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 مقدمه

 و پايين رآمدد با وکشورهايي هادولت که است اساسي مسائل جمله از يپايدارکشاورز رشد به دستيابي

 ضرورت ،فقرزدايي زمينه در هاتمايل دولت به رشدي چنين ايجاد باشند.مي مواجه آن با متوسط

فراگير  توسعه در تواندمي کشاورزي بخش که نقش کليدي به توجه و کافي غذاي عرضه دهيسامان

 که اگيريفر تأثير جهت به کشاورزي بخش نيز ايران در دارد. مايد، بستگين ايفا کشورها اقتصادي

 اشتغال، توسعه ايجاد ذايي،غ امنيت و استقالل تأمين)اجتماعي   اقتصادي هايچالش زمينه رفع در تواندمي

 انجام و ضرورت بوده برخوردار مهمي جايگاه از باشد، داشته زيست( محيط حفظ و پايدار

 از يکي مالي، منابع هب و سريع آسان دسترسي .سازدمