-4 andزاگـرس، کوهدشـت و الینهـاي    در مناطقی با بارندگی کمتـر و توزیـع نامناسـب از ارقـام     

Chen/Agilopsبراي کشت استفاده شود.
ضدعفونی بذر-1-5

ضد عفونی بذر قبل از کاشت براي کنترل بیماریهاي بذر زاد



کاشت-1-6
آذر نیمه اول :تاریخ کشت
متر سانتی4-5:عمق کاشت

مترسانتی15-17: فاصله خطوط کاشت
میزان بذر-1-7

) کتارکیلوگرم در ه100-140معادل (بر اساس وزن هزار دانه براي گندمدانه در مترمربع 300-350:گندم
) کیلوگرم در هکتار 100-130معادل (براي جوبر اساس وزن هزار دانهدر مترمربعدانه 250-300:جو

.در مناطقی با متوسط بارش کم از میزان بذر کمتر در واحد سطح استفاده شود:1توجه
شت استفاده براي کHama-4در مناطقی با متوسط بارش کم از ارقام زاگرس، کوهدشت و الین :2توجه
.شود

میزان کود -1-8
کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار از منبع اوره در پائیز همزمان با کاشت کـه بصـورت   60استفاده از :ازت

) متر زیر بذرسانتی6(جایگذاري کود 
کـه  ) گـرم در کیلـوگرم  میلی10(بر اساس مقدار کمبود از حد بحرانی آن در خاك براي گندم دیم :فسفر

کیلوگرم کود سوپر فسفات 12-15گرم در کیلوگرم از حد بحرانی بطور متوسط اي جبران کمبود هر میلیبر
کیلوگرم نیتروژن خالص در 40-45نیاز نیتروژنی جو دیم . می شودتریپل در پائیز همزمان با کاشت مصرف 

.می باشدهکتار 
هاي هرز کنترل علف-1-9

براساس توصیه هاي مربوطه قبل از ساقه رفتن گیاه اصلیD-4-2استفاده از سموم گرانستار، تاپیک،

) عدس(ـ حبوبات 2
عملیات تهیه زمین -2-1

کار کشت با خطی) + دیسک+ شخم با گاوآهن (در زمان قبل از کاشت 
رقم-2-2

عدس گچساران 
ضدعفونی بذر -2-3

در هزار 2با سموم ویتاواکس یا بنومیل به نسبت 
ت کاش-2-4

آذر ماه :تاریخ کشت
متر سانتی3-4:عمق کاشت

مترسانتی20-25:فاصله خطوط کاشت
میزان بذر -2-5



کیلوگرم در هکتار 75
میزان کود-2-6

کیلوگرم در هکتار 65فسفات آمونیم یا سوپر فسفات تریپل 
در هکتار کیلوگرم 40اگر از فسفات آمونیم به عنوان منبع فسفر استفاده شود : اوره
کیلوگرم در هکتار65اگر از سوپر فسفات تریپل به عنوان منبع فسفر استفاده شود : اوره

.توسط بذرکار استفاده خواهد شد،کود مصرفی همزمان با کشت

کلزاـ 3
عملیات تهیه زمین -3-1

کار کشت با خطی) + دیسک+ شخم با گاوآهن (در زمان قبل از کاشت 
رقم-3-2

RGS003، ارقام شیرآلی و 401هایوالهیبرید

ضدعفونی بذر -3-3
در هزار 2با سموم ویتاواکس یا بنومیل به نسبت 

کاشت -3-4
اوایل آبان ماه : تاریخ کشت
متر سانتی1-2: عمق کاشت

مترسانتی25-30: فاصله خطوط کاشت
میزان بذر -3-5

کیلوگرم در هکتار 8
میزان کود-3-6

کیلوگرم در هکتار 90تریپل یم یا سوپر فسفات فسفات آمون
کیلوگرم در هکتار 90اگر از فسفات آمونیم به عنوان منبع فسفر استفاده شود : اوره
کیلوگرم در هکتار120اگر از سوپر فسفات تریپل به عنوان منبع فسفر استفاده شود : اوره

.بذر باشدو جایگذاري زیر توسط بذرکار ،کود مصرفی همزمان با کشت

مورد کشتگندمارقام 
بذر ارقام گندم به عنوان مهمترین نهاده کلیدي محسوب شده بنابراین توجه بـه بـذر وکیفیـت آن درتولیـد     

کم توجهی به این مسئله هرساله موجب ایجاد خسـارت زیـاد بـه بخـش     . می باشدمحصول بعدي بسیار مهم 
بذر بویژه در انتقال آن از یک منطقه جغرافیایی به منـاطق  توجهی بهکشاورزي خواهد شد و از طرف دیگر بی

یدي را بـه بخـش   د در وقوع اپیدمی برخی از بیماریها نقـش بـه سـزایی داشـته و خسـارت شـد      می تواندیگر 
.دکشاورزي وارد نمای



زراعی ارقام گندم دیمشخصات م-2جدول شماره

خصوصیات و واکنشهاي ارقامنام رقم

به خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، حساس به ورس، زودرس، دانـه سـفید، میـزان    مقاوم سرداري
78cm-65ارتفاع -% 9پروتئین 

مقاوم به خشکی و سرما، متحمل به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، مقـاوم بـه ورس، زودرس، دانـه سـفید، میـزان      2آذر 
85cm-70ارتفاع -% 5/10پروتئین 

سبالن*
مقاوم به سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، مقاوم بـه ورس، متوسـط رس، دانـه    نیمه مقاوم به خشکی و
کشت رقم سبالن به دلیل حساسیت بـه تـنش خشـکی و شکسـته شـدن      (78cm-65ارتفاع -% 9سفید، میزان پروتئین 

.)در حال جایگزینی آن با ارقام جدید می باشدکشاورزي دیم تحقیقاتنمی شود و موسسهمقاومت آن نسبت به زنگ زرد توصیه 

نیمه مقاوم به ریـزش،  ، قرمززودرس، دانه نیمه به ورس، مقاومبه زنگ زرد، نیمه مقاومبه خشکی و سرما، متحمل رصد
75cm-85ارتفاع -% 12میزان پروتئین 

هکها، حساس به ورس، زودرس، دانـه سـفید، میـزان    مقاوم به خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهما
81cm-64ارتفاع -% 5/10پروتئین 

مقاوم به خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، حساس به ورس، زودرس، دانـه سـفید، میـزان    اوحدي
78cm-63ارتفاع -% 11-5/12پروتئین 

Unknow
n-11

به ورس، زودرس، دانـه سـفید، میـزان    متحملزنگ زرد، حساس به سیاهکها، مقاوم به خشکی و سرما، حساس به 
80cm-66ارتفاع -% 5/11پروتئین 

کراس 
سبالن

میـزان  مقـاوم بـه ریـزش،    ، سقیدبه ورس، زودرس، دانه مقاومبه زنگ زرد، نیمه مقاومبه خشکی و سرما، متحمل 
75cm-95ارتفاع -% 11پروتئین 

Pato/..
به ورس، زودرس، دانه سفید، میـزان پـروتئین   متحمل،به زنگ زرد،مقاومسرما، نیمه مقاوم بهه خشکی ومقاوم ب

76cm-60ارتفاع -% 5/12

بـه ورس، زودرس، دانـه سـفید، میـزان     متحمل،به زنگ زرد،تحملمسرما،نیمه حساس بهبه خشکی وتحملمکراس البرز
86cm-70ارتفاع -% 5/12پروتئین 

، زردبـه ورس، زودرس، دانـه   مقاومبه سیاهکها،مقاومبه زنگ زرد،مقاومسرما،، نیمه حساس بهمقاوم به خشکیساجی
78cm-63ارتفاع -% 13میزان پروتئین 

مقاوم به خشکی و نیمه مقاوم به تنش گرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقـاوم بـه زنـگ قهـوه اي، مقـاوم بـه ورس،       زاگرس
78cm-100ارتفاع -% 11رس، دانه قرمز روشن، میزان پروتئین زود

نیمه مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم بـه ورس، زودرس، دانـه   تنش گرما،مقاوم به خشکی وکوهدشت
78cm-100ارتفاع -نیمه مقاوم به ریزش،%11سفید، میزان پروتئین 

میزان اي، مقاوم به ورس،مه مقاوم به تنش گرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوهمقاوم به خشکی و نیگهر
68cm-95ارتفاع -% 4/11پروتئین 

ارتفـاع  -% 9متحمل به خشکی و نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، میزان پروتئین نیک نژاد
95-65cm

زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه زرد کهربـایی،  ونیمه مقاوم به زنگ زردتنش گرما،به خشکی ومقاوم سیمره
78cm-105ارتفاع -مقاوم به ریزش، %14میزان پروتئین 

زنگ قهـوه اي، مقـاوم بـه ورس، زودرس، دانـه زرد کهربـایی، میـزان       ومقاوم به زنگ زردمقاوم به خشکی وگرما،دهدشت
78cm-95ارتفاع -مقاوم به ریزش، %12وتئین پر

Hama-4
مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفید، تنش گرما،مقاوم به خشکی و

70cm-90ارتفاع -مقاوم به ریزش،%5/12میزان پروتئین 



سب براي آبیاري تکمیلی دیم مناشخصات زراعی ارقام گندم م-3ماره جدول ش

منطقه نام رقم
کشت

زمان 
خصوصیات و واکنشهاي ارقامآبیاري

Maning/..زمان کشت سرد+
ظهور ساقه

به زنگ زرد، مقاوم به ورس، زودرس مقاوممقاوم به خشکی و سرما، 

+زمان کشت سرد2آذر 
ظهور ساقه

ورس، زودرس، مقاوم به خشکی و سرما، متحمل به زنگ زرد، مقـاوم بـه   
% 5/10دانه سفید، میزان پروتئین 

+زمان کشت سردرصد
ظهور ساقه

متحمل به خشکی و سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به ورس، نیمه 
% 12زودرسنیمه مقاوم به ریزش و میزان پروتئین 

سرد و کراس سبالن
معتدل سرد

زمان کشت 
ظهور ساقه

مه مقـاوم بـه زنـگ زرد، مقـاوم بـه ورس،      متحمل به خشکی و سرما، نی
% 11زودرس، دانه سقید، مقاوم به ریزش، میزان پروتئین 

Pato/..
ظهور ساقهمعتدل 

پرشدن دانه
مقاوم به خشکی و نیمه مقاوم به سرما، مقاوم به زنگ زرد،، متحمـل بـه   

% 5/12ورس، زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین 

ر ساقهظهومعتدل کراس البرز
پرشدن دانه

متحمل به خشکی و نیمـه حسـاس بـه سـرما، متحمـل بـه زنـگ زرد،،        
% 5/12متحمل به ورس، زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین 

ظهور ساقهمعتدل ساجی
پرشدن دانه

مقاوم به خشکی، نیمه حساس به سرما، مقاوم بـه زنـگ زرد، مقـاوم بـه     
% 13زرد، میزان پروتئین سیاهکها، مقاوم به ورس، زودرس، دانه 

کوهدشت
گرم و نیمه 

گرم
ظهور ساقه
پرشدن دانه

نیمه مقاوم به زنـگ زرد، نیمـه مقـاوم بـه     تنش گرما،مقاوم به خشکی و
،%11زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین 

78cm-100ارتفاع -نیمه مقاوم به ریزش

گهر
گرم و نیمه 

گرم
هور ساقهظ

پرشدن دانه
مقاوم به خشکی و نیمه مقاوم به تنش گرما، نیمـه مقـاوم بـه زنـگ زرد،     

ارتفـاع  -% 4/11میزان پـروتئین  اي، مقاوم به ورس،مقاوم به زنگ قهوه
95-68cm

گرم و نیمه دهدشت
گرم

ظهور ساقه
پرشدن دانه

قـاوم بـه   زنـگ قهـوه اي، م  ومقاوم به زنـگ زرد مقاوم به خشکی وگرما،
مقاوم به ریزش، %12ورس، زودرس، دانه زرد کهربایی، میزان پروتئین 

Hama-4

گرم و نیمه 
گرم

ظهور ساقه
پرشدن دانه

مقاوم به زنگ زرد، نیمـه مقـاوم بـه زنـگ     تنش گرما،مقاوم به خشکی و
،%5/12قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سـفید، میـزان پـروتئین    

مقاوم به ریزش



کشورمناظق سرد رقام گندم مناسب کاشت در دیمزارهاي ا-4اره جدول شم
رقم

-Unknownاوحديهمارصدسرداري2آذرخصوصیات
11

زمستانهتیپ رشد
زود رس

زمستانه
زود رس

زمستانه
زود نیمه 

رس

زمستانه
زود رس

زمستانه
زود رس

زمستانه
زود رس

cm766781807875فاعارت
grوزن هزاردانه 

343636403639)شرایط دیم (

380-380350-380350-380350-380350-380350-350ذر در مترمربعبتعداد 
مقدار بذردرهکتار

160-150140-160130-150140-150130-150130-130)کیلو گرم (

هـر  نیمه اول متاریخ کاشت مناسب
و قبـــــــل از 

بارندگی 

نیمه اول مهر و 
قبل از بارندگی 

نیمه اول 
مهر و قبل 
از بارندگی 

نیمه اول 
مهر و قبل از 

بارندگی 

نیمه اول 
مهر و قبل 
از بارندگی 

نیمه اول مهر و 
قبل از بارندگی 

233234208197186202)روز(طول دوره رویش

مقدار کود خالص 
مورد نیاز

N605060606060

P205020202020

Kدر مناطقی که براساس آزمون خاك نیاز باشد، مطابق توصیه منطقه مذکور عمل شود



کشورمناظق معتدل سرد ارقام گندم مناسب کاشت در دیمزارهاي -5شماره جدول 
رقم

Unknowاوحديهمارصدسرداري2رآذخصوصیات
n-11

زمستانهتیپ رشد
زود رس

زمستانه
زود رس

زمستانه
زود نیمه 

رس

زمستانه
زود رس

زمستانه
زود رس

زمستانه
زود رس

cm766781807875ارتفاع
grوزن هزاردانه 

343636403639)شرایط دیم (

380-380350-380350-380350-380350-380350-350ذر در مترمربعبتعداد 
مقدار بذردرهکتار

160-150140-160130-150140-150130-150130-130)کیلو گرم (

ــر تاریخ کاشت مناسب اواخرمهـ
واوایل آبان و 
ــل از  قبـــ

بارندگی 

اواخرمهر 
واوایل آبان و 

قبل از 
بارندگی 

اواخرمهر 
واوایل 

آبان و قبل 
از بارندگی 

اواخرمهر 
واوایل آبان 

و قبل از 
ارندگی ب

اواخرمهر 
واوایل 

آبان و قبل 
از بارندگی 

اواخرمهر 
واوایل آبان 

و قبل از 
بارندگی 

193195196193194193)روز(طول دوره رویش

مقدار کود خالص 
مورد نیاز

N605060606060

P205020202020

K منطقه مذکور عمل شوددر مناطقی که براساس آزمون خاك نیاز باشد، مطابق توصیه



کشورمناظق معتدل گندم مناسب کاشت در دیمزارهاي ارقام- 6شماره دول ج

د و نباید در مناطق سرد ارقام ساجی و دهدشت از ارقام گندم دوروم بوده و به سرما حساس هستن: تذکرخیلی مهم
.کشت شوند و بهتر است این ارقام در مناطق معتدل گرم و گرم کشت شوند

رقم
خصوصیات

Pato
گندم نان

ساجی 
گندم دوروم

دهدشت
گندم دوروم

زمستانهتیپ رشد
زود رس

بهاره
زود رس

بهاره 
زود رسنیمه 

cm727384ارتفاع
gr303240وزن هزاردانه 

300-300350-300350-350ذر در مترمربعبتعداد 
مقدار بذردرهکتار

150-150130-150130-130)کیلو گرم (

اواخرمهــــر تاریخ کاشت مناسب
واوایل آبان و 
قبــــــل از 

بارندگی 

اواخرمهر واوایل 
آبان و قبل از 

بارندگی 

ــل   ــر واوای اواخرمه
ــان  ــل از آبـ و قبـ
بارندگی 

182174126)روز(طول دوره رویش

مقدار کود خالص 
مورد نیاز

N605060

P202020

K
در مناطقی که براساس آزمون خاك نیاز باشد، مطابق توصیه 

منطقه مذکور عمل شود



مناطق گرم و ارقام گندم مناسب کاشت در دیمزارهاي- 7جدول شماره

کشورنیمه گرم
رقم

-Hamaدهدشتسیمرهنیک نژادگهرکوهدشتزاگرسخصوصیات
4

بهاره یپ رشدت
بهاره اره زودرسبهزودرس

زودرس
بهاره 
زودرس

بهاره 
زودرس

بهاره 
زودرس

اره به
زودرس

cm103848888958480ارتفاع
grوزن هزاردانه 

36343332364038)شرایط دیم (

350- 350300- 350300- 350300- 350300- 350300- 350300- 300ذر در مترمربعبتعداد 
مقدار بذردرهکتار

150-150110-150110-130110-130100-140100-145100-110)کیلو گرم (

ــان و تاریخ کاشت مناسب اواخــر آب
اوایل آذر ماه

اواخر آبان و 
اوایل آذر ماه

اواخر آبان و 
اوایل آذر 

ماه

اواخر آبان و 
اوایل آذر ماه

اواخر آبان و 
اوایل آذر 

ماه

اواخر آبان و
اوایل آذر ماه

اواخر آبان و 
اوایل آذر ماه

123124127128131126123)روز(طول دوره رویش

مقدار کود خالص 
مورد نیاز

N55555555555555

P45454545454545

Kمطابق توصیه منطقه مذکور عمل شوداست طقی که براساس آزمون خاك نیازدر منا



فصل سوم

دستورالعمل فنی و اجرایی 
خاك ورزي حفاظتی براي اراضی آبی

تهیه و تدوین:
موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزي 

دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي 



نگهداري بقایاي گیاهی در سطح خاك، تناوب : ورزي حفاظتی به مجموعه اي از تکنیک ها شاملخاك
زراعی، کاربرد کود سبز، کنترل عبور و مرور وسائل و ماشینهاي کشاورزي و استفاده از بسترها یا پشته هاي 

کنیک ها به کار برده می شود صرفه جویی در وقت وانرژي  و وقتی ترکیبی از این ت. گفته می شودعریض
ساده ترین روش کنترل ،حفظ پوشش گیاهی روي سطح خاك.تقویت منابع آب و خاك را سبب می گردد

این امر .بقایاي گیاهی بیشتري روي سطح نگه داشته می شود،با مدیریت صحیح. فرسایش آبی و بادي است
سوبی و آلودگی هوا شده و سطح خاك را در برابر فرسایش بادي محافظت می تلفات ر،موجب کاهش رواناب

عملیات خاك ورزي حفاظتی، بخاطر افزایش رطوبت ذخیره شده در خاك که تقریبا همیشه بحرانی . کند
نگهداري بخشی از . ترین عامل در تولید محصوالت است، قابلیت افزایش عملکرد محصول را نیزدارا می باشد

ورزي حفاظتی را از روشهاي سنتی و متداول متمایز خصه اي است که خاكشمدر سطح خاكگیاهیبقایاي 
30حداقل (ورزي حفاظتی حداقل مقدار معینی از پوشش بقایاي گیاهی می نماید و همه سیستم هاي خاك

خاك ورزي بنابراین، روشهاي خاك ورزي حفاظتی روشهاي .را در سطح مزرعه شامل می گردد)درصد بقایا
مرسوم و سایر سیستم هاي برگردان ورزي شدید را شامل نمی شود، اگر چه در شرایط استثنایی برگردان 

واژه هایی همچون خاك ورزي نواري،  خاك ورزي . کردن خاك می تواند حداقل عملیات مورد نیاز باشد
ماً مرتبط با مفاهیم پوششی، کمینه خاك ورزي، بی خاك ورزي، کم خاك ورزي و بدون خاك ورزي تما

بنابراین با توجه به توضیحات فوق روش هاي مختلف خاك ورزي . موجود درخاك ورزي حفاظتی می باشند
حفاظتی وجود دارد که انتخاب و کاربرد هر یک از آنها به عوامل مختلفی از قبیل، اقلیم، میزان بارندگی، بافت 

ناوب زراعی، تراکم خاك، عمق آب زیرزمینی بستگی خاك، میزان منابع آب قابل دسترس، نوع محصول و ت
بمنظور انتخاب مناسبترین روش خاك ورزي در هر منطقه باید روش هاي مختلف خاك ورزي حفاظتی . دارد

که هر یک نیاز به ماشین ها و ادوات کشاورزي ویژه اي دارند بهمراه روش خاك ورزي مرسوم هر منطقه 
معاونت امور تولیدات 1386-1387لذا، در سال زراعی  . قایسه قرار گیرنداجرائ گردند و مورد ارزیابی و م

پایلوتهاي اجرایی "موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي طرحی تحت عنوان ووزارت جهاد کشاورزي 
به مساحت ) قزوین، گلستان، فارس، دزفول و اصفهان(خاك ورزي حفاظتی را در پنج منطقه کشور 

هکتار آبی رسید که عالوه بر 10000به 1387-1388این مساحت در سال زراعی . نمودندهکتار اجرا 1500
بطوریکه در هر . استانهاي فوق، استانهاي اردبیل، تهران، خراسان رضوي، کرمان و همدان نیز اضافه شدند

ر است قابل ذک. منطقه روشهاي مختلف خاك ورزي حفاظتی با روش مرسوم منطقه مورد مقایسه قرار گرفت
بی (که با توجه به نوع محصول، تناوب زراعی، بافت و رطوبت خاك روشهاي خاك ورزي حفاظتی مختلفی 

. بکاربرده شد) پایلوت(درهر یک از این پنج منطقه ) خاك ورزي، حداقل خا ك ورزي خاك ورزي، کم
از قبیل انواع خطی بنابراین بدلیل استفاده از روشهاي خاك ورزي حفاظتی ماشینهاي خاك ورزي مختلفی

عضی از انواع کمبینات کارهاي بی خاك ورزي، انواع دیسک، انواع گا وآهن قلمی و پنجه غازي، چیزل پکر، ب



نتایج بدست آمده از این طرح اجرایی بسیار مطلوب بود و این .  در هر یک از این پایلوت ها بکار برده شدها
سبب حفظ و افزایش ذخیره رطوبتی درخاك شدند و نتایج نشان داد که روشهاي خاك ورزي حفاظتی 

عملکرد محصول بدست آمده توسط روشهاي خاك ورزي حفاظتی نیز در مقایسه با روشهاي خاك ورزي 
. سنتی بسیار مطلوب و چشمگیر بود و مناسبترین روش خاك ورزي حفاظتی براي هر منطفه تعیین گردید

تحقیقی خاك ورزي حفاظتی در این پنج -پایلوتهاي اجراییسپس با توجه به نتایج بدست آمده از اجراي 
منطقه، بر آن شدیم تا دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل خاك ورزي حفاظتی تهیه نماییم که در آن به 
تفکیک پنج منطقه، مشخصات هر منطقه، تیمار ها و ماشینهاي بکار برده شده، روش هاي اجراي تیمارها و 

بطوریکه بتوان نتایج بدست آمده از این پایلوت ها را در همان . ر هر منطقه ارائه گرددنتایج بدست آمده د
.مناطق و مناطق مشابه با آنها از نظر اقلیمی، بافت خاك، نوع تناوب زراعی در سطح وسیع تري اجرا نمود

اصطالحات تعاریف پیش از ورود به بحث انواع تناوب و چگونگی عملیات خاك ورزي مرور کوتاهی بر
.می کنیمهاتفاوت آنو کشاورزي حفاظتی و عملیات خاك ورزي 

:)Conversational Tillage(کشاورزي حفاظتی
:کشاورزي حفاظتیسه اصل اساسی در 

مدیریت برداشت محصول قبلی و مدیریت بقایاي بجا مانده بر سطح خاك(مدیریت بقایاي گیاهی- 1
)خاك پوشیده از بقایاي گیاهی باشددرصد سطح30به نحوي که حداقل 

...)بی خاك ورزي  و،کم خاك ورزي( خاك ورزي حفاظتی - 2
هاي زراعی مناسباعمال تناوب- 3

به سیستمی که بتواند در راه تولید محصوالت کشاورزي به اهداف فوق الذکر دست یابد کشاورزي حفاظتی 
.گویندمی 

کم خاك (یافته نها مبتنی بر عملیات خاك ورزي کاهشاین در حالی است که خاك ورزي حفاظتی ت
.و ناظر بر بند دوم از اصول سه گانه فوق است...) ورزي، بی خاك ورزي، خاك ورزي پوشش دار و

کم خاك ورزي:
انجام خرد کردن ساقه هایی درون جوي، کاشت روي پشته ها، کولتیواتور زدن و بازسازي پشته هابا هدف 
:ي آن عبارتست ازمزایا. می گیرد

گرم شدن و ،مناسب براي آبیاري جوي و پشته اي، مناسب براي خاکها با زهکشی ضعیف، کنترل فرسایش
کمتر ، حفاظت خاك از فرسایش آبی و بادي، پایین بودن هزینه کار و سوخت، خشک شدن سریع پشته ها

فشردگی خاك روي ردیف کنترل تردد و کاهش، بودن هزینه ماشین آالت نسبت به خاك ورزي مرسوم
با کولتیواتور زدن علفهاي هرز بین ردیفها کنترل می شوند، غالت



:بی خاك ورزي
در این روش بدون خاك ورزي، کشت انجام می گیرد؛ سطح خاك بدون بهم خوردگی مانده و بقایاي کشت 

.قبلی نیز در سطح مزرعه بر جاي می ماند
:رزيمزایاي بی خاك ورزي نسبت به کم خاك و

 هزینه و سوخت مصرفی کمتر(عملیات کمتر(
 نیاز به تنظیمات بیشتر کارنده ها و کولتیواتورهاعدم
عدم نیاز به ایجاد پشته ها و نگهداري آنها براي سالهاي متمادي

مناطق خشک-1
:ذرت علوفه اي–) گندم یا جو(تناوب غالت 

:عملیات ذیل باید استفاده نموددر این تناوب بمنظور کشت ذرت بعد غالت از روشها و
) + سانتیمتر 15عمق ( یا  دیسک سنگین ) سانتی متر20عمق ( خاك ورز مرکب یا چیزل پکر -1گزینه

) کشت مسطح ( البته عملیات فوق را در مزارع فاقد جوي پشته . کشت با ردیفکار مجهز به پیش بر دیسکی
. می توان اجرا نمود

گندم یا جو ( است از کشت مستقیم ذرت در درون بقایاي گیاهی محصول قبلی روش دیگر عبارت-2گزینه
.و بدین منظور باید از ردیفکار مجهز به پیش بر دیسکی  یا شیار بازکن بشقابی کنگره دار استفاده نمود) 

:گندم یا جو- تناوب ذرت علوفه اي
تن در هکتار باشد 2تا 1) ذرت علوفه اي (در شرایطی که وزن بقایاي بجا مانده از محصول قبلی -1گزینه

چیزل پنجه ( شخم با خاك ورز مرکب : عملیاتی که بمنظور کشت غالت باید انجام  پذیرد  عبارت است از
کیلومتر در 12الی 10با سرعت )  غلتک + چیزل قلمی ( یا شخم با چیزل پکر ) غلتک + دیسک + غازي 

عملیات فوق در هر دو (کمبینات مجهز به شیار بازکن هاي بشقابی کشت با ) سانتی متر20عمق ( ساعت 
).شرایط کشت مسطح و پشته اي قابل  انجام است

روش دیگر براي کشت غالت در درون بقایاي ذرت علوفه اي روش بی خاك ورزي است که بدین -2گزینه
دار یا دو بشقابی لبه صاف با منظور باید از بذر کار کشت مستقیم که داراي شیار باز کن بشقابی کنگره 

.کیلو متر بر ساعت جهت کشت مستقیم غالت استفاده کرد10-12سرعت پیشروي 

:ذرت–تناوب گندم یا جو 
. ورزي انجام شودبصورت بی خاك ورزي و یاکم خاكکاشت ذرت بعد از برداشت گندم می تواند -1گزینه



بدون هیچگونه عملیات )No-Tillکارنده (مستقیم کاشت باید با ماشین کشت :روش بی خاك ورزي-الف
.خاك ورزي انجام شود

:روش کم خاك ورزي می تواند به روشهاي زیر انجام پذیرد:روش کم خاك ورزي-ب
کشت با ردیفکار معمولی ذرت+ تهیه زمین با خاك ورز مرکب - 1
کشت با ردیفکار معمولی ذرت+ تهیه زمین با چیزل پکر - 2

اشت گندم بعد از برداشت ذرت را می توان بصورت کم خاك ورزي و یا بی خاك ورزي بشرح ک- 2گزینه 
.ذیل انجام داد

:کم خاك ورزي) الف
:کم خاك ورزي می تواند به روشهاي زیر انجام پذیرد

کاشت با کمبینات یا خطی کار با شیار باز کن بشقابی + تهیه زمین باید با استفاده از خاك ورز مرکب - 1
. صورت پذیرد

کمبینات یا خطی کار با شیار بازکن بشقابی+ تهیه زمین با دیسک سنگین- 2
در .از هد برداشت مجهز به ساقه خرد کن استفاده شود) ذرت(البته الزم است براي برداشت محصول قبلی 

.غیر این صورت قبل از انجام عملیات خاك ورزي از دستگاه ساقه خردکن استفاده شود

:بی خاك ورزي) ب
غالت با شیار بازکن دیسکی کنگره اي بدون )No-Tillکارنده (کاشت با ماشین کشت مستقیم ،در این روش

.هیچگونه عملیات خاك ورزي توصیه می شود

:گندم–تناوب کلزا 
کاشت گندم بعد از کلزا نیز شرایطی شبیه کاشت گندم بعد برداشت ذرت دارد که می توان از همان توصیه

.هاي کاشت گندم بعد از ذرت استفاده نمود

:نکات قابل توجه
پشته اي باشد، با زدن یک دیسک سطحی، نسبت به از بین بردن -در صورتیکه کشت قبلی بصورت جوي*

پشته ها و تسطیح نسبی و خرد کردن بقایاي سطحی و بمنظور عملکرد بهتر اداوت، قبل از انجام عملیات 
.ام نمودخاك ورزي می توان اقد



در صورتیکه تامین ادوات خاك ورزي حفاظتی در زمان عملیات تهیه زمین مقدور نباشد می توان از ادوات *
بدین منظور اگر محصول قبلی گندم ویا جو باشد براي . موجود مانند گاوآهن چیزل و یا دیسک استفاده نمود

کاشت با ردیفکار مجهز به + کدیس+کشت ذرت در تناوب با آن محصوالت می توان از گاوآهن چیزل
گاو آهن + براي کاشت گندم بعد از ذرت نیز می توان از ساقه خردکن . شیاربازکن دیسکی استفاده نمود

.کاشت با کمینات استفاده نمود+ چیزل و یا دیسک
سرعت پیشروي ادوات خاك ورزي حفاظتی شامل خاك ورزي مرکب و چیزل پکر بدلیل حصول راندمان *

. کیلو متر بر ساعت توصیه می شود10- 12ات و خرد کردن بهتر کلوخه ها  بهتر ادو
در صورتیکه بقایاي گیاهی محصول سال قبل از تراکم بسیار زیادي برخوردار باشد، بهتر است بخشی از آن *

30بگونه اي که انجام عملیات خاك ورزي بسهولت انجام و بعد از اتمام کشت حداقل . از مزرعه خارج گردد
.درصد بقایا در سطح زمین باقی بماند

ذرت علوفه اي براي اقلیم خشک –) گندم یا جو(خالصه دستورالعمل خاك ورزي حفاظتی در تناوب غالت 
.ارائه شده است1در جدول شماره 



خالصه دستورالعمل خاك ورزي حفاظتی براي مناطق خشک- 1جدول

اقلیم
)میزان بارندگی(

محصول قبلی
یبی میزان تقر

بقایاي گیاهی
)تن در هکتار(

بافت خاكمحصول بعدي
رطوبت خاك 
هنگام عملیات

)درصد(

ادوات و یا ترکیب اداوت پیشنهادي
عمق کار
(cm)

سرعت پیشروي
Km/h)(

خاك 
ورزي

ماشین
خاك ورزي

ماشین 
کاشت

خشک
میلی 200زیر(

)متر

C-L15-6ذرت2-7جو- گندم
ل پکر یا خاك ورز مرکب یا چیز

ردیفکار مجهز به پیش +دیسک سنگین
)کم خاك ورزي(بر دیسکی 

15-2010-12

C-L15-6ذرت2-7جو- گندم
با شیار بازکن No-Tillبذرکار 

)بی خاك ورزي(بشقابی کنگره دار 
10-7

ذرت علوفه 
اي

2-1
گندم و (غالت 

C-L18-8)جو
خاك ورز مرکب یا چیزل پکر یا 

کم خاك (کمبینات + دیسک سنگین 
)ورزي

15-20

-Siltyگندم8-12ذرت
clay

20-10
دستگاه مستقیم کار با شیاربازکن 

دیسکی کنگره اي
15-
10

-Siltyگندم8-12ذرت
clay

20-10
خاك + ساقه خردکن

کمبینات+ورزمرکب
20-1512-10

-Siltyگندم8-12ذرت
clay

7-1010-15کمبینات+دیسک سنگین 20-10



مناطق نیمه خشک- 2
:گندم–تناوب ذرت علوفه اي

گندم بمنظور کشت گندم بعد از  برداشت ذرت علوفه اي روش خاك –در تناوب  ذرت علوفه اي -1گزینه
10سانتی متر و با سرعت بیش از 20دیسک سنگین به عمق :ورزي که باید بکار برده شود عبارت است از

.ت گندم توسط خطی کار یا کمبیناتکاش+ کیلو متر بر ساعت 

:ذرت علوفه اي–تناوب آیش 
ردیفکار مجهز به پیش ( بمنظور کشت ذرت  علوفه اي باید از ردیفکار کشت مستقیم استفاده کرد -1گزینه 

) بر دیسکی

:ذرت علوفه اي–تناوب گندم یا جو
وان مستقیما و بدون اجراي عملیات بمنظور  کشت ذرت علوفه اي بعد از برداشت غالت می ت-1گزینه 

.خاك ورزي از ردیفکار کشت مستقیم مجهز به شیار باز کن هاي بشقابی کنگره دار استفاده نمود
تن در هکتار بقایاي ذرت 5الی 3گندم یا جو پاییزه در شرایطی که –در تناوب ذرت علوفه اي-2گزینه 

: و کاشت که می توان در مزرعه اجرا نمود عبارتند ازکاشت گندم یا جو روش خاك ورزيبراي،وجود دارد
کاشت با کمبینات یا خطی ) + لبه صاف  یا کنگره اي ،شکل(Vخاك ورز مرکب  با غلتک حلقه اي  - الف

کار با شیار بازکن نوع دیسکی لبه کنگره اي 
می باشد و کاشت با کیلومتر  بر ساعت 10سانتی متر با سرعت پیشرو ي 20دیسک سنگین  به عمق -ب

کمبینات یا خطی کار با شیار باز کن نوع دیسکی لبه کنگره اي 
.کشت مستقیم غالت با بذر کار کشت مستقیم مجهز به شیار باز کن ها بشقابی کنگره دار-ج
در حدود ) ذرت علوفه اي ( در همین تناوب در صورتیکه مقدار بقایاي بجاي مانده از محصول قبلی - 3

سه روش یا گزینه جهت انجام عملیات خاك ورزي و کاشت گندم یا جو وجود دارد .در هکتار باشدبیست تن 
:که عبارتند از

) + لبه صاف  یا کنگره اي ،شکلV( خاکورز مرکب غلتک حلقه اي + استفاده از ساقه خرد کن - الف
کاشت با کمبینات یا خطی کار با شیار بازکن نوع دیسکی لبه کنگره اي

کاشت با کمبینات یا خطی کار با شیار بازکن نوع دیسکی لبه کنگره اي+ سک سنگین دی-ب
.با بذر کار کشت مستقیم مجهز به شیار باز کن ها بشقابی کنگره دار-ج



:)کشت بهار ه ( ذرت علوفه اي –) جاي گندم و جو ( تناوب آیش 
بمنظور کشت ذرت ،ک تا دو تن  می باشددر وضعیتی که  بقایاي بجا  مانده از برداشت جو یا گندم ی-1

:که عبارتند از) در پاییز و بهار (علوفه اي بهاره عملیات خاك ورزي  و کاشت  باید در دو مرحله انجام شود 
عملیات کاشت در اواخر تابستان بعد از برداشت گندم یا جو یا اوایل بهار که شامل خاك ورز مرکب با غلتک 

V(و در فصل بهار  شخم با خاك ورز مرکب با غلتک حلقه اي ) ف  یا کنگره ايلبه صا،شکلV(حلقه اي 

) مجهز به شیار باز کن نوع دیسکی ( و سپس کاشت با ردیفکار نیوماتیک ) لبه صاف  یا کنگره اي،شکل
.انجام می شود

:گندم–تناوب ذرت 
تا 10و با حجم بقایایی در حدود درصد خاك 20الی 10در این تناوب و در محدوده رطوبتی - 1گزینه 

تن در هکتار بمنظور کشت گندم در درون بقایاي ذرت باید از ردیفکار کشت مستقیم با شیار باز کن 12
براي حصول عملکرد و راندمان بهتر، ادوات سرعت پیشروي ردیفکار می تواند حد (کنگره دار استفاده کرد 

).کیلو متر بر ساعت باشد10اکثر 
درصد خاك زراعی و با میزان بقایا 18الی 14گندم در محدوده رطوبتی –در تناوب ذرت -2گزینه 

تن در هکتار بمنظور اجراي عملیات تهیه زمین و کاشت گندم می توان از 12تا 10گیاهی ذرت در حدود 
12الی 8البته بهتر است یک دیسک به عمق .کمبینات مجهز به شیار بازکن هاي بشقابی استفاده گردد

این روش هم در کشت مسطح گندم و هم جوي (سانتی متر قبل از استفاده از کمبینات بکار برده شود 
ضمنا سرعت مطلوب پیشروي کمبینات جهت اجراي عملیات خاك ورزي و )  پشته اي قابل استفاده است 

.کیلومتر بر ساعت توصیه می گردد8کاشت 
درصد خاك زراعی و با همان مقدار 10الی 6محدوده رطوبتی گندم و در –در تناوب ذرت -3گزینه 

ساقه خرد کن بمنظور خرد دروش خاك ورزي عبارت از کاربر) تن در هکتار 12تا 10( بقایاي گیاهی 
کشت مستقیم با بذر کار کشت مستقیم با شیار باز کن هاي بشقابی کنگره دار با + کردن بقایاي ذرت 

. متر در ساعت باشدکیلو10-12سرعت پیشروي 



:ماش–تناوب زراعی گندم 
8الی 5در مناطقی که ماش بعنوان کود سبز استفاده می شود و در شرایطی که رطوبت خاك زراعی بین 

تن در هکتار باشد در اینصورت عملیات خاك 4الی 3درصد و میزان بقایاي گندم موجود در سطح مزرعه 
:عبارت است ازورزي و کشت ماش بعد از گندم

کیلومتر بر ساعت 10-12کشت مستقیم ماش با بذر کار کشت مستقیم با سرعت پیشروي -1گزینه 
از این روش هم در شرایطی که مزرعه جوي و پشته اي یا کشت مسطح است، .  درون بقایاي محصول قبلی

.می توان استفاده نمود
دیسک+ بذرپاشی با سانتریفوژ-2گزینه 

درصد خاك و با حجم بقایایی 14الی 10در این تناوب و در محدوده رطوبتی :گندم- ب زمینیتناوب سی
روش پیشنهادي خاك ،تن در هکتار بمنظور کشت گندم پاییزه در درون بقایاي سیب زمینی2در حدود 

:ورزي عبارت است از
8کار با سرعت پیشروي حدودوکشت با خطی) غلتک+قلمی یا پنجه غازي (استفاده از چیزل پکر- 1گزینه 

کیلومتر در ساعت 
کشت با خطی کار+سیکلو تیلر -2گزینه 

درصد خاك و با حجم بقایایی 14الی 10در این تناوب و در محدوده رطوبتی :گندم-تناوب چغندر قند
خاك روش پیشنهادي،تن در هکتار بمنظور کشت گندم پاییزه در درون بقایاي چغندر قند5/1در حدود 

:ورزي عبارت است از
8وکشت با خطی کار با سرعت پیشروي حدود) غلتک+قلمی یا پنجه غازي (استفاده ازچیزل پکر-1گزینه 

کیلومتر در ساعت 
کشت با خطی کار+سیکلو تیلر -2گزینه 

.تارائه شده اس2خالصه دستورالعمل خاك ورزي حفاظتی در تناوب هاي مختلف رایج در جدول شماره 



خالصه دستورالعمل خاك ورزي حفاظتی براي مناطق نیمه خشک-2جدول

اقلیم
میزان (

)بارندگی

محصول 
قبلی

میزان تقریبی 
بقایاي گیاهی

)تن درهکتار( 

محصول 
بعدي

بافت خاك

رطوبت خاك 
هنگام 
عملیات

)درصد(

ادوات و یا ترکیب اداوت پیشنهادي

عمق کار
(cm)

سرعت پیشروي
Km/h)(

خاك ورزي
ماشین
خاك 
ورزي

ماشین 
کاشت

نیمه 
خشک

)400-200
)میلی متر

3-5ايذرت علوفه
گندم یا 

جو
پائیزه

7-18سیلتی لومی

کار با کاشت با کمبینات یا خطی) + ايشکل، لبه صاف یا کنگرهv(اي ورز مرکب با غلتک حلقهخاك-1
ايشیاربازکن نوع دیسکی لبه کنگره

ايکار با شیاربازکن نوع دیسکی لبه کنگرهکاشت با کمبینات یا خطی+ گین دیسک سن-2
)داربا شیاربازکن بشقابی کنگره(No-tillبذرکار -3

20

10-8

10-8

12
12
12

20حدود ايذرت دانه
گندم یا 

جو
پائیزه

7-18سیلتی لومی

کاشت با کمبینات یا ) + ايف یا کنگرهشکل، لبه صاv(اي ورز مرکب غلتک حلقهخاك+ ساقه خردکن -1
ايکار با شیاربازکن نوع دیسکی لبه کنگرهخطی

کار با کاشت با کمبینات یا خطی) + گردددو بار عمود بر هم توصیه می(اي پره36دیسک سنگین -2
ايشیاربازکن نوع دیسکی لبه کنگره

)داربا شیار بازکن بشقابی کنگره(No-tillبذرکار -3

20
12

12
12

جاي گندم و 
جو

)آیش(
2تا 1

ذرت 
ايعلوفه

کشت 
بهاره

7-18سیلتی لومی

هاي سطح به منظور تخریب ترك) (ايشکل، لبه صاف یا کنگرهv(اي ورز مرکب با غلتک حلقهخاك-1
در فصل بهار) مزرعه براي حفظ رطوبت

- به منظور مبارزه مکانیکی با علف) (ايا کنگرهشکل، لبه صاف یv(اي ورز مرکب با غلتک حلقهخاك-2
کار با شیاربازکن نوع دیسکیکاشت با ردیف) + هاي هرز

20

جاي گندم و 
جو

)آیش(
2تا 1

ذرت 
ايدانه

کشت 
بهاره

7-18سیلتی لومی

هاي سطح به منظور تخریب ترك) (ايشکل، لبه صاف یا کنگرهv(اي ورز مرکب با غلتک حلقهخاك-1
در فصل بهار) مزرعه براي حفظ رطوبت

- به منظور مبارزه مکانیکی با علف) (ايشکل، لبه صاف یا کنگرهv(اي ورز مرکب با غلتک حلقهخاك-2

کار با شیاربازکن نوع دیسکیکاشت با ردیف) + هاي هرز

20



تاS-C-Lگندم10-12ذرت
S-C

10-18ره داربا شیار بازکن بشقابی کنگno-tillبذرکار30-10

تاS-C-Lگندم10-12ذرت
C-L

7-128-8کمبینات18-14

تاS-C-Lگندم10-12ذزت
C-L

no tillبذر کار +ساقه خردکن10-6

ساقه 8-7
خردکن

18-10
کاشت 

مستقیم

تاS-C-Lماش3-4گندم
C-L

no till18-10بذر کار+ ساقه خردکن 8-5

ذرت3-4گندم
S-C-Lتا
C-L8-5 بذر کارno till10-18با شیار باز کن بشقابی

تاS-C-Lگندم10-12ذرت
C-L

10-13خاك ورز مرکب20-15

آیش گندم یا 
جو

5-2
–گندم 

8-12خطی کارکشت مستقیم با پیش برهاي مدور صاف وشیاربازکن هاي دو بشقابیSilt clay15-13جو

آیش گندم یا 
جو

5-2
–گندم 

2015دیسک سنگینSilt clay15-10جو

2سیب زمینی
گندم 
پاییزه

14-10لومی رسی
کشت با خطی کار+چیزل پکر-1
کشت با خطی کار+سیکلو تیلر -2

15-2058

5/1چغندر قند
گندم 
پاییزه

14-10لومی رسی
کشت با خطی کار+چیزل پکر-1
کشت با خطی کار+سیکلو تیلر -2

15-2058



مناطق مرطوب- 3
میلیمتر باشند و تناوب هاي غالب این مناطق عبارت 400در مناطقی که داراي بارندگی  سالیانه باالي 

:.ذرت دستورالعمی ذیل پیشنهاد می گردد–گندم و گندم –سویا ،کلزا–تناوب هاي سویا :  باشند از

:کلزا–تناوب سویا 
درصد و در صورتیکه مقدار بقایاي بجا 20الی 13رطوبت خاك زراعی بین در این تناوب و در -1گزینه 

بمنظور اجراي عملیات خاك ورزي می توان براي ،تن باشد6تا 3مانده از برداشت سویا در هر هکتار  بین 
دیسک و یا فقط + استفاده و بهره مناسب از زمان باید از روش شخم با گاو آهن چیزل با علتک مربوطه 

برد دیسک سنگین استفاده کرد  و سپس بوسیله خطی کار کلزا را کشت نمود و عمق خاك ورزي بین کار
.  کیلومتر در نظر گرفته شود8الی 6سانتی متر و سرعت عملیات خاك ورزي 15الی 10

:گندم–تناوب سویا 
تن در 6الی 3و مقدار درصد15الی 12گندم  با رطوبت خاك زراعی در حدود -در تناوب سویا -1گزینه 

سانتی متر 15- 20هکتار بقایاي گیاهی سویا باید از چیزل پکر جهت اجراي عملیات خاك ورزي با عمق 
.استفاده نمود و سپس کشت گندم بوسیله خطی کار انجام  شود

18الی 15(چنانچه رطوبت  خاك کمی بیشتر باشد ) گندم –سویا (در همین شرایط و تناوب -2گزینه 
کمبینات جهت کشت گندم بعد از برداشت سویا استفاده + می توان از روش کاربرد چیزل یا دیسک )  درصد 

.نمود

:ذرت–تناوب گندم 
تن در هکتار باشد 5الی 2در شرایطی که بقایاي بجاي مانده از برداشت گندم در حدود -1گزینه 

ز زمان می توان از ردیفکار کشت مستقیم با بمنظورکشت بموقع  ذرت و استفاده حداکثر و مطلوب ا
کیلو متر بر ساعت استفاده 8-10پیش برهاي مدور صاف و شیار باز کنهاي دو بشقابی با سرعت پیشروي 

.کرد



درصد خاك و با حجم 18الی 15در این تناوب و در محدوده رطوبتی  :گندم-تناوب سیب زمینی
ر کشت گندم پاییزه در درون بقایاي سیب زمینی، می توان از تن در هکتار بمنظو2بقایایی در حدود 

:روش هاي ذیل استفاده کرد
وکشت با خطی کار با سرعت پیشروي حدود ) غلتک+قلمی یا پنجه غازي (استفاده از چیزل پکر-1گزینه 

کیلومتر در ساعت 12-8

درصد خاك و با حجم بقایایی 18الی 15در این تناوب و در محدوده رطوبتی :گندم-تناوب چغندر قند
می توان از روش هاي ،تن در هکتار بمنظور کشت گندم پاییزه در درون بقایاي چغندر قند5/1در حدود 

:ذیل استفاده کرد
8وکشت با خطی کار با سرعت پیشروي حدود) غلتک+قلمی یا پنجه غازي (استفاده ازچیزل پکر-1گزینه 

کیلومتر در ساعت 

ستورالعمل خاك ورزي حفاظتی در تناوب هاي مختلف رایج براي مناطق مرطوب در جدول شماره خالصه د
.ارائه شده است3



خالصه دستورالعمل خاك ورزي حفاظتی براي مناطق مرطوب-3جدول

ماقلی
میزان (

)بارندگی
محصول 

قبلی

میزان تقریبی 
بقایاي گیاهی

تن در (
)هکتار

محصول 
بعدي

بافت خاك

رطوبت خاك 
هنگام 
عملیات

)درصد(

ادوات و یا ترکیب اداوت 
اديپیشنه

عمق کار
(cm)

سرعت پیشروي
Km/h)(

خاك 
ورزي

ماشین
خاك 
ورزي

ماشین 
کاشت

مرطوب
400بیشتر از (

)میلی متر

6-108-15دیسک+ چیزلSilt clay loam20-13کلزا3- 6سویا
8-512-15دیسکSilt clay loam20-13کلزا3- 6سویا
8-1512-20چیزل پکرSilt clay loam15-12گندم3- 6سویا
4-155-20کمبینات) + چیزل یا دیسک(Silt clay loam18-15گندم3- 6سویا

Silt clay loam15-12ذرت2-5گندم
ردیف کار کشت مستقیم با پیش بر 
هاي مدور صاف و شیاربازکن هاي 

دو بشقابی
10-8

سیب 
زمینی

8-1512-20ی کارخط+ دیسک+ چیزل پکرLoam18-15گندم2

8-1512-20خطی کار+ دیسک+ چیزل پکرLoam18-15گندم5/1چغندرقند



:مشخصات فنی ماشینها و ادوات مورد استفاده
. ارائه شده است3و 2ماره گیهاي آنها در جداول شك ورزي حفاظتی بکاربرده شده و ویژماشینها و ادوات خا

ادوات و ترکیب ادوات خاك ورزي حفاظتی پیشنهادي-4جدول
شکلادوات و ترکیب ادوات خاك ورزي حفاظتیردیف

1)غلتک+دیسک+چیزل پنجه غازي(خاك ورز مرکب1
2)غلتک+چیزل قلمی(چیزل پکر 2

3
با پیش بر بشقابی صاف و شیار بازکن دو (No-Tillبذرکار 

)شقابیب
3

4)با شیار بازکن بشقابی کنگره دار(No-Tillبذرکار 4
1و 5خاك ورز مرکب+ ساقه خردکن5
2و 5چیزل پکر+ ساقه خردکن6
4و 5)با شیار بازکن بشقابی کنگره دار(No-Tillبذرکار+ ساقه خردکن7
3و 5)با شیار بازکن بشقابی صاف(No-Tillبذرکار+ ساقه خردکن8
دیسک9
دیسک+ ساقه خردکن10
گاوآهن چیزل11
دیسک+ گاوآهن چیزل12
Terradisc7دستگاه 13
6کمبینات14
دیسک سنگین15



یمشخصات فنی ادوات خاك ورزي حفاظت-5جدول 
مشخصات فنیادواتردیف

1
خاك ورز مرکب

)1شکل (

کیلو متر بر 12: متر،  سرعت پیشرويسانتی 20:متر،  عمق کار3: عرض کار: نوع اول
تایی در 4تایی و 3شاخه چیزل با تیغه هاي پنجه غازي در دو ردیف 7ساعت، داراي  

cage)قفسه اي تایی دیسک هاي صاف در وسطو یک غلتک6جلو و یک ردیف 

wheel)در عقب
10-12:سانتی متر، سرعت پیشروي15- 20:  متر، عمق کار:    عرض کار: نوع دوم

تایی 3شاخه چیزل با تیغه هاي پنجه غازي در دو ردیف 5کیلومتر بر ساعت، داراي  
قفسه تایی دیسک هاي کنگره دار در وسط،  یک غلتک6تایی در جلو، یک ردیف 2و 

اي در عقب

2
چیزل پکر

)2شکل (

و کیل10- 12:سانتی متر، سرعت پیشروي20:عمق کار،متر25/2: عرض کار: نوع اول
4شاخه چیزل با تیغه هاي قلمی و یا پنجه غازي در دو ردیف 9متر برساعت، داراي  

: کلوخ کوب در عقب، فاصله بین شاخه هاتایی در وسط و یک غلتک5تایی در جلو و 
کیلو گرم460اسب بخار، وزن 80تا 70: سانتی متر، توان مورد نیاز25

شاخه چیزل با 7سانتیمتر، داراي  20حدا قل: متر، عمق کار75/1: عرض کار: نوع دوم
تایی در وسط و یک 4تایی در جلو و 3تیغه هاي قلمی و یا پنجه غازي در دو ردیف 

تا 60: سانتی متر، توان مورد نیاز25: کلوخ کوب در عقب، فاصله بین شاخه هاغلتک
کیلوگرم390اسب بخار، وزن 70

3
No-Tillبذرکار 

قابی با شیار بازکن بش(
)3شکل ) (صاف

کیلو متر بر 13: سانتی متر، سرعت پیشروي5- 6:   متر،عمق کار5/3: عرض کار
ساعت، داراي پیش بر بشقابی و شیار بازکن هاي دو بشقابی صاف

کیلوگرم وزنه هاي اضافی و دو جک 300واحد کارنده بذر و کود، داراي 17داراي 



هیدرولیکی براي افزایش نفوذ

4
No-Tillبذرکار 

با شیار بازکن بشقابی (
)4شکل ) (کنگره دار

کیلو متر بر ساعت13: سانتی متر، سرعت پیشروي5-6: متر، عمق کار3: عرض کار
واحد کارنده بذر و کود17داراي داراي  شیار بازکن هاي بشقابی کنگره دار، 

)5شکل (ساقه خردکن 5
متر بر ساعتکیلو :      متر    سرعت پیشروي3: عرض کار

)یک زانویی و دو زانویی(مطابق با انواع متداول در کشور دیسک6
مطابق با انواع متداول در کشورگاوآهن چیزل7

8
خاك ورز مرکب 

Terradisc 7(شکل(
سانتی متر، 51: ، قطر دیسک22: متر، تعداد دیسک3: نوع سوار شونده با عرض کار

ار اسب بخ70- 95توان مورد نیاز 



خاك ورز مرکب-1شکل
)کاربرد دارد-خاك ورزي اولیه و ثانویه- جهت انجام ترکیبی عملیات آماده سازي زمین(



چیزل پکر- 2شکل 
)جهت انجام خاك ورزي اولیه و ثانویه به شرط کاربرد تیغه هاي پنجه غازي بکار می رود(





)ف و شیار بازکن دو بشقابیبا پیش بر بشقابی صا(No-Tillبذرکار - 3شکل 
)بذر کار کشت مستقیم در بقایاي گیاهی(

)کاربرد دارند_ایستاده یا خوابیده_کلش پیش برهاي بشقابی صاف یا شیار دار که بر روي خاك ورزهاي مرکب و یا بر ماشینهاي کاشت مستقیم در بقایاي گیاهی جهت برش بقایاي کاه و (

)با شیار بازکن هاي بشقابی کنگره دار(No-Tillبذرکار -4شکل 
)بذر کار کشت مستقیم در بقایاي گیاهی(

)بھ شکل توام با عملیات کاشت و یا مجزا از کاشت بکار می رود_ ایستاده یا خوابیده _ در انواع بذرکارها جهت برش بقایا در سطح مزرعه(



دستگاه ساقه خردکن- 5شکل 
)در مزارع آبی و تهیه هرچه بهتر بستر کاشت کاربرد داردکشت ردیفی قبلیجهت تبدیل بقایاي حاصل از (



دستگاه کمبینات-6ل شک
) کاشت کاربرد دارد–جهت انجام آماده سازي بستر کاشت و خرد کردن کلوخه ها بعنوان یک ماشین مرکب خاك ورز (



Terradiscخاك ورز مرکب -7شکل 

)، خرد کردن کلوخه ها و کلش ناشی از کشت قبلی بکار می رودبه منظور آماده سازي بستر خاك(



94

فصل چهارم

دستور العمل فنی کمباین ها و برداشت 

تهیه و تدوین: 
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي 

دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي



غالتبرداشت هاي مختلف کمبایناندازه گیري افت در قسمت

قداري از محصول روي زمین ریخته و یا محصول با وجود این م. خواهد بودکنندهو جداکننده، تمیزندهتنظیمات صحیح کمباین موجب افزایش کارایی قسمتهاي برش، کوب
درصد 5تا 3بین یافت کمباینبا کمباین هاي موجود، حتی در شرایط مناسب برداشت . برخوردار نیست)شکستگی، ترك خوردگی و خرد شدگی(برداشت شده از کیفیت قابل قبولی

. دوشمی موجب افزایش درآمد کشاورز یدهاز مزرعه گردزایش محصول برداشت و جمع آوري شدهباعث افدر اکثر مواقع، تنظیمات جزئی در حد معنی داري. خواهد بود
. گردد و عوامل بسیار دیگري از جمله فرسودگی کمباین یا عوامل مدیریت و برنامه ریزي در این امر دخیل هستندنمیبهر حال عوامل کنترل افت تنها به تنظیمات صحیح بر

داشت محصول، رطوبت محصول، رطوبت هوا، وضعیت پستی و بلندي زمین، اعتماد به عملکرد صحیح سیستم هاي کمباین و شناخت خصوصیات محصول عواملی همچون زمان بر
.مورد برداشت از این لحاظ به عهده فرد یا افرادي است که باید از تجربه و دانش کافی در مدیریت بر عملیات برداشت برخوردار باشند

.به شرح زیر ارائه می گرددغالتاهمیت کاهش افت کمباینی، روش اندازه گیري افت در قسمتهاي مختلف کمباین برداشت با عنایت به 

روش علمی و پژوهشی اندازه گیري افت در قسمتهاي مختلف کمباین غالت
جزئیات مراحل افت و ضایعات گندم-1
دانه ها یی که به دلیل شرایط جوي ه و کوتاه هستند و تیغه برش نتواند آنرا بگیرد و همچنین خوشه و هائی که روي زمین خوابیدهبوتبصورت :تلفات پیش از برداشت-1- 1

رقم، تاخیر در برداشت محصول، شرایط جوي و : عوامل موثر بر این تلفات عبارتند از. نامناسب و خوابیدگی محصول روي زمین ریخته و از دسترس شانه برش خارج می گردند
. فاتآ

و یا شکستگی یا عدم تنظیم شانه برش، از دسترس شانه برش خارج می گردند و یا *هایی که به علت خوابیدگی یا کوتاهی ساقهبصورت سنبله یا دانه: ت سکوي برشتلفا-2- 1
و دانه 



ریزش می چرخ فلک با سرعت پیشروي کمباینو نیز عدم تناسب دور هایی که به علت سرعت بیش از حد کمباین، سرعت نامناسب چرخ فلک و موقعیت نامناسب آن خوشه 
. کنند

هاي نیم کوب از انتهاي کمباین بیرون می خوشهدانه هاي شکسته و خرد شدهشامل دانه هایی که به صورت خوشه هاي کوبیده نشده و یا:)خرمنکوب(تلفات واحد کوبنده -3- 1
، عرض کار موثر )دیم–آبی (ولــکرد مزرعه اي، نوع محصــکه تابعی است از عمل(ورودي به واحد کوبنده میزان خوراك: زاعبارتندکوبندهاحدوتلفاتربموثرعوامل . ریزند

. ، ناهمواري و شیب زمین، سرعت دورانی کوبنده و فاصله کوبنده و ضد کوبنده)کمباین و سرعت پیشروي آن
مباین ناشی از سرعت کم کوبنده، فاصله زیاد کوبنده و ضد کوبنده، سرعت پیشروي زیاد کمباینشامل دانه هاي خارج شده از عقب ک): کاه پرانها(تلفات واحد جدا کننده -4- 1

.که تماماً منجر به تجمع بیش از حد مواد روي کاه پرانها می گرددشیب زمین خصوصا در دیمات
سرعت بیش از حد دمنده، مواد بیش از حد روي : ین بخش از تلفات عبارتند ازعومل موثر بر ا. شامل دانه هایی که از عقب کمباین بیرون می ریزند:تلفات واحد تمیز کننده-5- 1

.الک باالیی و تنظیم نامناسب الک باالیی
.دهدکه بصورت ریزش مستقیم دانه از بدنه کمباین رخ می:تلفات ناشی از ریزش از روزنه ها و منافذ-6- 1

.ودمی شارائه آنو روش اندازه گیري هدکرطبقه بندي ریزدسته هاي کلی لذا انواع افت را که در مراحل مختلف برداشت رخ می دهند در
.سانتی متر برداشت صورت می گیرد ساقه هاي کوتاه جزء افت طبیعی خواهد بود30تا 25جاهائی که از ارتفاع * 

:رخ می دهند) قبل و حین برداشت(انواع افت که در مراحل مختلف برداشت -٢
(Ferreira, et al., 2000)

برداشت رخ می دهد و توسط عوامل خارجی مانند باد، حیوانات و باران، نوع رقم، دیررسی، تاخیر در برداشت محصول و آفات بوجود از افتی است که قبل :افت قبل از برداشت-1- 2
.می آید

.شود، حاصل میباشندارتباط با محصول میهاي دماغه کمباین که درتوسط همه مکانیزم: آوريافت جمع-2- 2
.توسط سیستم هاي جدا کننده و تمیز کننده کمباین حادث می شود:افت فرآوري-3- 2



برداشت کمباینی مساوي است با مجموع افت جمع آوري و فرآوريکلی افت 

ابزار و لوازم مورد نیاز براي اندازه گیري افت کمباینی- 3
.)cm250×50)m225/0کادر چوبی به ابعاد -1- 3
).سانتی متر در نظر گرفته شود10ارتفاع قاب (بطوریکه از ریزش محصول به بیرون جلوگیري شودیا برزنتی با پوشش سیمی )m24/0)cm280*50کادر چوبی به ابعاد -2- 3
گرم1/0ترازوي دقیق با دقت -3- 3
متري50یا30متر-4- 3
عدد5گونی -5- 3
کیلوگرم50نه هاي مربوطه با ظرفیت قپان با وزیا ي دقیق ترازو-6- 3
داس دو عدد-7- 3

یروش اندازه گیري افت کمباین-4
نقطه از مزرعه، 4قبل از اینکه کمباین وارد مزرعه شود بطور تصادفی در . شودآوري و اندازه گیري میجمع سطح مزرعهمقدار افت قبل از برداشت با چهار تکرار در : افت طبیعی-1- 4

جمع آوري توسط داس برداشت شده است،را که cm250×50قاب به ابعاد ي قرار گرفته در داخلو خوشه هادانه ها 
.و ثبت می نمائیمنتوزی، جمع آوريدانه هاي داخل این قاب را . می گردد

را درفضاي خالی )اد خارج شده از عقب کمباین در آنجا نریخته باشدکه مو(cm250×50قاب چوبی به ابعاد برش محصول براي تعیین افت جمع آوري، بعد از :افت واحد برش-2- 4
با جمع آوري دانه ها و خوشه هاي موجود در . نمونه گرفته می شود4انداخته و تعداد cm250*80پشت شانه برش و یک سوم سمت راست یا چپ عرض شانه برش و زیر کادر  

.شوده برش اندازه گیري میقاب و توزین دانه هاي حاصل از آنها، تلفات شان
در حالیکه کمباین مشغول .نمونه در روي زمین گرفته می شود5براي تعیین افت فرآوري، بعد از عبور کمباین از مواد خارج شده از عقب کمباین، :کنندهو جداندهافت کوب-3- 4

هاي آن نتوانند از سوراخ بطوریکه دانه هاي گندم و خرده(پوشیده شده است یا برزنتیکه کف آن توسط توري سیمcm280*50برداشت محصول است یک قاب چوبی به ابعاد 



سپس با . ، چرخهاي عقب کمباین از کنار قاب عبور نمایدبه طول یک مترقرار داده می شود بطوریکه به هنگام برداشتمابین دو چرخ عقب در زیر کمباین ) هاي توري خارج شوند
.یده نشده و نیم کوب موجود در قاب و توزین دانه هاي حاصل از آن، مقدار افت کوبنده مشخص می گرددجمع آوري خوشه هاي کوب

.گرددبا جمع آوري دانه هاي موجود در قاب توري دار و توزین آنها، مشخص می:تلفات واحد جدا کننده و تمیز کننده-4- 4

اشد محاسبه افت در قسمتهاي مختلف کمباین بشرح زیر می ب- 5
افت قبل از برداشت - 1- 5

A , kg/ha =افت قبل از برداشت

A =دانه هاي شمرده شده در نمونه هاي افت قبل از برداشتوزنیمیانگین, kg

افت جمع آوري -2- 5
B) =افت جمع آوري  - A) , kg/ha

B =،دانه هاي شمرده شده در نمونه هاي افت جمع آوريوزنیمیانگینkg

آوري فرافت -3- 5
kg/ha ,(C /F) =افت فر آوري 

C =،نمونه هاي افت فرآوريدانه هاي شمرده شده دروزنیمیانگینkg

F =هاي بجا مانده از کمباین، ارتباط بین عرض جمع آوري و عرض نوار کلش
عرض نوار کلش رعرض جمع آوري تقسیم بیعنی برابر است با

برداشت کلی افت -4- 5
)درصد(اشت کمباینیافت کلی برد = افت جمع آوري درصد + افت فرآوري درصد

محاسبه عملکرد محصول-6



متر حرکت نموده و اقدام به برداشت می نماید و دقیقاً محصول این قطعه را در داخل کیسه 25به طول Bبه نقطه Aزمانی که کمباین در حالت برداشت می باشد، از نقطه 
.شود که عرض کار یالتفرم چهار متر باشدفرض می. ن می نمایندآوري نموده و توزیاي جمع

A = 25 × 4 = 100 m2مساحت برداشت شده
M =وزن محصول برداشت شده(kg)

عملکرد محصول  =
A

M × 10000 ( ha
kg )

تاثیر سرعت پیشروي -7
بر تلفات انتهاي کمباین 955در یک تحقیق تاثیر عوامل پیشروي کمباین جاندیر . بر میزان تلفات کمباین هنگام برداشت می باشدسرعت پیشروي از فاکتورهاي موثر دیگر 

.مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است
اي مقدار مواد ورودي تابع سرعت پیشروي می باشد، لذا در گردد و در شرایط یکنواخت مزرعهاز آنجا که منحنی تلفات کمباین بر اساس مقدار مواد ورودي به کمباین ترسیم می

نتایج حاصل از آزمون مزرعه اي که به ).1شکل (سطح مختلف سرعت پیشروي ترسیم و تهیه گردیده است 7بر اساس 955کمباین جاندیر ) عملکرد(آزمون مزرعه اي منحنی تلفات 
: ان می دهد کهنش. کمک روشهاي آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

تلفات انتهاي کمباین با افزایش سرعت پیشروي افزایش می یابد که این افزایش در سرعتهاي باال داراي شدت بیشتري است.
 955براي کمباین جاندیر ) درصد1حداکثر (مناسب ترین سرعت پیشروي در محدوده مجاز تلفات انتهاي کمباین،km/h6/2می باشد.
 دنده یک و محدوده سرعت پیشروي متناسب با تراکم محصول باشدتوصیه می گردد با.



955تاثیر سرعت پیشروي بر میزان افت کمباین جاندیر -1شکل 
g54/5متر مربع1افت طبیعی در : مثال

g59/20متر مربع 1افت جمع آوري در 
g10/14تکرار5متر مربع با 4/0افت فرآوري در قاب 

kg/ha5315صولعملکرد مح
m2/4عرض برش مفید
m2/1عرض نوار کلش

2m5/0*8/0ابعاد قاب نمونه گیري

:محاسبات افت کمباینی-
05/7g=10/14/2=افت فرآوري در یک متر مربع 

5/3=2/4/2/1=ضریب تصحیح
1/20kg/ha=10*(05/7/5/3) =افت فرآوري

%38/0=5315/ (100*1/20) =درصد افت فرآوري



%87/3=5315/ (100*9/205) =در صد افت جمع آوري
%04/1=5315/ (100*4/55) =درصد افت طبیعی
%25/4=38/0+87/3=(%)افت کلی کمباین 

: متغیرهاي اندازه گیري عبارتند از: تذکرهاي مهم
. داشت که نسبت به کمباین هاي مختلف متفاوت بوده و همچنین در تراکم هاي متفاوت عرض مفید برداشت متغیر استعرض مفید بر-1
.طول پیشروي کمباین که در محاسبه عملکرد محصول برداشت شده منظور می گردد- 2
.ر می شودابعاد قاب می تواند متغیر باشد که در تمامی محاسبات و همچنین در محاسبه ضریب تصحیح منظو- 3
,JD955عرض نوار کلش در کمباین هاي رایج مانند -4 CLASS،2/1متر می باشد ولی در کمباین هاي جدید قابل اندازه گیري است.
و بر اساس نتایج تحقیق انجام شده در موسسه تحقیقات فنی . اندازه گیري افت انتهاي کمباین با استفاده از حسگرهاي نمایشگر تلفات دانه انجام گیرد- 5

.برآورد شده است% 1مهندسی کشاورزي این افت کمتر از 



فصل پنجم

و استفاده ازدستور العمل فنی آب و آبیاري
آب هاي شور

:تهیه و تدوین
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي

دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي



ده از آب شور براي آبیاري گندمدستورالعمل استفا)الف

: بیان مسئله-1

با کاربرد منطقی از آب شور به عنوان یک منبع آب آبیاري ضمن افزایش تولیدات کشاورزي
ت اقلیمی است و با توجه به کمبود هاي مختلف آبیاري تحت شرایط شوري، شدیداً متاثر از وضعیاز آنجا که واکنش گیاهان در روش. توان از رقابت موجود براي آب غیر شور کاستمی

دستورالعمل حاضر با هدف کاربرد آب شور در سطح باالتر از آستانه خسارت گندم با . ریزي آبیاري گیاهان پرداخته شودطلبد تا به بررسی کاربرد آب شور در برنامهآب در کشور می
. گردداستناد به تجارب موجود ارائه می

:استفاده و مخاطبین یا بهره بردارانمنطقه یا مناطق مورد - 2
.کارشناسان اجرایی بخش کشاورزي و کشاورزان-استان گلستان 

:اهمیت و توجیه اقتصادي و اجتماعی حاصل از بکارگیري دستورالعمل- 3
ی است که تامین آب مطمئن براي توسعۀ اراضی آبی بدیه. رودگذاران بخش کشاورزي بشمار میافزایش تولید محصوالت کشاورزي و درآمد زارعین از اهداف مهم سیاست

در مناطق خشک و نیمه خشک منابع آب غیر شور که براي تولید کشاورزي . همزمان با افزایش بازدة آبیاري، نقش کلیدي و تعیین کننده در تحقق اهداف مذکور خواهد داشت
یکی از . دسترسی به آب مرغوب و با کیفیت مناسب براي کشاورزي رو به کاهش استحجم منابع آبی هر روز به دلیل افزایش روند بهره برداري از . باشدضروري است، محدود می
هاي عمیق و نیمه عمیق و پیشروي رویه آبهاي زیرزمینی از طریق چاهروند برداشت بی. ستاهاکیفیت پایین مورد استفاده قرار نگرفته است آب شور زهکشمنابعی که هنوز به خاطر

به لحاظ محدودیت شدید منابع آب غیرشور وبنابراین . شور در سفره آب شیرین، باعث شده است تا آب شور از گستردگی بیشتري برخوردار گردد و هرروز حجم آن افزایش یابدآب



آید، استفاده از منابع آب جایگزین ولید به حساب میمتعاقب آن کاهش کیفیت آب و خاك زراعی، بویژه در شرایط خشک و نیمه خشک که کمبود آب یکی از موانع جدي چرخه ت
اي بر تولید کشاورزي و در آمد زارعین خواهد داشت،  مصرف از آنجا که انتخاب گزینه یاد شده تاثیر قابل توجه. هاي کشاورزي اجتناب ناپذیر خواهد بودبراي تداوم فعالیت) آب شور(

هم اکنون تجارب زیادي در استفاده موفقیت آمیز از این نوع آبها . هاي کاربردي استپژوهشهاي مدیریتی مبتنی بر کارها و روشمند راهپایدار این منابع براي مقاصد کشاورزي، نیاز
، این امکان وجود خواهد داشت که هاي پاییزه و زمستانه استمصادف با باران) همچنین در مناطق مشابه(مراحل اولیه رشد گندم در استان گلستان از آنجاکه . در کشاورزي وجود دارد

مقدارتولید و درآمد ناشی از آن بطور قابل توجهی تحت ها در منطقه نشان داده است بررسی. هاي مورد پذیرش براي گندم استفاده نمودبتوان از آبهاي شور باالتر از آستانه
ها که از نظر معیارهاي کیفی جزء آبهاي غیر قابل مصرف در کشاورزي زهکشرد مطالعه مصرف آبهاي شوردر منطقه مو. دنهاي کمی و کیفی آب آبیاري  قرار دارتأثیرتغییرات ویژگی

در مناطق مشابه استان گلستان که باران ضمن تأمین بخشی از اً بنابراین با کاربرد این نوع آبها خصوص. گندم داردتولیداي در افزایششوند، تأثیر مثبت و تعیین کنندهمحسوب می
. از فشار به منابع آب شیرین کاستتوانباشد، میآبیاري نیز میعامل تعدیل اثرات زیانبار شوري آب) اوایل رشد گندم که به شوري حساس است(نیاز گندم

:  از روشهاي کاربرد  آبهاي با شوري باالتر در زراعت گندم می توان به موارد زیر اشاره نمود
بهاي با کیفیت مختلف را با هم براي رسیدن به کیفیت مورد نظر مخلوط کرده و در این شرایط می توان از آب صرفه جویی شده براي در این روش آ :روش اختالط)1

اي کیفیت مناسب ها دارها و رودخانهدسی زیمنس بر متر و آب چاه10-40هاي باال هاي منطقه داراي شوريزهکش. هاي دیگر استفاده نمود و تولید کل را افزایش دادزمین
:هاي دلخواه را به دست آوردتوان بصورت میانگین وزنی شوريدر نتیجه از رابطه ساده زیر می. هستند

ECi=(ECf*Qf+ECd*Qd)/(Qf +Qd)

ECi ,ECfدر این رابطه  ,ECd به ترتیب شوري مورد نظر آب آبیاري، شوري آب چاه یا کانال و شوري آب زهکش همه بر حسبdS/m ،Qf وQd آب ) یا حجم( به ترتیب دبی
.کانال و زهکش بر حسب لیتر بر ثانیه



در منطقه عمالً به دلیل شرایط . اساس این روش کاربرد آب شور و غیر شور به صورت متناوب است و در دنیا نیز تجربه دارد:غیر شور-روش کاربرد متناوب آب شور)2
روش کار بدین صورت است در اوایل رشد که گیاهان به شوري حساس هستند از آب غیر شور و . گیردانه این روش انجام میبارندگی متعدد در طی فصل رشد گیاهان زمست
خاصیت خوب این روش شستشوي متناوب خاك در اثر آبیاري با آب غیر شور بوده که در جهت حفظ پایداري کشاورزي . رودسپس یکدرمیان آب شور و غیر شور به کار می

اي که آب شور به کار رود کمک قابل توجهزمانی
هاي به کار برده شده اگرچه در عملکرد شوري. توان استفاده مفید نموددار در عملکرد میبراي گندم بدون کاهش معنیdS/m12در این حالت با آب داراي شوري . کندمی

هاي پاییزه و زمستانه باعث البته در منطقه باران. پایداري کشاورزي مورد بررسی قرار گیردداري ندارند ولی الزم است تغییرات شوري در خاك براي حفظتاثیر معنی
اما به تدریج امالح در سطح خاك به دلیل نبود . شستشوي شوري الیه سطحی خاك می شوند در نتیجه گیاهان زمستانه در سال بعد توانایی جوانه زدن را خواهند داشت

بررسی طوالنی مدت کاربرد آب شور با استفاده از مدل هاي . یابدانات سفره آب زیرزمینی افزایش میزهکشی مناسب و همچنین نوس
رسد که الزم است با میdS/m7در خاك، شوري الیه سطحی خاك به حد ) dS/m12(شبیه سازي در منطقه نشان داده است که پس از گذشت چهار سال کاربرد آب شور

.تري خاك این شوري را کاهش دادسانتیم60آبشویی تا عمق 

گیاهان . شونددر این روش گیاهان بر اساس مقاومت آنها به شوري در تناوب همدیگر کاشته می:تناوب همدرکشت گیاهان با مقاومت هاي مختلف )3
اي از آب غیر شور و در مراحل بعدي رشد هو گندم که نسبتاً به شوري مقاوم است، در مرحله گیاهچ) dS/m4(با آب لب شور ) ذرت، سویا( حساس به شوري

در این روش . آبیاري گردند) در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشتdS/m14در اواخر اسفند و اوایل فروردین و dS/m12-10(با استفاده از آبهاي شور 
. گرددمرخ خاك نیز تعدیل میضمن استفاده از آبهاي شور در برنامه آبیاري و افزایش تولید، اثرات تجمعی شوري در نی

در این روش به دلیل توزیع جریان آب در دو . هاي دیگر آبیاري سطحی استبراي گیاهان ردیفی آبیاري نشتی بهتر از روش: تغییر یا اصالح روش آبیاري سطحی)4
بسته به شکل شیار مقادیر متفاوت نمک در روي پشته ها تجمع کند و ها حرکت میها، نمک به سمت رأس پشتهجهت عمودي و افقی، و عدم تماس مستقیم آب با پشته

آبیاري یک . هاي پشته کاشته شوند تا از محل تجمع نمک دورترگردندهاي یک ردیفه و دو ردیفه بذر در کنارهبراي تعدیل این شرایط الزم است در پشته. کنندحاصل می



تغییر روش آبیاري شیاري به کرتی و نواري به ازاي . نیز در تعدیل اثر خسارت بار ناشی از شوري خواهد کاستدر میان شیارها و کاشت بذر در مجاورت شیار آبیاري شده
. اي در جهت کنترل شوري خاك خواهد بودهر چهار سال یک بار خصوصاً در خاك هاي با نفوذپذیري مناسب کمک قابل توجه

درمیانرف آب آبیاري گندم با روش آبیاري شیاري یککاهش مصرف آب و افزایش کارایی مصدستورالعمل)ب

بیان مسئله-1
انجام تحقیقات کاربردي و . پایین بودن راندمان آبیاري سطحی مهمترین عامل در کم بودن کارایی مصرف آب است. روش آبیاري سطحی است،بیشترین روش آبیاري در کشور

یکی از مهمترین سیاست هاي کشور رسیدن به خودکفایی در تولید گندم . آبیاري سطحی را تا حد قابل مالحظه اي افزایش دهدتواند راندمان بکارگیري اصول مهندسی آبیاري می
ر بر افزایش از جمله مهترین عوامل تاثیر گذا.در این راستا گروههاي مختلفی تالش می کنند که هر یک به نوبه خود پتانسیل هاي بالقوه موجود را به عمل نزدیک نمایند.است

.تحقیقات هر چه بیشتر در این زمینه می تواند گام مهمی در جهت خودکفایی کشور در زمینه تولید گندم باشد. آب است،عملکرد گندم
ت بزرگ در جهت توسعه کشاورزي به میلیمتر، یکی از مشکال250میلیمتر در سال می باشد و متوسط بارندگی سالیانه 2100با توجه به میانگین تبخیر پتانسیل کشور که در حدود 
ضرورت استفاده . از آن در اراضی دیم صورت می گیرد% 11تولیدات کشاورزي ایران در اراضی آبی و % 89با توجه به این که . ویژه خودکفایی در تولید گندم کمبود منابع آب است

.یان استبهینه از منابع آب موجود و قابل استحصال و افزایش کارایی مصرف آب نما

: منطقه یا مناطق مورد استفاده و مخاطبین یا بهره برداران- 2
و کارشناسان ترویج کرمان و فارس ،گندم کار در استانهاي خراسانکشاورزان 

:اهمیت و توجیه اقتصادي و اجتماعی حاصل از بکارگیري دستورالعمل- 3



-79(میانگین تولید سالیانه گندم کشور . گندم دیم کشور، سهم تولید گندم آبی به مراتب بیشتر از گندم دیم می باشدعلی رغم پایین بودن سطح زیر کشت گندم آبی در مقایسه با
و متعاقباً آمار و ارقام فوق بیانگر اهمیت زراعت گندم آبی . درصد از دیمزارها حاصل شده است37درصد از اراضی آبی و 63میلیون تن می باشد که از این مقدار 7/9حدود ) 75

از آنجاییکه نیاز به تولید شدید . کلید حل مشکل بحران آب در زراعت گندم افزایش کارائی مصرف آب در این زارعت می باشد. آب کشور در این زراعت می باشدمنابعکاربرد بهینه 
. تواند از طریق ارائه راهکارهاي حاصله از پروژه هاي تحقیقاتی آبیاري افزایش یابدمواد غذایی و به ویژه غالت از منابع آبی محدود می باشیم بنابراین کارایی مصرف آب گندم می

کیلوگرم بر متر مکعب می باشد به حدود یک 5/0کارایی مصرف آب باید از میزان فعلی آن که حدود 1399به عنوان یک برآورد اولیه براي تأمین تقاضا براي غالت کشور در سال 
.آب مصرفی افزایش یابدکیلوگرم بر متر مکعب

:)توصیه هاي کاربردي( شرح دستورالعمل-4
سانتیمتر 120یا 100سانتیمتر است به 60یا 50) ردیف ها(روش آبیاري یک درمیان در زراعت گندم بدین صورت انجام می شود که با تغییر آرایش کاشت فعلی که فاصله شیارها

در این روش آبیاري نیاز به ایجاد شیار میانی نیست و عدم . ها امکان نشت آب بصورت جانبی بیشترشده و از تلفات عمقی جلوگیري می نمایدبا افزایش فاصله شیار. افزایش می یابد
و باعث تداخل آب در بخصوص در اراضی با بافت سنگین که سله بستن سطح خاك باعث ترك خوردن پشته هاشده) شکل زیر(ایجاد آن کاربري آبیاري شیاري را سهل تر می نماید

از آنجا که گندم گیاهی پاییزه است و در اکثر مناطق گندم کاري احتمال وقوع بارندگی هاي .  از کارایی بهتري برخوردار است120و 100آبیاري شیاري با فاصله .شیارها می شود
.زایش دهداین روش آبیاري می تواند درصد باران موثر را نیز اف.پاییزه و بهاره وجود دارد



آبیاري اول را بصورت یکدرمیان انجام داد و آبیاري دوم را در نیز بصورت .سانتیمتر ایجاد نمود60یا 50چنانچه بافت خاك سبک باشد می توان شیارها را با فاصله هاي معمولی 
..ان ثابت ادامه دادو تا پایان فصل آبیاري بصورت یکدرمی.یکدرمیان اما در شیارهاي آبیاري نشده اجرا نمود

:نتایج منطقه مشهد  نشان داد که
متر مکعب در هکتار در تیمار 3087متر مکعب در هکتار و کمترین آن به میزان 5570سانتیمتر به میزان 50بیشترین میزان آب مصرفی مربوط به تیمار آبیاري شیاري با فاصله 

( کیلوگرم درهکتار بدست آمد 4281سانتیمتري به میزان 60بیشترین میزان عملکرد در تیمار با فاصله شیارهاي . صل شدسانتیمتري حا120آبیاري شیاري با فاصله شیارهاي 
و مقدار آب کیلو گرم در هکتار بدست آمد3040سانتیمتر به میزان 120و کمترین میزان عملکرد از تیمار آبیاري شیاري ) درحالی که میزان آب مصرفی آن در رتبه دوم قرار داشت

کیلوگرم بر متر مکعب و 1.24سانتیمتري به میزان 60مقایسه کارایی مصرف آب آبیاري نشان داد که بیشترین کارایی مصرف آب در تیمار آبیاري شیاري . مصرفی آن نیز کمترین بود
. کیلوگرم در متر مکعب بدست آمد1سانتیمتري به میزان 50کمترین آن در تیمار آبیاري شیاري 

Treat

Average of
Water
inflow
m3/ha

Average of
Runoff
m3/ha

Average of
Water net

m3/ha

Average of
Yield kg/ha

Average of wue
kg/m3

R1-T50 5570.00 1575.86 3994.14 4057.97 1.02
R1-T100 3687.50 594.96 3092.54 3481.88 1.13
R1-T60 4711.11 1230.67 3480.44 4281.40 1.24

R1-T120 3086.81 542.84 2543.97 3037.44 1.20
Average 4263.854167 986.0838479 3277.770319 3714.673913 1.147940641

دستورالعمل  اعمال کم آبیاري بر ارقام مقاوم به خشکی گندم)ج 



:      بیان مسئله-1
در مورد گندم نیز کمبود آب بخصوص . باشدخشک میهاي عمده در تولید محصوالت کشاورزي بخصوص در مناطق خشک و نیمهمبود آب براي آبیاري همواره از محدودیتک

و در استان اصفهان در چند سال اخیر مسئله کمبود آب به علت کاهش نزوالت جوي شدت بیشتري یافته. گردددر مراحل انتهایی رشد باعث خسارت به محصول و کاهش عملکرد می
آبیاري گندم که تحت شرایط محدودیت آب و کمدستیابی به ارقامی ازمناطق خشک و نیمه خشکدر .نمایدجویی در مصرف آب آبیاري و استفاده بهینه از آن را ایجاب میلزوم صرفه

توان تا حد زیادي از اتالف منابع آبیاري میو تعیین حد تحمل آنها به کمبا دستیابی به چنین ارقامی. تحمل بیشتري نشان داده و کاهش عملکرد کمتري داشته باشند بسیار مهم است
.نایل شدمناسبی و کیفیت عملکرد به آب جلوگیري نمود و در عین حال در شرایط محدودیت آب 



:منطقه یا مناطق مورد استفاده و مخاطبین یا بهره برداران- 2
میلیمتر در زمره مناطق خشک جهان 240حصوالت زراعی در ایران و جهان است و ایران با متوسط نزوالت آسمانی ترین خطرات براي تولید موفق مخشکی از عمده

قام باالبودن مقدار تبخیر و تعرق، محدودیت منابع آبی و سایر عوامل باعث توجه بیشتري به مطالعه در مورد اثرات تنش خشکی و انتخاب ار. )1372،سرمدنیا(شودبندي میطبقه
توانند از این براان شمالی وجنوبی و دشت برخوار و دیگر مناطق مشابه می،مناطق خشک و نیمه خشک استان اصفهان شامل رودشت شمالی و جنوبی.مقاوم به خشکی شده است
.دستور العمل استفاده نمایند

:اهمیت و توجیه اقتصادي و اجتماعی حاصل از بکار گیري دستورالعمل- 3
واقع مناطقاین بخش زیادي از اراضی زیر کشت گندم در ایران در وخشک استمهمترین عامل محدودکننده تولید محصوالت کشاورزي در مناطق خشک و نیمهکمبود آب

در . متري به مزارع گندم تخصیص یابدگردد که آب کدر این مناطق بعلت کمبود آب بخصوص در مراحل انتهایی رشد گندم، رقابت بین گندم و سایر محصوالت باعث می.شده است
با دستیابی به . آبیاري تحمل بیشتري نشان داده و کاهش عملکرد کمتري داشته باشند بسیار مهم استگندم که تحت شرایط محدودیت آب و کمچنین شرایطی دستیابی به ارقامی از

.ي از اتالف منابع آب جلوگیري نمود و در عین حال در شرایط محدودیت آب عملکرد مناسبی بدست آوردتوان تا حد زیادآبیاري میچنین ارقامی و تعیین حد تحمل آنها به کم
اهمیت این تحقیق باتوجه به سطح وسیع مزارع گندم در استان اصفهان و شرایط خشکسالی چند سال اخیر .همچنین کیفیت نانوایی ارقام پیشنهادي در سطح قابل قبولی حفظ گردد

:بطور کلی می توان در خصوص توجیه کاربرد این دستور العمل به موارد زیر اشاره کرد. گرددتر میان مشخصدر این است
حفظ ) مورد انتظار(هاي خشک که محدودیت آب وجود دارد بدون کاهش سطح زیر کشت درآمد زارعین در سطح قابل قبول بهبود وضع معیشتی کشاورزان بطوري که در سال-

.گردد
هایی از استان که داراي حقآبه محدودي بوده واز آب زیر زمینی مناسب برخوردار نیستنددشت-

.توانند با کشت این ارقام در راستاي اشتغال زایی و ایجاد درآمد گام بر دارندمی
.هاي کم آبیهاي شدیدبر سر آب در سالهاي اجتماعی ناشی از رقابتجلوگیري از ایجاد تنش و خشونت-



):هاي کاربرديتوصیه(رح دستورالعمل ش-4
با ،در خصوص کیفیت گندم. درصدي کارایی مصرف آب گردیده است8/38افت عملکرد دانه حاصل شده که منجر به افزایش % 6/16آب مصرفی فقط % 40در اثر کاهش 

افت عملکرد دانه حاصل شده که % 6/16آب مصرفی فقط % 40در اثر کاهش .فته استافزایش یا% 7کاهش میزان آب مصرفی، مقدار پروتئین دانه گندم نسبت به آبیاري کامل حدود 
با توجه به نتایج به دست آمده مربوط به خصوصیات کمی و کیفی ارقام گندم توصیه ).1384،سالمی و همکاران(باشد در مقایسه با ارزش آب صرفه جویی شده قابل چشم پوشی می

:شودمی
کیلوگرم در هکتار، به 1246، علیرغم کاهش میانگین عملکرد دانه به میزان  )با محدودیت شدید آب(خشک آبیاري در مناطق خشک و نیمههاي کم در صورت لزوم کاربرد روش- 1

. استفاده گردد) 1384،ارانسالمی و همک(متر مکعب در هکتار در فصل زراعی 4100- 6700منظور آبیاري ارقام پیشنهادي از مقادیر آب مصرفی 
.باشندبا توجه به نتایج به دست آمده، ارقام گندم پیشتاز، بک کراس روشن و شیراز، مناسبترین ارقام براي کشت در شرایط کم آبیاري می- 2
با توجه به باالتر رفتن ) محل اجراي طرح(خشک و نیمه خشک گردد، ولی کاربرد این روش در مناطقآبیاري اگرچه باعث افزایش کارآئی مصرف آب میهاي کماستفاده ازروش- 3

از این . گرددهاي خاك باعث افزایش شوري در خاك میدرجه حرارت محیط در طول رشد و نمو گیاه از درجه حرارت مطلوب و همچنین عدم شستشوي امالح بجا مانده در الیه
.ر، مسئله بیالن آب و نمک در الیه هاي خاك لحاظ گرددگردد به منظور حفظ سیستم کشاورزي پایدارو پیشنهاد می

هاي هاي جهاد کشاورزي ترتیبی اتخاذ نمایند که قراردادهاي فروش آب به زارعین بویژه در سالاي بعنوان متولی امر تأمین و توزیع آب با هماهنگی سازمانهاي آب منطقهسازمان- 4
.گرددآبیاري منعقدهاي کمخشک با لحاظ نمودن روش

گندم) اي،  ونواريجویچه(تعیین حد بهینه بذر مصرفی وکارائی مصرف آب آبیاري در روش هاي آبیاري سطحی دستور العمل)د

:بیان مسئله-1
ا هدف پایداري و افزایش با توجه به محدودیت منابع آب از یک سو وچالش هاي آینده درخصوص رقابت براي منابع آب از سوي دیگر، مدیریت آبیاري سطحی مزارع و ب

از تحقیقات مروري1982در سال نو و همکارانشرموهاي کاشت وآبیاري گندم تحقیقاتی انجام شده است در خصوص مقایسه روش. باشدعملکرد در شرایط کمبود آب ضروري می



آقاي لیرد و بورالگ اولین تحقیق را در زمینه 1961در سال . را ارائه دادندمکزیک هاي عریض در اراضیدر خصوص کشت گندم روي پشتهمکزیک انجام شده در دشت کلیو والی 
توان تعداد متري عملکرد یکسان داشتند و بر اساس آن میسانتی70تا 17که فواصل ردیف مختلف کشت ردیفی گندم با آبیاري نواري را بررسی کردند و گزارش کردندفواصل اثرات 

و آبیاري سال انجام داد و نتیجه گرفت که کشت روي پشته10اي را در دشت کیلووالی مکزیک در مدت آقاي مورنو تحقیقات گسترده1968در سال . دبذر در واحد سطح را کاهش دا
ص کشت ردیفی گندم روي در دشت کیلووالی مکزیک و در مزارع کشاورزي مطالعاتی در خصو1996تا سال 1981از سال . استگندم آبیاري وبهترین شیوه کاشت ايجویچه

کیلوگرم بذر 15ـ25نتایج نشان داد که با کاهش . کشت دو خط و سه خط روي پشته انجام شدو)فاروي و نواري(و مقایسه مدیریت آبیاري مزارع نتیمتريسا70ـ 90هاي پشته
به منظور جلوگیري از ،بر اساس نتایج تحقیقات.شودتري انجام مییریت آبیاري مناسبآفات و مد،هاي هرزکنترل علف،عملکرد یکسانضمن تولید مصرفی در هکتار در کشت ردیفی 

هاي به در سیستم کشت گندم روي پشته.سانتیمتري با کشت دو وسه خط روي پشته را توصیه کردند90و75اي با فواصل فرسایش خاك زراعی توسط آب آبیاري، آبیاري جویچه
در .دگیرهاي هرز، کود دهی، زهکشی سطحی و برداشت بهتر صورت میو تا سه خط کشت روي هر پشته امکان دسترسی گیاه به آب، مبارزه با علفسانتیمتري با د60-90فواصل 

گندم بذرختلفمکاربرد مقادیر،گندم) اي، ونواريجویچه(تعیین حد بهینه بذر مصرفی وکارائی مصرف آب آبیاري در روش هاي آبیاري سطحیبه منظوراین تحقیق
SCرقم  –78 - . هاي کامل تصادفی و با سه تکرار مورد آزمایش قرارگرفتهاي نواري یک بار خرد شده در قالب طرح بلوكکرتدر آزمایش) رقم جدید منطقه(18

:تیمار آبیاري سطحی شاملپنجآزمایش شامل) افقی(کرت اصلی 
(I1))  و مرزبندگیتکرو،دیسک،بذر پاشی(ايجویچه-آبیاري سطحی) 1

(I2))  کشت با خطی کار(با پنج خط کشت روي پشته جویچه اي-آبیاري سطحی) 2

(I3))بدون فاروئر، مرزبندکشت با خطی کار(نواري -آبیاري سطحی) 3

(I4)) کشت با خطی کار(با سه خط کشت روي پشته جویچه اي-آبیاري سطحی) 4

(I5)) دیسک ومرز بند،ذر پاشیب(نواري-آبیاري سطحی) 5

15عرض هر کرت فرعی . بود)) وزن هزار دانه/ N ×)1000×واحد سطح (دانه در واحد سطح =200Nو300و500،400شامل  پنج میزان بذر مصرفی ) عمودي(هاي فرعی و کرت
.باشدمتر می12آنمتر و طول



:بردارانمنطقه یا مناطق مورد استفاده ومخاطبین یا بهره- 2
گندمکاران-) گتوند وعقیلی-کرخه -شاوور -هاي آبیاري دز شبکه(اراضی شمال استان خوزستان 

:اهمیت وتوجیه اقتصادي واجتماعی حاصل از بکارگیري دستور العمل- 3
هاي بهزراعی جهت دستیابی به کارائی مصرف آب باالتر و از از روشها براي منابع آب، استفادهبا توجه به نرخ رشد جمعیت و چالش هاي آینده درارتباط به رقابت سایر بخش

درصد اراضی 90آبیاري تحت فشار هنوز بیش از هايهاي دولت در توسعه روشاز طرفی با وجود سیاست. باشـدد در بخش کشاورزي میـؤثـر درجهت پایداري تولیمکــارهــاي راه
-میهاي سطحی آبیاريدرصد سطح زیر کشت این محصول با روش95در رابطه با محصول استراتژیک گندم نیز حداقل . شوندیاري میهاي سطحی و سنتی آبروشفاریاب کشور با

نوبت 7تا 2کن است بین هاي محدود آبیاري که بسته به اقلیم منطقه ممهاي پائیزه، زمستانه و بهاره دارد، لیکن همان تعداد نوبتاگرچه عملکرد گندم وابستگی زیادي به بارش. شوند
و معرفی بهترین روش در کشت گندم به )هاي کاشتمتأثر از  روش(بهینه سازي بازدهی روش هاي آبیاري سطحی. تغییر نماید، تاثیر زیادي در عملکرد نهایی محصول گندم دارد

. باشدمیطرحدالیل ذکر شده ضرورت و اهمیت داشته و هدف این 

):هاي کاربرديتوصیه(شرح دستور العمل-4
:با توجه به تحقیق انجام شده، چهار روش کاشت شامل

(I1))  و مرزبندکروگیت، بذر پاشی، دیسک(ايآبیاري جویچه.1

(I2))  کشت با خطی کار(با پنج خط کشت روي پشته ايآبیاري جویچه.2

(I3))بدون فاروئر، مرزبندکشت با خطی کار(نواري آبیاري.3

(I4)) کشت با خطی کار(با سه خط کشت روي پشته ايهآبیاري جویچ.4

تقارن زمان کاشت گندم (با توجه به ادوات کاشت مورد استفاده، محدودیت زمانی کاشت . بود(I5))  دیسک ومرز بند،بذر پاشی(نواري-آبیاري سطحیداراي نتایج مشابه و باالتر 
منطقه با شروع

براي ) جوي و پشته(و استفاده از کل سطح زمین ) 4و 3و 2دانه در واحد سطح  سه روش 500دانه در واحد سطح در مقایسه با 300(مصرفی کمتر ، میزان بذر )هاي ساالنهبارندگی
.کاربردي استو مرزبند قابل توصیه وکروگیت، بذر پاشی، دیسکها، روش اول استقرار گیاه و سهولت انجام آبیاري



مششفصل 

ل فنـی کاشـتدسـتورالعـم
در شرایط شور

:تهیه و تدوین
مرکز ملی تحقیقات شوري

دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي



ت صحیح زراعی که می تواند به مدیری. خاکها و آبهاي شور از جمله منابعی هستند که با مدیریت صحیح و با داشتن شناخت کامل از مسئله می توان از آن استفاده الزم را برد
بهبود زهکش هاي زیر سطحی، استفاده . کاهش شوري در منطقه توسعه ریشه منجر شود شامل تسطیح اراضی، زمان آبیاري، الگوي کاشت، کوددهی، تغییر روش هاي آبیاري می باشد

اگر چه در برخی شرایط، به ویژه . زدن و سبز شدن گیاه نیز از راهکارهاي دیگر می باشندزیرشکن جهت حذف الیه هاي غیر قابل نفوذ و آبشویی قبل از کاشت جهت تسهیل جوانه 
.لوط کردن با آب شیرین کاهش دادزمانی که آب با کیفیت مناسب در دسترس می باشد می توان در مراحل حساس از آب شیرین استفاده نمود و یا اینکه شوري آب آبیاري را با مخ

:ت گندم در شرایط شور موارد زیر را باید مورد توجه قرار دادبطور خالصه براي کش
.انتخاب ارقام مناسب که در شرایط شور پتانسیل عملکرد مناسب و اقتصادي داشته باشند- الف
آماده کردن مناسب زمین -ب
استفاده از اصالح کننده هاي مناسب خاك، مانند کاربرد کودهاي دامی -ج
.مختلف کاشت که مانع تجمع نمک در استقرار به حداقل برسانداستفاده از روش هاي- د
آبشویی مناسب و نگهداري رطوبت خاك در منطقه توسعه ریشه با اعمال دور آبیاري بیشتر - ه

دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت گندم در شرایط شور 
با این حال، در زمان آماده سازي زمین در شرایط شور رعایت . شور مطابق شرایط متعارف می باشداگر چه عملیات خاك ورزي در کشت گندم در شرایط:آماده سازي زمین -١

:مورد زیر از اهمیت باالیی برخوردار است

:انجام تسطیح مناسب اراضی-1- 1
سطح مزرعه و در نهایت ایجاد شرایط سبز یکنواخت موثر واقع تسطیح و ایجاد شرایط مناسب جهت پیشروي یکنواخت آب در کرتهاي بزرگ می تواند درجهت توزیع یکنواخت آب در 

.شود
.این امر به خصوص در شرایط شور که تجمع امالح در نقاط مرتفع و سبز شدن غیر یکنواخت عموماً مسئله ساز است اهمیت دارد

ود نمک هاي تجمیع یافته در محل بستر بذر آبشویی گردد و در نتیجه درصد بوته انجام یک بار آبشویی قبل از کاشت و در صورت امکان با آب با کیفیت مناسب، باعث می ش-1- 2
.بطور کلی استفاده از گاوآهن دو طرفه، انجام دیسک و پس  از آن تسطیح مناسب در شرایط شور توصیه می گردد. هاي سبز در واحد سطح افزایش یابد



تاخیر در کاشت و همزمانی مرحله جوانه . بز شدن بذر می گردد، زمان کاشت مناسب از اهمیت باالیی برخوردار استبا توجه به اینکه شوري باعث تاخیر زمان س: تاریخ کاشت-٢
براین بنا. ماریهاي قارچی قرار گیرندزنی با درجه حرارت پایین باعث می شود که مدت زمان خروج جوانه از خاك افزایش یافته و در نتیجه بذور جوانه زده شده بیشتر در معرض بی

.تراکم بوته به شدت کاهش یافته و پس از کاشت گندم در مناطق شور با توجه به تاریخ عرف منطقه توصیه می گردد

سانتی متر می باشد با توجه به تجمع شوري بر روي راس پشته ها، کاشت گندم به صورت جوي و پشته اي در این شرایط 5- 3بهترین عمق کاشت گندم : عمق و روش کاشت-٣
.بهترین روش کاشت گندم در شرایط شور کشت نواري و یا کرتی می باشد. صیه نمی شودتو

این روش داراي محاسن عمده اي از جمله نیاز به عملیات خاك ورزي، . همچنین، در کشت گندم در شرایط شور استفاده از روش هیرم کاري به جاي خشکه کاري توصیه می گردد
درصد بوته هاي سبز شده بوسیله رطوبت موجود در خاك و عدم وجود سله و جوانه زدن بذر علف هاي هرز و از بین رفتن آنها بوسیله شخم شستشوي نمک از سطح خاك، افزایش

وجه به روش آبیاري، بافت عملیات مرزبندي و طول و عرض نوارها پس از کاشت و با ت. بهترین شیوه کاشت گندم در شرایط شور، استفاده از بذرکار یا کمبینات می باشد. می باشد
.آبیاري مشخص خواهد شدخاك و دبی آب

بطور کلی، مدیریت هاي دیگر نظیر تغذیه . مهمترین عامل در داشتن زراعت موفق در شرایط شور، داشتن درصد سبز قابل قبول می باشد:میزان بذر، نوع بذر و  تراکم بوته-۴
عالوه بر مواردي مانند . قام با پتانسیل باال زمانی کاراتر خواهند بود که در ابتدا درصد سبز قابل قبولی در مزرعه بوجود آمده باشدصحیح، سیستم آبیاري مناسب و حتی استفاده از ار

بر تعداد بوته هاي سبز شده به شدتتسطیح مناسب، تاریخ کاشت و آبشویی قبل از کاشت عوامل دیگري مانند استفاده از بذر گواهی شده، رقم مناسب و میزان بذر مصرفی می تواند
.در شرایط شور تاثیر داشته باشد

دم به شدت تحت تاثیر عوامل هر چند هم اکنون براي شرایط شور در برخی مناطق ارقامی تحت عنوان رقم متحمل به شوري معرفی شده است، ولی با توجه به اینکه عملکرد گن
در کوتاه مدت پیشنهاد می شود در . ک منطقه جهت کاشت در مناطق دیگر بدون انجام مطالعات پایداري توصیه نمی گردداز یک رقم مخصوص به یمحیط قرار می گیرد، استفاده 

.شرایط شور در هر منطقه از رقمی استفاده گردد که شرایط متعارف آن منطقه، بیشترین میزان عملکرد دانه را دارد
ریخ کاشت، نحوه تهیه بستر، تاریخ کاشت، نوع اقلیم و خصوصیات گیاه از نظر میزان پنجه دهی، میزان ورس و کود میزان بذر مصرفی در هکتار بسته به میزان شوري، تا

یزان بذر می بنابراین بسته به موارد فوق و قوه نامیه بذر، درجه خلوص و وزن هزار دانه م. درصد بیشتر از شرایط متعارف در نظر گرفته شود20پذیري نیز می تواند حداکثر به میزان 
.دانه در متر مربع متفاوت باشد500تا 450تواند از 



:آبیاري - 5
.با آب با کیفیت مناسب انجام داد) آبیاري دوم(و پی آب ) آبیاري اول(در صورت دسترسی به منابع آب شیرین، به منظور افزایش درصد بوته هاي سبز شده می توان خاك آب -5- 1
در این . روز پس از آبیاري اول به ویژه در مناطقی که امکان استفاده از آب با کیفیت مناسب براي آبیاري اول و دوم وجود ندارد توصیه می گردد7-5به فاصله انجام آبیاري دوم -5- 2

.صورت ضرورت دارد کود سرك اول همراه با آبیاري دوم به مزرعه اضافه گردد تا از آبشویی آن جلوگیري بعمل آید
ور تامین نیاز آبشویی توصیه نمی وجه به راندمان پایین آبیاري در مزارع کشور و تامین شدن نیاز آبشویی از این طریق، افزایش میزان عمق آب آبیاري در شرایط شور به منظبا ت-5- 3

.گردد
خاك باال ) نیتروژن(بیش از حد گیاه می شود، به خصوص زمانی که سطح ازت شرایط رطوبتی باال در مراحل اولیه رشد و نمو غالت دانه ریز بهاره یا زمستانه باعث رشد رویشی -5- 4

آبیاري سنگین این محصوالت بعد از پر شدن دانه نیز موجب ورس خواهد شد چرا . در طی مراحل پر شدن دانه خواهد گردید) خوابیدگی(این رشد اضافی منجر به افزایش ورس . باشد
.گیاه در موقعیت عمومی داردکه خاك مرطوب قابلیت کمی براي حفظ

این، می توان با آبیاري بموقع در برنامه ریزي تقویم آبیاري بر مبناي نیاز آبی گیاه به خصوص در شرایط شور در جهت جلوگیري از تنش اهمیت فوق العاده اي می یابد، بنابر-5- 5
.به گیاه جلوگیري کردمراحل حساس گلدهی، خوشه دهی و پرشدن دانه ها از وارد آمدن تنش مضاعف 

:نیاز کودي-6
و سایر ) سطح اولیه حاصلخیزي خاك(تغذیه گیاه گندم شبیه سایر گیاهان به شدت به پتانسیل تولید گیاه، توانایی خاك در فراهم نمودن عناصر غذایی مورد نیاز گیاه 

لید گیاه و انجام آزمون خاك جهت مدیریت تهیه گردید کامالً ضروري لذا آگاهی از پتانسیل تو. مدیریت هاي مزرعه نظیر مدیریت آبیاري بستگی دارد
.می باشد

در صورتی که . د گیاه چیستدر مورد تاثیر شوري بر نیاز کودي گیاهان باید با در نظر گرفتن قانون لیبیگ به این سوال پاسخ داده شود که عامل اصلی محدود کننده رش
ي نباشد و تنش شوري موجب کاهش زیاد عملکرد نگردد، میزان مصرف کودهاي شیمیایی در شرایط شور تقریبا مشابه شرایط غیرشور خواهد عامل اصلی محدود کننده رشد گیاه شور

ش دهد میزان کود جهی کاهاما در صورتی که شدت تنش شوري زیاد باید به نحوي که عامل اصلی محدود کننده رشد تلقی شده و پتانسیل تولید گیاه را به میزان قابل تو. بود
لیکن طبق آخرین یافته ها، توصیه کودي در شرایط . کمتر از شرایط غیر شور خواهد بود) به شرایط یکسان بودن سایر مدیریت هاي زراعی(نیتروژنی مورد نیاز گیاه در شرایط شور 

شور همانند شرایط متعارف و بر اساس آزمون خاك 
.می باشد



ه می شود و ي ایران از نظر مواد آلی فقیر بوده و میزان کربن آلی آنها عموماً کمتر از نیم درصد می باشد لذا کمبود نیتروژن در اکثر مزارع مشاهدبا توجه به اینکه اکثر خاکها
ژنی با توجه به زمان و تعداد آبیاري ها توصیه می شود کودهاي نیترو. مصرف کودهاي نیتروژنی در اکثر اراضی شور و غیر شوري که میزان ماده آلی آنها پایین است ضرورت دارد

در اواخل مرحله خواب (کودهاي نیتروژنی باید به نحوي مصرف شوند که در مراحلی از رشد که شدت رشد رویشی گیاه زیاد است . بصورت تقسیط و در چند مرحله مصرف شود
زردي عمومی بویژه زردي برگ هاي مسن تر و رشد رویشی کم گیاه از عالیم . تیار گیاه قرار گیردبه میزان مناسب در اخ) زمستانی گیاه زمانی که هوا شروع به گرم شدن می کند

لذا باید توجه . با توجه به اینکه عوامل دیگري نیز ممکن است موجب زردي گیاه شوند. ظاهري کمبود نیتروژن می باشد که می تواند ضرورت مصرف کود نیتروژنی را گوشزد نماید
.خصوص مبذول گرددکافی در این 

ی و نیتروژن به خاك اضافه مصرف کودهاي نیتروژنی در اراضی دیم زیر کشت گندم در صورتی که محصول سال قبل از نوع گیاهان لگوم نظیر یونجه که مقدار زیادي مواد آل
والتی نظیر صیفی جات که مقدار زیادي کودهاي دامی و شیمیایی همچنین، میزان مصرف کودهاي شیمیایی جهت تولید گندم پس از کشت محص. می کنند باشد کاهش می یابد

.دریافت کرده اند کاهش می یابد و در برخی از موارد ضرورتی ندارد

:زمان برداشت-7
اشی از حمله پرندگان برداشت با توجه به اینکه در شرایط شور گندم زودتر فصل رشد خود را به اتمام می رساند، الزم است جهت جلوگیري از ریزش آن و خسارت هاي ن

.درصد باشد14اگر چه بهترین زمان برداشت گندم مطابق شرایط متعارف زمانی خوهد بود که رطوبت دانه نزدیک به . زودتر انجام گردد
:البته از روشهاي زیر نیز می توان جهت استفاده بهینه از آبهاي با شوري باالتر استفاده نمود

هاي ینروش آ بهاي با کیفیت مختلف را با هم براي رسیدن به کیفیت مورد نظر مخلوط کرده و در این شرایط می توان از آب صرفه جویی شده براي زمدر این :روش اختالط )1
در . ها داراي کیفیت مناسب هستندها و رودخانهدسی زیمنس بر متر و آب چاه10-40هاي باال هاي منطقه داراي شوريزهکش. دیگر استفاده نمود و تولید کل را افزایش داد

:هاي دلخواه را به دست آوردتوان بصورت میانگین وزنی شورينتیجه از رابطه ساده زیر می

ECi=(ECf*Qf+ECd*Qd)/(Qf +Qd)

ECi ,ECfدر این رابطه  ,ECd به ترتیب شوري مورد نظر آب آبیاري، شوري آب چاه یا کانال و شوري آب زهکش همه بر حسبdS/m ،Qf وQd آب ) یا حجم( به ترتیب دبی
.کانال و زهکش بر حسب لیتر بر ثانیه



در منطقه عمالً به دلیل شرایط . اساس این روش کاربرد آب شور و غیر شور به صورت متناوب است و در دنیا نیز تجربه دارد:غیر شور-روش کاربرد متناوب آب شور)2
روش کار بدین صورت است در اوایل رشد که گیاهان به شوري حساس هستند از آب غیر شور و . گیردن زمستانه این روش انجام میبارندگی متعدد در طی فصل رشد گیاها

خاصیت خوب این روش شستشوي متناوب خاك در اثر آبیاري با آب غیر شور بوده که در جهت حفظ پایداري کشاورزي. رودسپس یکدرمیان آب شور و غیر شور به کار می
. توان استفاده مفید نموددار در عملکرد میبراي گندم بدون کاهش معنیdS/m12در این حالت با آب داراي شوري . کنداي میزمانی که آب شور به کار رود کمک قابل توجه

البته در . ي حفظ پایداري کشاورزي مورد بررسی قرار گیردداري ندارند ولی الزم است تغییرات شوري در خاك براهاي به کار برده شده اگرچه در عملکرد تاثیر معنیشوري
اما به تدریج . شتهاي پاییزه و زمستانه باعث شستشوي شوري الیه سطحی خاك می شوند در نتیجه گیاهان زمستانه در سال بعد توانایی جوانه زدن را خواهند دامنطقه باران

بررسی طوالنی مدت کاربرد آب شور با استفاده از مدل هاي شبیه . یابدن نوسانات سفره آب زیرزمینی افزایش میامالح در سطح خاك به دلیل نبود زهکشی مناسب و همچنی
رسد که الزم است با آبشویی میdS/m7در خاك، شوري الیه سطحی خاك به حد ) dS/m12(سازي در منطقه نشان داده است که پس از گذشت چهار سال کاربرد آب شور 

.انتیمتري خاك این شوري را کاهش دادس60تا عمق 

در این روش گیاهان بر :کشت گیاهان با مقاومت هاي مختلف در تناوب هم )3
و گندم که نسبتاً به شوري مقاوم است، در ) dS/m4(با آب لب شور ) ذرت، سویا( گیاهان حساس به شوري. شونداساس مقاومت آنها به شوري در تناوب همدیگر کاشته می

در اواخر فروردین و اوایل dS/m14در اواخر اسفند و اوایل فروردین و dS/m12-10(اي از آب غیر شور و در مراحل بعدي رشد با استفاده از آبهاي شور گیاهچهمرحله
. گردددر نیمرخ خاك نیز تعدیل میدر این روش ضمن استفاده از آبهاي شور در برنامه آبیاري و افزایش تولید، اثرات تجمعی شوري. آبیاري گردند) اردیبهشت

در این روش به دلیل توزیع جریان آب در دو جهت . هاي دیگر آبیاري سطحی استبراي گیاهان ردیفی آبیاري نشتی بهتر از روش: تغییر یا اصالح روش آبیاري سطحی)4
کند و بسته به شکل شیار مقادیر متفاوت نمک در روي پشته ها تجمع حاصل ها حرکت میها، نمک به سمت رأس پشتهعمودي و افقی، و عدم تماس مستقیم آب با پشته

آبیاري یک در میان . هاي پشته کاشته شوند تا از محل تجمع نمک دورترگردندهاي یک ردیفه و دو ردیفه بذر در کنارهبراي تعدیل این شرایط الزم است در پشته. کنندمی
تغییر روش آبیاري شیاري به کرتی و نواري به ازاي هر چهار . ري شده نیز در تعدیل اثر خسارت بار ناشی از شوري خواهد کاستشیارها و کاشت بذر در مجاورت شیار آبیا

. اي در جهت کنترل شوري خاك خواهد بودسال یک بار خصوصاً در خاك هاي با نفوذپذیري مناسب کمک قابل توجه



هفتمفصل 

آبی و دیمدستورالعمل تغذیه گندم

:تهیه و تدوین
موسسه تحقیقات خاك و آب

دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي



از ضروریات می باشد تـا مدیریت بهینه مصرف کود و آبزراعی به ویژه در راستاي افزایش تولید در واحد سطح، در کنار استفاده از ارقام پرمحصول، اعمال سایر عملیات به
ه بـر  بدیهی است تولیدکنندگان موفق گندم بایستی مدیریت کودهاي مزرعه خود را طوري تنظیم نمایند تا گیاه دچار کمبود و یا سمیت نشده و عـالو . بتوان به اهداف برنامه نائل آمد

. نیاز، قدمی نیز در جهت سالمتی جامعه برداشته شودآن، درصد پروتئین و غلظت عناصر ریزمغذي در دانه و کاه افزایش یابد تا عالوه بر تأمین کالري مورد 
عملیـات مناسـب   . گیـرد هاي مزرعه است که در آن پایداري تولید از لحاظ زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی مـدنظر قـرار مـی   عملیات مناسب کشاورزي، مجموعه فعالیت

به عالوه این . نمایدکیفیت محصول را در جیره غذایی جامعه از طریق استفاده بهینه ار منابع طبیعی تضمین میکشاورزي، شامل سلسله کدها، استانداردها و قوانینی است که ایمنی و 
حصوالت کشاورزي در کشـورهاي در  عملیات شامل مجموعه قوانینی براي حفظ سالمت کارگران و شاغلین بخش کشاورزي، بهبود شرایط کار و ایجاد فرصتهاي بازاریابی جدید براي م

. باشدال توسعه نیز میح
سالمت جامعـه  در همین راستا دستورالعمل حاضر براي نیل به اهداف کمی برنامه پنجم توسعه در تولید گندم در کنار حفظ پایداري در تولید و ارتقاي سطح

.  تنظیم شده است

آبیاري گندم-1
مه خشک و همچنین طوالنی بودن دوره رشد گندم، تامین بـه موقـع و کـافی آب در طـول دوره رشـد،      با توجه به قرار گرفتن قسمت اعظم کشور ایران در ناحیه خشک و نی

از اسـتراتژیهاي  در راستاي سیاست هاي تولید پایدار، نقش تامین آب کافی و همچنین مدیریت و برنامه ریزي آبیاري و به دنبال آن افزایش بهـره وري آب یکـی  . اهمیت بسزایی دارد
از این رو شناخت از وضعیت کمی و کیفی منابع آب و بدنبال . اولین قدم در این زراعت برقراري تناسب بین سطح زیر کشت با مقدار آب قابل دسترس می باشد. می رودمهم به شمار 

.آن تعیین سطح زیر کشت با حفظ تولید  اقتصادي و افزایش بهره وري آب ضروري می باشد
و همچنین تحلیل اطالعات منابع آب، اقلیم، خاك وگیاه، محصوالت رقیـب، سیسـتم آبیـاري و سـناریوهاي برنامـه ریـزي آبیـاري و نظـرات         با عنایت به یافته هاي تحقیقاتی

بوط به نیاز آبی واقعی گیاه براي این منظور نیاز است اطالعات مر. انتخاب و متعاقبا سطح زیر کشت تعیین گردد) لیتر در ثانیه در هکتار(کارشناسی میزان هیدرومدول مناسب آبیاري 
نتـایج  (در شرایط حاضر بـا اسـتفاده از داده هـاي اقلیمـی و منـابع علمـی موجـود        . در طول دوره رشد، راندمان آبیاري، برنامه ریزي دور و مقدارآب آبیاري براي هر منطقه بدست آید

. نیاز آبی گندم و برنامه ریزي آبیاري قابل برآورد می باشد) ملی آب کشورسند-مورد نیاز گیاهان عمده زراعی و باغی کشورآبکتاب برآورد–تحقیقات 



اثرات تنش کم آبی در مراحل مختلف نمو گندم-1جدول
اثر تنش کم آبیمرحله نموي گندم

تشکیل گیاهچه ضعیفجوانه زدن

گردند که نقش اصـلی و حیـاتی   ی تشکیل میهاي ثانویه یا دائمعالوه بر کاهش تعداد پنجه، در این مرحله ریشهپنجه زنی
در تغذیه گیاه دارند که در اثر وقوع تنش ضعیف خواهند بود

کاهش تعداد سنبله و سنبلچهساقه رفتن

سنبله رفتن
عالوه بر افزایش گلهاي نازا که نتیجه آن کاهش تعداد دانه در سنبله است، چون در این مرحله برگ پرچم رشد 

بروز تنش، کاهش سطح برگ پرچم و در نهایت کـاهش سـطح فتوسـنتز سـبب کـاهش وزن      در صورت . کندمی
هزار دانه خواهد داشت

عدم تلقیح گلها و کاهش تعداد دانه در سنبلهگلدهی
ها و کاهش وزن هزار دانهچروك و الغر بودن دانهشیري شدن دانه

تغذیه متعادل گندم-2
بدون مدیریت مناسب، تولید مداوم یک محصـول  . ژن، فسفر و پتاسیم را به کمک نور خورشید و آب در تولید محصول به کار می گیردگیاه عناصر غذایی از جمله نیترو

N( ،25(ن کیلوگرم نیتروژ144تن کلش گندم در هر هکتار باعث برداشت 5/7تن دانه و 5/4باید در نظر داشت که تولید . سبب کاهش مقدار عناصر غذایی در خاك می گردد
در طول زمان، کاهش تجمعی این عناصر سبب کاهش تولید و عملکرد گندم، کاهش حاصلخیزي خـاك و کیفیـت   . می گردد) K2O(کیلوگرم پتاسیم 137و ) P2O5(کیلوگرم فسفر 

رف بیش از حد برخی از عناصـر موجـب بـروز مشـکالت زیسـت      از طرف دیگر مص. مصرف عناصر غذایی از طریق کودهاي شیمیایی و آلی این نقیصه را جبران می نماید. آن می شود
از این رو برقراري تعادل در میزان مطلق و نسبی مصرف عناصر غذایی براي پایداري در تولید و . محیطی و اقتصادي شده و باعث ایجاد خسارت به گیاه، دام و در نهایت انسان می گردد

تغذیه متعادل گندم عالوه بـر افـزایش مقاومـت گیـاه نسـبت بـه آفـات و        . یت حرکت در راستاي کشاورزي پایدار الزامی استحفظ حاصلخیزي خاك و سالمت محیط زیست و در نها
. اهد شدبیماریها، به دلیل افزایش غلطت عناصر مفید در دانه گندم سبب کاهش بخشی از بیماري ها و نارساییهاي بهداشتی و ارتقاي سالمت جامعه خو

از طریق تغییر نحوه ) نیتروژنه، فسفاته و پتاسیمی(امه بهینه سازي مصرف کودها، اقدامات متعددي از قبیل ایجاد تعادل بین مقادیر مصرف انواع کودهاي اصلی در ارتباط با برن
ضمناً بـا توجـه بـه ضـرورت ارتقـاء و      . ه استمصرف کودهاي نیتروژنه، کاهش مصرف کودهاي فسفاته و توصیه افزایش مصرف کودهاي پتاسیمی براساس نتایج تحقیقاتی صورت گرفت

ها شـامل کودهـاي   ریزمغذي. ها که رفع کمبود آنها ارتباط تنگاتنگی با سالمتی انسان دارد، مرسوم شده استبهبود سالمتی جامعه مصرف انواعی دیگر از کودها تحت عنوان ریزمغذي



هستند، که هر کـدام از  ) نظیر سولفات روي، سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز و اسیدبوریک(دهاي میکرو و کو) مانند انواع کودهاي گوگردي، سولفات منیزیم(میان مصرف 
.آنها نقش بسزایی را در تولید محصول از نظر کمی و کیفی و یا برقراري ایجاد تعادل در میزان مصرف سایر کودها دارند

شناخت کمبود عناصر غذایی-1-2
براي بدست آوردن مقادیر صحیح و مناسب می ) گیاه(دو روش تجزیه خاك و تجزیه برگ . غذایی براي کشت گندم از راه هاي مختلفی امکان پذیر استاخت کمبود عناصر شن

عی عالیم خاصی از کمبود و یـا بعضـاً   گندم نیز همانند سایر محصوالت زرا. شناخت عالیم کمبود عناصر غذایی گندم نیز یکی دیگر از این روش ها می باشد. بایست مدنظر قرار گیرند
.یط رشد مطلوب گندم همت گمارداثرات سمی عناصر غذایی را از خود بروز می دهد، که با شناخت این عالیم می توان به رفع هر یک از کمبودها و در نتیجه فراهم نمودن شرا

هـا ماننـد آهـن، روي، مـس،     اسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر کم مصرف یا ریزمغـذي گروهی از عناصر شیمیایی تحت عنوان عناصر پرمصرف شامل نیتروژن، فسفر، پت
هاي مختلف یک گیـاه  همچنین قابلیت جذب عناصر غذایی در بین واریته. هاي غذایی متفاوتی دارندهاي مختلف گیاهان نیازمنديگونه. منگنز، بر و مولیبدن مورد نیاز گیاه می باشند

تواند سبب کاهش قابل توجهی در عملکرد و تولید محصول گردند که به این پدیـده  با این حال کمبود برخی از عناصر مانند پتاسیم در شرایطی بدون بروز عالئم می.نیز متفاوت است
م هاي هوایی گیاه ایجاد نمایند بـه عنـوان مثـال در    کمبود و یا مسمومیت بعضی از عناصر هم ممکن است عالیمی مشابه عالیم تنش هاي دیگر در اندا. شودگرسنگی پنهان گفته می

. اندتحت شرایط انجماد یا خشکی بوده) هارشد پرچم(کمبود مس در مرحله زایشی ممکن است وضع ظاهري خوشه ها مشابه خوشه هایی باشند که در مرحله گلدهی 
اگر تشخیص کمبود یا مسمومیت عنصر غذایی از طریـق عالیـم   . ها از یکدیگر ضروري استهاي بعدي و یا تجزیه خاك و برگ براي تشخیص این تنش به طور کلی آزمایش

ترین عالیم کمبود عناصر غذایی به طور خالصه اشاره می شود کـه  به منظور آشنایی بیشتر، به مواردي از شاخص. ظاهري صحیح صورت پذیرد، تجزیه برگ نیز آن را نشان خواهد داد
.از روش هاي کلی تعیین عناصر مورد نظر در رفع کمبودها به کار رودتواند به عنوان یکی می

عالیم کمبود عناصر پرمصرف-1-1-2
عالیم . گیاهان مبتال به کمبود نیتروژن رنگ پریده و زرد هستند). 2شکل (کمبود نیتروژن معمول ترین و گسترده ترین کمبود عناصر غذایی در غالت دانه ریز است :کمبود نیتروژن

ــرگ         ــه بــ ــالی کــ ــود، در حــ ــی شــ ــاهر مــ ــا ظــ ــرگ هــ ــرین بــ ــن تــ ــدا در مســ ــروژن ابتــ ــود نیتــ ــی کمبــ ــاقی   اختصاصــ ــبز بــ ــبتاً ســ ــوان نســ ــاي جــ هــ
خواهد ایجاد می گردد، که این کلروز تدریجاً در قاعده برگ به رنگ سبز روشن تبدیل ) زرد شدن برگ(هاي جوانتر کم رنگ تر شده و کلروز تر نسبت به برگهاي مسنبرگ. می مانند

.ازك می شونددر مزرعه عالیم، تقریباً همیشه به صورت قطعاتی به رنگ سبز روشن یا زرد ظاهر می گردند که در ادامه رشد گیاه کاهش یافته و ساقه ها ن. شد
هاي اهان مبتال به کمبود فسفر به رنگ سبز تیره و برگگی. ترین نشانه کمبود فسفر در مراحل اولیه رشد رویشی گندم، کاهش توانایی رشد و  تعداد پنجه استمشخص:کمبود فسفر

یابد، ولی قاعـده بـرگ ماننـد    کلروز از نوك برگ پیر شروع شده و به طرف قاعده برگ گسترش می). 3شکل (ها به رنگ ارغوانی مایل به قرمز تغییر رنگ می یابند مسن در نوك و لبه



گیاهـان  . هاي پیر، به دور برگ هاي جوانتر پیچ می خورندهاي گندم مبتال به کمبود فسفر دچار پیچیدگی شده و بعضی اوقات برگبرگ. سایر قسمت هاي گیاه سبز تیره باقی می ماند
.  شودهاي کوچک میکمبود فسفر، سبب تأخیر و نامنظمی در رسیدگی دانه و تولید خوشه. ها کاهش می یابندکوتاه مانده و ارتفاع بوته

تحت شرایط کمبود پتاسیم، زرد شدن و نکروزه شدن نوك و حاشیه برگ هاي پیر . گرددم اختصاصی کمبود پتاسیم در گندم همیشه در برگ هاي پیر ظاهر میعالی: کمبود پتاسیم
ایط کمبود شدید پتاسیم این عالئم به برگ در شر. در نتیجه گسترش این بافت نکروزه، بافت سبزرنگی به شکل پیکان در قاعده تا مرکز برگ باقی می ماند). 4شکل (مشاهده می شود 

.گیاهانی که شدیداً مبتال به کمبود پتاسیم می شوند، ظاهري مشابه گیاهان دچار تنش خشکی را پیدا می کنند. هاي جوان نیز منتقل می گردد
شـکل  (است ) زردي عمومی برگ(در گندم شبیه کلروز ناشی از کمبود نیتروژن از آنجایی که گوگرد در تشکیل کلروفیل گیاهان نیز دخالت دارد، لذا عالیم کمبود آن:کمبود گوگرد

. گرددکمبود شدید گوگرد موجب عدم تشکیل خوشه می. با این حال کمبود گوگرد بر خالف کمبود نیتروژن بیشتر در برگ هاي جوان دیده می شود). 5
). 6شکل (بودهاي پتاسیم و آهن است، اما از نظر محل قرار گرفتن عالیم اولیه اختالف فاحشی با کمبود پتاسیم دارد عالیم کمبود منیزیم در برخی موارد شبیه به کم: کمبود منیزیم

ده به شکل در ابتدا لکه هاي رنگ پری. تري دارند و این حالت شبیه کمبود آهن استبرخالف کمبود پتاسیم، در کمبود منیزیم، برگ هاي جوان در مقایسه با برگ هاي پیر رنگ روشن
کمبود منیزیم در مزرعه گندم عمومیت نداشـته و  . ها زرد شده و کوچک می شونددر ادامه، برگ. ها و لکه هاي نکروزه در نوك برگ ظاهر می شوددانه هاي تسبیح بین رگبرگ

.هاي سبک شنی مشاهده می شودبیشتر در خاك

عالیم کمبود عناصر کم مصرف-2-1-2
هـاي پیـر و   ها عالیم به طور همزمـان در بـرگ  گرچه ممکن است در بعضی از بوته. هاي میانی مشاهده می شودمبود روي در گندم به طور معمول ابتدا در برگعالیم ک:کمبود روي

هایی به صـورت  در این قسمت برگ، لکه. شوندر میها ظاهتغییر رنگ از سبز طبیعی و سالم به سبز برنزي کدر بوده که عموماً در وسط برگ. عالیم اولیه). 7شکل (میانی ظاهر گردند 
کمبود شدید روي در مزرعه موجب کوتاه . یابد، و تدریجاً به حاشیه برگ کشیده می شودسوختگی و عالیم تنش خشکی ظاهر شده که از یک نقطه کوچک نکروزه سریعاً گسترش می

. شودهاي آهکی مشاهده میهاي سبک و در خاكعالئم کمبود روي در خاك. ین خورده می شوندها به خاطر سوختگی در مرکزشان چماندن گیاه و زردي شده و برگ
در ). 8شـکل  (هاي جوان ابتدا تحت تاثیر کمبود قرار گرفته و زرد می شوند در کمبود منیزیم و آهن برگ. عالیم کمبود آهن و منیزیم در اکثر گیاهان شبیه هم هستند:کمبود آهن

حالت زردي ناشی از کمبود آهن به صورت کلـروز نـواري و   . هاي جوان مشخص تر از سایر عناصر نسبتاً غیرمتحرك استوت بین رنگ سبز برگ هاي پیر و زردي برگکمبود آهن تفا
هـاي جـوان   در حالت کمبود شدید آهن، برگ. ستنداین نوارها نسبت به کمبود منیزیم و منگنز منظم تر ه. شودمشاهده نوارهاي سبز و زرد متناوب در امتداد رگبرگ اصلی ایجاد می

در مزرعه کمبود آهن غالباً . در شرایط کمبود آهن، گیاهان کامالً ایستاده هستند در حالی که در کمبود منگنز گیاهان حالت افتاده و تاخورده دارنـد . شوندزرد کم رنگ و سفید می
.شودهاي آهکی مشاهده میدر خاك



سـپس لکـه و   ). 9شـکل  (کننـد  هاي جوان آشکار می شوند که در مقایسه با برگ هاي پیر ظاهري زرد و پژمـرده پیـدا مـی   کمبود منگنز در گندم ابتدا در برگعالیم:کمبود منگنز
ود شدید در مزرعه عالوه بر عالیم مزبور، خشکی کمب. نوارهاي برنزي کم رنگی در قاعده جوان ترین برگی که کامالً باز شده است ظاهر می گردد و در ادامه تمام طول برگ را می گیرد

در مقایسه با سرسبزي گندم سالم، گندم مبتال به کمبـود  . کمبود منگنز را مانند کمبود آهن می توان در خاك هاي آهکی مشاهده نمود. برگ هاي جوان را نیز نشان می دهد
. تر داردمنگنز ظاهري رنگ پریده و افتاده

نه ظاهري کمبود مس در گنـدم پژمردگـی گیـاه    اولین نشا:کمبود مس
است که در اوایل پنجه دهی، حتی اگـر رطوبـت خـاك در حـد ظرفیـت      

اگر کمبود شـدید باشـد تـاثیر آن    ). 10شکل (مزرعه باشد، پیش می آید 
گیاهان در اثر کمبـود مـس   . روي میزان رشد پنجه ها تعیین کننده است

ي جـوان اولـین نشـانه    سـوختگی نـوك بـرگ هـا    . تري دارندرنگ روشن
این حالت به طور ناگهانی باعث خشک شـدن  . مشخص کمبود مس است

و پیچ خوردگی انتهاي پهنک برگ شده و در مواقعی تا نصف طول بـرگ  
گیرد، ولی قسمت پایین برگ تا زمان پیري طبیعی آن به رنـگ  را فرا می

.ماندسبز باقی می
هاي جوان نزدیـک  دگی برگاولین نشانه کمبود بر، ترك خور:کمبود بر

هـاي غیـر طبیعـی در    این عالمت با تعـدادي دندانـه  . رگبرگ اصلی است
حاشیه برگ همراه است که در طرف مقابل رگبرگ اصلی تا قسمت ترك 

ها نیز از عقیم شدن گل). 11شکل (خورده در طول برگ ایجاد می شوند 
شـود،  در مواردي کـل خوشـه عقـیم مـی    . عالیم مشخص کمبود بر است

ضمناً کمبود بر به کاهش وزن . ها باز شده و تخمدان رشد نمی کندپرچم
. شودها منجر میهزار دانه و چروکیدگی و خشک شدن  دانه

کمبود نیتروژن-2شکل 

کمبود فسفر- 3شکل 

کمبود پتاسیم- 4شکل 

کمبود گوگرد-5شکل  کمبود منیزیم-6شکل 



آزمون خاك -3-1-2
با آزمون خاك قبل از کشت مشخص خواهد شد که چـه عناصـري   

عبـارت  به. براي رشد کافی گندم در طول فصل زراعی مورد نیاز خواهد بود
دیگر، آزمون خاك به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده گیـاه  

از این طریـق و بـر اسـاس نتـایج بـه دسـت آمـده        . گیرددر خاك انجام می
آزمون خاك روشی سـریع، کـم   . توان توصیه کودي مناسب را انجام دادمی

. اریه کردتوان توصیه کودي صحیح راخرج و دقیق بوده که با انجام آن می
:برنامه آزمون خاك شامل

برداري صحیح از خاك که بیشتر توسـط زارعـین انجـام مـی     نمونه
شود، 

     تجزیه صحیح خاك در آزمایشگاه تجزیه خـاك و گیـاه بـه منظـور
تعیین دقیق غلظت عنصر غذایی قابل استفاده گیاه در خاك

  تفســیر نتــایج آزمایشــگاهی و انجــام توصــیه کــودي کــه توســط
. گیرداسان مسائل تغذیه گیاهی صورت میکارشن

. نمونه برداري صحیح از خاك، کاري بسیار مهـم و حسـاس اسـت   
اي باشـند تـا بتـوان آنهـا را     هاي برداشت شده از مزرعه باید بـه گونـه  نمونه

هکتار مزرعه با 15تا 10معموال از هر . نماینده کل خاك آن مزرعه دانست
بـدین  . کننـد یـک کیلـوگرمی تهیـه مـی    خاك یکنواخت، یک نمونه مرکب 

7در طی مسیر، حدود . گیرندمنظور یک مسیر مارپیچ در مزرعه در نظر می
کنند و پس از مخلوط کردن، یک کیلوگرم از آن نمونه برداشت می10الی 

سـانتیمتري  30بـرداري در حـدود   عمق نمونـه . فرستندرا به آزمایشگاه می

کمبود آهن-8شکل کمبود روي-7ل شک

کمبود منگنز- 9شکل 

کمبود بر-11شکل کمبود مس- 10شکل 



.باشدطقه گسترش ریشه گندم در خاك میخاك سطحی است که غالباً عمق من
:نکاتی که باید در موقع نمونه برداري از خاك مزرعه رعایت شود، عبارتند از

، تنـاوب و نـوع   یعنی اینکه زمین باید قبالً به قطعات یکنواخت از نظر رنگ، شیب، تاریخچه کشت. نمونه خاکی که به آزمایشگاه ارسال می شود باید نمودار واقعی زمین زراعی باشد-
محصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول و غیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره 

. بندي شودتقسیم
.برداري باید کامالً اطمینان حاصل شود که سطح خاك آغشته به کودهاي حیوانی و یا شیمیایی و یا بقایاي گیاهی نباشدقبل از نمونه-
. ، کناره دیوار و یا پرچینها خودداري شودهاي قدیمی و پوسیده کاهآبها، تودهحتی االمکان باید از برداشت نمونه از قطعاتی نظیر راه-
.برداري وقتی است که زمین گاورو باشدبهترین موقع نمونه. در موقعی که زمین خیلی مرطوب است باید از نمونه برداري اجتناب کرد-
. برداري از خاك در مورد نباتات زراعی، قبل از کشت نبات استبه طور کلی بهترین موقع نمونه-
ي دو اتیکت بایست قبل از انتقال به آزمایشگاه در داخل یک کیسه پالستیکی، کاغذي، قوطی، جعبه مقوایی و یا بطري سرگشاد ریخته شده و مشخصات آن رونه مرکب خاك مینمو-

، محل نمونه برداري، نام نمونه بردار، عمق نمونه بـرداري و  بر روي اتیکت زمان نمونه برداري. شودیک اتیکت در داخل ظرف قرار گرفته و دیگري روي ظرف چسبانده می. نوشته شود
.  شودکشت قبلی نوشته می

دهد که هر چـه غلظـت عنصـر غـذایی در     این جدول نشان می.  یابی به تولید مطلوب گندم آورده شده استبندي غلظت عناصر غذایی در خاك براي دستدسته2در جدول 
. ا مصرف کود عملکرد گندم افزایش یابد بیشتر خواهد بودتر باشد احتمال اینکه بخاك پایین

دسته بندي غلظت عناصر غذایی بر اساس آزمون خاك براي کشت گندم–2جدول 

دسته
عملکرد نسبی با 

مصرف عنصر 
*)درصد(غذایی 

عنصر غذایی قابل استفاده

مسمنگنزآهنرويپتاسیمفسفر

- >3>5/2>25/0>100>505کمتر از خیلی کم
>325/0- 5/26-25/05- 1005/0- 5150-5010-75کم

25/0- 65/0-510- 5/05/7- 1500/1- 10200-7515- 100متوسط
<5/0<10<5/7<0/1<200<15بدون پاسخزیاد

.عملکرد گندم در اثر مصرف عنصر غذایی نسبت به پتانسیل عملکرد در نظر گرفته شده است*



اهتجزیه گی-4-1-2
اگر کمبود عناصر غذایی در ابتداي رشد تشخیص داده شود امکان اصـالح وجـود   . تجزیه گیاه یکی از راه هاي شناحت کمبود و توصیه مصرف عناصر غذایی محسوب می شود

هنگامی که کمبود یک عنصر در تجزیه گیـاه مشـخص   . دتجزیه گیاه تنها کمبود و یا بیش بود عناصر غذایی را نشان می ده. داشته و عملکرد و کیفیت محصول از دست نخواهد رفت
تواند بنابراین این نتایج بیشتر براي تصمیم گیري در کشت بعدي و یا براي سال بعد می. تواند موثر واقع شودهاي رفع کمبود از جمله مصرف عنصر غذایی همیشه نمیشد اعمال روش

.اثرگذار باشد
. تواند در جهت تکمیل توصیه کودي مـؤثر واقـع شـود   خاك شود ولی هنگامی که در کنار آزمون خاك انجام گیرد میتواند جانشین آزمونتجزیه گیاه نمی

. غلظت عناصر غذایی درمراحل مختلف رشد گندم متفاوت اسـت . تواند نشان دهد که تا چه حد مصرف کود موثر واقع شده استتجزیه گیاه پس از توصیه و مصرف کود می
. وده مقدار مطلوب عناصر غذایی در مراحل مختلف رشد گندم آورده شده استدر ادامه محد

نیاز غذایی گندم -2-2
نیتروژن-1-2-2

امـه  تنظیم و تطبیـق برن . گندم معموالً در دوره رشد خود احتیاج زیادي به نیتروژن قابل جذب دارد. نیتروژن یک عامل کلیدي در دستیابی به عملکرد مطلوب در غالت است
چهار . رسدجذب نیتروژن از مرحله نشایی آغاز شده و در مراحله گلدهی به حداکثر می. براساس مراحل رشد گندم، اهمیت علمی و عملی زیادي دارد) سرك دهی(کود پاشی نیتروژن 

ــامل     ــدم شـــــــــــــــــ ــد گنـــــــــــــــــ ــی در رشـــــــــــــــــ ــه اساســـــــــــــــــ ــی،  -1مرحلـــــــــــــــــ ــه دهـــــــــــــــــ پنجـــــــــــــــــ
. اي برخوردار استه تأمین نیتروژن مورد نیاز در این مراحل از اهمیت ویژهرسیدگی می باشد ک-4خوشه دهی، و -3طویل شدن ساقه، -2

.گیرددر مورد مصرف کود نیتروژنی مورد نیاز در مرحله شروع کاشت که به مصرف پائیزه معروف است نکات ذیل می بایست مورد توجه قرار می
مقدار ماده خشک تولید شده کم بوده و نیاز نیتروژنـه آن  . ل از خواب زمستانه، جوانه زده و تولید پنجه می کندگیاه گندم اگر در تاریخ کاشت مناسب کاشته شود بطور معمول قب-1

.هاي قوي ضروري استاما نیاز به مصرف نیتروژن براي استقرار خوب و تولید پنجه. نیز کم می باشد
اي میزان رشد سیستم ریشـه . شود که گیاه را در مقابل مرگ و میر سرماي زمستان مقاوم می کنده یافته میاي توسعمقدار نیتروژن به اندازه نیاز موجب تشکیل یک سیستم ریشه-2

.نسبت به بخش هوائی بیشتر است و گیاه را قادر می سازد که آب و مواد غذایی بیشتري جذب نماید



مصـرف زیـاد نیتـروژن در ایـن     . و در نتیجه کاهش عملکرد می شود اجتناب ورزید) ورس(ی گیاه باید از مصرف غیرضروري کود در مرحله اي از رشد رویشی که منجر به خوابیدگ-3
براي پیشگیري از آبشویی و آلـودگی آبهـاي زیرزمینـی،    . کندمرحله موجب هدر رفت نیتروژن در اثر شستشو شده و گیاه را نسبت به شیوع بیماریها و مرگ و میر زمستانه حساس می

.مصرف نمود) تقسیط(را به دفعات بهتر است نیتروژن 
.  شودکیلوگرم ازت خالص توصیه می50تا 25بطور متوسط بسته به وضعیت حاصلخیزي خاك در این مرحله حدود -4

مصرف کود نیتروژنی
هاي رشد د اوره، مصرف آن قبل از کشت و یا در زمانبه دلیل پویایی کو. باشددرصد نیتروژن خالص می46معمولترین کود نیتروژنه موجود براي کشت گندم، کود اوره حاوي 

، یـک سـوم   )سـنگین (هاي با بافت ریـز  در خاك. با توجه به حاللیت فراوان اوره بایستی مصرف آن به صورت تقسیط صورت گیرد. گرددبه صورت سرك و یا در آب آبیاري توصیه می
بهتر است نیتروژن در چهار مرحلـه  ) سبک(در خاکهاي با بافت شنی و درشت . شودم در مرحله ساقه روي مصرف میزنی و یک سونیتروژن در مرحله کشت، یک سوم در مرحله پنجه

نیز یکی دیگر از کودهاي حاوي نیتروژن می باشد که به ) درصد سولفات24درصد ازت و 20حاوي (کود سولفات آمونیوم . زنی، تشکیل ساقه و گلدهی مصرف شودقبل از کشت، پنجه
.این کود به دلیل داشتن سولفات می تواند بخشی از نیاز گیاه به گوگرد را نیز برطرف نماید. یژه در مناطق سرد در بهار می تواند به عنوان کود سرك براي گندم استفاده شودو

به عنوان کود سـرك بـه   ) زیمنس بر متردسی6شوري خاك، کمتر از (ر به عنوان یکی دیگر از منابع کودي نیتروژنی در شرایط شو) درصد نیتروژن34حاوي (از کود نیترات آمونیوم 
. توان استفاده کردجاي اوره می

:رابطه تبدیل مقدار کود اوره به دیگر کودهاي نیتروژنی به صورت زیر می باشد

مقدار کود اوره× 2/2=مقدار کود سولفات آمونیوم
رهمقدار کود او× 5/1=مقدار کود نیترات آمونیوم

جذب نیتروژن توسـط گنـدم در اواخـر دوره رشـد     . اي برخوردار استبه منظور افزایش کیفیت دانه گندم به ویژه افزایش پروتئین آن، مدیریت مصرف نیتروژن از اهمیت ویژه
با این حال بهترین روش بـراي کـاربرد کودهـاي    . تی همراه استمصرف خاکی کودهاي نیتروژنی در اواخر فصل رشد گندم با مشکال. تواند به افزایش پروتئین دانه گندم منجر شودمی

کیوگرم در هکتـار  8تا 4درصد گلدهی گندم، محلولپاشی کود سولفات آمونیوم و یا اوره به میزان 50روز پس از 7بدین منظور در طول . نیتروژنی در این زمان محلولپاشی می باشد
.  توان به صورت توأم با مصرف سم براي مبارزه با سن گندم انجام دادر این مرحله را میمحلولپاشی کود نیتروژنی د. گرددتوصیه می



فسفر-2-2-2
و خـاك سـرد   ) در خاکهاي قلیائی و آهکـی (باال pHو یا ) در خاکهاي اسیدي(پائین pH. کمبود فسفر می تواند به علت کمی فسفر بومی خاك و یا کوددهی کم فسفر باشد

ــ  ــفر را کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــذب فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اهش جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد و توصیه بر این است که فسفر کافی در این مرحلـه  هفته اول می6تا 5مراحل اولیه رشد حدود . کندکمبود فسفر در مراحل اولیه رشد گندم پتانسیل عملکرد را کم می. دهدمی

این مقدار کم اسـت ولـی تـاثیر زیـادي در دسـتیابی بـه       . گیردندم صورت میاز کل فسفر جذب شده توسط گندم در دو هفته اول رشد گ% 15حدود . در اختیار ریشه گیاه قرار گیرد
تولیـد محصـول   میزان فسفر ذخیره شده در خاك بیشتر در مراحل بعدي رشد گندم مورد استفاده قرار می گیرند و کمبود فسفر در انتهاي رشد تاثیر کمی روي . عملکرد مطلوب دارد

. هاي قوي دارداساسی در افزایش تولید گندم دارند و فسفر نقش بارزي در تولید پنجههاي کافی و قوي نقش پنجه. گندم دارد
ایـن امـر، کـارائی کـود فسـفردار را      . قسمت زیادي از کود فسفردار مصرفی در سطح خاك باقی مانده و ممکن است در خاك تثبیت شود. باشدحرکت فسفر در خاك کند می

خـاك از مهمتـرین عوامـل    pH. خاك، مقدار و شکل فسفر در خاك، مقدار، روش و زمان مصرف کود و نیاز خاص ارقام گندم داردpHدار به کارائی نسبی کود فسفر. دهدکاهش می
باید مدنظر قرار گیردبراي افزایش کارایی مصرف کود فسفردار نکات زیر می. باشدحاللیت و فراهمی فسفر در خاك می

بویژه در خاکهاي اسیدي و قلیاییمصرف کود فسفري بصورت نواري: الف
استفاده از ارقام کارآمد: ب
مصرف سایر عناصر غذائی به مقدار کافی: ج
کنترل علف هاي هرز: د

مصرف کافی آب: هـ
کنترل فرسایش داخل مزرعه : و

بنابراین کودهاي فسفردار داراي اثرات باقیمانـده بـراي   . آیدمیشود و باقیمانده آن به صورت غیرقابل جذب دردرصد فسفر مصرف شده، جذب گیاه گندم می30تا 10حدود 
گندم، در صورتی کـه بـراي کشـت اول گنـدم و کشـت دوم ذرت کـود       -ذرت-نتایج تحقیقات نشان داده است که در سیستم هاي تناوب زراعی گندم. کشت محصول بعدي می باشند

د، کشت سوم گندم به کود فسفردار کمتري نیازمند بوده به عبارت دیگر کاربرد کود فسفردار در کشت هاي قبلـی نیـاز   فسفردار به مقدار کافی بر اساس آزمون خاك مصرف شده باش
. نمایدفسفر گندم را تأمین می

چنین اثرهایی ممکـن  . گردددر برخی موارد مصرف بیش از حد کودهاي فسفردار و به دنبال آن، جذب بیش از حد نیاز فسفر توسط بعضی از گیاهان موجب کاهش تولید می
اســــت بــــه ایــــن دلیــــل باشــــد کــــه فســــفات ســــرعت جــــذب و انتقــــال بعضــــی از عناصــــر غــــذایی کــــم مصــــرف ماننــــد روي، آهــــن و مــــس را کــــاهش  

.می دهد



مصرف کود فسفردار
و ) درصـد فسـفر  46بـا  (ل در کشور، دي آمونیوم فسفات از انواع مهم کودهاي فسفردار مصرفی متداو. استفاده از آزمون خاك براي توصیه کود فسفر بسیار کمک کننده است

تمام کـود فسـفردار   . باید اطمینان به خاطر داشت که فسفر به اندازه کافی مصرف شده است. اي بین آنها وجود نداردباشد که تفاوت عمدهمی) درصد فسفر45با (سوپر فسفات تریپل 
به دلیل تثبیت فسفر در خاك و عدم تحرك آن در . ایی دارداین دوره تاثیر زیادي بر روي تعداد پنجه و توسعه سیستم ریشهمصرف فسفر در. بایستی قبل از کاشت گندم مصرف گردد

صورت نواري نسـبت بـه   مصرف کودهاي فسفردار به . سانتی متر قرار گیرد10تا 5بذر به فاصله کودکار، در زیر-مقایسه با کودهاي نیتروژنه بهتر است کود فسفردار با دستگاه بذرکار
چنانچه . یابدطحی کاهش میروش دستپاش و یا پخش سطحی کود از اولویت بیشتري برخوردار است، ضمن اینکه مقدار کود مصرف شده به دوسوم مقدار محاسبه شده براي پخش س

. خاك قرار داداین روش به دلیل عدم وجود تجهیزات کافی عملی نباشد می توان کود فسفردار را با دیسک در عمق 

پتاسیم-3-2-2
رویـه کودهـاي نیتروژنـه و فسـفردار و مصـرف انـدك کودهـاي        با توجه به مصـرف بـی  . براي بدست آوردن یک عملکرد مطلوب تأمین عنصر پتاسیم براي گندم ضروري است

هاي با بافت سبک و شنی بیشتر متداول کمبود پتاسیم در خاك. ز کانی ها بوده استپتاسیمی، در بسیاري از موارد مقدار برداشت پتاسیم از خاك بیش از سرعت آزادسازي این عنصر ا
ــت ــاج دارد     . اس ــیم احتی ــه پتاس ــل ب ــایر مراح ــتر از س ــتن بیش ــاقه رف ــه س ــدم در مرحل ــاه گن ــه  . گی ــه روزان ــن مرحل ــا 5/3در ای ــذب   8ت ــیم ج ــار پتاس ــر هکت ــوگرم در ه کیل

-درصد از پتاسیم جذب شده توسط گیاه در ترکیب آن قـرار مـی  85به عالوه، کاه گندم منبع با ارزشی است که حدود . کندبران میمصرف کودهاي پتاسیمی این نیاز را ج. نمایدمی
. شوداین عنصر سبب افزایش بازدهی کودهاي نیتروژنه نیز می. دهدها کاهش میکمبود پتاسیم مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماري. گیرد

سیمیمصرف کود پتا
توصیه مصرف کود پتاسـیمی مـی بایسـت بـر اسـاس      . هستند) K2O(درصد پتاسیم 60و 50از انواع کودهاي پتاسیمی متداول سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم به ترتیب با 

مواردي مانند کشت متوالی گندم و ذرت بـه دلیـل تخلیـه    در . عالوه بر آن توجه به سیستم کشت و تناوب زراعی در توصیه کاربرد کود پتاسیمی موثر است. آزمون خاك صورت گیرد
میلی گرم در کیلوگرم 200تا 150در صورتیکه میزان پتاسیم قابل جذب خاك متوسط و در محدوده . شدید پتاسیم از خاك بهتر است پس از آزمون خاك، کود پتاسیمی مصرف شود

کار براي کوددهی وجود دارد باشد دو راه
به عبارتی پتاسیم خـاك را  . میلی گرم در کیلوگرم کمتر نشود150زراعی فشرده وجود داشته و زارع عالقمند باشد میزان پتاسیم خاك از کمترین حد یعنی اگر سیستم : الف

گویند کار، استراتژي نگهداشت میبه این راه.شود ساالنه کود پتاسیمی مصرف نمایددر یک محدوده ثابت نگه دارد باید به اندازه پتاسیمی که توسط گیاه گندم از مزرعه خارج می



گرم پتاسیم قابل استفاده در هر کیلوگرم خاك، کود پتاسیمی را میلی200میلی گرم تا 150توان از محدوده در صورتی که زارع از توان اقتصادي خوبی برخوردار است می: ب
کار که به استراتژي ذخیره پتاسیم در خاك معروف است، پتاسیم در خاك ذخیره در این راه. مصرف کرد) در هکتارکیلوگرم سولفات پتاسیم 200(در هکتار K2Oکیلو گرم 100تا  

.   می شود و مقدار پتاسیم در خاك در حد باال باقی می ماند
خاك براي رفع نیاز گیاه کافی نباشد و کـود پتاسـیمی نیـز    در صورتی که پتاسیم موجود در . شودتمام کود پتاسیمی قبل از کاشت مصرف و با دیسک زیر خاك قرار داده می

توان این کود را با دستگاه براي افزایش کارایی کود پتاسیمی می. گرددقبل از کاشت مصرف نشده باشد، مصرف سرك کلرید پتاسیم در یک نوبت در مراحل اولیه رشد گندم توصیه می
براي اثربخشی بیشتر، بهتر است همراه با کود پتاسیمی مقداري کود نیتروژنی . ین روش مقدار مصرف کود پتاسیمی کاهش خواهد یافتبا ا. کودکار در ردیف کشت بذر قرار داد-بذرکار

.  مصرف شود

عناصر کم مصرف -4-2-2
مشخص شده است که از اراضی . م اتفاق می افتدهاي با ماده آلی کهاي آهکی و خاك، خاك)شنی(هاي سبک و درشت بافت کمبود عناصر غذایی کم مصرف معموالً در خاك

در صـورتی کـه   .باشـند درصد نیز دچار کمبود مس مـی 24درصد دچار کمبود منگنز و 25درصد دچار کمبود شدید روي، 40درصد دچار کمبود شدید آهن، 37تحت کشت گندم 
ــر را     ــن عناصــــــــــــــــــ ــت ایــــــــــــــــــ ــاك، غلظــــــــــــــــــ ــه خــــــــــــــــــ ــه نمونــــــــــــــــــ ــایج تجزیــــــــــــــــــ نتــــــــــــــــــ

میزان مصرف این کودها کم است با این حال اثرات فراوانی بر عملکرد به ویژه بر کیفیـت گنـدم   . دهد بایستی از کودهاي محتوي این عناصر استفاده شودپایین تر از حد بحرانی نشان
بـا  . ارزش غذایی بـاالتري برخـوردار خواهـد بـود    کاربرد این عناصر به ویژه روي و آهن سبب افزایش غلظت آنها در دانه شده که به دنبال آن آرد تولیدي از . تولیدي برجاي می گذارد

قابلیت جذب عناصر غذایی مهـم  مصرف بهینه کود به ویژه سولفات روي، ضمن کاهش اسید فیتیک و افزایش غلظت عناصر غذایی، نسبت مولی اسید فیتیک به روي که معیاري براي 
. یابددر بدن انسان می باشد نیز کاهش می

و EDTAهاي آلی از جملـه  در این کودها از بنیان(سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز، اسیدبوریک و کود میکروي کامل و کودهاي کالته کودهاي سولفات روي، 
EDDHAا بایسـتی قبـل از کاشـت    این کودهـ . باشند که هر یک از آنها نقش خاص و بسزایی در زراعت گندم دارنداز جمله کودهاي حاوي عناصر کم مصرف می)  شوداستفاده می

مصرف بر در مناطقی که داراي . در هزار در مراحل پنجه زنی، اوایل ساقه رفتن و حتی در مرحله گلدهی محلول پاشی شوند4تا 2مصرف شده و با شخم زیر خاك شوند و یا با غلظت 
یابد که در این صورت از محلولپاشی سولفات آهـن و یـا مصـرف خـاکی سکسـترین آهـن       هاي آهکی، کارایی سولفات آهن کاهش می در خاك. گرددخاك شور می باشند توصیه نمی

.استفاده می شود
، اوایـل سـاقه رفـتن و    کودهاي حاوي عناصر کم مصرف بایستی قبل از کاشت مصرف شده و با شخم زیر خاك شوند یا آنکه با غلظت سه در هزار در مراحل پنجه دهی کامل

. پاشی شوندحتی در مرحله گلدهی محلول



: براي محلولپاشی یا برگپاشی رعایت کلیه نکات فنی زیر ضروري است
. محلول پاشی باید صبح زود یا عصر هنگامی که اشعه آفتاب مایل است انجام گیرد-
این کار باعث کاهش نیروي کشش سـطحی آب  . اضافه گردد) لیتر آب1000لیتر در میلی200(در هزار 2/0به محلول کودي تهیه شده، ماده سیتووت یا مایع ظرفشوئی به غلظت -

.یابدشده و در نتیجه قطرات آب حالت پخشیده به خود گرفته و سطح تماس برگ با ذرات کودي افزایش یافته و در نتیجه میزان جذب برگی افزایش می
.هنگام محلول پاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشد-
.با حداقل فاصله زمانی آبیاري مزرعه انجام گیردپس از انجام محلول پاشی -
در صورت عدم ظهـور عالئـم   . گردد کود مورد نظر را با غلظت مربوطه تهیه و در قطعه کوچکی از مزرعه برگپاشی انجام گیردبراي اطمینان از صحت انجام عملیات فوق پیشنهاد می-

. پاشی انجام شودبرگ سوزي پس از سه روز در گیاه در تمام سطح مزرعه برگ
. در اراضی شور از کود میکروي کامل بدون بر استفاده شود-

توصیه عمومی مصرف کودهاي شیمیایی-5-2-2
تجزیـه  توصیه فنی براي هر مزرعه پس از انجـام . میزان مصرف کودهاي شیمیایی بسته به نوع خاك، آب و هوا، زراعت قبلی، میزان و کیفیت آب و واریته گندم متفاوت است

بدیهی است در مواردي که از ارقام پر محصول استفاده می شود و با در . خاك و تعیین عناصر غذایی موجود و میزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمایشگاه خاك و آب ارائه می گردد
. دار کود مصرفی تامین کرددسترس بودن آب کافی، براي برداشت حداکثر محصول باید نیاز غذایی رقم پر محصول را با افزایش مق

توصیه کودي براساس آزمـون خـاك، بـراي    3در جدول شماره . بدیهی است مقدار مصرف کود بستگی به تفاوت مقدار عنصر اندازه گیري شده از حد بحران آن در خاك دارد
. ارایه شده است) بدون محدودیت آب(تن محصول گندم در هکتار در زراعت آبی 8تا 6تولید 



)بدون محدودیت آب(تن محصول آبی 8تا 6توصیه کودي براساس آزمون خاك براي تولید -3جدول 
)K(پتاسیم )P(فسفر )N(نیتروژن 

میزان کربن 
%خاك 

*کود اوره
kg/ha

فسفر قابل جذب 
خاك

mg/kg

**سوپر فسفات تریپل 
kg/ha

پتاسیم قابل جذب 
خاك

mg/kg

**سولفات پتاسیم
kg/ha

5/0<4005<150100<150
1-5/035010-5100150-100100
5/1 -125015-1050200-15050
5/1>20015>0200>0

:شوددر صورت عدم امکان آزمون خاك براي عناصر پرمصرف و کم مصرف مقادیر کودي زیر براي گندم آبی توصیه می
)هنگام کشت، پنجه زنی، ساقه رفتن، تشکیل سنبله(عادل آن نیترات آمونیوم به صورت تقسیط کیلوگرم در هکتار اوره یا م300-250-
.بهتر است از کود کلرور پتاسیم در کنار سرك ازت استفاده شود.کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم یا کلرور پتاسیم هنگام کشت150-100-
.مصرف کودهاي فسفاته با آزمون خاك صورت گیرد-
.الزم به ذکر است به ازاي یک بار مصرف حداقل تا سه سال استفاده نشود. می توان از کودهاي زیر استفاده نمود) ریزمغذیها(اي تأمین عناصر کم مصرف بر

کیلوگرم در هکتار40سولفات روي -
کیلوگرم در هکتار10-15به میزان 138سکسترین آهن -
کیلوگرم در هکتار25سولفات مس -
کیلوگرم در هکتار20اسیدبوریک -
کیلوگرم در هکتار40سولفات منگنز -

:در صورت استفاده از کود کامل ماکرو توصیه هاي کودي بصورت  ذیل خواهد بود
کیلوگرم در هکتار قبل از کاشت300کود کامل ماکرو به میزان -
کیلوگرم ازت خالص در هکتار بصورت سرك در بهار 60-75مصرف -
در هزار3با رعایت کلیه نکات فنی با غلظت ) محلول پاشی(ورت برگپاشی کود میکروي کامل بص-



کیلوگرم در هکتار 25سولفات روي به میزان -
کیلوگرم در هکتار40سولفات منگنز به میزان -
کیلوگرم در هکتار 20و 25سولفات مس و اسیدبوریک هر کدام به ترتیب به میزان -

مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه گندم-3
مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه، به صـورت  . تولید غذا براي جمعیت در حال رشد مستلزم مدیریت تلفیقی میزان عناصر غذایی و حاصلخیزي خاك توسط کشاورزان می باشد

د و تولید بهینه بدون آسیب رساندن استفاده هوشمندانه از ترکیب بهینه منابع آلی، معدنی و بیولوژیکی عناصر غذایی در یک تناوب زراعی براي دستیابی به عملکر
به عبارت دیگر مدیریت تلفیقی تغذیه گیاه با حفظ حاصلخیزي خاك و فراهمی عناصر مورد نیاز گیاه در سطح بهینه، منجر بـه تولیـد پایـدار    . به اکوسیستم خاك تعریف می شود
کشاورزي . د شیمیایی اثرات منفی بر تولید پایدار محصول داشته و به آلودگی محیط زیست منجر می شوداستفاده مداوم از مقادیر باالي کو.  محصول به میزان مورد انتظار می گردد

از آنجایی که، کودهاي آلی . پایدار چیزي جز مدیریت ماده  آلی خاك و استفاده نسبی از کودهاي آلی و بیولوژیک، کود سبز، بقایاي گیاهی و انواع کمپوست نخواهد بود
افـزایش  . در این زمـان باشـد  ر به تأمین نیازهاي کشاورزي امروزي نیستند بنابراین، استفاده تلفیقی از کودهاي شیمیایی، آلی و بیولوژیک به نظر می رسد راه حل خوبیبه تنهایی قاد

ود شرایط فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاك کمک کرده و به تواند به بهبقابلیت تولید محصول که در نتیجه استفاده توأم کودهاي شیمیایی و آلی حاصل می شود، از طرف دیگر می
. دنبال آن سبب افزایش میزان کربن آلی و عناصر غذایی خاك گردد

نقش ماده آلی در تولید گندم-1-3
5/0د و دربخش قابل توجهی از آن کمتـر از  درص1درصد از اراضی زیر کشت کمتر از 60ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است و میزان کربن آلی در بیش از 

هاي کشور بی تردید توان تولیـد خاکهـا را   چنین وضعیتی در خاك. ماده آلی در الیه سطحی خاك داشته باشند% 2بایست در حدود هاي مرغوب میدر حالیکه خاك. درصد می باشد
.نمایدر دشوار و حتی دست نیافتنی میمحدود کرده و دستیابی به اهداف افزایش تولید و پایداري آن را بسیا

وجود مواد آلی عالوه بر اینکه نشان دهنده سالمت و کیفیت خاك . ، ریز جانداران و جانوران در خاك تولید می شوندمواد آلی ترکیبات کربنی می باشند که بوسیله گیاهان 
ماده آلی با بهبود شرایط خاکدانه سازي، وضعیت . شیمیائی و بیولوژیکی خاك است، فرایند هاي فیزیکیاست، شاخص مناسبی براي باروري آن به شمار می آید که حاصل بر همکنش

مواد آلی به علت داشتن گروه هاي عامل مختلف از جمله کربوکسیلی، فنلی، الکلی و هیدروکسیلی ظرفیـت تبـادل کـاتیونی خـاك را     .تخلخل و نفوذ پذیري خاك را بهبود می بخشد
مقدار قابل توجهی از ،از طرف دیگر مواد آلی در اثر معدنی شدن. گردد عناصر غذائی در خاك بهتر نگهداري شوند و گیاه دسترسی بیشتري به آن داشته باشدده و سبب میافزایش دا

بخش رابطه آب و خـاك و گیـاه، نقـش مـاده آلـی خـاك در       همچنین در..نمایندعناصر غذائی پر مصرف و کم مصرف را در خاك آزاد نموده و به تغذیه متعادل گیاه کمک زیادي می
.  افزایش راندمان مصرف آب و حاصلخیزي خاك بسیارتعیین کننده است



کودهاي حیوانی، کمپوست حاصل از بقایاي شاخه و بـرگ گیاهـان، کمپوسـت حاصـل از    انواع خوشبختانه منابع تامین کودهاي آلی در ایران داراي تنوع زیادي است و شامل 
خوراکی، کمپوست حاصل از ضایعات کارخانجات دخانیات و چاي خشک کنی، کمپوست هاي تولید قارچتخمیر سبوس برنج و کلش گندم، کمپوست حاصل از ضایعات کشت و صنعت

از تخمیـر فاضـالب شـهري، کمپوسـت حاصـل از      چاي، خرما، کمپوست حاصـل  هاي هرس شدههاي شهري، شاخهحاصل از ضایعات کارخانجات قند، کمپوست حاصل از تخمیر زباله
ت عناصر غذایی مورد اسـتفاده گیاهـان   ضایعات نیشکر، کودهاي آلی حاصل از ضایعات پسته و پودر استخوان و سایر مواد مشابه است که عالوه بر اصالح نسبت کربن به نیتروژن، غلظ

.اندد آلی خاك قرار دارند تعریف شدهدر زیر واژه هایی که در ارتباط با موا. دهدزراعی را افزایش می
. اثر مستقیم داردC/Nکربن آلی، کربنی است که در مواد آلی موجود است و در نسبت : کربن آلی
.ترکیبات کربنی می باشند که بوسیله گیاهان، جانوران و ریز جانداران خاك تولید می شوند: ماده آلی
.ی شود که فرایند تجزیه فیزیکی و شیمیایی بر روي آنها انجام شده و قادر به آزاد سازي عناصر معدنی موجود در خود می باشندبه بقایاي گیاهی و حیوانی گفته م: کود آلی

…مواد حاصل از فضوالت گاو، گوسفند، مرغ و : کود دامی
.کرمهاي خاکی و حشرات از مواد آلی گیاهی و حیوانی بر جاي می ماندماده سیاه رنگی که پس از فرایند تغذیه اي توسط میکروارگانیسمهاي هوازي گرمادوست خاك،: کمپوست

.به فضوالت دفع شده حاصل از فعالیت تغذیه اي و هضم انواع مواد آلی توسط گونه هاي خاصی از کرمهاي خاکی گفته می شود: ورمی کمپوست
.میلی متر، حاوي عناصر غذایی مورد نیاز و مواد پرکننده2-4قطر کود آلی است جامد و به شکل گرانوله، با: کود آلی غنی شده با عناصر غذایی

اسـید هومیـک، اسـید    (میـک  مواد آلی که ابتدا تحت تجزیه جانوران خاکزي ساختمان آنها در هم ریخته و سپس تحت تجزیه میکروبی قرار گرفته و منجر به تولید مواد هو: هوموس
.گردیده است) فولویک و هومین
.بخشی از  مواد هوموسی است که از کانی آلی لئوناردیت و یا از کمپوست مواد آلی  استخراج  شده است: و فولویکاسید هومیک 

: کود سبزتناوب زراعی و -1-1-3
هاي حفاظت محیط ب با تأکید بر جنبهاز آنجا که عملکرد گیاهان زراعی ناشی از برآیند اثرات فیزیکی، بیولوژیکی و مدیریتی سیستمهاي زراعی است، انتخاب یک تناوب مناس

در میـان  .باشـد کشت گیاهان مختلف با ویژگیهـاي متفـاوت در تـوالی یکـدیگر مـی     ،تناوب. وري در دراز مدت خواهد بـود زیست براي هر منطقه شرط اصلی افزایش بهره
از دیر باز اهمیت تناوبهاي زراعی . باشداز مهمترین شاخصهاي حاصلخیزي و کیفیت خاك میهمچنین . کندنقش بسیار مهمی را در کشاورزي پایدار ایفا می،تناوب،سیستمهاي زراعی

بهبـود  دلیـل بـه  صـحیح،  ب زراعـی  وتنـا .توسط زارعین شناخته شده و تحقیقات فراوان و دراز مدتی بر روي انتخاب تناوب مناسب و هماهنگ با منطقه و اقلیم انجام پذیرفتـه اسـت  
.شوندو کاهش فرسایش باعث افزایش عملکرد میاهش بیماریها، آفات و علفهاي هرزک،، افزایش مواد آلی خاكحاصلخیزي و کیفیت خاك



کافی خاك پس از رشدو افزودن آن بهشخم زدن گیاه ،منظور از کود سبز. کود سبز در تناوب زراعی می باشدیکی دیگر از راههاي افزایش ماده آلی خاك استفاده از
چـه را کـه   کود سبز عمالً مواد غذایی به خاك اضافه نمی کند، بلکه آند ولی حیوانی می باشد اثر کود سبز بر خصوصیات فیزیکی خاك همانند کو. اشت محصول استو بدون برد

شده را تمام ازت تثبیت،ان کود سبز استفاده شودعنوه در صورتی که از گیاهان تیره بقوالت ب.طی رشد خود از خاك جذب کرده و در خود ذخیره نموده است به خاك بر می گرداند
ـ    . از شسـته شـدن آنهـا جلـوگیري مـی نمایـد      از طرف دیگر کود سـبز بـا جـذب و ذخیـره مـواد غـذایی در خـود       . به خاك بر می گرداند عنـوان کـود سـبز    ه گیـاه مـورد اسـتفاده ب

زیادي ماده آلی به بوته باال و رشد سبزینه اي زیادي داشته باشد تا عالوه بر این که مقداری داشته، تراکمبر رشد محصول بعدي نداشته باشد، فصل رشد کوتاهمنفیاثرات می بایستی
کود سبزبنابراین اهداف. رشد علفهاي هرز ضرورت دارداز لوگیري از فرسایش خاك و بازداري براي جپوشش کامل خاك. تامین نمایدنیز خاك اضافه می کند، پوشش کامل خاك را 

ازدیاد فعالیت هاي زیستی،، جلوگیري از فرسایش خاك)از گیاهان تیره بقوالت افزایش ازت خاكو در صورت استفاده(را می توان در افزایش ماده آلی خاك، حفظ مواد غذائی خاك 
. داوب قرار می گیرتندرتوجه به اهداف فوق روشن می سازد که کود سبز قبل از گیاهان وجینی. هرز خالصه نمودي و مبارزه با علفها

کود سبز طـی آن  چنانچه طول آیش فصلی موجود براي تولید یک محصول کفایت می نماید، استفاده از. گرددلی تواند جایگزین آیش فصکود سبز در سیکل تناوبی فقط می
کـه بـا   در نـواحی اقلیمـی  . بز جایگزین می شود به شرایط اقلیمـی بسـتگی دارد  کشت آبی توسط کود سکه در شرایط) زمستانه یا تابستانه(نوع آیش فصلی . آیش فصلی مجاز نیست

. دددر بهار کاشته می شوند و آیش زمستانه می تواند توسط کود سبز اشغال گر) زمینیمانند چغندرقند، پنبه، ذرت و سیب(زمستان سرد مشخص می شوند، گیاهان وجینی 
اشته شوند و کـود سـبز   ک) انمانند ذرت، پنبه و آفتابگرد(یا در بهار ) زمینیمانند چغندر قند و سیب(پائیز وجینی ممکن است درگیاهان،در نواحی اقلیمی با زمستان مالیم

. باشد) اصلیعکس دوران رشد محصول(می تواند محصولی تابستانه یا پائیزه 
عنوان کود سبز در کشت آبی ه سیاه بخلر، لوبیا روغنی، انواع لوبیا، چاودار، شبدر، جو و گندمجمله گیاهانی از . کودهاي سبز در بیشتر مواقع از گیاهان خانواده بقوالت هستند

بزینه اي به خاك برگردانده شود، بعضی از هدفهاي کود سبز سس از حصول رشد کافیپشود، اما در صورتی عنوان کود سبز کاشته نمیه یونجه ب. قرار گیرندممکن است مورد استفاده
سبز را حداقل دو کود. باروري و ساختمان خاکها موثر می باشنددر خاکهاي فقیر رشد می کنند و در بهبودیچاودار و شبدر ایرانی به خوب،مثل گندم سیاهگیاهانی. تامین می کندرا 

بـه خـاك   گنـدم تـري از کاشـت   شد، می بایستی با فاصله زمانی طـوالنی باهرچه درصد مواد خشبی کود سبز بیشتر و ازت آن کمتر. گردانندبه خاك بر میگندمهفته قبل از کاشت
در صـــــــورتی کـــــــه از گیاهـــــــانی مثـــــــل یونجـــــــه یـــــــا شـــــــبدر بعنـــــــوان کـــــــود ســـــــبز اســـــــتفاده           . شـــــــودبرگردانـــــــده

4تـا  3پ یا توفوردي خشک کرد و اها را با علف کش راندنمود تا خشک گردند و یا آنبایستی ابتدا آنها را با ماشین آالتی مانند کولتیواتور پنجه غازي از پائین طوقه قطعمی شود می
ـ    . دو به صورت علف هرز در خواهند آممجدداً رشد کردهغیر این صورت این گیاهان در. شخم شوند،هفته بعد در وضعیت گاورو بودن خاك عنـوان  ه هیچگاه نبایسـتی کـود سـبز را ب

چـراي دام یـا یـک برداشـت     . دهـد کـاهش  و ممکن است رشد و عملکرد محصول بعدي را شدهباعث خروج مواد غذائی از خاك عمل این. علوفه برداشت و یا مورد چراي دام قرار داد
. دسبز بدهشیمیائی کافی به خاك داده شود و آیش فصلی موجود اجازه رشد مجدد و کافی را به کودمختصر علوفه از کود سبز هنگامی امکان پذیر است که کود



ماش پس از سبز شدن به خشـکی مقـاوم   .تابستانه بوده و داراي نیاز حرارتی زیادي استوگرمسیري ،گیاهاین . اند به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار گیردنیز می توماش 
گندم بااي در تناوب زراعی بخشد از جایگاه ویژهمیکه ماش حاصلخیزي خاك را بهبودآنجاییاز . بیشتري داردتولیدهاي شنی رسی بوده و در اراضی سبک و غنی از مواد آلی یا خاك

.برخوردار است

کاربرد کلش غالت-2-1-3
لکرد کمی و کیفی محصول کاربرد کلش و برگرداندن آن به خاك سبب افزایش مواد آلی خاك، افزایش میکروبهاي مفید خاك، افزایش راندمان کودهاي شیمیایی، افزایش عم

سوزاندن کلش در مزرعه موجب کاهش مواد آلی و نهایتا حاصلخیزي خاك، کاهش میکروبهاي مفید خاك،  سفت شدن خاك، شـور شـدن تـدریجی    . گرددیو افزایش رطوبت خاك م
کیفیت پوسیدگی با توجه به اینکه نسبت کربن به ازت در کلش غالت زیاد است براي افزایش سرعت و. شودخاك و در نهایت کاهش تولید محصول گندم در بلند  مدت می

کلـــــــش در خـــــــاك بهتـــــــر اســـــــت بـــــــه ازاي هـــــــر تـــــــن کلـــــــش کـــــــه بـــــــه خـــــــاك اضـــــــافه   
.تن کود حیوانی می باشد25مصرف شش تن کلش قابل مقایسه با . کیلو گرم کود اوره به همراه آن مصرف شود20-30می شود 

مصرف کودهاي آلی در زراعت گندم-3-1-3
مثال کود کمپوست با درجه رسیدگی باال در خاکی که میزان کربن آلی آن کمتر از یک . ی، نسبت کربن به ازت و نوع  آن داردمیزان مصرف کود آلی بستگی به درجه پوسیدگ

. تن در هکتار5-10تن در هکتار و کود مرغی 10-15کود گاوي تازه  . شودتن در هکتار توصیه می15-20درصد می باشد 
توان همزمان اگر کود آلی درجه رسیدگی کافی داشته باشد می. د ماه جلوتر با خاك مخلوط و با اعمال رطوبت مناسب  پوسانده شوداگر کود آلی نپوسیده باشد بهتر است چن

.بهتر است کود آلی در عمق موثر ریشه با خاك کامال مخلوط شود. با کشت آن را مصرف نمود
کود هاي آلی گرانوله معموال به علت داشـتن  . بیاري، محلولپاشی و یا مصرف بذر مال مورد استفاده قرار دادکودهاي آلی مایع مثل اسید هیومیک را میتوان از طریق سیستم آ

. کیلو گرم در هکتار مصرف می شوند300-600عناصر غذایی بیشتر و حالت گرانوله بودن به میزان 

تهیه کمپوست از بقایاي گیاهی و دامی در مزرعه-4-1-3
براي این کار کلیه مواد آلی . ي گیاهی و دامی نپوسیده ممکن است عامل بیماري و بذر علف هرز باشند بهتر است توسط کشاورزان در مزرعه پوسانده شوندبه علت اینکه بقایا

متر و طول 5/1متر و ارتفاع 2عاد با عرض این مواد در اب. درصد مرطوب می شود50-70اعم از گیاهی یا دامی در یک مکان روي هم تلنبار شده و سپس توسط آب آبیاري به میزان 



روز از شروع عملیات با چهار شاخ اقدام به هوادهی از دو طرف پشته می نماییم و ایـن  20دلخواه بر روي هم به صورت گنبدي تلنبار شده و به حال خود رها می شود و سپس بعد از 
.انجامدماه به طول می2-3این عملیات کال . کامال پوسیده  شوندعمل را با حفظ رطوبت هر دو هفته یکبار تکرار نموده تا مواد

کاربرد کودهاي بیولوژیک در زراعت گندم-2-3
ــود ــايکــــ ــک هــــ ــد  بیولوژیــــ ــواد جامــــ ــه مــــ ــودري (بــــ ــدتاً پــــ ــالق    )عمــــ ــد اطــــ ــه ماننــــ ــوارد ژلــــ ــی مــــ ــا در برخــــ ــایع و یــــ ، مــــ

به منظور تأمین آنها ترکیب و فرموله شده است ویک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزي و یا فرآورده متابولیک از انبوه جمعیتباکه نگهدارندهادهممی شود که ترکیبی است از یک 
اي کشـت  انواع متفاوتی از کودهاي بیولوژیک امروزه در دنیا معرفی شده است که توسـط زارعـین بـر   . شونداستفاده میو یا افزایش رشد و عملکرد آنها گیاهان مورد نیازعناصر غذایی

.غالت بویژه گندم مورد استفاده قرار می گیرد

کودهاي بیولوژیک حاوي باکتریهاي تثبیت کننده نیتروژن-1-2-3
ایـن باکتریهـا مـی    . آزوسپریلوم می باشـند باکتریهاي تثبیت کننده نیتروژن که در مورد گندم قابل کاربرد هستند عموماً از انواع آزادزي مانند ازتوباکتر و یا انواع همیار مانند

کیلـوگرم  30میزان تثبیت نیتروژن در گندم توسط این انواع زیاد نبوده و در ازتوباکترها اعلب حداکثر . توانند در منطقه ریزوسفر گیاه رشد و تکثیر یافته و به تثبیت نیتروژن بپردازند
روتروف و آزادزي می باشد، کاربرد مواد آلی مانند کود دامی می توانـد سـبب افـزایش جمعیـت و میـزان      با توجه به اینکه ازتوباکتر یک باکتري هت. نیتروژن خالص در هکتار می باشد

.کیلوگرم در هکتار می باشد30-60میزان تثبیت نیتروژن توسط گونه هاي آزوسپریلوم متفاوت بوده ولی اغلب در محدوده . تثبیت نیتروژن توسط این انواع گردد
در انواع مایع فرموالسیون به نحوي است کـه مایـه تلقـیح بطـور     . کتریهاي ازتوباکتر و یا آزوسپریلوم اغلب بصورت مایع و یا پودري تولید می شوندکودهاي بیولوژیک حاوي با

چسبناك درآیند و سپس مایه تلقیح بر روي در انواع پودري الزم است ابتدا بذرها با یک مایع مناسب مانند محلول شکر یا صمغ عربی بصورت . مستقیم بر روي بذرها قابل کاربرد است
لیتـر در انـواع مـایع    1-2کیلوگرم در انواع پـودري و  1-2میزان مصرف بر حسب میزان بذر مصرفی و کیفیت مایه تلقیح متفاوت بوده ولی اغلب حدود . بذرها قابل کاربرد خواهد بود

.متغیر است

) PGPR(د گیاه کودهاي بیولوژیک حاوي باکتري هاي محرك رش-2-2-3
ي مانند ترشح هورمونهاي باکتري هاي ریزوسفري محرك رشد گیاه طیف نسبتاً وسیعی از باکتري هاي خاکزي را شامل می شوند که می توانند از طریق مکانیسم هاي متعدد

. و تولید ویتامین ها باعث افزایش رشد و در نهایت عملکـرد گیـاه شـوند   Acc-deaminaseتنظیم کننده رشد گیاه، افزایش حاللیت فسفاتهاي معدنی، تولید سیدروفور، تولید آنزیم 
Acetobacter ,Burkholderia ,Bacillus ,Enterobacter,Acinetobacterهاي زیادي در لیست انواع محرك رشد دیده می شود که مـی تـوان بـه جـنس هـاي      باکتري



,Arthrobacter  Alcaligenes ,.وFlavobacteriumامروزه باکتري هاي آزادزي و همیار تثبیت کننده نیتروژن را در گروه باکتري هاي محرك رشد گیاه محسوب . رداشاره ک
فلورسنس مهمترین و شناخته شده ترین جنس در این بین باکتري سودوموناس می باشد و دو گونه . می کنند و لذا انواعی مانند ازتوباکتر و آزوسپریلوم نیز در این گروه قرار می گیرند

فرموالسیون مایه تلقیح و روش مصرف این گونه مایه تلقـیح هـا مشـابه انـواع تثبیـت      . و پوتیدا امروزه بطور وسیعی به عنوان کود بیولوژیک در ایران و سایر کشورها استفاده می گردد
ــروژن  ــده نیتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. می باشد
ــ  اي حــــــــل کننــــــــده فســــــــفر امــــــــروزه انــــــــواع دیگــــــــري از کودهــــــــاي بیولوژیــــــــک کــــــــه خصوصــــــــاً حــــــــاوي باکتریهــــــ

و بر اساس در این کودها، باکتریهاي حل کننده فسفر با مواد دیگري مانند خاك فسفات، گوگرد و ماده آلی فرموله شده و مشابه کودهاي شیمیایی فسفري. می باشند معرفی شده اند
آزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف 

.کیلوگرم متغیر بوده و زمان مصرف آنها قبل از کشت می باشد300تا 150مقدار مصرف این کودها بر اساس آزمون خاك بین . می شوند

کودهاي بیولوژیک حاوي باکتري هاي اکسید کننده گوگرد-2-3- 3
گوگرد در کمیـت و کیفیـت محصـول اثـر داشـته و همچنـین در اصـالح        .گوگرد از عناصري است که در خاك وجود داشته ولی فرم قابل جذب آن بصورت سولفات می باشد

ـ       . هاي شور و قلیایی کاربرد داردخاک ویژه افزودن گوگرد به خاکها غالباً بدلیل اکسیداسیون کند این عنصر چاره ساز نبوده و الزم است بـا کـاربرد باکتریهـاي اکسـید کننـده گـوگرد  ب
از طرف دیگر این اکسیداسـیون  . ب قابل جذب شدن آن براي گیاه شونداین باکتریها قادرند با اکسید کردن گوگرد عنصري افزوده شده به خاك، سب. تیوباسیلوس سرعت بیشتري یابد

مایه تلقیح باکتریهاي تیوباسیلوس عموماً به شـکل پـودري تهیـه    . سبب کاهش موضعی اسیدیته خاك شده و قابلیت جذب عناصري مانند فسفر، روي، آهن و مس را افزایش می دهد
.  کیلوگرم مایه تلقیح تیوباسیلوس و قبل از کشت مصرف نمود5/0-1کیلوگرم گوگرد باید 50می شود و به ازاي 

کودهاي بیولوژیک حاوي قارچهاي میکوریز اربسکوالر -4-2-3
. باشـند مـی ترین نوع رابطـه همزیسـتی در جهـان طبیعـت    بوجود آوردنده گستردهبوده ومین کننده فسفر مورد نیاز گیاه أهاي تاز جمله مهمترین میکروارگانیسماین قارچها

این تاثیر بخصوص در اراضی که فسـفر محلـول در   .باشدمهمترین و معتبرترین تاثیر رابطه همزیستی میکوریز اربسکوالر افزایش جذب عناصر معدنی و بویژه فسفر در گیاه میزبان می
این قارچها از طریق گسترده کردن هیفهاي خود در خاك و افزایش سـطح  . اشدبیا در اثر خشکی ضریب پخشیدگی عنصر فسفر بسیار کاهش یافته است مشهودتر میوخاك کم بوده

یش رشد وعملکرد گیاه میزبان از جملـه  جذب ریشه و همچنین توانایی استفاده از منابع فسفردار موجود در خاك که در حالت معمول غیر قابل استفاده براي گیاه می باشد موجب افزا
ــدم  گنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



اي گیاه از طریق افزایش هدایت هیدرولیکی ریشه و اصالح روابط آبی گیاه نیز منجر به افزایش رشد وعملکرد گیـاه  روسکوپی به غیر از بهبود وضعیت تغذیهاین قارچهاي میک.می شوند
در این روش مقدار مایه تلقیح مصرفی بـه  . باشدمیاستفاده عملی از قارچهاي میکوریز اربسکوالر در اراضی زراعی از طریق تلقیح بذري امکان پذیر . در شرایط تنش رطوبتی می گردند

.اندام فعال قارچی مورد استفاده قرار گیرد300تا 250گونه اي تنظیم می گردد که به ازاي هر بذر مصرفی تعداد 

هاي متأثر از شورياصالح خاك-4
:تعاریف-1-4

اسـت کـه معـادل واحـد     (dS.m-1)واحد شوري خاك دسی زیمنس بر متـر  . ي خاك گویندهاي محلول در عصاره اشباع خاك را شورمجموع نمک: )ECe(شوري خاك 
. باشدمی(mmhos/cm)متر قدیمی آن یعنی میلی موس بر سانتی

-محلول خاك میسدیم تبادلی خاك سدیمی است که بر روي محل هاي تبادلی ذرات خاك قرار گرفته و در تعادل با مقدار سدیم موجود در : )ESP(سدیم تبادلی خاك 
شود زیر زیادي این عنصر در خاك باعث پراکنده شدن ذرات خاك شده و در نهایـت مجـاري نفـوذ آب در خـاك را مسـدود      سدیم به عنوان یک عنصر مضر در خاك قلمداد می. باشد

.باشدمی» درصد«واحد سدیم تبادلی خاك . شودنموده و مانع رسیدن آب و مواد غذایی به ریشه می
شود و گیري میاندازه) گل اشباع(این پارامتر در خاك اشباع شده . دهدواکنش خاك پارامتري است که میزان اسیدي یا قلیایی بودن خاك را نشان می: )pH(خاك واکنش

..بدون واحد می باشد
درجـه سـانتیگراد، و درصـد    25در (dS.m-1)زیمنس بر متر سیآن بیشتر از چهار د(ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع به خاکی اطالق می: خاك شور

.کمتر است5/8این قبیل خاکها معموالً از (pH)اسیدیته یا واکنش . باشد15آن کمتر از (ESP)سدیم تبادلی 
اسیدیته . بیشتر باشد15سدیم تبادلی آن از کمتر و درصد (dS.m-1)زیمنس بر متر از چهار دسی(ECe)خاکی است که در آن شوري عصاره اشباع خاك : خاك سدیمی

. رسدنیز می10بیشتر و گاه به 5/8این قبیل خاکها از(pH)یا واکنش 
و درصد سدیم تبـادلی  (dS.m-1)بیشتر از چهاردسی زیمنس بر متر (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع به خاکی گفته می: خاك شور و سدیمی

(ESP)ارائه شده است4خالصه مطالب بیان شده در جدول . باشد15ن بیشتر از آ.



بندي کیفی خاکها از نظر کشاورزيطبقه- 4جدول 
سدیمیشور و سدیمیشورغیرشورویژگیهاي عصاره اشباع خاك

>ECe(dS.m-1)4<4>4>4شوري 

<ESP15<15<15>15درصد سدیم تبادلی 

<pH5/8<5/8<5/8<5/8اسیدیته یا واکنش

هاي متأثر از شورياصول اصالح و بهسازي خاك-2-4
زهکشی اراضی جهت تعمیق سطح سفره آب زیرزمینی کم عمق،  شستشـوي امـالح   : بطور خالصه اصول اصالح و بهسازي خاك و اراضی با محدودیت شوري و سدیمی شامل

بطور کلی ابتدا بایستی نوع خاك را . م عملیاتی که همواره میزان یونهاي کلسیم و منیزیم موجود در خاك بیش از یون سدیم باشد، و انجا)آبشویی(ها تراکم یافته در منطقه رشد ریشه
. از طریق آزمایش خاك تعیین نمود و سپس با توجه به نوع خاك براي اصالح آن اقدام نمود

هاي شوراصالح و بهسازي خاك-1-2-4
هاي شور در اکثـر مواقـع داراي مقـادیر    خاك. خاکها بسیار نامناسب باشد) طبیعی(پذیر است، مگر آنکه شرائط زهکشی شرایط معمولی اغلب امکاناصالح این قبیل خاکها در

در .سیم متناسبی نیز برخوردار باشـد امالح محلول بوده و از نسبت سدیم به کل) نسبی(باشند، الزم به تذکر است که آب آبشوئی بایستی حاوي مقادیر کمی الزمه گچ بطور طبیعی می
هاي شور بطور اختصار روشهاي عملی اصالح خاك.توان براي آبشویی خاك استفاده نمودحاالتی که آب غیر شور در دسترس نباشد از آب نسبتاً شور نیز با رعایت مدیریت مربوطه می

:عبارتند از
بـه  ) در چند نوبت به فاصـله حـدود یـک هفتـه    (، ترجیحأ به روش متناوب 5ب فوق الذکر به مقدار مندرج در جدول شستشوي خاك حتی االمکان با آب مناس. شستشوي خاك)الف

. زیمنس بر متر کاهش یابددسی6نحوي که شوري خاك به کمتر از 



توصیه آب مورد نیاز شستشوي خاك با توجه به شوري-5جدول 
میزان شوري خاك

خاكشرح اصالح )دسی زیمنس بر متر(

.نیاز به آبشویی ندارد6<
.آبیاري اول سنگین انجام شود0/6–5/7
.آبیاري اول و دوم سنگین انجام شود6/7–5/9
.انجام شود*یک نوبت آبیاري قبل از کشت و آبیاري اول و دوم سنگین6/9–0/13

وم سـنگین  یک نوبت آبیاري بسیار سنگین قبل از کشت و آبیـاري اول و د 1/13–0/20
.انجام شود

.با در دست داشتن نتیجه آزمایش آب با کارشناس مربوطه مذاکره نمایید<20
.باشدمترمکعب آب در هکتار می1000یک نوبت آبیاري سنگین معادل *

. گردداك میزدائی خشخم عمیق و یا استفاده از زیر شکن، بخصوص در طی فصل مرطوب سال معموالً موجب تشدید روند شوري)ب
ري و باالخره،کشت نباتات متحمل به شوري و قلیائیت  در الگوي زراعی حداقل در سال اول پس از آبشویی خاك مانند جو و کوتاه نمودن فواصل بین دو آبیا)ج
آبیاري زمستانه،)د
استفاده از بذور ارقام متحمل به شوري و اقلیم هر محل، و کشت بر روي شیب فارو و روز پیش از موعد کشت مرسوم براي اراضی غیر شور و10مدیریت اراضی شور با تاریخ کشت )ه

. آبیاري به روش کرتی یا فارویی
ر عمـق  هاي شور، بهتر است که ابتدا امالح موجود دهاي شور و سدیمی بیان شد بایستی اذعان نمود براي آبشویی امالح و اصالح خاكبا توجه به خصوصیاتی که قبالً از خاك

زمانی کـه شـوري خـاك بـه حـد      متعارف از نیمرخ خاك بحدي کاهش داده شود که امکان رشد و نمو گیاهان متحمل به شوري در آن فراهم گردد، و سپس ادامه عملیات آبشوئی تا
.مطلوب برسد را همزمان با آبیاري زراعت به انجام رسانید

هاي شور و سدیمیاصالح و بهسازي خاك-2-2-4
ــایش     ــور اســــــــت و بایســــــــتی در آزمــــــ ــابه خــــــــاك هــــــــاي شــــــ ــا مشــــــ ــازي ایــــــــن قبیــــــــل خاکهــــــ اصــــــــالح و بهســــــ

.در غیر این صورت مشابه خاکهاي سدیمی مدیریت گردد. خاك مطمئن شدpHوESPنمونه هاي خاك پس از اصالح از عدم افزایش



)غیرشور(هاي سدیمی اصالح و بهسازي خاك-3-2-4
شور و سدیمی و سدیمی مبتنی بر اعمال روشهاي فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی است که انتخاب نوع روش خاص و یا تلفیقـی از چنـد روش   هاي اصالح و بهسازي خاك

مشورت متخصصـین امـر   باشد که بایستی با موثرترین شیوه در اصالح و بهسازي چنین خاکهائی اعمال روش تلفیقی می. بستگی به امکانات تخصصی و تکنیکی منطقه مورد اجرا دارد
. انجام شود

تغذیه گندم در شرایط شور-5
: مقدار کود-1-5

در صـد،  8/0تـا  5/0این جدول براي دامنه تغییرات کربن آلی بـین  . ارایه شده است6مقدار کود شیمیایی مورد نیاز محصول گندم آبی در شرایط شور و غیر شور در جدول 
براي مقادیر بیشتر و یا کمتر کربن آلـی، فسـفر و   . میلی گرم در کیلوگرم تنظیم شده است250تا 200رم در کیلوگرم و پتاسیم قابل جذب بین میلی گ8تا 5فسفر قابل جذب بین 

.مراجعه شود6پتاسیم قابل جذب موجود در خاك به زیر نویس جدول 

نوع کود -2-5
دهی مصرف نیترات آمونیوم به اوره شود و در مرحله سركز آبیاري اول مصرف اوره به نیترات آمونیوم ترجیح داده میاز انواع کودهاي نیتروژنه در مرحله قبل از کاشت یا پس ا

.برابر مقدار مصرف کود اوره باشد5/1مقدار مصرف کود نیترات آمونیوم بایستی . ارجحیت دارد
درصد فسفر 46باید توجه داشت که سوپرفسفات تریپل . آمونیوم فسفات است وجود نداردپل و دياي بین کودهاي فسفردار متداول در کشور که سوپرفسفات تریتفاوت عمده
.درصد فسفر دارد16و سوپرفسفات ساده 

بر متر سولفات دسی زیمنس 6هاي با شوري بیشتر از دسی زیمنس بر متر کلرید پتاسیم یا سولفات پتاسیم و در خاك6هاي با شوري کمتر از مصرف کود پتاسیمی در خاك
هاي شـور نیـز بـدون خطـر قابـل      براي محصول گندم مصرف سولفات پتاسیم یا کلرید پتاسیم از نظر نوع کود تفاوت چندانی ندارد و در خاك. شودپتاسیم یا کلرید پتاسیم توصیه می

.باشدمصرف می
5/0و 5، 5، 7/0د که مقادیر روي، آهن، منگنز و مس قابل جذب در خاك به ترتیـب از  گیرکودهاي کم مصرف به صورت سولفات هر عنصر در صورتی مورد استفاده قرار می

.کمتر باشد



ها و شوري  مختلف خاك توصیه کودهاي شیمیایی براي گندم آبی در اقلیم-6جدول 
بر حسب کیلوگرم در هکتار

شورياقلیم
کود)دسی زیمنس بر متر( گرممعتدلسرد

کیلوگرم در هکتار
*اوره 16کمتر از 250- 220370- 190340- 310 16بیشتر از  150- 130220- 110220- 185
**سوپر فسفات تریپل غیر شور و شور115- 135175- 145190- 205

8کمتر از 75- 95160-85150- 170

***سولفات پتاسیم
245 -140230 -120215 -11012-8
310 -175290 -150270 -016-12
16بیشتر از  صفرصفرفرص

درصد کاهش و یـا افـزایش   1/0به ازاء هر . چنانچه آزمون خاك کربن آلی بیشتر و یا کمتر از دامنه فوق الذکر را نشان دهد. درصد توصیه گردیده است5/0-8/0کود اوره براي دامنه تغییرات کربن آلی *
. ه و یا کم گرددکیلوگرم اوره در هکتار اضاف40کربن آلی خاك، مقدار 

چنانچه آزمون خاك فسفر بیشتر و یا کمتر از دامنه فوق الذکر . میلی گرم در کیلوگرم در هکتار توصیه گردیده است5-8کود سوپرفسفات تریپل یا دي آمونیوم فسفات براي دامنه تغییرات فسفر خاك **
.  کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل یا دي آمونیوم فسفات اضافه و یا کم گردد20ش فسفر قابل جذب خاك، مقدار میلی گرم در کیلوگرم کاهش و یا افزای1به ازاء هر . را نشان دهد

ز دامنه فوق الذکر را نشان چنانچه آزمون خاك سولفات پتاسیم بیشتر و یا کمتر ا. میلی گرم در کیلوگرم توصیه گردیده است200-250سولفات پتاسیم براي دامنه تغییرات پتاسیم قابل جذب خاك ***
.کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار اضافه و یا کم گردد15میلی گرم در کیلوگرم کاهش و یا  افزایش پتاسیم قابل جذب خاك، مقدار 10به ازاء هر . دهد

زمان و نحوه مصرف کود -3-5
زنی کامل، مراحل اولیه دو تا سه بار در مراحل قبل از کاشت، بعد از پنجه) رسی(هاي سنگین ر خاكسه یا چهار بار و د) شنی(هاي سبک بطور کلی کودهاي نیتروژنه در خاك

هــــاي متوســــط و ســــنگین یــــک نوبــــت قبــــل از کشــــت، ســــپس در مرحلــــه         در خــــاك. شــــودســــاقه رفــــتن و ظهــــور خوشــــه مصــــرف مــــی     
هاي گندم به روش جامد در مزرعه مقـدور نباشـد   آالت به دلیل بلندي بوتهود نیتروژنه با ماشیندر شرایطی که مصرف ک. شوددهی و نوبت سوم در مرحله ساقه رفتن مصرف میپنجه



شـود در  شود بنـابراین توصـیه مـی   با توجه به اینکه معموالً در شرایط شور آبیاري اول سنگین انجام می. پاشی بسیار مؤثر خواهد بودمصرف کود اوره از طریق آب آبیاري و نیز محلول
50هاي متوسط و سنگین بافت، مصرف در خاك. اي سبک بافت، شروع مصرف کود نیتروژنی قبل از آبیاري نوبت دوم باشد و بقیه کود بطور مساوي در مراحل بعد مصرف شوندهخاك

.کیلو کود نیتروژنی قبل از کاشت و بقیه بطور مساوي در مراحل بعد مصرف شوند70تا 
کودهاي کـم مصـرف روي، آهـن، منگنـز و مـس در      . قبل از کاشت است و بهتر است با دیسک زیر خاك برده شود و سپس کشت گرددمصرف کودهاي فسفردار و پتاسیمی

. دهی کامل، اوایل ساقه رفتن و حتی در مرحله گلدهی با غلظت سه در هزار مصرف شودمراحل پنجه



تمشفصل ه

مبارزه با آنانندم و روشهاي کنترل وبیماریها و آفات مهم گ

:تهیه و تدوین
موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

دفتر غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي



Rustsهاي گندمزنگ-1

اي در مرتبه دوم کشور ما زنگ زرد در درجه اول اهمیت و زنگ قهوهکه در می باشنداز جمله بیماریهاي مهم این محصول ) زنگ برگ و زنگ ساقه،زنگ نواري(هاي گندم زنگ
: ، بنابراین به فراخور اهمیت ذیالً به این سه بیماري پرداخته شده است)زنگ سیاه از اهمیت کمتري برخوردار است(قراردارد 

Stripe Rust (Yellow Rustیا(Glume Rust)                زنگ زرد(زنگ نواري *

. ها را نیز آلوده سازدقادر است بغیر از گندم، جو، چاودار و بیش از هجده جنس از انواع گراسمی باشدPuccinia striiformisبیماري زنگ زرد که عامل آن قارچ 
رخ (local origin)و یا منشاء محلی دارند (long distance origin)اند دراین بیماري آلودگی اولیه از طریق یوریدسپورهایی که توسط باد از مناطق دوردست آورده شده

اي و سیاه به دماي زنگ زرد در مقایسه با زنگهاي قهوه(یابد بوده و رطوبت کافی نیز وجود داشته باشد آلودگی به سرعت گسترش میC150-10داده و در صورتیکه دماي هوا بیـن 
با افزایش دما تولید . شودیا نارنجی رنگ حاصل از فعالیت قارچ بصورت نوارهاي باریکی برروي برگ، غالف برگ و گلوم مشاهده میزرد(pustules)هاي جوش). تري نیاز داردپائین

و تلیوسپورهاي سیاهرنگ قارچ ظاهر می گرددیوریدسپورها کاهش یافته متوقف 
تعداد دانه در سنبله رخ هاي شدید افت عملکرد از طریق کاهش وزن هزار دانه و در آلودگی. می شوند

.می دهد

Leaf  Rust (Brown Rust)) ايزنگ قهوه(زنگ برگ *

Puccinia reconditaاین بیماري توسط قارچ  f.sp. tritici ایجاد شده و با توجه به اینکه در مقایسه با زنگ زرد براي رشد و توسعه به دماي باالتري احتیاج دارد در
اند ایجاد شده و در صورت وجود رطوبت کافی در دماي در این بیماري آلودگی اولیه توسط یوریدسپورهایی که توسط باد آورده شده. دیرکاشت اهمیت بیشتري خواهد داشتهايگندم

C220-15اي زنگ ساقه کوچکترند بصورت منفرد در سطح فوقانی برگ هاي رنگی که از جوشاي تا کمی بیضی شکل نارنجی تا قهوههاي دایرهبنابراین جوش. یابدسریعاً گسترش می
.می دهدهاي شدید افت عملکرد از طریق کاهش وزن هزاردانه و تعداد دانه در سنبله رخ در آلودگی. می گرددو غالف برگ ظاهر 

Black Rust (Stem Rust)) زنگ سیاه(زنگ ساقه *

Puccinia graminisقارچ  f.sp. triticiهایی از که عامل بیماري زنگ سیاه است عالوه بر گندم بخشی از سیکل زندگی خود را بر روي زرشک و گونهMahonia) بعنوان
کامل ) میزبانان ثانویه

. می کند



و باالي C150در دماي زیر ،)C260بهترین دما نزدیک به (آن نیاز دارد اي به دماي باالتري جهت ایجاد آلودگی و گسترش از نظر دما زنگ سیاه در مقایسه بازنگ زرد و قهوه
C400هاي در آلودگیمی گردنداي متمایل به قرمز بوده و بر روي هر دو روي برگ، ساقه و سنبله مشاهده هاي حاصل از این بیماري قهوهجوش. شودعالیت قارچ شدیداً متوقف میف

.گیردها ظاهري پاره بخود میبافت آلوده در ناحیه جوش. پیوندندبوده که با شدت گرفتن آلودگی بهم میخفیف این جوش ها جدا و پراکنده 
است که مقاومت چندین ساله ارقام Sr31از کشور اوگاندا گزارش گردید داراي توان بیماریزایی براي ژن 1999که براي نخستین بار در سال Ug99در حال حاضر نژاد جدید 

ناشی از وجود همین ژن بوده است و در حال حاضر به دلیل ظهور این نژاد، ارقام ) غیر از نژاد مذکور(در برابر بیماري زنگ سیاه ) که داراي منشاء سیمیت هستند(ود در کشور موج
طق بروجرد و همدان گزارش گردید، لذا تحقیقات در راستاي معرفی براي اولین بار از برخی اراضی گندم منا86موجود در معرض تهدید این بیماري بوده و این مورد خاص در سال 

دو رقم مقاوم نسبت به این نژاد بیماریزا با نامهاي پارسی و سیوند از سوي موسسه تحقیقات اصالح و (ارقام مقاوم در دست انجام بوده و توفیقاتی نیز در این زمینه حاصل گردیده است 
).تهیه بذر و نهال معرفی شد

هاي کنترل و مبارزه با بیماري زنگروش
هاي مقاوم، متحمل یا نیمه مقاوماستفاده از واریته- 1
)االمکان استفاده از مقادیر کمتر بذر در واحد سطححتی(تراکم مناسب بوته - 2
)بسته به شرایط آب و هوایی منطقه(زمان کاشت مناسب - 3
نوبتاستفاده از کود سرك به مقدار مناسب و فقط یک- 4
استفاده از کودپتاس- 5
مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم- 6



لیست سموم متداول در مبارزه با بیماري زنگ- 1جدول 
واحد مصرف کیلو در هکتار* 

Smutsها سیاهک- 2

ریها در سراسر دنیا رخ داده و خسارات کمی و کیفی قابل امروزه علیرغم اینکه این بیما. اندبیشتر از دو قرن است که سیاهکهاي غالت شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته
اي کاهش یافته هاي کنترل شیمیایی و زراعی خسارات حاصل از آنان در مقایسه با نیم قرن گذشته بطور قابل مالحظهاما بعلت استفاده از ارقام مقاوم و روشمی کنندتوجهی را ایجاد 

. است
: که ذیالً به هرکدام پرداخته شده استمی شوندتوسط شش قارچ ایجاد ) آشکار و برگی،پنهان پاکوتاه،سیاهک پنهان معمولی(ها سیاهک

Common Bunt (Covered Bunt)سیاهک پنهان معمولی   *

.Tilletia laevis (synگونه قارچ هان معمولی توسط دوـک پنـبیماري سیاه T. foetida)و
caries (syn. T. tritici)Tilletiaشودایجاد می.

که می کندهاي آلوده کننده را ایجاد جوانه زده و هیف) براي جوانه زنی مناسب استC150 -5دماي(دراین بیماري تلیوسپورهاي موجود در خاك یا روي بذر در دماي پائین 
رفتن محصول ین همراه با رشد گندم قارچ نیز بطور سیستمیک در گیاه گسترش یافته و عالئم بیماري پس از به خوشهبنابرا. سازدکلئوپتیل گندم را قبل از خروج از خاك آلوده می

شت در نهایت در زمان بردا. می شوندها بطور خفیفی از یکدیگر جدا هاي آلوده به رنگ سبز متمایل به آبی در آمده و گلومسنبله) خمیري نرم(در این مرحله . می گرددظاهر 
.می گرددهایی هستند که محتویات آن بطور کامل توسط تلیوسپورهاي قارچ پر شده است در خوشه مشاهده که در واقع دانهBunt Ballساختمانهاي قارچی بنام 

مصرفمیزاننام عمومی سمنام تجاري سم
زمان مبارزهدفعات سمپاشی)هکتار/لیتر(

آلتو
فولیکور

تیلت
ایمپکت

آرتئا
آلرت

SL(سایپروکونازول 10%(
EW(تبوکونازول 25%(

EC(پروپیکونازول 25%(
SC(فلوتریافول 12.5%(

+ سایپروکونازول
)EC33(%پروپیکونازول
)SE37/5(% کاربندازیم+ فلوزیدازول 

5/0
1

1 -5/0
1
4/0
*25/1

نوبت1- 2
نوبت1- 2
نوبت1- 2
نوبت1- 2
نوبت1- 2
نوبت1- 2

محض مشاهده اولین به
بصورت بیماري عالئم 

اپیددرصورتوکوبیونکان
می در مرحله خوشه

در مرحله خوشه
در مرحله خوشه



.می رسدها فشرده شوند بوي ناخوشایندي از آنان به مشام در صورتیکه این دانه

هاي کنترل و مبارزهروش
.)شودشود بنابراین ضدعفونی بذور توصیه میبا توجه به اینکه مقاومت اغلب این ارقام بعلت ظهور نژادهاي بیماریزاي جدید سریعاً شکسته می(رقام مقاوم استفاده از ا- 1
ضدعفونی بذر با استفاده از سموم- 2

سیاهک پنهان معمولیلیست سموم متداول در مبارزه با بیماري-2جدول

Dwarf Bunt (Stunt Smut)سیاهک پنهان پاکوتاه *

.Tilletia controversa (synچ این بیماري توسط قار Tilletia brevifaciens)تلیوسپورهاي خاکزي این قارچ از مهمترین منابع آلودگی بوده و میتوانند تا . شودایجاد می
. می باشدC80-3زنی این اسپورها دماي مناسب براي جوانه. سال در خاك زنده بمانند10

برگی 2- 3مرحله (سازند هاي گندم را پس از خروج از خاك آلوده میاند گیاهچهطح خاك یا نزدیکی آن و در زیر برف جوانه زدهدر این بیماري تلیوسپورهایی که در س
همچنین بر روي برگها . ندهاي سالم هستهاي آلوده کامالً کوتاهتر از گیاهچهزنی گیاه افزایش یافته و گیاهچهدر بیماري مذکور پنجه). ترین مرحله گندم نسبت به بیماري استحساس

مقدار مصرف براي یک تن بذرعمومی سمنامنام تجاري سم
ایتسومی
ایتسومی

FFویتاواکس 

ویتاواکس تیرام
دیویدند
دیویدند
راکسیل
راکسیل

رئال
بایتان

WP(دي نیکونازول  2%(
FS(دي نیکونازول  2%(

L(کاربوکسین تیرام  40%(
WP(تیرام کاربوکسین

75%(
DS(دیفنوکونازول  3%(
FS(دیفنوکونازول  3%(

FS(تبوکونازول  6%(
DS(تبوکونازول  2%(

FS(تري تیکونازول  20%(
DS(تریادیمنول  7.5%(

کیلو2
لیتر1
لیتر5/2
کیلو2
کیلو1
لیتر1
لیتر5/0
کیلو5/1
لیتر2/0
کیلو2



نقاط یا نوارهاي زرد کوچک و ظریفی مشاهده 
.می گردد

هاي کروي شکلی که تمامی محتویات آن با تلیوسپورهاي قارچ جایگزین شده است، پرشده که در صورت فشرده شدن بوي ناخوشایندي هاي گندم از دانهدر زمان برداشت خوشه
.می رسداز آنان به مشام 

هاي کنترل و مبارزه وشر
. استفاده از ارقام مقاوم بهترین روش جهت کنترل بیماري است- 1
)مترسانتی15-20به عمق (شخم عمیق - 2
ضدعفونی بذر با استفاده از سموم- 3

سیاهک پنهان پاکوتاهلیست سموم متداول در مبارزه با بیماري-3جدول 

Loose Smutسیاهک آشکار*

Ustilago tritici (syn. Ustilago nudaسیاهک آشکار توسط قارچ  var. tritici)اگرچه میزبان اصلی این قارچ گندم است اما تریتیکاله و چاودار نیز توسط . شودایجاد می
. می شوندآن آلوده 

تمامی خوشه یماريدر این ب. می کنددانۀگندم آلوده وجود داشته و هنگامیکه بذر جوانه میزند میسلیوم نیز فعالیت خود را آغاز قارچ مذکور بصورت میسلیوم غیرفعال درون جنین
( وهواي سرد تامعتدل رطوبیدر شرایط. ماندو تنها محور خوشه باقی میمی شوندبه غیر از محور آن توسط اسپورهاي سیاهرنگ قارچ فراگرفته شده که توسط باد و باران پراکنده 

C220-16 (مانند تا پس از کاشت اند باقی میهایی که به ظاهر سالمرت میسلیوم غیر فعال در جنین دانهاند جوانه میزنند و بصوهاي گندم فرود آمدهاین اسپورها که بر روي گلچه
.زنی بذر فعالیت خود را آغاز نمایندهمگام با جوانه

ف براي یک تن بذرمقدار مصرنام عمومی سمنام تجاري سم
دیویدند
دیویدند

تکتو

DS( دیفنوکونازول 3%(
FS( دیفنوکونازول  3%(

WP( تیابندازول  60%(

کیلو2
لیتر1
کیلو25/1



. شدازگلدهی، تخمدان نسبت به آلودگی مقاوم خواهدپسهفتهاینکه ازیکتوجهجالب نکته

هاي کنترل و مبارزه روش
ی بذر با استفاده از سمومضدعفون

سیاهک آشکاريلیست سموم متداول در مبارزه با بیمار-4جدول

Karnal(Bunt) سیاهک هندي(سیاهک ناقص * Bunt (Partial

اما کاهش عملکرد ناشی از آن اندك می دهداین بیماري از نظر کیفی دانه را تحت تاثیر قرار . از ایالت کارنال هندوستان گزارش شد1931سیاهک ناقص براي اولین بار در سال 
. است

مقدار مصرف براي یک تن بذرنام عمومی سمنام تجاري سم
بایتان

باویستین ـ دروزال
ویتاواکس تیرام

FFویتاواکس 

سومی ایت
دیویدند
راکسیل
راکسیل

DS( تریادیمنول 7.5%(
WP( کاربندازیم 60%(

WP( کاربوکسین تیرام 75%(
L(کاربوکسین تیرام 40%(

WP( نیکونازولدي 2%(
DS( دیفنوکونازول 3%(
DS( تبوکونازول 2%(
FS(تبوکونازول 6%(

کیلو2
کیلو2
کیلو2
لیتر5/2

کیلو2
کیلو2
کیلو5/1
لیتر5/0



در خاك و بذر وجود دارند اما منابع اصلی آلودگی تلیوسپورهاي خاکزي هستند که برروي [Tilletia indica (syn. Neovossia indica)]تلیوسپورهاي قارچ عامل بیماري 
در شرایط . سازندهاي گندم، آنان را آلوده میکه توسط باد پراکنده شده و هنگام ظاهر شدن خوشهمی کننداي را تولید هاي اولیه و ثانویهخاك یا نزدیکی آن جوانه زده و اسپوریدي

این بیماري تا قبل از برداشت به . می شوندهایی از اندوسپرم چند دانه از یک خوشه توسط تلیوسپورهاي سیاهرنگ قارچ جایگزین و سرد آلودگی توسعه یافته و در نهایت بخشرطوبی 
).شودره میپریکارپ بذور آلوده پا(اند هاي آلوده قابل تشخیصپس از برداشت با کمی بررسی دانه،راحتی قابل تشخیص نیست

.زنی خود را حفظ کرده و قادرند گیاهان سالمی را تولید کنندهاي آلوده غالباً قابلیت جوانهدانه
. اي است و در تجارت گندم مهم استبیماري مذکور جزو بیماریهاي قرنطینه

هاي کنترل و مبارزه روش
استفاده از بذور مقاوم و متحمل-
هاي ازته استفاده بهینه از کود-
از بین بردن علفهاي هرز گرامینه-
استفاده از بذور سالم و عاري از بیماري-
ارزه شیمیائی با استفاده از سموممب-

سیاهک ناقصيلیست سموم متداول در مبارزه با بیمار-5جدول

Flag Smutسیاهک برگی *

Urocystis tritici]عامل بیماري قارچتلیوسپورهاي (syn. Urocystis agropyri)] سال در خاك زنده بماند3میتواند تا .

زمان مصرفمقدار مصرف در هکتارنام عمومی سمنام تجاري سم
آلتو

تیلت
فولیکور
ایمپکت

SL( سایپروکونازول 10%(
EC( پروپیکونازول 25%(

EW( تبوکونازول 25%(
SC( فلوتریافول 12.5%(

لیتر 5/0
لیتر 5/0

لیتر 1
لیتر 1

وقتیگلدهیهنگام
ها درصد بوته80که 

.اندبه خوشه رفته



قارچ بشکل میسلیوم درون گیاهچه زمستانگذرانی کرده. می کندخاك به این امر کمک C200 -10و دماي می دهددر این بیماري آلودگی گیاه قبل از خروج گیاهچه از خاك رخ 
در . می شوندهاي سیاهرنگ تلیوسپورها بصورت نوارهاي باریک در زیر اپیدرم برگ، غالف برگ و گاهی روي ساقه تولید توده.می کندسپس بطور سیستمیک توسعه یافته اسپورزایی 

.می گرددزنی افزایش یافته و پیچ خوردگی برگها مشاهده گیاهان آلوده پنجه
. بیماري استگندم نان از میزبانان اصلی این

هاي کنترل و مبارزهروش
استفاده از ارقام مقاوم- 1
عملیات زراعی همچون تناوب با گیاهان غیر میزبان، تغییر عمق و تاریخ کاشت- 2
Powdery Mildew)سفیدك پودري(سفیدك سطحی - 3

Blumeria graminis)اريــامل بیماري بر روي گندم و سایر غالت مشابه است اما قارچ عـعالئم این بیم f.sp. tritici) ویژگی زیادي ) گندم(نسبت به میزبان خود
هاي میسلیومی سفید یا خاکستري روشن آن بر روي سطوح هاي هوایی گیاه را آلوده سازد اما معموالً کلنیاین قارچ قادر است همه بخش. می کندداشته و بسیار اختصاصی عمل 

ئینی مشاهده فوقانی برگهاي پا
).می شوندها سطحی بوده وبا مالیدن انگشت پاك این کلنی(می شوند

قارچ قادر است در هر زمان پس از خارج شدن گیاهچه از خاك آنرا آلوده سازد بنابراین قبل ) هواي سرد، مرطوب و ابري(نکته دیگر اینکه در صورت مساعد بودن شرایط محیطی 
هاي میسلیومی قارچ در سطح ها یا پوشش سفید رنگ کوچک و پراکنده حاصل از کلنیبازدید از مزارع بمنظور مشاهده عالئم اولیه آلودگی که بصورت لکهاز آغاز سرماي زمستان 

.ازدید قرار دادمورد ب) اواسط فصل(در مرحله بعدي میتوان مزارع را پس از پایان سرماي زمستان، در فصل بهار . برگها قابل روئیتند مفید خواهد بود
هاي جوانتر ممکن است قادر به تولید خوشه نباشند یا تعداد خوشه تولید شده و وزن، اندازه و تعداد دانه در شرایط حاد پنجه. میزان کاهش عملکرد به شدت آلودگی بستگی دارد

. کاهش یابد

هاي کنترل و مبارزهروش
استفاده از ارقام مقاوم- 1
هاي هرز گرامینههاي خودروي حاصل از ریزش کمباین و علفبقایاي گیاهی میزبان،گندماز بین بردن- 2



ارزه شیمیایی با استفاده از سموممب- 3

سفیدك سطحیي لیست سموم متداول در مبارزه با بیمار- 6جدول

.برابر خواهد بودمیزان سم مصرفی در مراحل اولیه رشد گیاه برابر مقادیر یادشده و در مراحل بعدي دو

Septoria Diseasesهاي سپتوریائیبیماري-4

Stagonosporaو Septoria avenae , Septoria triticiبیماریهاي سپتوریائی توسط سه گونه  nodorumشناسائی این سه گونه در مزرعه مشکل است (شود ایجاد می
مرغی تا دراز هاي کلروتیک تخمهاي اولیه لکهعالئم آلودگی. سازندهاي هوایی گیاه را آلوده مین بیماریها تمامی بخشای.)انجام آزمایشات میکروسکوپی در این زمینه ضروري استو

ها قابل هاي کوچک و سیاهرنگ قارچ بر روي زخمدر این مرحله پیکنیدیوم(می گردداي هستند که چنانچه توسعه یابند مراکز آنان کمرنگ و کاهی رنگ شده نکروتیک و کشیده
. عدسی شکل استS.nodorumو S.avenaeهاي حاصل از خطی و زخمS.triticiهاي حاصل از زخم). روئیتند

اي عالئم بر روي برگه) رطوبت طوالنی مدت و هواي ابري،C150-10دماي (شود که در صورت مساعد بودن شرایط محیطی هاي اولیه بر روي برگهاي پائینی مشاهده میآلودگی
باالتر و خوشه نیز ظاهر 

.می گردد
جهی از طریق چین و چروك خوردن الزم به ذکر است گندم در مقایسه با سایر غالت از حساسیت بیشتري نسبت به این بیماریها برخوردار بوده و در شرایط حاد خسارات قابل تو

.می دهددانه و کاهش وزن هزار دانه رخ 

میزان مصرف در هکتارنام عمومی سمنام تجاري سم
تیلت
آلتو

فولیکور
بایلتون
آر-ایمپکت

EC( روپیکونازولپ 25%(
SL( سایپروکونازول 10%(

EW( تبوکونازول 25%(
WP(تریادیمفون  25%(
کاربندازیم+ فلوتریافول

لیتر5/0
لیتر5/0
لیتر5/0
کیلو5/0

لیتر1



هاي کنترل و مبارزه روش
)Septoria triticiعامل بیماري (سپتوریوز برگی ) الف 

استفاده از ارقام متحمل - 1
) یکسال(ساله، آیش 2-3رعایت تناوب - 2
از بین بردن بقایاي محصول- 3
خودداري از کشت ارقام زودرس- 4
استفاده از شخم عمیق و بموقع- 5
طبق جدول سموم مورد مصرف براي کنترل زنگهاي ) آلرت(کاربندازیم + و فلوزیدازول ) آر-آلرت، آرتئا و ایمپکت،ایپروکونازولهمچون پروپیکونازول و س(استفاده از سموم تریازول - 6

هاي قارچ عامل بیمارياالمکان قبل از تشکیل پیکنیدیومگندم در مرحله تورم خوشه، حتی

) Stagonospora nodorumعامل بیماري (سپتوریوز خوشه ) ب 
گیري از انتقال کلیه بذور و کاه و کلش گندم از مزارع آلوده به سایر مناطقجلو- 1
از بین بردن بقایاي گیاهی پس از برداشت- 2

از سبز شدن علفهاي پس از برداشت گندم بمنظور کاهش اینوکولوم اولیه مزارع را شخم زده و در بهار نیز پس می شونددرمزارعی که پائیز و زمستان به حالت آیش نگاه داشته -الف
. هرز مجدداً شخم عمیق یا نیمه عمیق زده شود

.بمنظور از بین بردن بقایاي گیاهی بالفاصله پس از برداشت گندم عملیات شخم عمیق و نیمه عمیق انجام شود) کشت متوالی گندم(شود در مزارعی که کشت پائیزه انجام می-ب
. می شوندزمینی وسایر گیاهانی که بصورت ردیفی کاشته د پنبه، سیبرعایت تناوب با گیاهان غیرمیزبان مانن- 3
مصرف کودهاي شیمیایی براساس توصیه آزمایشگاه خاك و آب منطقه - 4
ضدعفونی کلیه بذور قبل از کاشت با استفاده از قارچکش دیویدند به نسبت یک در هزار - 5
.لیتر در هکتار5/0با استفاده از قارچکش تیلت به نسبت )شکم خوش(Bootingسمپاشی مزارع خصوصاً مزارع بذري در مرحله - 6

Fusarium Head Blightبالیت فوزاریومی خوشه - 5



کالمیدوسپور و پریتسیوم ،وم، ذرت، برنج و علفهاي هرز گرامینه بصورت میسلی)کاه و کلش گندم(کنیدیها یا آسکوسپورهاي حاصل از قارچی که بر روي بقایاي میزبان 
هاي گلوم و دیگر بخش،در شرایط آب وهوایی گرم ومرطوب این اسپورها جوانه زده گل. آیدهاي سنبله گندم فرود میزمستانگذرانی کرده است توسط باد وقطرات باران بر روي گلچه

ظاهراً ترکیبات خاصی در پرچم وجود دارد که منابع غذایی مناسبی براي قارچ محسوب می باشداري ترین مرحله گیاه نسبت به بیممرحله گلدهی حساس(سازد سنبلچه را آلوده می
در این بیماري کنیدیوسپورها در .)یابدظاهر و گسترش میC300-25درصـورت وجود رطوبت مداوم و دماي بین (روز پس از آغاز آلودگی 3-4عالئم بیماري درعرض ). می شوند

.ها رنگی صورتی بخود بگیرندشود سنبلچهتولید شده که این امر باعث میاسپورودوخیوم ها 
هایی اند و حاوي زهرابههاي حاصل ازگیاهان بیمار خشک و چروکیدهدانه.آوردکاهش داده و کیفیت دانه را شدیداً پائین می% 50هاي شدید عملکرد را تا بیش ازآلودگی

Mycotoxins) (اند که در میـان آنـان گونه فـوزاریومهایی ازجنسقارچ عامــل بیمــاري گـونه.ودام مضر استهستند که براي انسانFusarium graminearum گونۀ غالب و
F.culmorumدر رتبه دوم اهمیت قرار دارد.

هاي کنترل و مبارزه روش
استفاده از ارقام متحمل و خودداري از کشت ارقام حساس - 1
هابرنج و سایر گرامینه،ی و عدم کشت گندم با ذرتتناوب زراع- 2
حذف منابع آلودگی پس از برداشت گندم از طریق اجراي شخم عمیق و یا سوزاندن آنها- 3
استفاده از بذور سالم و گواهی شده و عدم انتقال بذور استحصالی از مزارع آلوده به سایر مناطق - 4
طبق اصول فنی ) در هزار 2کربوکسین تیرام (یستمیک ضدعفونی بذور با استفاده از سموم س- 5
هنگام با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه احتراز از کشت زود- 6
مهار علفهاي هرز گرامینه میزبان قارچ عامل بیماري در مزارع گندم- 7
کشت ردیفی و تنظیم دور آبیاري بمنظور تهویه و تابش بیشتر نور به داخل مزرعه - 8
تعداد دفعات سمپاشی ( لیتر در هکتار 1لیتر درهکتار و تیلت بمیزان 6/0برحسب ضرورت استفاده از سموم قارچکش توصیه شده در مرحله گلدهی همچون آلتوکمبی بمیزان - 9

.)براي هر دو سم یک نوبت و در صورت نیاز به تکرار بفاصله هفت روز بعد 

Takeپاخوره -6 - All



Takeسال پیش در استرالیا نام 100حدود  - Allآن قارچ خاکزي عاملشده بر روي بیماري گذاشته شد که امروزه مشخصGaeumannomyces  graminis var.

triticiمی باشد.
هنگامیکه آلودگی در مراحل اولیه رشد گیاه صورت گیرد . می کندایت هاي پائینی ساقه سرها در پائیز رخ داده و در اوایل بهار به طوقه و قسمتدر این بیماري آلودگی ریشه

اما هنگامیکه آلودگی در .)می شوندگیاهان آلوده به راحتی از خاك خارج ( هاي حاصله عقــیم و سفید رنگ خواهــند بــود شود و خوشهرشد گیاه کم می،زنی کاهش یافتهپنجه
. شودها محدود میخسارت حاصل از آن کمتر است چراکه بیماري به ریشهاواخر چرخه زندگی گیاه اتفاق بیفتد 

با استفاده (قاعده ساقه و غالف برگهاي پائینی ممکن است رنگی سیاه و براق بخود بگیرند هاهمچون ریشه،هاي پائینی ساقه شدهبخشقارچ عامل بیماري باعث پوسیدگی ریشه و
). هاي سیاه و زبر قارچ بر روي ریشه قابل روئیتند هیف10xبا بزرگنمایی بیناز ذره

روشهاي کنترل و مبارزه 
سال در مزارعی که آلودگی به بیماري پاخوره در آنها کم باشد و در مزارعی که آلودگی 2-3و جو براي ) معمولی و دوروم(تناوب با محصوالت زراعی غیرحساس و عدم کشت گندم - 1

. سال خودداري شود5ست از کشت انواع گندم و جو بمدت ا% 50آن بیشتر از 
از بین بردن بقایاي گیاهی و شخم عمیق بالفاصله پس از برداشت- 2
تاخیر در زمان کاشت گندم در مناطق با سابقه آلودگی باال با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نظر کارشناس زراعت - 3
و مصرف کود میکرو با نظر کارشناسان و متخصصین تغذیه گیاهی موسسه تحقیقات خاك و آب) N.P.K(استفاده متعادل از کود ماکرو - 4
تهیه بستر مناسب کاشت و خودداري از مصرف بیش از حد بذر در واحد سطح- 5

Wheat  Streak  Mosaic Virus (WSMV)اي گندم            موزائیک رگه-7

Aceriaتوسط کنه درطبیعتWSMV.ترین استترین و شایعاي گندم در سطح جهانی گستردهویروس موزائیک رگهمی کنندگندم ایجاد موزائیک هایی که دردرمیان ویروس

tulipaeدوره زندگی . شودبطور گردشی منتقل میA.tulipaeدوسن پورگی و مرحله بلوغ تشکیل شده است که در دماي ،از تخمC270 -24 این . انجامده طول میروز ب7- 10بین
.رنگندرنگ یا کممیکرون طول دارند و بی250ها کرمی شکل بوده حدود کنه



ها، خطوط و نوارهاي هاي موزائیک بصورت رگهکاهش رشد، ظهور لکه. بر حسب رقم گندم، سویه ویروس، زمان آلودگی و شرایط محیطی متفاوت استWSMVعالئم ناشی از 
عالوه بر این ممکن است لوله شدن برگها، بدام افتادن . ها و چروك خوردن بذر از عالئم بیماري استتا شدید، زردي و نکروز، ضعیف شدن و پوك شدن خوشهکلروتیک از خفیف

. نیز مشاهده شودمی باشدهاي جوان در برگ قبلی که از عالئم کنه زدگی خوشه و برگ
میزان کوتولگی و آسیب به گیاه نیز کمتر ،با تاخیر در آلودگی. آلوده شود تقریباً هیچ رشدي نخواهد داشت و حالت چمنی خواهد یافت)زنی مرحله پنجه(اگر گیاه در اوایل رشد 

تخصصی مانند الکترون هايوجود کنه ناقل و عالئم آن، همچنین انتقال مکانیکی و برخی روش. توان به عالئم مذکور استناد نموددر تشخیص این ویروس صرفاً نمی. خواهد شد
. می کندبه تشخیص بیماري کمک ELISAمیکروسکوپی و 

هاي کنترل و مبارزه روش
اجتناب از کشت در مجاورت منبع آلودگی- 1
در شرایط اقلیمی مناسب تاخیر . وددر صورتیکه کشت تابستانه ضروري باشد میبایست حدود یکماه قبل از کشت گندم در پائیز، محصول تابستانه برداشت ش(تنظیم تاریخ کشت -2

). در کشت در پائیز موجب کاهش خسارت بیماري خواهد شد
).روز زنده نخواهد ماند10کنه به میزبان زنده وابسته است و در غیاب میزبان سبز بیش از (هاي خودرو دو تا سه هفته قبل از کشت از بین بردن علفهاي هرز و گندم- 3
مقاوماستفاده از ارقام - 4
. در زمینه مبارزه شیمیایی تا کنون روش موثري توصیه نشده است- 5

Barley Yellow Dwarf Viruses (BYDVs)کوتولگی زرد جو -8

ها را بطور پایا این ویروسگونه شته25بیش از . آیندهاي مراتع به حساب میهاي غالت و گراسترین ویروسترین و گستردههاي عامل کوتولگی زرد جو از مخربویروس
.می دهندانتقال ) گردشی(

:اما معمولترین عالئم آن عبارتند ازمی باشدهاي دمائی و رطوبی و دیگر عوامل بیماریزاي گیاهی شبیه عالئم بیماري به عالئم حاصل از کمبودهاي غذایی، استرس
ها کوتولگی به واسطه کاهش میانگره-
برنزي و پرتقالی شدن برگ ،صورتی،قرمزيکلروز و در مواردي -
هاکاهش تعداد پنجه-
هاعقیم ماندن گل-

).تمامی موارد فوق به کاهش عملکرد منجر خواهد شد(



هاي کنترل و مبارزه روش
استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل - 1
گیرند، عمل سمپاشی پس از ظهور گیاهچه و به محض هوایی گیاه مورد استفاده قرار میهايهاي مختلفی جهت سمپاشی بخشکشحشره(هاي ناقل مبارزه شیمیایی با شته- 2

و دوبار سمپاشی (Imidaclopride)کش ایمیداکلوپراید بعضی محققین تلفیقی از تیمار بذر با حشره. می دهدگیرد که نتایج قابل قبولی بدست هاي ناقل صورت میمشاهده شته
).اندوصیه نمودههاي هوایی گیاه را تبخش

Seed Gall Nematodeنماتد گالزاي گندم - 9

در صورت وجود شرایط مساعد از جمله رطوبت وحرارت گال نرم شده الروها از آن می شوندهمراه با بذور سالم کاشته Anguina triticiنماتد هاي حاوي گالکه دانههنگامی
.ها ظاهر شوندتا خوشهمی کنندیا در البالي غالف برگ بصورت انگل خارجی فعالیت ،نمایندهاي اولیه نفوذ میایی طوقه رسانده و ازآنجا به گلچهخارج و خود را به نقطه رویشی انته

ها سریعاً تفریخ شده و الروهاي سن دوم از آنها در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد تخم. ریزي بالفاصله از بین میروندگیري کرده و پس از تخمدر این مکان نماتدهاي نرو ماده جفت
.می شوندخارج و به تدریج بحالت کمون درآمده و درداخل گال انباشته 

هاي آلوده از هم باز اي شده در این حالت گلومهاي حاصله همراه با رسیدن دانه سفت و قهوهگال
.یابندو چنانچه محصول به موقع برداشت شود با بذر مخلوط شده و  از این طریق انتشار میمی کنندبه داخل خاك ریزش ها در صورتیکه محصول بموقع برداشت نشود گال.می شوند

.حاوي نماتد در داخل خوشهکوتولگی ساقه و تشکیل گال،هاتورم برگ،هابرگ و خوشه،عالئم بیماري عبارتند از پیچیدگی ساقه

هاي کنترل ومبارزه روش
جاري بذور و کاشت بذور سالم و بدون گالبو- 1
لوبیا و عدس ،پنبه،زمینیسیب،آفتابگردان،تناوب دوساله با استفاده از گیاهان غیر میزبان همچون سویا- 2
کنترل علفهاي هرز همچون یوالف و چاودار - 3



هاي حاوي نماتدانهدام گال- 4

Pratylenchus sppنماتدهاي مولد زخم ریشه -10

اهمیت . مله قرار می دهندمولد زخم ریشه گروه بزرگی از نماتدهاي انگل گیاهی هستند که داراي تعداد زیادي گونه بوده و گیاهان دو لپه اي و تک لپه اي را مورد حنماتدهاي 
عالئم آلودگی . سایر میکروارگانیسم هاي بیماري زا می باشدحمله ننماتدهاي مولد زخم ریشه نه تنها به دلیل ایجاد خسارت اقتصادي مستقیم بلکه به خاطر ایجاد زخم و هموار کرد

به علت تغذیه نماتد زخم هایی ،در سطح ریشه گیاهان آلوده. گیاهان به نماتدهاي زخم ریشه شامل زردي و کم رشدي است که در مزرعه به صورت لکه هاي نامنظم بروز می نماید
از بین گونه هاي این گروه چهار گونه .این محل ها بعدا به رنگ قهوه اي تیره تغییر رنگ می دهند. ب سوخته استایجاد می شود که در مراحل اولیه شبیه لکه هاي آ

P.penetrans،P.neglectus،P.crenatus وP.thorneiخسارت محصول گندم در اثر گونه . غالت محسوب می شونديازانتشار جهانی داشته و از مهمترین گونه هاي خسارت
P.thornei درصد همچنین کاهش محصول گندم در اثر گونه 37در مکزیک و درصد38-58در استرالیاP.neglectusدرصد گزارش شده است16- 23ا ــــدر جنوب استرالی .

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کرمانشاه، استانهايدر مزارع گندم P.thorneiو P.neglectusنتایج بررسی هایی که تاکنون در کشور انجام شده نشان می دهد که گونه هاي 
روي تراکم جمعیت در تعدادي از همدان، گلستان، کردستان و مرکزي گسترش دارند از میزان خسارت این گونه ها اطالع دقیقی در دست نیست ولی براساس بررسی هاي انجام شده 

.ذکر شده استنماتدهاخسارتی است که براي اینمزارع میزان جمعیت بیشتر از حد آستانه

Heterodera filipjevi , H.avenae , H.latiponsنماتدهاي سیستی غالت -11

Heteroderaاز میان گونه هاي نماتدهاي سیستی که گیاهان خانواده گرامینه را آلوده می کنند گونه هاي filipjevi , H.avenae , H.latipons از نظر اقتصادي
درصد 15-20در پاکستان H.avenae ,خسارت محصول در اثر گونه .و در سیستم تک کشتی خسارت آنها شدیدتر استند به خصوص در کشت گندم دیم گونه ها هستمهمترین

درصد در روي گندم 40-92در عربستان سعودي 
H.latiponsمطالعات مزرعه اي در قبرس نشان داده است که گونه . تدرصد در روي گندم گزارش شده اس23- 50درصد در روي جو و 20درصد در روي جو در استرالیا 17-77و 

برگ هاي پائینی زرد و عالئمی مشابه عالئم کمبود مواد ،ضعیف،گیاهان آلوده به نماتدهاي سیستی غالت کم رشد. درصد روي گندم شده است50باعث کاهش محصول به میزان 
ریشه گیاهان آلوده داراي انشعابات . عه به صورت لکه هاي سبز کم رنگ داراي رشد غیر همگن با سایر قسمت هاي سالم مزرعه استغذایی را نشان می دهند قسمت هاي آلوده در مزر

الت  غالبا مورد گیاهچه هاي آلوده به نماتدهاي سیستی غ. در روي ریشه ها قابل مشاهده استاي می شوندت هاي قهوهسفرعی زیادي شده و ماده هاي سفید که بعدا تبدیل به سی
در نمونه برداري هایی که از مزارع غالت در سطح کشور صورت گرفته است،هر سه .حمله عوامل بیمارگر خاکزاد به خصوص قارچ هاي عامل پوسیدگی طوقه و ریشه قرار می گیرند

,اري از استانهاي کشور گزارش شده است پس از آن گونه هاي گونه غالب بوده و از بسیfilipjevi.Hگونه . گونه نمتدهاي سیستی در مزارع گندم وجود دارند H.latipons



H.avenaeدر ایران در آزمایشات انجام شده در شرایط میکروپالت گونه هاي .که اکثراً درغرب و جنوب غربی کشور انتشار دارندfilipjevi.H وH.latipons 20با جمعیت اولیه
.درصد باعث کاهش عملکرد دانه گندم شدند55و 48میزان تخم و الرو در گرم خاك بترتیب به

Sunn Pestسن غالت -12

یکی از مهمترین آفات این محصول در ایران است که به علت اهمیت خسارات حاصله هر ساله سطوح وسیعی از گندمزارهاي کشور تحت Eurygaster integricepsسن گندم 
شناخته شده که در ایران تاکنون به غیر از گونه Eurygasterگونه از جنس 14( گیرد رار میمبارزه شیمیائی با آن ق

.)نیزگزارش شده است Aeliaهایی از جنس گونه،گزارش گردیدهE.testidunariaو E.mauraفوق الذکر دو گونه 
می رسدC100گذرانی کرده هنگامیکه دما درکوه بهو زیرپوستکهاي درختان زمستان) ي گون و درمنه هاخصوصاً بوته(ها آفت سن بصورت حشره کامل در دامنه کوهها و زیر بوته

ها متناوب بوده که این امر تعیین زمان دقیق مبارزه را درصورت وجود نوسانات حرارتی در کوه ریزش(برسد به سمت دشت ریزش C120فعال شده و در صورتیکه میانگین حرارت به 
هاي حاصله دراین مرحله بعلت تغذیه آفت خوشهمی کند،هاي آن تغذیه گیاهی برگها و ساقهحمله و از شیره) اندکه هنوز به خوشه نرفته(و به مزارع گندم ) سازد واجه میبا مشکل م

گذاري حشره ماده  تخم،گیريپس از تغذیه و جفت.)شود یل نمیاي تشکانتهایی خوشهدرصورت تغذیه سن از جوانۀ (اي تشکیل نشده است اند و درآنها دانهسفیدرنگ بوده، پوك
ها تفریخ شده و در عرض یکماه روز تخم7-10درعرض ،)می رسدعدد 14هر دسته به ردیف گذارده شده که تعداد آنان در2-3در پشت یا روي برگها دستجات تخم در (نماید می

. می گردندهاي کامل نسل جدید ظاهر شده و سنطی ) Iتا V(مراحل پورگی ) در شرایط مساعد (
در حین تغذیه بزاق حشره که حاوي آنزیم (می دهندها الغر و پوك شده و ارزش نانوایی خود را از دست شود و بر اثر تداوم آن دانهآغاز میIIها معموالً از اواخر سن تغذیه پوره

از طرف دیگر عمل تغذیه سبب تغییر شکل و چروکیدگی دانه شده حبابهاي تاول مانندي بر ،شودشده که سبب تجزیه گلوتن آن میپپتیداز است از طریق خرطوم آفت به دانه منتقل 
پس از تغذیه در نهایت حشرات بالغ نسل جدید ،)خوردچشم میجاي نیش حشره بر دانه بصورت نقطه سیاهرنگی که حلقه کرم رنگی آنرا احاطه کرده است به،شودروي آن ظاهر می

.می کنندهاي میزبان به سمت ارتفاعات پرواز کافی از خوشه



هاي کنترل و مبارزه روش
مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم- 1

سن غالتلیست سموم متداول در مبارزه با - 7جدول

:شودمبارزه با این آفت در دو مرحله انجام می
لذا مبارزه در این مرحله باید با توجه به نُرم اعالم شده از سوي .نحوه مبارزه با سن مادر تأثیر بسزایی در کاهش یا افزایش سطح کلی مبارزه شیمیایی دارد:مبارزه باسن مادر) الف

در یک مبارزه صحیح و بموقع (زمانی انجام شود که سنها درمزرعه استقرار یافته وتغییر مکان ندهند ،اط با تعداد سن مادر در متر مربع در مزارع آبی و دیمسازمان حفظ نباتات در ارتب
.)می گرددمبارزه علیه سن مادر الزاماً به کاهش سطح مبارزه با پوره سن منتج 

با توجه به نُرم مبارزه اعالم شده از سوي سازمان حفظ نباتات ( با پوره هنگامی است که اکثریت جمعیت آفت در سن دوم پورگی باشند زمان مناسب مبارزه:مبارزه با پوره سن) ب
.)در ارتباط با تعداد پوره در مترمربع در مزارع آبی ودیم 

مقدار مصرف نام تجاري سمنام عمومی سم
توضیحاتهکتاردر

-لیتر1سومیتیون)EC50%(فنیتروتیون 
-لیتر1-2/1لبایسید)EC50%(فنتیون 

کیلوگرم2/1دیپترکس)SP80%(کلروفن تري
در جاهائیکه احتمال باد بردگی بر روي 

محصوالت نزدیک به برداشت وجود نداشته 
.باشد، استفاده گردد

.اده شودجهت مبارزه با پوره استفمنحصراًسیسی300دسیس)EC2.5%(دلتامترین 



لیتردر هکتار و سمپاشی زمینی متناسب با نوع 25محلول سمی در سمپاشی هوایی با توجه به انواع و میزان سموم مصرفی که در جدول صفحه قبل آمده است میزان:توضیح
باتوجه به وضعیت رویش ) LV(سمپاش براساس نظر کارشناس محل تعیین خواهد شد اما بطورکلی در سیستم معمول 

.در هکتار استلیتر300-400محصول 
استفاده از ارقام مقاوم و کنترل بیولوژیک در کنار مبارزه شیمیایی در یک برنامه مدیریت تلفیقی به کاهش مصرف ،هاي مبارزه با این آفت همچون مدیریت آبیاريسایر روش- 2

.ها منجر خواهد شدکشآفت

Leaf miner)مینوز(برگخوارپروانه-13

به محض اینکه دماي سطح ) در شرایط خوزستان در ماه آذر ( ا و متعادل شدن حرارت پس از سپري شدن فصل گرم)Syringopais temperatella(الروهاي این آفت 
برگها وارد میلی متر طول دارند از نوك5/2این الروها که در زمان آغاز حمله حدود . نمایدرسید از خاك بیرون آمده از برگهاي گندم تغذیه میC120سانتیمتري به 1خاك تا عمق 

اي مایل به سیاه فضوالت ابتدا زردرنگ و بعداً به رنگ قهوه( ریـزد ایکه ایجاد کرده است مییه اپیدرم از پارانشیم تغذیه و فضوالت خود را درداخل حفرهشده و در بین دو ال
اولین عالئم خسارت ایجاد یک نوار طولی روشن .درپی در کاهش آلودگی نقش مهمی داردخسارت این حشره در مناطق با رطوبت کمتر، بیشتر است و چند هفته بارندگی پی)آیددرمی

. می کندورودي خارج شده و به برگ دیگري حمله الرو پس ازتغذیه از همان حفره.به موازات رگبرگهاي طولی برگ است

هاي کنترل و مبارزه روش
هاي زراعی روش-1

بنابراین رعایت تناوب زراعی و .یابدبعد از گندم وجو به شدت کاهش می... لوبیا و،ماش،فرنگیگوجه،خیار،کنجدجمعیت این آفت با اعمال تناوب زراعی با کاشت محصوالتی مثل -
.می گرددکشت محصوالت غیر از گندم و جو در سال بعد در مناطق آلوده توصیه 

. می باشدهاي توصیه شده کاهش جمعیت الروهاي تابستان گذران از دیگرروشزدن پس از شخم بمنظورسانتیمتر و دیسک25شخم بعد از برداشت محصول حداقل به عمق -
.می کندتقویت محصول خسارت دیده با مصرف کودهاي شیمیایی و آبیاري مناسب خسارت آفت را در مزارع آبی ترمیم -



هاي شیمیایی روش- 2
در شرایط دیم خسارت این آفت در مواردي .شود در نتیجه نیازي به کنترل شیمیایی آن نیستخوبی کنترل میهاي زراعی  توصیه شده این آفت به در اراضی آبی با اجراي روش

تعیین (شود زنی با استفاده از سموم فسفره مانند دیازینون و ماالتیون به نسبت یک لیتردر هکتار توصیه میبرگی تا اوایل پنجه3-4لذا مبارزه شیمیایی در مراحل می باشداقتصادي 
).نرم مبارزه از سوي تحقیقات در دست بررسی و تهیه است

سوسک سیاه گندم -14
ایالم، لرستان و منطقه مغان از اهمیت ،گلستان،خراسان، کرمانشاه،آفتی تک نسلی است که در کشورما در استانهاي فارس)Zabrus tenebrioides(سوسک سیاه گندم 
.بیشتري برخوردار است

حشرات کامل در اواخر می شوند،سانتیمتري خاك به شفیره تبدیل 15-20الروهاي این آفت اوایل بهار از خاك خارج شده و پس از مدتی تغذیه از برگهاي جوان غالت در عمق 
10-12هاي حشره ماده دستجات سفیدرنگ تخم خود را در دستهپس از جفتگیري هر. نماینددر اواسط تابستان جفتگیري می،بهار یا اوایل تابستان ظاهر شده از خوشه تغذیه کرده

هاي زیرزمینی خود خارج شده و از برگهاي غالت جوان که الروها شبها از النه.می شوندها تفریخ شده و الروهاي زردرنگ جوان ظاهر هفته تخم2-3پس از .گذاردتایی در خاك می
یابد اما اگر شرایط آب ودر صورتیکه شرایط آب وهوایی معتدل باشد امر تغذیه ادامه می،این امر همچنان ادامه دارد تا در فصل زمستان،)درپائیز(می کننداند تغذیه تازه سبز شده

.تا اوایل بهار از خاك خارج و فعالیت خود را از سر گیردمی رودفرو ) cm40-30(هوایی منطقه در زمستان سرد باشد الرو در اعماق خاك 
.)الروها تمام پارانشیم برگ را میجوند و رگبرگهاي بزرگ را باقی میگذارند (سارت این آفت مربوط به مرحله الروي آن است خ

هاي کنترل و مبارزهروش
نخود و کلزا و عدم کشت گندم وجو در مزارع آلوده ،تناوب زراعی با استفاده محصوالتی چون آفتابگردان-
فاصله پس از برداشت گندم وجوشخم عمیق تابستانه بال-
آوري یا سوزانیدن کاه وکلش درمناطق آلوده بمنظور کاهش جمعیت آفت جمع-
مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم-



سوسک سیاه گندملیست سموم متداول در مبارزه با- 8جدول

Russian Wheat Aphidشته روسی گندم-15

که بدنی دوکی شکل و کشیده به رنگ سبز روشن داشته و توسط یک جفت برآمدگی که یکی زائده می باشداز دیگر آفات خسارتزاي گندم ) Diuraphis noxia(شته روسی 
کوتاه مانده و برگهاي انتهایی بخصوص برگ پرچم حول محور طولی هاي گندمدر طی یک آلودگی شدید بوته. شوددمی و دیگري دم حشره است از شته سبز گندم تفکیک میباالي

هاي آلوده نوارهاي طولی سفید رنگ و در اکثر موارد نوارهاي طولی بنفش در وسط در برگهاي بوته). هاي شته قابل روئیتنددر صورتیکه برگ را باز کنیم افراد بالغ و پوره(شود لوله می
ها ها شود گاهی اوقات ریشکها و بدشکلی ریشکها و سنبلهاین آفت میتواند باعث ریزش دانه. شودهاي خیلی شدید بوته کامالً خشک میآلودگیدر . شودو حاشیه برگ دیده می

.می کندها را خم البالي برگ لوله شده گیر کرده و خوشه

هاي کنترل و مبارزهروش
تدابیر زراعی-1

از داخل و حاشیه مزارع) هاي خودروجو و گندم،Aegilopsخصوصاً( هاي میزبان حذف گرامینه) الف
رعایت آبیاري صحیح و کوددهی بموقع،تنظیم تاریخ کاشت) ب
) می کندنمعموالً در سالهایی که در ماههاي پائیز و زمستان بارندگی مناسب صورت گیرد شته روسی مشکل ایجاد(بازدید منظم از مزارع گندم و جو از پائیز هر سال زراعی - 2

هاي احتمالی بمنظور بررسی وضعیت آلودگی

میزان مصرف در هکتارزمان مبارزهنام تجاري سمنام عمومی سم
کیلو30-40به محض دیدنبازودین)G5%(دیازینون
لیتر1اولین عالئمبازودین)EC60%(دیازینون 
کیلو3-5/3خسارت درسوین)WP85%(کارباریل 
لیتر5/1- 2صورت لزومزولون)EC35%(فوزالن 

لیتر5/1- 2دورسبان)EC40.8%(کلروپیریفوس 



مبارزه شیمیایی- 3
در صورت نیاز، . اي برخوردار استترین زمان مبارزه از اهمیت ویژهاي از زمان خروج از خاك تا مرحله بلوغ میتواند آلوده شود لذا تعیین مناسببا توجه به اینکه گیاه در هر مرحله

).انجام تحقیقات بر روي نُرم مبارزه ضروري است(ها با استفاده از سموم زیر قابل اجراست مرحله اوایل ظهور سنبلهمبارزه شیمیایی در 
شته روسی گندملیست سموم متداول در مبارزه با-9جدول

هاي هرز مهم مزارع گندم و روشهاي کنترل و مبارزه با آنان علف
رز کاهش جمعیت آنان به حدي است که به محصول خسارت وارد ننموده و کیفیت غله و محصول برداشت شده فعلی و محصول بعدي در تناوب را تحت هدف از کنترل علفهاي ه

:می گرددهاي تلفیقی مدیریت علفهاي هرز به شرح زیر استفاده بدین منظور از روش. تأثیر قرار ندهد
پیشگیري ) الف 

اي از علفهاي هرز ع و آماربرداري دورهتحت نظارت قراردادن مزار- 1
بینی جمعیت علفهاي هرز در سال زراعی آینده  پیش- 2
:هاي هرز از طریقرعایت بهداشت زراعی و پیشگیري از افزایش جمعیت وتنوع علف- 3
هاي هرز و بوجاري بذور مصرفی ممانعت از کشت بذور آلوده به بذر علف-3- 1
کشاورزي قبل از استفاده و ورود آنان به مزرعه آالت پاکیزه کردن ماشین-3- 2
ممانعت از تردد دام از مناطق آلوده به مزرعه -3- 3

میزان مصرف نام تجاري سمنام عمومی سم
هکتاردر

تعداد دفعات 
سمپاشی

WP(پیریمیکارب  یک نوبتکیلو5/0- 1پریمور)50%
EC(اکسی دیمتون متیل 

یک نوبتلیتر5/1متاسیستوکس ـ آر)25%

EC(دیمتوآت  یک نوبتلیتر5/1روکسیون،دیمتوآت)40%
EC(تیومتون  یک نوبتلیتر1اکاتین)25%



کشها به مزرعه  هوشیاري در مورد بروز مقاومت و یا ورود علفهاي هرز مقاوم به علف- 4

هاي زراعی روش) ب 
کشت گندم در تناوب با سایر محصوالت و خودداري از کشت متوالی آن - 1
ش گذاشتن زمین آی- 2
ضدعفونی بذور به منظور مبارزه با پاتوژنهاي خاکزي و بذر زاد - 3
رعایت عمق کاشت وتهیه بستر مناسب ،کشت بموقع- 4
) تاحدي که به کاهش عملکرد منجر نشود ( کشت متراکم - 5
.هرز دارندبتی باالیی باعلفبذرهاي سالم و با قوه نامیه باال و در صورت وجود ارقامی که قدرت رقا،انتخاب رقم مناسب گندم- 6

هاي مکانیکی روش) ج 
هاي هرز از طریق آبیاري قبل از کشت و بالفاصله شخم زدن علفهاي هرز سبز شده سبز نمودن علف- 1
گیري سریعتر میتوان عملیات یجهبمنظور نت(در صورتیکه زمین داراي علفهاي هرز دائمی باشد شخم عمیق به فاصله دو هفته پس از برداشت گندم بسیار موثر خواهد بود - 2

.)هاي سیستمیک تلفیق نمودشخم را با علفکش

هاي کنترل شیمیائی روش)د 
به آن پرداخته شده است صورت 15،16برگ مزارع گندم با استفاده از سمومی که در جداول شماره هاي هرز باریک برگ و پهنکشور ما مبارزه شیمیائی با علفدر حال حاضر در

).شدمی بامعرفی بررسی وتسموم دیگري نیز در دس( گیرد می



هاي هرز باریک برگمورد استفاده براي مبارزه با علفهايکشعلفلیست -10جدول

نام نام عمومی
تجاري

در مصرفمقدار
توضیحاتمکانیزم تاثیرزمان مصرفهکتار

ترالکوکسیدیم
)SC25%(

گراسپ
% 5/0+ لیتر 1- 2/1

امولسیون روغن
شونده

برگی تا 4-2
زنی اوایل پنجه

هرزعلف

فرموالسیون ده درصد آن 
ACCaseبازدارندة آنزیم 

میباشد اما درمورد این 
فرموالسیون جدید اطالعات 

.بیشتري مورد نیاز است

قابل اختالط با .هاي فاالریس و تا حدودي انواع یوالف وحشی را کنترل میکندگونه
هاي هورمونی کارآئی آن راکاهش کسینیل است اما اختالط آن با علفکشکش بروموبرگپهن

مصرف این علفکش در شرایط نامساعد جوي همچون سرما ممکن است به مرگ جوانه ( میدهد 
.)یا زردشدن برگ گندم منجر شود

دیکلوفوپ متیل
)EC36%(برگی 2-4لیتر5/2-3ایلوکسان

ACCaseبازدارندة آنزیم هرزعلف

اع یوالف وحشی و چچم را بخوبی کنترل میکند اما در کنترل فاالریس از موفقیت کمتري انو
هاي هورمونی کارائی آن را کاهش میدهد بنابراین باید اختالط آن با علفکش. برخوردار است

چندروزپس از مصرف این .بفاصله حدود یک هفته از مصرف آن مورد استفاده قرارگیرد
هفته برطرف شده و 3- 4شود که پس از برگهاي گندم ظاهر میرنگ پریدگی در علفکش

.هیچگونه اثرسوئی بر بازدهی محصول نخواهد گذاشت

اتیلپیـفنوکساپروپ
)EW7.5%(لیتر8/0–2/1پوماسوپر

برگی تا 2-4از 
زنی اواسط پنجه

هرزعلف
ACCaseبازدارندة آنزیم 

یده را کنترل میکند اما قادر به کنترل چچم یوالف وحشی و دم روباهی کش،انواع فاالریس
هاي هورمونی اما در اختالط باگرانستار قادر به کنترل توام غیرقابل اختالط با علفکش.نیست

25/1و 75/0در صورت اختالط با ایلوکسان به نسبت ( یوالف وحشی و خردل وحشی است 
.)یز خواهد بود لیتر عالوه بر انواع گراسهاي مذکور قادر به کنترل چچم ن

یلپروپارژکلودینافوپ
)EC8%(

لیتر5/0–1تاپیک
برگی تا 3از 

زنی اواخر پنجه
هرزعلف

ACCaseبازدارندة آنزیم 

فاالریس و چچم است اما از آنجائی که ،دم روباهی کشیده،قادر به کنترل انواع یوالف وحشی
اي فوق کمتر است جهت کنترل هحساسیت چچم نسبت به این علفکش از بقیه کشیده برگ

هاي غیرقابل اختالط با علفکش.شودلیتر درهکتار علفکش استفاده می75/0-1آن از مقدار 
قادر به ) گرم درهکتار15لیتر و 1به نسبت ( کش گرانستار برگهورمونی اما دراختالط با پهن

نکه این علفکش در مزارع جو با توجه به ای.برگها  خواهد بودکنترل توام نازك برگها و کشیده
غیرقابل مصرف است میتوان به منظور از بین بردن جو خودرو در مزارع گندم بذري از این 

.علفکش بهره جست
دیفنزوکوآت

)SL25%(برگی تا 3از لیتر4آونج
ندروز پس از مصرف رنگ پریدگی چ.شودفقط براي کنترل انواع یوالف وحشی مصرف میبازدارندة سنتر چربیزنی اواخر پنجه

.هفته از بین میرود3- 4آید که موقتی است و پس از هاي گندم بوجود میمختصري در بوته



ACCase: آنزیم استیل کوآنزیمAز در بیوستنز اسیدهاي چرب دخالت داردکربوکسیال.

2,4قابل اختالط با فرم استري علفکش هورمونی هرزعلف -D است لذا مصرف توام آن عالوه بر کنترل
.ها را نیز کنترل خواهد کردیوالف پهن برگ

ایزوپروپیلامپروپفلم
)EC20%(

سافیکس
BW

لیتر3- 5/3

زنی از اواخر پنجه
تا تشکیل بند 

سوم ساقه 
درگندم

اثرات ضداکسین داشته و 
.بازدارندة تقسیم سلولی است

هاي هورمونی است لذا باید غیرقابل اختالط با علفکش.انواع یوالف وحشی را کنترل  میکند
.بفاصله ده روز از یکدیگر مصرف شوند

پینوکسادن
 %)100EC(آکسیال

میلی لیتر به 450
همراه سیتوگیت دو 

در هزار

بصورت پس 
3رویشی از 

برگی تا طویل 
شدن ساقه گندم

و ACCaseبازدارنده آنزیم 
جلوگیري کننده سنتز اسیدهاي 

چرب در غشاهاي سلولی

ساعت پس از مصرف 48مصرف این علف کش محدودیتی براي کشت بعدي ایجاد نمی کند و 
1-3عالیت هاي رشدي علف هرز را متوقف می سازد و عالئم خسارت بسته به شرایط محیطی ف

نازك برگهاي رایج همچون گونه ،این علف کش. هفته پس از مصرف علفکش بروز می نماید
.هاي فاالریس، یوالف، چچم، دم روباهی و چسبک را کنترل می نماید



هاي هرز پهن برگهاي مورد استفاده براي مبارزه با علفکشعلفلیست - 11جدول

نام نام عمومی
تجاري

مصرفمقدار
توضیحاتمکانیزم تاثیرزمان مصرفدرهکتار

متیلبنورونتري
)DF75%(

برگی شدن علف 4از گرم10-25گرانستار
ALSبازدارندة هرز به بعد

بی ،بر علفهاي یکساله گندمک.ها استکشغیرهورمونی و قابل اختالط با باریک برگ
،شقایق،گاوچاق کن،سنگدانه،کنگر برگ ابلقی،انواع بابونه، آالله،تی راخ

چغندر ،سیزاب،ترشک،هاي هفت بنداکثرکروسیفرها و صابونک کامالً موثر بوده، یکساله
گل ،و گل آتشین نسبت به آن نیمه حساسند و تاثیر آن بر کنگر وحشیشاه تره ،وحشی

D-2,4در صورت اختالط با (گندم و پنیرك ضعیف و روي  پیچک صحرائی ناچیز است 

در هزار به محلول سمپاشی کارایی آن را 2طیف تاثیر آن افزایش یافته وافزودن مویان 
.)افزایش میدهد 

بروموکسینیل
)SL22.5%(برگی علف 2-4مرحله لیتر2-3دنرپار

PS IIبازدارندة هرز

غیرهورمونی و تماسی است لذا در سمپاشی زمینی که میزان محلول مصرفی بیشتر است 
( طیف تاثیر آن نسبتاً محدود است .نسبت به سمپاشی هوایی کارایی بیشتري دارد

گل ،قدومه،روسیفرهابعضی ک،تعدادي از علفهاي هرز پهن برگ یکساله مانند سنگدانه
بنابراین در ) هفت بند و شیر تیغک نسبت به آن حساس یا نیمه حساسند ،گندم

افزودن مویان .یابدطیف تاثیر آن افزایش میD+MCPA-2,4اختالط با گرانستار و 
( استفاده از آن در مناطقی که احتمال بادبردگی .نیز تا حدودي بر این امر موثر  است

Drift(شودد دارد توصیه میوجو.
+ پی دیکلوپروپ
+پی مکوپروپ

)SL60%(
MCPA

دوپلسان 
برگی 5- 6مرحله لیتر5/2-3سوپر

چندگانهگندم

علفهاي هرز یکساله گل .باشدکش بوده و هورمونی میاي از سه علفاین علفکش آمیخته
آالله و انواع ،اسفناج باغی،پنیرك،شاه تره،گندمک،ماشک،راختیبی،شقایق،گندم

بمنظور کنترل پیچک شخم خشک در تابستان ضروري (کند کروسیفرها را کنترل می
.)است 

MCPA+2,4
-D

،ماستونک،هاقایقش،این علفکش هورمونی علفهاي هرز یکساله شامل اکثر کروسیفرهاIAOبازدارندة برگی تا قبل از 3لیتر1–5/2- 46یو



)SL67.5%( کمبی
فلوئید

.ماشک و شیر تیغک را کنترل میکند،آالله، اسفناج باغی،زبان پس قفامرحله آبستنی درگندم

)SL72%(2,4 -

D

-46یو 
دیفلوئید

لیتر2-1
زنی تا از مرحله پنجه

قبل از مرحله آبستنی 
در گندم

IAOبازدارندة 

،هاشقایق،این علفـکش هـورمـونی علفـهاي هرز یکساله شامل اکثر کروسیفرها
ماشک و شیر تیغک را کنترل نموده اما بعضی از ،باغیاسفناج ،آالله،قفاپسزبان
ارشته ،کمندي،بندهفت،سنگدانه،غربیلک،فرفیون،برگها همچون انواع بابونهپهن

پیچک .چسبک خزنده وپنیرك نسبت به آن مقاومت نشان میدهند،گندمک،خطائی
2,4بیشتري به صحرایی در مرحله تشکیل غنچه حساسیت -Dحداقل فاصله . دارد

.ساعت است4سمپاشی تا بارندگی 
IAO:توسط علفکش مقدار اکسین افزایش یافته و موجب بروز اختالل در علف هرز و از بین با غیرفعال شدن این آنزیم،آنزیم ایندول استیک اکسیداز  کنترل کنندة مقدار اکسین در گیاه است

.شودبردن آن می
ALS:استوالکتات سنتتاز در  بیوسنتز بعضی ازاسیدهاي آمینه دخالت دارد.
PSII) سیستم نوريII(: این علفکش از  انتقال الکترون در سیستم نوريIIآوردممانعت به عمل می.



هاي هورمونی  کشنکاتی در مورد علف
MCPA +2,4و D-2,4مانند (هاي هورمونی مقادیر کمی از علفکش -D ( قادر است ناهنجاریهاي فیزیولوژیکی

بنابراین کاربرد مقادیر بیشتر آنان ،اي ایجاد کند که پیامد آن طویل شدن سلولهاي گیاهی استرا در گیاهان دولپه
از طرف دیگر فرار بودن فرم اسیدي این . برگ را کنترل نمایدخاصیت علفکشی داشته و قادر است علفهاي هرز پهن

همین تاثیرات را بر روي محصوالت می تواندو پراکنده شدن بخارات آن پس از مصرف در کشتزارهاي غالت علفکش
آفتابگردان و درختان میوه برجاي گذارد بنابراین بمنظور ،زمینیسیب،گوجه فرنگی،چغندرقند،حساسی همچون پنبه

همچنین پس از مصرف .استفاده ننمائیدعلفکشاز این،خصوصاً در سمپاشی هوایی،رفع این مشکل هنگام وزش باد
،کشحشره(مخزن سمپاش را با دقت و چند بار با استفاده از آب و مواد پاك کننده بشوئید تا براي موارد بعدي مصرف 

.بر روي محصوالت مذکور مشکلی ایجاد نکند) قارچکش و کودمایع 
عدم رسوب در سمپاش وقابلیت حل ،بعلت عدم فراریت(ده کنید را به فرم نمک آمین استفاD-2,4نکته آخر اینکه 

.)شدن با آب 

کش هاي دو منظوره علف
در حال حاضر سموم شوالیه، آپیروس، آسرت، توتال و پنتر علفکش هاي دو منظوره اي هستند که پس از به ثبت 

:ورده شده استآدر جدول زیر توضیحات کامل ،گیرندرسیدن در کشور مورد استفاده قرار می
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نام نام عمومی
تجاري

در مصرفمقدار
مکانیزم زمان مصرفهکتار

توضیحاتتأثیر

ایمازامتابنزمتیل
)SC25%(لیتر2-3آسرت

برگی 2-4ترجیحاً 
زنی پنجهمرحلههرز،علف

گندم

بازدارنده 
ALS

ها انواع یوالف وحشی و در برگاین علفکش در میان باریک
کیسه کشیش و ،شلمبیک،برگها خردل وحشیمیان پهن

دز مصرف آن براي باریک . نمایدمیآالله وحشی را کنترل
باشد، لیتر درهکتارمی2-5/2برگها و براي پهن2-3بـرگها 

،آسرت سیستمیک است و از طریق برگ و خاك اثر میگذارد
م درخاك از کشت چغندرقند هاي این سلذا بعلت باقیمانده

ماه پس از مصرف آن 15عدس و خلر تا ،ماه و کلزا20تا 
.در کشت قبلی خودداري نمائید

سولفو سولفورون
 %)DF75(گرم6/26آپیروس

جهت مبارزه با انواع 
2-4بروموس در مراحل 

برگی به ثبت رسیده و 
اثر آن بر روي انواع جو 
نیز در دست بررسی 

.است

رندهبازدا
ALS

ماه از 22ماه از کشت پنبه و 12از مصرف این علفکش تا 
ماه از کشت بقیه محصوالت 3کشت ذرت و سویا و حداقل 

.خودداري کنید

+ مزو سولفورون
ید و سولفورون 

%)WG6(
شوالیه

گرم، در 400
صورت استفاده از 
موادي همچون 
سیتوگیت یا 

سیتووت مقدار 
350مصرف به 

گرم کاهش می 
یابد

برگی علف هرز یا 3-2
تا انتهاي پنجه زنی 

گندم

بازدارنده
ALS

خانواده ،انواع یوالف هاي وحشی، چچم و دم روباهی کشیده
گاوزبان، میخک، ،چغندر، شب بو،هاي پنیرك، چتریان

.را کنترل می کند)انواع ماشک(نخود 
با توجه به اثرات سوء گزارش شده ناشی از بقایاي این 

ي سویا و ذرت بررسی بر روي تعیین فاصله علفکش رو
زمانی مناسب مصرف آن تا محصوالت مذکور در دست 

.بررسی است

+ ایزوپروترون 
(% دیفلو فنیکان 

EC55(
پس از کشت و قبل از لیتر2- 5/2پنتر

سبز شدن گندم

بازدارنده 
PSII و

سنتز 
کاراتنوئید

سیده این علفکش  خاك مصرف بوده و به تازگی به ثبت ر
.است

مت سولفورون 
سولفو +متیل 

سولفورون
گرم40-50توتال

بصورت پس رویشی از 
برگی علف 3مرحله 

هرز تا انتهاي مرحله 
پنجه زنی گندم

بازدارنده 
ALS

این علفکش بسیاري از علفهاي هرز پهن برگ همچون 
و .. .خردل وحشی، سلمه تره، خاکشیر، کیشه کشیش و

س، چچم، یوالف وحشی، فاالریس نازك برگهاي چون برومو
.و بید گیاه را کنترل می نماید
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مقاومت علفهاي هرز به علف کش ها و چگونگی مدیریت آن
مبحثی که طی چند سال اخیر در زمینه مبارزه شیمیایی با علفهاي هرز مورد توجه قرار گرفته است بروز مقاومت 

در . معرض علف کش هایی با یک مکانیسم عمل قرار گرفته انددر علف هاي هرز مزارعی است که چند سال متوالی در 
:یک جمله مقاومت را می توان به صورت زیر تعریف کرد

توانایی ابقاي قابل توارث جمعیت علفهاي هرز در صورت مصرف یک علف کش که براي بخش عمده افراد آن گونه 
.کشنده باشد

مت نشان می دهند تا حدودي شناخته شده اند از جمله این مکانیسم علف کش ها مقاونسبت بهمکانیسم هایی که گیاهان
.عمل علف کش، متابولیسم علف کش و حذف علف کش از محل هدف اشاره نمودمحل ها می توان به تغییر 

یک یا بیش از یک علف کش مقاوم شده اند و هبیوتیپ علف هرز در دنیا شناسایی شده است که ب2571تاکنون بیش از 
جالب اینکه اکثر بیوتیپ هاي مقاوم را می توان در کشورهایی یافت که باالترین مصرف علف کش ها را در مبارزه با نکته

.علفهاي هرز مزارع خود دارند
در جدول زیر برآورد  خطر نسبی ایجاد علف هاي هرز مقاوم به علف کش در اثر مصرف برخی از گروه هاي علف کش 

:آورده شده است
فهرست علف کشهاي ایجاد کننده مقاومت در علف هاي هرز-13جدول 

تعداد سالهاي مصرف متوالی یا تعداد دفعات کاربردنام گروه
7)همچون تاپیک، آکسیال،  پوماسوپر(بازدارنده هاي استیل کوآنزیم آ کربوکسیالز 2
5)همچون شوالیه ، آپیروس ، توتال(بازدارنده هاي استوالکتات سینتاز 3
10)همچون پنتر(زداردنده هاي فتوسنتز با

12)همچون ترفالن(بازدارنده هاي تقسیم سلولی
15)همچون آونج(بازدارنده هاي ساخت چربی

MCPA +2,4-D(25همچون( اکسین هاي مصنوعی 

ه به کاهش آنها کثرتناوب مصرف علف کش ها براساس مکانیسم ا،علف کشبهبه منظور مدیریت علف هاي هرز مقاوم 
فشار گزینش کنترل جوامع علف هرز مقاوم به علف کش ها منجر می شود علیرغم محدودیت هایی که ایجاد می کند از 

هرز مقاوم است اما در کنار این روش می توان از تنظیم تراکم کاشت گیاه هايمدیریتی علفي اثر گذارترین روش ها
.زراعی و شخم اولیه نیز استفاده نمود

ها در مورد کاربرد علفکشنکاتی
:ها را افزایش خواهد دادتوجه به نکاتی که ذیالً آورده شده است کارایی مصرف علف کش

و انتخاب علفکش مناسب شناسایی علف هرز در مرحله گیاهچه- 1

.به اثبات رسیده استACCase، فارس و گلستان مقاومت نسبت به علف کشهاي بازدارنده در کشور ما نیز طبق بررسیهاي که طی چند سال اخیر صورت گرفته است در میان برخی نازك برگهاي مهم اراضی گندم استانهاي خوزستان، ایالم-1
.می باشندALSو ACCaseدر زراعت گندم مورد استفاده قرار می گیرند از گروه هاي بازدارندگان  بخش اعظم علف کش هایی که-3و2
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ه علفکش تر علف هرز نسبت ببا گذشت زمان درمراحل رشدي پیشرفته(استفاده از علفکش در زمان توصیه شده - 2
تري براي گندم خواهد شد که این امر ممکن است با مقاومت پایدار و واقعی علف هرز مقاوم شده و رقیب سرسخت

.)نسبت به علفکش اشتباه گرفته شود
دزهاي کمتر منجر به عدم کنترل علف هرز و دزهاي باالتر به گیاه سوزي محصول (استفاده از دز صحیح مصرف - 3

).شود منجر می
حصول اطمینان از سالم بودن فرموالسیون علفکش - 4
مطالعه دقیق برچسب ظروف علفکش و مصرف سم از ظروف اصلی - 5
بدلیل امکان ایجاد مقاومت در علفهاي هرز از کاربرد علفکشهاي با مکانیزم تأثیر مشابه براي چند سال متوالی - 6

. خودداري نمائید
کند یااز یک مرزعه از علفکشی که طیف وسیعتري ازعلفهاي هرز را کنترل میدر صورت تنوع علفهاي هرز در - 7

.مخلوطی از چند علفکش اختالط پذیر استفاده کنید
( برگ مزارع گندم سمپاش بومدار پشت تراکتوري است  بهترین وسیله سمپاشی علفهاي هرز نازك برگ و کشیده- 8

.)بار 2-3و فشار 11002و 11003جت هاي تیبا استفاده از نازل
نوع سمپاش و فشار آن و سرعت حرکت در  شرایط مزرعه به منظورپاشش ،انتخاب نازل،درمورد تکنیک سمپاشی- 9

. یکنواخت و کالیبراسیون دقت الزم را بعمل آورید
.دباشلیتر می200-300حجم محلول مصرفی ) بسته به مرحله رویشی گندم وعلف هرز ( در سمپاشی زمینی -10
کمتر و از C05در زمان سمپاشی دماي هوا نباید از ... ). باران و،سرما،باد( انجام سمپاشی با توجه به شرایط جوي -11
C030کم ها را بکار ببرید که شرایط رویشی گیاه مساعد بوده مزرعه دچار تنشهمچنین هنگامی علفکش،بیشتر باشد

.نباشد.. .کم غذایی و،آبی
رقم وها همچون کروکی محل مصرف،نوعکشاي را جهت ثبت نکات ضروري مربوط به مصرف علفپرونده-12

نوع سمپاش و ،جوي هنگام سمپاشیشرایط،هاي مصرفیکشیا علفکشنوع علف،هرز و تراکم آننوع علف،محصول
وء احتمالی حاصل از مصرف روي اثرات س،هرزنتایج حاصل از مصرف سم بر روي علف،میزان محلول مصرفی،نازل

.تخصیص دهید.. .کشت محصول فعلی و محصول بعدي و
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هاي مختلفگندم کشور در اقلیممزارعمهمهرزعلفهايفهرست-14جدول

اقلیم
ھاي ھرز نازك برگعلفبرگھاي ھرز پھنعلف

نام علمينام فارسينام علمينام فارسي

سردسیري

Lisaea heterocarpaسگ دندانھ  (DC.) Boiss یوالف
زمستانھ وحشي

Avena ludoviciana Dur.

Glycyrrhiza glabraشیرین بیان  L.روباھي كشیده مدAlopecurus myosuroides Huds.
.Lolium sppچچم.Turgenia latifolia(L.)Hoffmماستونك 

Galium tricornutum) شیرپنیر(راختيبي Dandyوحشي چاودارSecale cereale L.
Cirsium arvenseكنگر وحشي  (L.)Scop. جو خودروHordeum vulgare L.

.Cardaria draba(L.)Desv) تره تیزك(ازمك 
Sinapis arvensisوحشيخردل L.

Centaurea depressaگندمگل M.B.
Sophora alopecuroidesبیانتلخ L.

Convolvulus arvensisصحرایيپیچك L.
Acroptilon repensتلخھ  (L.) DC.

Anthemis cotulaبابونھ  L.
.Papaver  spشقایق 

.Fumaria spشاه تره 
Cephalaria syriacaسرشكافتھ  (L.)Schrad.

Chenopodium album) سلمھ تره(سلمك L.

معتدل

Sinapis arvensisخردل وحشي  L. یوالف وحشي
زمستانھ 

Avena ludoviciana Dur.

Centaurea depressaگل گندم  M.B. واش خوني(فاالریس
(

Phalaris minor Retz.

Alopecurus myosuroidesروباھي كشیده مد.Descurainia sophia(L.)Webbخاكشیر  Huds.
Galium tricornutum) شیرپنیر(راختيبي DandyچچمLolium spp.

Convolvulus arvensisپیچك صحرایي  L. چاودار وحشيSecale cereale L.
Cirsium arvense)خارلتھ(كنگر وحشي  (L.)Scop. جودرهHordeum spontaneum Koch.

Raphanus raphanistrumتربچھ وحشي  L. جو خودروHordeum vulgare L.
Acroptilon repensتلخھ  (L.) DC.

Polygonum aviculareھفت بند  L.
.Vicia  sppماشك
.Cardaria draba(L.)Desv) تره تیزك(ازمك 

.Papaver  spشقایق 
Eruca sativaمنداب  Miller

Alhagi camelorumخارشتر  Fisch.

گرمسیري

Sinapis arvensisخردل وحشي  L.یوالف وحشي بھارهAvena fatua L.
Chenopodium album) سلمھ تره(سلمك L. فاالریس

)واشخوني(
Phalaris minor Retz.

Convolvulus arvensisپیچك صحرایي  L.چچمLolium spp.
Raphanus raphanistrumتربچھ وحشي  L.روباھي كشیده مدAlopecurus myosuroides Huds.
Cirsium arvenseكنگر وحشي  (L.)Scop. بروموسBromus sp.

Vaccaria pyramidataجغجغك  Medicus
Melilotus officinalisیونجھ زرد (L.) Pallas.

Eruca sativaمنداب  Miller
Alhagi camelorumخارشتر Fisch.
.Malva sppپنیرك 

Ammi majus)وایھ(گل سفید  L.

خزري

Sinapis arvensisخردل وحشي  L. فاالریس
)واشخوني(

Phalaris minor Retz.

Polygonum aviculareھفت بند  L. یوالف وحشي
زمستانھ

Avena ludoviciana Dur.
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ازاهمیت بیشتري برخوردار بوده و Phalaris minorگونه Phalaris paradoxaو Phalaris minor , Phalaris brachystachysدر میان سه گونه 
.شودگونه غالب محسوب می

Galium tricornutum) شیرپنیر(راختيبي Dandy.چچمLolium spp.
Alopecurus myosuroidesروباھي كشیده مد.Rapistrum rugosum(L.)Allشلمي  Huds.
Stellaria mediaگندمك  (L.) Vill.
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منهفصل 

دستورالعمل فنی سمپاشی در مزارع گندم

:تهیه و تدوین
موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزي

دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي
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هاي شیمیائی به منظور جه به مدیریت نهادههاي موجود در مکانیزاسیون کشاورزي، تولزوم اصالح و جایگزینی روش
و حفاظت از محیط زیست، افزایش کمیت و کیفیت عملکرد در واحد سطح و تولید ) آب و خاك(جلوگیري از آلودگی منابع پایه

ات عملی. گذاري صادراتی در سالهاي آتی، باید مدنظر جدي قرارگیردمقرون به صرفه جهت تامین نیاز کشور و هدفاقتصادي و 
نوع20حاضراستفاده از در حال . باشد که رابطه مستقیم با موارد فوق داردترین بخش عملیات کشاورزي میداشت یکی از مهم

. باشددار و میکرونر در سطح مزارع گندم بیشتر متداول میدار، بومباشد که  کاربرد انواع النسسمپاش در کشور معمول می
هاي ایرانی الگوي پاشش نامنظم بوده و دار پشت تراکتوري مشخص شد در افشانکهاي بوممپاشسدر مورد افشانکدر تحقیقی 

هاي رایج مورد سمپاشفنینتایج ارزیابی . گرددبه دلیل غیر یکنواختی باال و تولید قطرات با اندازه و تعداد مناسب توصیه نمی
هاي غیرعلمی، کم سوادي وعدم رعایت اصول اساسی، کاربرد روشچهار استان کشور نشان داد که مشکلاستفاده در مزارع گندم

هاي نوین ایمنی توسط کاربران، تنظیم نامناسب سمپاش، عدم توجه به شرایط جوي در حین عملیات، ناآشنائی کاربران با روش
سمپاش 422دید که از بررسی  در کشور سوئد، مشخص گریک طی .باشد ها میها و افشانکسمپاشی، استاندارد نبودن النس

هاي توجهی به تنظیم دستگاهبی. پمپ سمپاش  اشکال فنی داردآنهااز26%ها خراب است و در افشانک52%مورد بررسی، 
.ترین عوامل اتالف سم بوده استسمپاش و همچنین نوع و کیفیت افشانک و سایر متعلقات از جمله مهم

هاي هرز دار و میکرونر پشتی به منظور مبارزه با علفکتوري بوم دار، فرغونی النسنتایج حاصل از بررسی سه نوع سمپاش ترا
هاي میکرونر و گندم در منطقه اردبیل، نشان داد که با در نظر گرفتن عوامل فنی، اقتصادي و زیست محیطی،  استفاده از سمپاش

.گرددبوم دار توصیه می
هاي متداول در مزارع گندم کشور و معرفی یک سازي سمپاشد، عالوه بر بهینهشود با یک رویکرد جدیدر این نوشتار سعی می
هاي فنی و کاربردي در راستاي کاهش مصرف آب و سموم با مالحظات زیست محیطی و ایمنی کاربران روش نوین، دستورالعمل

. گرددارائه 

هاي متداول در مزارع گندمانواع سمپاش
باشد که موارد فنی مهم در مورد کاربرد دار و میکرونر میدار، بومه در مزارع گندم کشور انواع النسهاي مورد استفادعمده سمپاش

:گرددها به شرح ذیل بیان میاین سمپاش

دارهاي النسسمپاش-الف
اند و ته شدهبراي سمپاشی باغات ساخ...) اي وپشت تراکتوري، فرغونی،  زنبه(دارهاي النس و شیلنگدر حالت کلی سمپاش
غیریکنواختی پاشش، محلول مصرفی باال، بازده کم، بادبردگی شدید قطرات سم، استهالك موتور و پمپ استفاده از آنها به دالئل 
. باشداز نظر علمی صحیح نمی.. .نیاز به نیروي کارگري زیاد، مسمومیت کاربران و،)بار20بیش از (در اثر کار در فشار باال 

ها به یکدیگر قطرات درشت سم در روي برگ. نماینداي وسیع از قطرات را از نظر اندازه تولید میسوم محدودههاي مرسمپاش
افتند و سبب آلودگی دهند این قطرات درشت به طرف پایین غلتیده و روي خاك میتري میپیوسته و تشکیل قطرات درشت
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لذا الزم است که باتوجه به هدف سمپاشی از . شوندسترس هدف دور میقطرات بسیار ریز نیز در نتیجه بادبردگی از د. شوندمی
.اندازه مشخصی از قطرات استفاده شود تا نتیجه مطلوب از عملیات بدست آید

و تعداد کاربران باال و نحوه همپوشانی نادرست در سطح ) باال(دار روش غیر اصولی سمپاشی مزرعه با سمپاش النس-1شکل
).پائین(مزرعه

سازي در سطح کشاورزان دار در کشور زیاد بوده و استفاده از آنها به دلیل عدم فرهنگهاي النسبا توجه با اینکه تعداد سمپاش
:حل ارائه نمودتوان دو راهتوسعه یافته است، به عنوان راهکارهاي اصالحی می

هابه جاي النس در سر شیلنگ11001ی نوعز بوم دو متري با چهارعدد افشانک بادبزناستفاده ا-1
- 400دار پشت تراکتوري، یکنواختی پاشش در عرض بوم حاصل و میزان مصرف به همانند سمپاش بوم) 2شکل(در این حالت

بار، استهالك قطعات کاهش و بازده سمپاشی افزایش 1- 4سمپاشی به یابد و به دلیل کاهش فشار در هکتار کاهش میلیتر 300
در صورت ساخت . توان از این روش به راحتی استفاده نمودهائی که حرکت تراکتور مقدور نیست، میهمچنین در زمین. ابدیمی

.متر نیز افزایش داد6توان عرض کار بوم را تا بوم از فلز سبک مانند آلومینیوم می
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.
نمائی از بوم دستی جایگزین النس-2شکل

هز به افشانک سرامیکیاستفاده از النس مج- 2
با توجه به اینکه طبق مصوبه . ترین روش براي بهبود عملکرد سمپاشهاي موجود استترین و اقتصاديهزینهاصالح ادوات کم

است، اهتمام جدي سازندگان به هاي کشاورزي مشمول استاندارد اجباري شدهشینما1388سال شوراي عالی استاندارد، از 
هاي علیرغم عدم توصیه کاربرد سمپاش. باشددوات و توجه ویژه کشاورزان به این امر در زمان خرید ضروري میاستانداردسازي ا

دار در مزارع گندم، با توجه به بضاعت مالی اندك کشاورزان، نتایج استفاده از النس مقاوم و استاندارد با افشانک سرامیکی به النس
25% حدود هاي مرسوم و غیر استاندارد تا داد که میزان مصرف سم، در مقایسه با النسصورت میدانی در شهرستان ارومیه نشان 

و باعث کاهش هزینه ) 1جدول(باشدمیداري بیشتر از انواع مرسوم هاي سرامیکی به طور معنیعمر مفید افشانک. یابدکاهش می
.   رین هزینه از سوي کشاورزان استحل، نیاز به صرف کمتترین مزیت این راهمهم. شودواقعی در هکتار می

دار هاي بومسمپاش-ب
ها هاي سمپاشی در مزارع گندم کشور هستند که با همپوشانی افشانکترین روشدار پشت تراکتوري از مناسبهاي بومسمپاش

در مورد نحوه کاربرد، . گردنددر روي خطوط کاشت گیاهان، کلیه گیاهان موجود در مزرعه به طور کامل و یکنواخت سمپاشی می
یک راهکار مهم براي بهینه . ها در نشریات مختلف مطالب فراوان نوشته شده استتنظیم و سرویس و نگهداري این نوع سمپاش

اي است که محلول مورد پاشش رابصورت ذرات ریز وسیلهافشانک . باشدهاي سرامیکی میسازي این سمپاش، استفاده از افشانک
پخش با الگوي معین 

در . توان میزان مصرف سم در واحد سطح را کاهش دادداري میمی نماید و با اصالح آنها به طور معنی
شود که با ها از مواد مختلف استفاده میدر ساخت افشانک. شودهاي بادبزنی استفاده میدار معموال از افشانکهاي بومسمپاش

که در با توجه با این.  باشدزینه میجنس سرامیکی بهترین گ،3و شکل1جدولتوجه به 
شود، اقدام عملی در راستاي جایگزینی آنها با دار مورد استفاده در کشور عمدتا از جنس پالستیکی استفاده میهاي بومسمپاش

.  گیردجنس سرامیکی به منظور افزایش کارائی و کاهش هزینه عملیات باید مدنظر جدي قرار

.شانک بر اساس عمر مفیدمقایسه جنس اف- 1جدول
)ساعت(عمر مفیدجنس افشانک

80آلومینیوم
100برنج

400نایلون
500فوالد ضدزنگ

1500کاري شدهفوالد ضدزنگ سخت
2000سرامیکی
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ساعت آزمون40تاثیر جنس افشانک در افزایش دبی در تعیین میزان سایش بعد از - 3شکل

.دار پشت تراکتوري در حال انجام عملیاتئی از یک سمپاش بومنما-4شکل

هاي میکرونرسمپاش- ج
- بر می باشند ولی کاهش میزان مصرف سم در مقایسه با اصالح ادوات موجود معنیهاي نوین سمپاشی علیرغم اینکه هزینهروش

م در سطح مزارع متداول می باشدکه در این میان هاي نوین با حجم مصرف کدر حال حاضر در دنیا کاربرد روش. باشددار می
باتوجه به . گرددسازي ساخت آن در داخل کشور معرفی    میبا توجه به نتایج مثبت تحقیقاتی و بومیمیکرونرهايسمپاش

مپاشی و سبودن اثرات، کممحلول سم باالهاي مرسوم از جمله ایجاد ذرات غیریکنواخت، مصرف مشکالت عدیده کار با سمپاش
براي ایجاد ) Spining Disc(چرخانصفحات استفاده از سمپاشی میکرونر یاایده،قیمت خرید اولیه باالوقطعات یدکی گران 

در این روش مایع سم در وسط یک دیسک چرخان ریخته شده و روي سطح دوار به .ه استرائه گردیداذرات ریز و یکنواخت 
کنترل تحتبا این روش اندازه قطرات محلول سم .آیدبه شکل قطراتی کامالً مجزا در میصورت یک الیه نازك گسترش یافته و

برابر کمتر از مقدار مورد استفاده 10–20خواهد بود و بدلیل ایجاد ذرات ریز و کامالً یکنواخت حجم محلول سم پاشیده شده 

11.4
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العاده ظریف در لبه آن است که همچون شیارهاي فوقهاي صفحات چرخان وجوداز ویژگی. هاي مرسوم خواهد بوددر سمپاشی
.دشوامالً یکنواخت از محلول سم میرود و باعث ایجاد ذراتی کبراي محلول سم به شمار میوزعیم

.نحوه تبدیل محلول سمی به قطرات با اندازه یکنواخت توسط صفحات چرخان-5شکل

باتوجه به خصوصیات کشاورزان همچون ضعف بنیه . تراکتوري نصب نمودی وهاي پشتسمپاشتوان بر روي انواع میکرونرها را می
ها از قیمت خرید اولیه و هزینه تعمیر و نگهداري پایینی برخوردارند و مالی و پایین بودن سطح سواد ایشان، این سمپاش

ها نیز باتوجه به هاي عملیاتی اینگونه سمپاشزینهه. ها هستندقادر به کار با این سمپاشکوتاه مدتکشاورزان با یک آموزش 
پذیري عملیاتی نیز از جمله از نظر سهولت و انعطاف. یابدجویی قابل توجه در میزان محلول مصرفی تا حد زیادي کاهش میصرفه

براي سمپاشی توان باتوجه به شرایط محصول از میکرونرها شوند و میهاي ساده، فاقد صدا و لرزش محسوب میمکانیسم
دهد با  مجهز شدن چنین نتایج تحقیقات نشان میهم.خوبی بهره بردههاي کوتاه و بلند و همچنین سمپاشی باغات بزراعت

هاي میکرونر به سامانه هواکمک یا دمنده، کارائی این نوع سمپاش افزایش یافته و در برابر آلودگی محیط زیست و سمپاش
.نمودکاربران به نحو مطلوبی عمل
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.یک نمونه سمپاش میکرونر پشت تراکتوري- 6شکل
شرایط آب و هوائی جهت عملیات سمپاشی 

دهد که آگاهی کاربران در مورد عوامل آب و هوائی موثر در حین عملیات سمپاشی نتایج تحقیقات انجام شده در کشور نشان می
عوامل . شودیش مصرف و هدررفت سموم، آلودگی محیط زیست و کاربران میداري باعث افزاباشد که این امر بطور معنیکم می

:موثر آب و هوائی در هنگام عملیات سمپاشی عبارتند از
ترین عاملی است که نقش عمده در بادبردگی قطرات سم به خارج از هدف سرعت باد، معموال بحرانی:سرعت و جهت باد-

تر کمتر بوسیله باد تحت قطرات درشت. کنندت باد، قطرات ریز دورتر از هدف سقوط میبا افزایش سرع. شودمی)Drift(موردنظر
تر به خارج هدف تواند حتی موجب شود قطرات بزرگکنند با این وجود بادهاي تند میتر سقوط میگیرند و سریعتاثیر قرار می
دهد که یک اي انجام شده نشان میسازي رایانهلهاي شبیهمطالعاتی که در تونل باد و سطح مزرعه و یا با کاربرد مد. حرکت کنند

حداکثر سرعت مجاز باد براي عملیات سمپاشی، سه کیلومتر در ساعت . رابطه خطی بین بادبردگی سم و سرعت باد وجود دارد
شستن بر روي هدف البته ذکر این نکته ضروري است که در شرایط بدون باد، ذرات بسیار ریز مایع سمی فاقد قدرت ن. باشدمی

جهت باد نیز باعث . براي عملیات سمپاشی اهمیت دارد) کمتر از سه کیلومتر در ساعت(هستند و یک حداقل سرعت باد 
نتایج تحقیقات انجام شده در مزارع گندم در سطح کشور نشان داد که کاربران درجهت باد یا خالف . شودبادبردگی سموم می

، 7شکلعملیات سمپاشی باید مطابق با . شداین امر باعث هدر رفت سموم و ایجاد مسمومیت میکردند که جهت باد سمپاشی می
.    بر جهت باد توسط کاربر یا تراکتور انجام شودعمود

درجه . این دو عامل در برخی نواحی جغرافیائی یا تحت شرایط جوي معین، تاثیر زیادي دارند:درجه حرارت و رطوبت نسبی-
. شودد و رطوبت نسبی کم باعث تبخیر آب  قطرات محلول سم و کوچکتر شدن آنها و در نهایت باعث بادبردگی آنها میحرارت زیا

نمایند که در این ساعات هوا بسیار گرم نتایج نشان داده است که اغلب کاربران در ساعات نزدیک به ظهر اقدام به سمپاشی می
و درجه حرارت 70%محیط باید بیش ازر موقع عملیات سمپاشی، رطوبت نسبی د. شودبوده و باعث تبخیر شدید قطرات می

. سانتیگراد باشد که معموال صبح زود و عصر بهترین زمان استدرجه25محیط کمتر از 

روش سمپاشی مزرعه با در نظر گرفتن جهت - 7شکل
. باد

اصول زیست محیطی و ایمنی 
ع گندم کشور نشان داد که اغلب کاربران توجه الزم به حفاظت از محیط زیست و ایمنی نتایج حاصل از تحقیقات در سطح مزار

نداشتن کاله ایمنی، ماسک، عینک، لباس مناسب بدون درز در قبل و حین عملیات سمپاشی باعث ایجاد مشکالت . فردي ندارند

جهت 
باد

شروع 
سمپاشی

خاتمه 
سمپاشی
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موم باعث آلودگی محیط زیست و حیوانات شده هاي سآوري قوطیمسمومیتی براي کاربران و آلودگی منابع آبی و نیز عدم جمع
. نشان داده شده است8اي از موارد مشاهده شده در شکلنمونه. بود

1

نداشتن لباس مناسب و ماسک و دستکش) باختالط نادرست و غیر علمی محلول سم) الف

سطحی به دلیل برگشت محلول سمیآلودگی آبهاي ) دروش نادرست پرکردن آب مخزن سم) ج

).مزارع استان آذربایجان غربی(عدم رعایت اصول ایمنی و زیست محیطی توسط کاربران -8شکل

پیشنهادات
کشاورزان محترم قبل از شروع عملیات سمپاشی اطالعات الزم در خصوص شرایط جوي، نوع سم و درصد اختالط و نحوه انجام -

هاي مراکز تحقیقاتی، کمیته پیش آگاهی سازمان جهاد کشاورزي و سازمان هواشناسی دریافت رالعملعملیات را از طریق دستو
. نمایند

بایست در حین خرید برداران و کشاورزان میهاي کشاورزي در کشور، بهرهبا عنایت به اجباري شدن استانداردسازي ماشین-
. باشندتجهیزات سمپاشی به استاندارد بودن آنها توجه داشته

.شوددار در راستاي کاهش مصرف سموم و آب توصیه میهاي النسهاي سمپاشی نوین به جاي سمپاشاستفاده از روش-
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.  باشدرعایت اصول زیست محیطی و ایمنی فردي جهت حفظ منابع و توسعه پایدار کشاورزي ضروري می-

گیرينتیجه
دار، جایگزینی النس و افشانک  با النس مقاوم و استاندارد یا بوم دستی هاي النسسمپاشترین راه حل براي اصالح هزینهکم-

.باشدمجهز به افشانک بادبزنی می
دار              پشت دار و بومهاي النسهاي سرامیکی با توجه به عمر مفید و مقاومت به سایش، در سمپاشاستفاده از افشانک-

.  شودها در واحد سطح میسم و هزینهتراکتوري باعث کاهش مصرف
هاي میکرونر مجهز به سامانه هوا کمک در مزارع گندم باعث کاهش هزینه عملیات داشت و مصرف محلول استفاده از سمپاش-

. شودسم می
.    الزم استاستفاده از لباس ایمنی، ماسک، کاله و عینک براي ایمنی بهتر کاربران و جلوگیري از آلودگی زیست محیطی،-
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همفصل د

راهکارهاي ارتقاء و برخی از معیارهاي ،کیفیت گندم 
ارزیابی آن  

:تهیه و تدوین
موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

دفتر محصوالت اساسی، غالت، حبوبات، و نباتات علوفه اي

وع کیفیت و در عین حال پیچیدگی این صفت تالش می گردد تـا ابتـدا مختصـري در ارتبـاط بـا ایـن       با توجه به اهمیت موض
موضوع و اجزاء آن توضیح ارائه گردد و سپس بر اساس طرح افزایش عملکرد و تولید گندم آبی و دیم کشور، راهکارهاي ارائه شده 

.مشخص گردند
گندم مناسب براي . قضاوت می شودخاصفرآورده ریق تناسب گندم براي یک گندم یک مفهوم نسبی بوده و معموالًً از طکیفیت

) گنـدم هگزاپلوئیـد  (گنـدم نـان   . یک فرآورده مانند نان ممکن است براي فرآورده دیگر مثل بیسکویت و ماکارونی نامناسب باشد
نه باال دارد براي تهیه ماکارونی مناسب گندم دوروم که دانه آن سخت و میزان پروتئین دا. مناسب ترین منبع براي تهیه نان است
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که بافت دانه نرمی دارد و درصد پروتئین آن پایین است براي تهیـه کیـک،   (Club Wheat)یا Compactumاست و گندم
.بیسکویت و شیرینی سازي مناسب تر است

و راههاي است آنها اشاره شده در ارتباط با کیفیت گندم نان صفاتی مطرح هستند که در ذیل به صورت خیلی خالصه به 
.هستنداصالحمؤثر در ارتقاء هر کدام ذکر می گردد که برخی در کوتاه مدت و برخی در دراز مدت قابل اعمال و 

:خواص مربوط به کیفیت گندم را می توان به صورت زیر نیز دسته بندي نمود

خواص فیزیکی دانه گندم-1
تولیتروزن هک–الف 

هر چقدر دانه گندم پر شـده و رطوبـت آن کمتـر    . لیتر حجم دانه گندم به کیلوگرم بیان می شود100به صورت وزن این صفت 
خصوصـیت  . این صفت با میزان بازدهی آرد همبستگی مثبت دارد. باشد و شکل دانه یکنواخت باشد وزن هکتولیتر آن باالتر است

در درجه اول شکل فیزیکی دانه یک رقم گندم و نه . به زراعی در ارتقاء این صفت نقش دارندخود رقم و بسیاري از مدیریت هاي
اندازه آن ودر درجه دوم یکنواختی شکل و یکنواختی سایز دانه در شرایط نرمال و سالمت کامل دانـه وزن هکتـولیتر آن رقـم را    

تراکم دانه خود بـه سـاختمان بیولـوژیکی    . ن صفت دخیل استتراکم بافت دانه فاکتور مهم دیگر است که در ای. تعیین می کنند
.دانه و درصد رطوبت آن بستگی دارد

کیفیت گندم
ارزش تکنولوژیکی ...)ترکیب اسید هاي آمینه و(ارزش غذایی 

کیفیت ظاهري کیفیت ذاتی
افت مفید

افت غیر مفید
وتئین دانهدرصد پر

وزن هکتولیتر
سختی دانه

قدرت گلوتن
االستیسیته گلوتن

فعالیت آلفا آمیالزي
غیر واکسی/واکسی: خصوصیات نشاسته

...عناصر معدنی و -چربی- فیبر: سایر موارد
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در صورتی یک رقم وزن هکتولیتر بالقوه خود را بروز می دهد که مزرعه گندم مورد نظر در اقلیم مناسب خود به موقع کشت شده 
مخصوصاًً کود ازته بایستی به . و تغذیه گیاه جدي تلقی گرددباشد، آبیاري هاي الزم در مراحل مختلف صحیح اعمال شده باشند 

نقش عناصر ریز مغذي و تعادل آب و . صورت تقسیط شده و بخصوص در مراحل پنجه زنی و شروع خوشه رفتن استعمال گردد
ه که سالمت مزرعه هر گونه تنش زنده و غیرزند. عناصر شیمیایی در بروز پتانسیل هر رقم گندم براي این صفت مؤثر خواهد بود

کیلوگرم است اما این عدد تا 2/77وزن هکتولیتر متوسط در حدود . گندم را تهدید کند باعث کاهش وزن هکتولیتر خواهد شد
اکثر ارقام گندم . کیلوگرم نشان دهند40کیلوگرم افزایش می یابد و گندمهاي چروکیده ممکن است عددي در حدود 4/82

از این ارقام . ر بدلیل داشتن شکل فیزیکی دانه مناسب داراي پتانسیل وزن هکتولیتر باالیی هستندموجود در چرخه تولید کشو
.، زرین ، الوند، شیراز ، مرودشت، پیشتاز، شهریار، سپاهان ، بهار ، روشن ، پارسی و سیوند اشاره نمود2-می توان به سرداري، آذر

وزن هزاردانه–ب 
رقم گندم متغیر است ولی ژنتیک یک حد ماکزیمم این صفت بسته به .و تراکم بافت دانه استاین صفت تابعی از سایز دانه

بشدت تابع عوامل محیطی است و تنش هاي زنده و غیرزنده نظیر بیماري زنگ زرد، خشکی و گرما باعث کاهش وزن هزار دانه 
ت تغذیه گیاهی باعث بروز ظرفیت بالقوه یک رقم براي در گندم آبی رعایت تاریخ کشت، آبیاري منظم و بموقع و مدیری. می شوند

این صفت در . تنش رطوبتی و اپیدمی شدید بیماریها بیشترین نقش را در کاهش وزن هزار دانه دارند. وزن هزار دانه می شوند
در گندم این . تقرار می گیرد و در اصل صفتی ژنتیکی است که بشدت تحت تأثیر محیط اسابتدا توسط به نژادگر مورد گزینش 

اغلب گندمهاي تولید داخل از لحاظ . گرم مطلوب است45تا 35گرم متغیر بوده ولی وزن هزار دانه 55تا 25صفت حدوداً از 
.گرم هستند40گرم و اکثریت در حدود 35این صفت در شرایط بهینه کشت و کار، خوب بوده و داراي وزن هزار دانه بیش از 

سختی دانه- ج
گندمهاي با بافت دانه سخت بدلیل بازدهی آرد بیشتر و درصد پروتئین باال . ت در کیفیت نانوایی گندم بسیار مهم استاین صف

داشته و آب بیشتري جذب بیشترينشاسته گرانولهاي خسارت در زمان آسیاب کردن این گندمها .مناسب تبدیل به نان هستند
واند در شناسائی یک رقم گندم وارد گردد با این حال منابع موجود در این سختی دانه صفتی ژنتیکی است و می ت. می کنند

ل مشاهده شده است که ارقام عمزمینه تغییرات و تنوع در سختی دانه را در درون یک واریته مشخص کرده اند و این موضوع در 
ازت بویژهوجود عناصر غذایی و غذیه روابط آب و تعدم تعادل در دانه سخت گاهی دچار وجود لکه هاي آردي شده که در اثر 

در هر حال سختی دانه به صورت ذاتی و ژنتیکی توسط به نژادگر در ارقام گندم وارد می شود و راهکار علمی براي .اتفاق می افتد
ی مزرعه و مدیریت به زراع.معرفی ارقام گندم نان این صفت با تأثیر باال در نظر گرفته شودگزینش و این صفت این است که در 

. گیاهی را می توان جهت بدست آوردن دانه با بافت اندوسپرم یکنواخت و بالقوه رقم در دستور کار قرار داداهمیت تغذیه سالم 
بطور کلی ارقام معرفی شده موسسات تحقیقاتی اصالح و تهیه نهال وبذر و دیم از لحاظ این صفت مطلوب بوده و دانه سخت 

، کویر، پیشتاز، 2- ی توان به امید، روشن، بزوستایا، قدس، رسول، فالت، الوند، نیک نژاد، داراب از ارقام مناسب م. هستند
.نمود، پارسی و سیوند اشاره2-مرودشت، شیراز، زرین ، شهریار،  آذر
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هایناخالص-د
اي چروکیده و شکسته نبوده، از لحاظ ظاهري خواهد بود که داراي دانه همناسب% 100یک نمونه گندم در صورتی داراي کیفیت 

بر این اساس براي .دانه هاي آن سالم و خسارت ندیده و عاري از بذر هر گونه علف هرز، سایر غالت و مواد خارجی دیگر باشد
ناخالصی هاي .تعیین کیفیت ضاهري گندم معیارهاي افت مفید و غیر مفید وضع شده اند که در خرید گندم مورد استفاده هستند

در گندم کیفیت گندم برداشت شده را به صورت معکوس تحت تأثیر قرار می دهند این ناخالصی ها شامل بذر  علفهاي موجود
در ارتباط با خلوص و یکدست بودن یک .بار و غیره هستندغهرز، بذر سایر گرامینه ها، بقایاي گیاهی ، حشرات، کنه ها، خاك و 

م مفاهیم ذیل مطرح هستند که در خرید گندم و تعیین قیمت آن دخالت داده می نمونه گندم یا اصطالحاً کیفیت ظاهري گند
:شوند

افت مفید :
2ک آن قسمت از یک نمونه گندم که ارزش آسیابانی دارد و شامل دانه هاي شکسته گندم، دانه هاي چروکیده گندم که از ال

داده و دانه هاي آفت زده و دانه هاي سایر غالتیلی متري عبور کنند، دانه هاي جوانه زده، دانه هاي تغییر رنگم

افت غیر مفید:
آن بخش از نمونه گندم که خاصیت آسیابانی ندارد و شامل بذر علفهاي هرز، دانه هاي کپک زده، دانه هاي 
سیاهک زده، دانه هاي فاسد شده و آغشته به توکسین فوزاریوم، کاه و کزل، دانه هاي غیر غالت، الشه آفات 

اري، مواد خارجی نظیر سنگ، شن، خاك، خاشاك، نخ، قطعات چوب و آهنانب

در راستاي سیاست هاي تشویقی دولت براي ایجاد انگیزه در زارعین گندمکار جهت تحویل و فروش گندم تمیز 
گندم در تعیین قیمت خرید گندم استفاده می شود که به "پاکی"به مراکز خرید از یک جدول معروف به جدول 

.ل ذیل طراحی شده استشک
گندم"پاکی"جدول - 1جدول 

افت مفید
012345678910

ید
 مف

غیر
ت 

اف

0
باالتر از 
قیمت 

پایه

باالتر از 
قیمت 

پایه

باالتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

ز کمتر ا
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

1
باالتر از 
قیمت 

پایه

باالتر از 
قیمت 

پایه

باالتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

2
باالتر از 
قیمت 

پایه

باالتر از 
قیمت 

پایه

X
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

3
کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

هپای

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 
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کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه
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کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 
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قیمت 
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کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 5
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 

کمتر از 
قیمت 
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پایهپایههپایپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایه

6
کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

7
کمتر از 
قیمت
پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

کمتر از 
قیمت 

پایه

می شود بر مبناي تحویل گندم با درصدهاي افت در این جدول قیمت پایه یا خرید تضمینی گندم که هر ساله توسط دولت اعالم 
افت مفید و غیر (2× 2گندمهاي داراي وضعیت بهتر از . مشخص می شود) Xخانه مشخص شده با عالمت (2مفید و غیر مفید 

مفید افت(مشمول تشویق و افزایش قیمت نسبت به مبلغ قیمت پایه شده و گندمهاي داراي وضعیت پایین تر از آن ) مفید کمتر
.، مشمول کاهش قیمت از مقدار قیمت پایه می شوند)و غیر مفید بیشتر

خواص شیمیایی دانه گندم - 2
درصد رطوبت–الف 

. شده است مناسب گزارشبراي دانه گندم % 14درصد رطوبت نیز صفت مهمی در تعیین کیفیت گندم است درصد رطوبت 
در درصد رطوبت کمتر از این . له حشرات و میکروارگانیسم ها مهیا می کندمي حمقدار گندم را براتر از ایندرصد رطوبت باال

وجود درصد زیاد دانه هاي شکسته کیفیت . شوندفرایندهاي جابجایی دچار شکستگی میخالل مقدار دانه شکننده شده و در 
.قام دچار تغییرات قابل توجهی شونددر درصد رطوبت هاي متفاوت ممکن است خواص کیفیت نانوایی ار. گندم را پایین می آورد

.درصد رطوبت مناسب با مهیا کردن شرایط مناسب سیلو و انبار فراهم می گردد

میزان پروتئین دانه –ب 
گندمهاي با درصد بطور کلی .درصد پروتئین دانه یک صفت کلیدي در انتخاب نوع گندم براي یک فرآورده خاص کیفی است 

گندمهاي با درصد پروتئین پایین براي تبدیل به بیسکویت، کیک و شیرینی . یل به نان مناسب هستندپروتئین باال براي تبد
میزان پروتئین دانه صفتی است که اگر چه تحت .براي نانهاي پهن مناسب است% 10- 12درصد پروتئین . تناسب بیشتري دارند

بودن عنصر ازت براي گیاه شرط الزم براي ذخیره سدسترتأثیر ژنتیک رقم قرار دارد ولی بشدت تحت تأثیر محیط است و در
قابل دانه نیز درصد پروتئین ، باال دانه که با گزینش براي عملکرد است شواهدي موجود . سازي و تبدیل به پروتئین است

یده آل بوده و قابل براي نانهاي پهن ا% 12با داشتن  ارقام پر عملکرد درصد پروتئین بطور کلیاست و نگهداشتن در سطح باال 
این درظرفیت ذخیره سازي پروتئین دانه را توانایی و در درجه اول وظیفه به نژادگر است که ارقام معرفی شده . استیدسترس

ازت به صورت تقسیط شده رمز کار مدیریتمخصوصاًًًتغذیه گیاهی و بهینه د و در درجه دوم مدیریت نحد و حدود داشته باش
رفتن سنبلهمرحله پنجه دهی و شروع مدیریت بهینه مزرعه در . مدیریت به نحو مطلوبی عملی می باشدآبی این در مزارع . است

بیشترین مقدار کود ازته قابل توصیه براي . هستنددانه ثر در افزایش درصد پروتئین ؤمراحل کلیدي متا مرحله خمیري دانه گندم 
مناسب بین میزان آبیاري و استفاده از کود تعادل . ه خمیري دانه استفاده شودگندم آبی بایستی در مرحله ساقه رفتن تا مرحل

ه در کشور در اثر مدیریت اعمال کود ازته و تقسیط آن میزان پروتئین دانه به در تحقیقات انجام شد. در این امر مؤثر استازته 



201

مغذي بخصوص سولفات روي می تواند هاي ریز استفاده از کود. درصد در یک رقم خاص افزایش داده شده است5/1- 2میزان 
.در افزایش درصد پروتئین دانه موثر باشد

)کیفیت گلوتن (کیفیت پروتئین دانه - ج
پروتئین هاي ذخیره اي دانه گندم صفت بسیار گوناگونی کیفیت پروتئین دانه یا در واقع خاصیت ژنتیکی یک رقم گندم در 

براي کیفیت نانوایی و هاتنوع و تغییرات فاحش ارقام گندم در زمینه تناسب آن. آن رقم استدر کیفیت نانوایی ي کلیدي و مؤثر
این صفت در واقع شکل دهنده قدرت گلوتن و خاصیت . بیشتر حاصل از تغییرات و تنوع این صفت است، به نان ن تبدیل شد

ي حجمی و مدت زمان تخمیر طوالنی مناسب هستند، ارقام گندمی که قدرت گلوتن باالیی دارند براي نانها. انی خمیر استسکش
. ارقام با قدرت گلوتن متوسط براي نانهاي پهن و ارقام با قدرت گلوتن ضعیف براي مصارف کیک و شیرینی سازي مناسب هستند

کم و می شوند هاي ژنتیکی که براي پروتئین هاي ذخیره اي دانه در یک رقم گندم وجود دارند یا وارد للآقدرت گلوتن بسته به 
واقع درپس . قابل مالحظه اي بر نقش کیفیت پروتئین داردژنتیک رقم تأثیروالبته اثر متقابل میزان پروتئین دانه . می شودزیاد 

وظیفه به نژادگر است که ارقام گندم را طوري گزینش یا اصالح نماید که قدرت گلوتن آن بالقوه براي تبدیل به فرآورده خاص
لحاظ حرف آخر این است که حتی اگر یک رقم گندم با پتانسیل ژنتیکی باال براي قدرت گلوتن از . اسب داشته باشدمورد نظر تن

ذخیره کند و زمانی ی در دانهو مدیریت به زراعی مزرعه صحیح نباشد ممکن است درصد پروتئین پایینتأمین نشودعناصر غذایی 
دم خارج از استاندارد بوده و قضاوت در مورد کیفیت نانوایی ذاتی رقم گمراه کننده که میزان پروتئین دانه پایین است آن رقم گن

باال بردن سطح زیر کشت ارقام گندم .زیرا ابتدا بایستی پروتئین در دانه ذخیره شود سپس در مورد کیفیت آن بحث گردد.است
.یفیت گندمهاي تولید داخل اعمال گرددبا قدرت گلوتن متوسط و باال می تواند بعنوان یک استراتژي در ارتقاء ک

فیبر خام-د
فیبرخام درصد . قسمت اعظم آن با پوسته دانه در زمان آسیاب کردن حذف می شودو فیبر خام گندم در پوسته دانه ذخیره شده 

.دانه گندم استفیتیک خاکستر گندم را تحت تأثیر قرار می دهد و این صفت شاخصی از میزان اسید 

)درصد خاکستر دانه گندمیا(اصر معدنی عن–س 
به طرف پوسته دانه افزایش این مقدار از اندوسپرم است و ) درصد3/0در حدود (درصد عناصر معدنی اندوسپرم گندم خیلی کم 

.درصد خاکستر آرد گندم شاخصی از میزان استحصال آرد از گندم آسیاب شده است. می یابد

آنزیمها- و
آنزیمهاي آمیالز که نشاسته گندم را به قندهاي ساده . کیفیت نانوایی گندم را تحت تأثیر قرار می دهدها آنزیم ز افعالیت دو گروه 

میزان فعالیت این آنزیم ها به نوبه خود روي میزان تولید گاز مخمر نان تأثیر می گذارند زیرا مخمر از . تر هیدرولیز می کنند
فعالیت آمیالزها در زمان جوانه زدن دانه زیاد می شود و لذا فعالیت  باالي . تفاده می کنداز نشاسته اسشده قندهاي ساده تجزیه 
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آنزیمهاي گروه دوم . آمیالز یک نمونه گندم نشان دهنده وجود دانه هاي جوانه زده یا جوانه زنی قبل از برداشت می تواند باشد
لذا درصد باالي فعالیت پروتئازي یک . دانه تزریق می شوندپروتئازها هستند که توسط حشرات زیان آور مانند سن گندم در

همین رابطه است و دردرصد سن زدگی گندم صفتی کلیدي . نمونه گندم نشان دهنده سن زدگی و خسارت حشرات است
سن گندم تنها راه مبارزه شیمیایی با . و در خرید گندم تأثیر داده شوددریورد توجه قرار گقوت مبایستی در ارزیابی هاي کیفی با 

راهبرد براي مناطق داراي مشکل جوانه زنی قبل از برداشت .جلوگیري از این صفت کاهنده کیفیت نانوایی در حال حاضر است 
و جلوگیري از باران خوردن معرفی ارقام مقاوم به جوانه زنی قبل از برداشت آمیالزها دراز مدت در رابطه با فعالیت آنزیمی 

Btیافتن راهکارهایی مانند مبارزه بیولوژیک با سن گندم، وارد کردن ژنهاي . ار شده گندم در فضاي باز می باشد محموله هاي انب

با استفاده از روشهاي مهندسی ژنتیک طوري که ژنها استسن مادر پس از تغذیه از گندمکه پروتئین حاصل از آنها موجب مرگ
در نهایت وارد کردن ژنهاي مسئول پروتئین هاي بازدارنده آنزیمهاي وفعال باشند فقط در مراحل پنجه زنی تا ساقه رفتن گندم 

.این آفت مهم باشندکنترلپروتئاز سن گندم در این محصول می تواند چشم اندازهاي تحقیقاتی براي 

ارزش غذایی گندم-3
در حالیکه گندم یک محصول .ر گرفته استقرامحققین کیفیت مورد توجه گندم کمتر از کیفیت تکنولوژیکی آن ارزش غذایی

ارزش غذایی ،نی از انرژي است غغذایی مهم و منبع تولید پروتئین براي انسان ودام در بسیاري از کشورهاي جهان بوده و منبعی 
چالش هاي از می تواند ) نین وئکمبود اسید آمینه هاي ضروري الیسین و تر(پایین تر پروتئین آن نسبت به پروتئین هاي حیوانی 

گندم باشد که انتظار می رود با استفاده از تکنولوژي هاي جدید و مربوط به ارزش غذایی افقهاي آینده تحقیقات تحقیقاتی براي 
اعمال و استفاده از ریز .را افزایش دادپروتئین گندم مرغوبیتعلم مهندسی ژنتیک و تحقیقات بیوتکنولوژي تا حدودي بکمک 

.گندم در غنی تر شدن آرد حاصل از آن بی تأثیر نیست و مورد تاکید محققین تغذیه گیاهی استمغذي ها در زراعت

: راهکارهاي بهبود کیفیت گندم می توانند در دو دسته قرار گیرند
راهکارهاي مربوط به بهنژادي که در بهبود ژنتیکی کیفیت گندم مؤثرند - 1
راهکارهاي مدیریتی مؤثر در بهبود کیفیت گندم - 2

درخصوص دسته اول موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر و مؤسسه تحقیقات کشاورزي دیم وزارت جهاد کشاورزي با 
مسئولیت اصالح و معرفی ارقام گندم براي مناطق مختلف کشور متولی اصلی این امر می باشد و صفت کیفیت از سالهاي پیش 

این صفت با اهمیت بیشتري درسالهاي اخیر . امه ارقام معرفی شده بوده استنیز همواره یکی از خصوصیات ذکر شده در شناسن
در برنامه هاي به نژادي گندم در موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال وبذر مورد توجه قرار گرفته است و بعنوان نمونه ارقام گندم 

در راستاي اهداف طرح افزایش عملکرد و تولید . اندپر پتانسیلی مانند پیشتاز در اقلیم معتدل باکیفیت نانوایی خوب معرفی شده
گندم آبی و دیم کشور، بخش تحقیقات غالت این موسسه با تعیین استراتژي تحقیقاتی و با تأکید بیشتري این موضوع را در ارقام 

ام با کیفیت نانوایی مطلوب جدید مدنظر قرار داده و در حال حاضر با تمرکز پروژه تحقیقاتی گندم در اقلیم معتدل براي اصالح ارق
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چگونگی ارتقاء ژنتیکی کیفیت در ارقام جدید گندم به روشهاي اصالح نبات و امور به نژادي بر می گردد . این کار شروع شده است
.که تشریح آن در اینجا موجب اطاله کالم می شود

ساله طرح ناکید شده است، بطوریکه 10در طرح گندم توجه به امر کیفیت در طول اجراي در ارتباط با این موضوع 
با در نظر گرفتن اینکه . سال اجراي طرح در نظر گرفته شده است10میزان پروتئین دانه ارقام گندم در طول % 1افزایش متوسط 

ي بیماریها(رقم گندم اصالح شده براي شرایط بهینه و تنش هاي محیطی مختلف و نیز براي مقابله با تنش هاي زنده 43تعداد 
سال اجراي طرح پیش بینی گردیده است ، مقوله کیفیت در این ارقام با تاکید بیشتر بر 10طول در اقلیم هاي مختلف در ) مهم

زارعین از طریق توسعه و شرط ارتقاء و بهبود کیفیت گندم در مزارع. صفات مؤ ثر در کیفیت گلوتن مورد توجه قرار خواهد گرفت
در اصالح و معرفی ارقام جدید صفات سختی دانه و باز دهی آرد باال، . ارقام جدید تأمین می شودافزایش میزان بذر گواهی شده

قدرت گلوتن متوسط و نسبتاً باال، وزن هکتولیتر مناسب، وزن هزار دانه مطلوب، درصد پروتئین دانه مناسب مد نظر قرار خواهند 
م جدید با خصوصیات ذکر شده قطعاً کیفیت نانوایی گندمهاي تولید بدین ترتیب پیش بینی می شود با معرفی ارقام گند. گرفت

از میان این صفات قدرت گلوتن بایستی با تأکید بیشتري مد نظر قرار گیرد تا متوسط این صفت . داخل بیش از پیش بهبود یابد
.در کلیه ارقام گندمهاي تولید داخل افزایش یابد

می توان به نقش تغذیه گیاهی و مدیریت صحیح استعمال کودهاي توصیه یعنی روش هاي مدیریتیدرخصوص دسته دوم 
. شده، کنترل اصولی با علفهاي هرز، کنترل آفت مهم سن و سایر آفات گندم و نیز برداشت مکانیزه صحیح اشاره نمود

ر استعمال صحیح در رابطه با تغذیه گیاهی توصیه هاي مؤسسه تحقیقات خاك و آب این وزارت جهاد کشاورزي همواره ب
و نهاده ها و بعنوان مثال تقسیط کود ازته می باشد و دادن کود ازته در مراحل شروع ساقه رفتن و شروع دانه بندي در ارتقاء

براساس طرح افزایش عملکرد و تولید گندم آبی و دیم . تحقق در صد پروتئین دانه ، سختی دانه و وزن هکتولیتر بسیار مؤثر است
هزار تن و در 415به 1384هزار تن بود که در سال 269میزان نیاز به کودهاي فسفاته در کشور 1380ل پایه در ساکشور 

در خصوص کودهاي ازته که بیشترین تأثیر را بر کیفیت گندم و بویژه میزان . هزار تن برآورد شده است495به میزان 1390سال
هزار تن بود که بایستی در سال 884میزان مورد نیاز 1380ندم در سال پایه پروتئین دانه دارند، مطابق با برآوردهاي طرح گ

میزان مورد 1380در رابطه با کودهاي پتاسه نیز در سال پایه . هزار تن برسد1127به 1390هزار تن و در سال 931به 1384
کودهاي ریز مغذي که . برسد1390ن در سال هزار ت120و 1384هزار تن در سال 70هزار تن بود که بایستی به مقدار 50نیاز 

به 1380هزار تن در سال پایه 28هم در ارتقاء کیفیت نانوایی گندم و هم در بهبود ارزش غذایی آن مؤثرند نیز بایستی از مقدار 
ر صورتی بدیهی است که وزارت جهاد کشاورزي د. افزایش داده شوند1390هزار تن در سال 55و 1384هزار تن در سال 38

خواهد توانست به ترویج بیشتر وبهتر از پیش مدیریت تغذیه گیاهی بپردازد که این نهاده ها بموقع تأمین و توزیع گردند و این امر 
بطور کلی حاصلخیزي خاك که با کیفیت گندم ارتباط قوي دارد، یکی از . داشتدر تضمین ارتقاء کیفیت نقش اساسی خواهد

.گندم بر آن تاکید شده است و براي ارتقاء آن راهکارهایی ارائه گردیده اندمسائلی است که در طرح 
کنترل علفهاي هرز نه تنها اثر اصلی خود را در افزایش کمیت محصول خواهد داشت بلکه باعث حذف رقابت آنها با 

در محصول بدون علف هرز بروز محصول گندم براي استفاده از مواد غذایی خاك می شود و صفات کیفی نیز در حد و اندازه الزم
در . صفات میزان پروتئین دانه و وزن هکتولیتر هر دو به مقدار قابل مالحظه اي تحت تأثیر علفهاي هرز قرار می گیرند. می کنند
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سالها این راستا سیاست وزارت جهاد کشاورزي همواره استفاده از کلیه روشها براي کنترل علفهاي هرز بوده و توصیه هاي الزم از 
عملکرد و تولید گندم آبی و دیم کشور بر اساس طرح افزایش . پیش به مرحله  اجرا گذاشته شده اند و با قوت پی گیري می شوند

و 1384هزار هکتار در سال 3000بود که بایستی به میزان 1380هزار هکتار در سال پایه 2050سطح کنترل علفهاي هرز 
این افزایش سطح کنترل علفهاي هرز قطعاً تأثیر چشمگیري در حذف رقابت با . فزایش یابدا1390هزار هکتار در سال 3900

.محصول گندم براي استفاده از مواد غذایی خاك داشته و باعث بهبود کیفیت گندمهاي تولیدي خواهد گردید
رتخانه در راستاي کنترل آفت سر سخت سن گندم که از عوامل مخرب کیفیت گندم است یکی از مسائل مهم این وزا

اصالح ژنتیکی ارقام براي تحمل خسارت سن کاري بسیار دشوار می باشد و این مسئله در . باشدحفظ محصول گندم می
کشورهاي داراي این معضل همچنان حل نشده باقی مانده است و در عین حال تحقیقات براي یافتن راه حل هاي مناسب در این 

کنترل شیمیایی که هم اکنون تنها راه کنترل خسارت این آفت ویرانگر است، سطح کنترل این مورداما در . خصوص ادامه دارد
مبارزه با . هزار هکتار در طرح گندم پیش بینی شده است که الزم است در طول اجراي طرح استمرار داشته باشد1200آفت 

1384هزار هکتار در سال 85به مقدار 1380سال پایه هزار هکتار در 30سایر آفات گندم بر اساس طرح گندم بایستی از میزان 
در ارتباط با آفات انباري که خود از عوامل تأثیر گذار بر کیفیت گندم . افزایش داده شود1390هزار هکتار در سال 150و 

زار تن در سال ه1400به میزان 1380هزار تن در سال پایه 1000هستند، بر اساس طرح گندم حجم کنترل بایستی از میزان 
تولید داخل تحقق این برنامه ها بدون شک در بهبود کیفیت گندمهاي. افزایش داده شود1390هزار تن در سال 2000و 1384

.تأثیر مثبت خواهد داشت
در نهایت در ارتباط با آندسته از مسائل مربوط به کیفیت که پس از برداشت گندم باید مورد توجه قرار گیرند، مانند 

جاري صحیح گندم و استفاده از ماشین آالت استاندارد براي برداشت جهت جلوگیري از اختالط مواد جامد با بذر گندم، وزارت بو
جهاد کشاورزي هر ساله با اصالح جدول نرخ تعدیل قیمت گندم خریداري شده زمینه الزم را براي تشویق زارعین براي تحویل 

تولید گندم در عین حال در طرح افزایش عملکرد و . ز و مواد جامد دیگر فراهم آورده استمحصول تمیز و عاري از بذر علفهاي هر
دستگاه براي نوسازي و بهبود 6668آبی و دیم نیز در ارتباط با ماشین آالت کمباین براي برداشت صحیح گندم افزایش تعداد 

که تحقق این امر خود موجب بهبود در وضعیت ستسال اجراي طرح پیش بینی شده ا10ناوگان ماشین االت برداشت در طول 
.برداشت گندم و در نتیجه تمیز بودن و کیفیت بهتر محصول می شود
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:برخی از معیارهاي ارزیابی کیفیت گندم-4

راهنماي ارزیابی ارقام بر اساس وزن هزار دانه-2ول جد
طبقه بندي)گرم (وزن هزاردانه 

بسیار ریز25-15
ریز35-26
متوسط45-36
درشت 55-46

بسیار درشت 55بیش از 

راهنماي ارزیابی ارقام بر اساس وزن هکتولیتر-3دول ج
طبقه بندي گندم دورومطبقه بندي گندم نان)کیلوگرم (وزن هکتولیتر  

-فوق العاده سبک60تا 
فوق العاده سبکبسیار سبک64-60
بسیار سبکسبک68-64
سبکمتوسط72-68
متوسطسنگین76-72
سنگینبسیار سنگین80-76
بسیار سنگینفوق العاده سنگین84-80

فوق العاده سنگین-84بیش از 

راهنماي ارزیابی ارقام بر اساس میزان پروتئین-4جدول 
طبقه بندي(%)مقدار پروتئین درماده خشک 

بسیار ضعیف9کمتر از 
ضعیف10.5-9

متوسط12.5-10.6
قوي14.5-12.6
بسیار قوي17.5-14.6

فوق العاده 17.5بیش از 



206

راهنماي ارزیابی ارقام بر اساس میزان گلوتن خشک و مرطوب -5جدول 
(%)گلوتن خشک (%)گلوتن مرطوب طبقه بندي
6.5-208.5-25بسیار ضعیف

8.6-2610-30ضعیف
10.1-3112.5-37متوسط

12.6-3814-42يقو
14بیش از 43بیش از بسیار قوي

راهنماي ارزیابی ارقام بر اساس عدد زلنی-6جدول
طبقه بندي)میلی لیتر(حجم رسوب 

ضعیف20کمتر از 
متوسط29-20
قوي39-30
بسیار قوي49-40

فوق العاده 49بیش از 
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SDSراهنماي ارزیابی ارقام بر اساس حجم رسوب-7جدول 

طبقه بندي)میلی لیتر(حجم رسوب 
فوق العاده ضعیف20کمتر از 

خیلی ضعیف29-20
ضعیف39-30
متوسط49-40
نسبتا قوي59-50
قوي69-60
بسیار قوي79-70

فوق العاده قوي80بیش از 

راهنماي ارزیابی ارقام بر اساس منحنی فارینوگرام -8جدول 
ترش مدت زمان گسطبقه بندي

)دقیقه(خمیر 
پایداري خمیر مدت زمان 

)دقیقه(
میزان سست شدن خمیر 

)BU(دقیقه15پس از 
200- 0250-02-2بسیار ضعیف

150- 2199-24-4ضعیف
100- 4149-47-6نسبتا قوي

50- 799- 610-8قوي
0- 1049- 815- 10بسیار قوي

منفی15بیش از 10بیش از فوق العاده 
BU = واحد براباندر

راهنماي ارزیابی ارقام بر اساس  منحنی اکستنسوگرام-9جدول 
نان مناسب براي آرد مشخصه رئولوژیک 

حجیم 
نان مناسب براي آرد 

مسطح 
مناسب براي آرد 

بیسکوئیت سازي
600-500500-300300-200(BU)مقاومت نسبت به کشش 

200بیش از 170-120200-170(mm)قابلیت کشش 
80کمتر از cm2200-120120-80)(انرژي خمیر 

BU = واحد براباندر
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موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده دار وظیفه تعیین، تدوین و نشر  
.می باشد) رسمی(استاندارد هاي ملی 

استاندارد در رشته هاي مختلف توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از کارشناسان موسسه، صاحبنظران مراکز و موسسات تدوین
سعی بر این است که استانداردهاي ملی، در جهت . علمی، پژوهشی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط با موضوع صورت می گیرد

تولید : آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شاملمصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدي، فنی و فن 
پیش نویس استانداردهاي . کنندگان، مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهاي دولتی می باشد

پس از دریافت نظرات و ملی جهت نظرخواهی براي مراجع ذینفع و اعضاي کمیسیون هاي فنی مربوطه ارسال می شود و
.چاپ و منتشر می شود) رسمی(پیشنهادات در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

پیش نویس استانداردهایی که  توسط موسسات و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می شود نیز 
بدین ترتیب . چاپ و منتشر می گرددررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی پس از طرح و ب

تدوین و در کمیته ملی مربوط که »5«استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره 
.توسط موسسه تشکیل می گردد به تصویب رسیده باشد

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضاي اصلی سازمان بین المللی استاندارد می باشد که در تدوین استانداردهاي موسسه
ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی و صنعتی جهان وا ستانداردهاي 

.بین المللی استفاده می نماید
ارد و  تحقیقات صنعتی ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف موسسه استاند

کنندگان، حفظ سالمت ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست محیطی و اقتصادي، 
موسسه می تواند به منظو ر حفظ بازارهاي بین . اجباري نمایداجراي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی استاندارد

.المللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا اجباري نماید
همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و موسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش و 

رسی، ممیزي و گواهی کنندگان سیستم هاي مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاه و کالیبره کنندگان وسایل باز
سنجش، موسسه استاندارد اینگونه سازمانها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام تایید صالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در 

ترویج سیستم بین . ایید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می نمایدصورت احراز شرایط الزم، گواهینامه ت
المللی یکاها، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي 

.ملی از دیگر وظایف این موسسه می باشد

:اصطالحات و تعاریف-4
:ر این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می رسودد
:دانه گندم- 4-1

می باشدكGramineaeاز خانواده Triticum aestivumاز جنس گیاهی
:آفت-4-2

جوندگان و پرندگان که پس از ) در هر یک از مراحل شد(کلیه عوامل خسارت زا زنده مانند حشرات، کنه ها، قارچ ها و نماتدها 
.برداشت در انبار و فضاي نگهداري و وسایط نقلیه موجب کاهش کیفیت و کمیت محصول می شود
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: آفت زدگی-4-3
دانه هاي آسیب دیده اي که به وسیله چشم غیر مسلح قابل رویت هستند و به وسیله جوندگان، حشرات، کرم ها و سایر آفات 

).رجوع شود» د«به پیوست اطالعاتی (مورد حمله قرار گرفته باشند 
:افت-4-4

.افت نامیده می شود. هر عاملی که باعث کاهش مرغوبیت گندم گردد
:افت مفید-4-4-1

دانه هاي شکسته و چروکیده اي است که از : افتی است که وجود آن در گندم باعث کاهش کیفیت آرد گندم می شود و شامل
هاي تغییر رنگ یافه در جوانه، دانه هاي سرمازده، نارس، جوانه زده، عبور کند، هم چنین شامل دانهmm20×20الک با منافد 

.حشره زده و سایر غالت می باشد
:افت غیر مفید-4-4-2

دانه هاي سمی و ) سمی و غیرسمی(افتی است که غیرقابل مصرف بوده و شامل مواد خارجیف ناخالصی ها، بذر علف هاي هرز 
.و دانه هاي کپک زده می باشد) به جز حشره زدگی(، آفت زدگی )رگوتا(مضر، دانه هاي سیاهک زده، ناخنک 

:سایر ناخالصی ها-4-5
.به موادي مانند سنگ، خاك، سن، کاه و کزل، بقایاي حشرات و کنه ها، فضله و پرندگان اطالق میشود

:دانه هاي شکسته-4-6
.دانه هاي گندمی هستند که قسمتی از آندوسپرم آن قابل رویت باشد

:دانه هاي چروکیده-4-7
.کندعبورmm20×20گندم چروکیده اي هستند که از الک با منافذدانه هاي

:دانه هاي جوانه زده-4-8
.دانه هایی که گندمی هستند که گیاهک در آن ها رشد کرده و به راحتی قابل رویت باشد

:دانه هاي تغییر رنگ یافته در جوانه-4-9
د که پوسته و یا قسمت جوانه آن به رنگ قهوه اي یا قهوه اي متمایل به سیاه درآمده و عالئم جوانه زنی دانه هاي گندمی هستن

.در آن ها ظاهر نشده باشد
:دانه هاي گرما دیده- 4-10

.گندمی هستند که در اثر گرما رنگ بیش از نیمی از سطح دانه تغییر کرده استدانه هاي
:دانه هاي کپک زده-4-11

.هاي گندمی هستند که وجود کپک در آنها با چشم غیر مسلح قابل تشخیص باشددانه 
:دانه اي سیاهک زده -4-12

هستند که تغییر شکل و رنگ داده و با فشار بر روي پوسته پودر سیاهرنگی از آن خارج شود و وجود اسپور هر دانه هاي گندمی 
.یک از قارچهاي زیر در آن تشخیص داده شود

Tillela controversa,T.tritici(=T.caries),T.indica,T.laevis(=t.foetida),Ustilago nuda-tritici
دانه سن زده- 4-13

دانه هاي گندمی هستند که توسط نیش حشره سن مورد حمله قرار گرفته و آثار ظاهري آن وجود نقطه سیاهرنگ روي دانه با 
.راه باشدهاله روشن که می تواند با چروکیدگی دانه نیز هم

بذر علفهاي هرز- 4-14
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.دانه گیاهان ناخواسته به استثناي دانه سایر غالت می باشد
بذر علفهاي هرز غیر رسمی- 1- 4-14

.)رجوع شود11به جدول (دانه گیاهان ناخواسته غیر رسمی به استثناي دانه غالت می باشد
:بذر علفهاي هرز سمی- 2- 4-14

)رجوع شود12به جدول(استثناي دانه غالت می باشد دانه گیاهان ناخواسته سمی به 
باقی مانده آفت کش ها-4-15

به هر گونه مشتقات یک آفت کش مانند محصوالت تبدیل شده مواد حاصل از تجزیه آفت کش ها و محصوالت ناشی از واکنش 
.آفت کش و ناخالصی هایی که خاصیت سمی دارند اطالق می شود

سموم قارچی-4-16
.م طبیعی حاصل از فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچ ها گفته می شود که در شرایط ویژه اي ایجاد می گردندبه سمو

)ناخنک(ارگوت -4-16-1
.گفته می شودClaviceps purpuraبه شاخی شدن حاصل از 

دانه سایر غالت- 4-17
.برنج،یوالف و تریتیکاله اطالق می شودبه دانه هاي دیگر غالت از قبیل جو،ذرت،ذرت خوشه اي ، ارزن،چاودار، 

وزن حجمی- 4-18
لیتر را برچسب کیلوگرم اندازه گیري کرده و آنرا وزن هکتولیتر می 100عبارت است از وزن حجم معینی از گندم که معموال وزن 

.نامند
عدد فالینگ- 4-19

اصله مشخص در مخلوط ژل داخل لوله ویسکومتر که عبارتست از زمان الزم بر حسب ثانیه براي سقوط همزن ویسکومتر در یک ف
.تحت تاثیر آنزیم آلفا آمیالز در حال تبدیل شدن به مایع باشد

سایر ویژگی هاي گندم-10شماره جدول 
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.براي هر سه نوع گندم صفر می باشد) Carnal bunt(میزان سیاهک ناقص گندم-1دآوريیا
.جدول پایین تر نباشد2م هاي وارداتی بر اساس ضوابط تعیین شده از طرف سازمانهاي ذیربط بوده و از درجه ویژگی گند-2یادآوري 
.ذیصالح براي تشخیص بذور رسمی و غیر رسمی سازمان حفظ نباتات وزارت جهادکشاورزي می باشدمراجع-3یادآوري 
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فهرست علفهاي هرز غالب مزارع گندم ایران- 11جدول
نام علمیینام فارس
Agrostemma githagoسیاه تخمه، سیاه دانه 

Avena fatua.A ludovicianaیوالف وحشی 

.Bromus sppگونه هاي مختلف بروموس

Circium arvenseکنگر وحشی 

Convolvulusپیچک  arvense

Calium tricornutumشیرپنیر، بی تی راخ 

Glycrrihiza globraشیرین بیان 

Hordeum sppونه هاي مختلف جو وحشی گ

Lathyrus sppماشک 

Lolium persicum, L. rigidum, L. temulentumچچم ایرانی، چچم، گیج دانه

Malva sppپنیرك

Melilotus indicus, melilotus officinalisیونجه زرد

Phalaris minorخونی واش

Polygonum convolvulusپیچک بند

Rapistrum rugosumپیچک

Sinapis arvensisخردل وحشی

Turgenia latifoliaماستونک

Vaccaria grandifloraجغجغک

Veronica persicaسیزاب ایرانی

Vicia sppخلر
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فهرست کرم ها و حشرات غیرقابل پذیرش غالت انبار شده-12جدول 
نام علمی

Acarus spp.

Cryptolestes spp.
Ephestia spp.
Glycyphagus spp.
Nemapagon granella L.
Oryzaephlus spp.
Plodia mterpunctella Hubn.
Prostephanus truncates Hom.
Rhyzo pertha dominica F.
RhizoSitophilas spp.
Tenebroides mauritanicus L.
Tribolium spp.
Trogoderma spp.
Lathetidus oryzae

طبقه بندي
:گندم را میتوان از نظر ترکیبات موجود در آن در رابطه با مصارف آرد حاصله به طبقات زیر تقسیم نمود

.درصد می باشد25درصد و گلوتن مرطوب حداقل 5/11معموالً داراي حداقل پروتئین -تهیه نانگندم مخصوص
.درصد می باشد23درصد و گلوتن مرطوب حداکثر 8-10معموالً داراي پروتئین -گندم مخصوص تهیه کیک و بیسکویت

.صد می باشددر29درصد و گلوتن مرطوب حداقل 5/13معموالً داراي پروتئین حداقل -گندم مخصوص تهیه محصوالت خمیري
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:آب و آبیاري و استفاده از آب هاي شورمنابع مورد استفاده فصل
مجلۀ علوم کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه . تاثیر آب شور بر عملکرد جو در منطقه گرگان.  1382. الته عربیکیانی علیرضا  و مهدي ک-1

.4شماره . گرگان
تاثیر رژیم هاي مختلف آبیاري و شوري بر عملکرد گندم در . 1383. و علی محمد چراغیکیانی علیرضا، مجید میرلطیفی، مهدي همایی-2

.1شماره . کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه گرگانمجلۀ علوم . منطقه گرگان
اولین کنفرانس ملی راهکارهاي -راهکارهاي اجرائی و مدیریتی استفاده از آب شور در آبیاري . 1380. کیانی علیرضا و مهدي کوچک زاده-3

.دانشگاه زابل. مقابله با بحران آب در کشور

فصلنامه . بررسی اقتصادي تولید گندم در شرایط شوري و کم آبی. 1382. حمد آبیارکیانی علیرضا، مجید میرلطیفی، مهدي همایی و نورم-4
. 44و 43شماره هاي . اقتصاد کشاورزي و توسعه

. بررسی اثرات کم آبیاري بر عملکرد دانه، اجزاي عملکرد و خصوصیات کیفی ارقام جدید گندم. 1384.و افیونی،د.،ملک،س. سالمی،ح-5
.هصفح33.کرج.موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي. . 593/84گزارش نهایی  ،شماره 

.157- 172صفحات . کرج. مقاالت کلیدي اولین کنگره زراعت و اصالح نباتات ایران. اهمیت تنشهاي محیطی در زراعت. 1372. سرمدنیا، غ- 6
86-98. ص. 1شماره . 13جلد . لوم خاك و آبمجلۀ ع. اثر تنش آبی برخصوصیات جوانه زنی گندم. 1378. سیادت. و ح. قاجارسپانلو، م-7
. گندم) جویچه اي،  ونواري(تعیین حد بهینه بذر مصرفی وکارائی مصرف آب آبیاري در روش هاي آبیاري سطحی . 1384.معیري، منصور-8

گزارش پزوهشی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزي

9-Bradford, S. and Letey , J. (1993a).Cyclic and blending strategies for using saline and non-

saline water for irrigation. Irrigation Science. 13: 123-128.
10-Bradford, S. and Letey, J. (1993b). Water table and irrigation scheduling on cotton: Simulation effects.

Irrigation Science.13:101-107.
11-Sharma, D.P., Rao, K.V.G., Singh, K.N., Kumbhare, P.S. and Oasterbaan, R.J.(1994). Conjunctive use of

saline and non-saline irrigation waters in semi-arid regions. Irrigation  Science. 15 : 25-33.

12-Sayer. K. D, e.H. Moreno  Romos.(1997) “ Application  of  Raised – Bed  planting  Systems  to

wheat”. CIMUYT . WPSR  No .31.
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:کمباین و برداشتمنابع مورد استفاده فصل
1384گزارش پژوهشی بخش تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزي خراسان -1

:تغذیهمنابع مورد استفاده فصل
معاونـت تـرویج، سـازمان تحقیقـات،     . غذایی در گنـدم راهنماي تشخیص عالئم کمبود و مسمومیت عناصر. 1380. پیمانی، ناصر-1

آموزش و ترویج کشاورزي
سـازي توصـیه کـود    بهینه. 1382.محمد سعید درودي و محمدجعفر ملکوتی،محمد رضا باللی،خادمی، زهرا، پرویز مهاجر میالنی-2

زمینـی، سـویا، کلـزا،    غندرقنـد، سـیب  گنـدم، جـو، ذرت، چ  -براي تعدادي از محصوالت استراتژیک با استفاده از مدل کـامپیوتري 
.تهران، ایران.1036/84شماره . صفحه386مؤسسه تحقیقات خاك و آب، ). دو جلد(-آفتابگردان، هلو، سیب و مرکبات،پنبه

بهینه سازي مصرف کودهاي نیتروژنـه، فسـفاتی و پتاسـیمی در شـرایط شـور بـراي       .  1383. فیضی محمد و پرویز مهاجر میالنی-3
-485صـفحه  .محمدجعفر ملکوتی، زهرا خادمی و  زهـرا خـوگر  : ویراستار). مجموعه مقاالت(روشهاي نوین تغذیه گندم : در. گندم
. ایران،تهران. دفتر طرح خود کفایی گندم، وزارت جهاد کشاورزي. 465

، موسسـه  56نـی شـماره   نشـریه ف . راهنماي مزرعه اي براي تشخیص عالئم کمبود عناصر غذایی در گندم. 1378. کشاورز، پیمان-4
تحقیقات خاك و آب

. نقش ریزمغذیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیـت محصـوالت کشـاورزي   . 1384. ملکوتی، محمد جعفر و محمد مهدي طهرانی-5
.چاپ سوم، دانشگاه تربیت مدرس

نشر آموزش کشاورزي. تغذیه متعادل گندم. 1379. ملکوتی، محمد جعفر- 6
حد مطلوب عناصر غذایی در خاك و برخی از محصوالت زراعی و . 1384. د مشیري و محمد نبی غیبیملکوتی، محمد جعفر، فرها-7

. انشارات سنا، تهران، ایران. موسسه تحقیقات خاك و آب. 405نشریه فنی شماره ). محصوالت زراعی: بخش اول(باغی 
. مؤسسـه تحقیقـات خـاك و آب   . یط شور استان قـم تغذیه گندم در شرا. 1378. پرویز، رضا وکیل و سعید سعادت،مهاجر میالنی-8

.ایران،تهران. 187–196صفحه ،6شماره 12نامه گندم، جلد ویژه.مجله علوم خاك و آب
کرج، .صفحه103نشر آموزش کشاورزي، .هاي شور ایرانبرآورد آب مورد نیاز خاك. 1379.  مهاجر میالنی پرویز، و پرهام جواهري-9

.ایران
مؤسسه تحقیقـات خـاك و   1286/85نشریه فنی شماره . مدیریت مصرف بهینه کود در شرایط شور. 1385. پرویزمهاجر میالنی،-10

.ایران،تهران.  آب
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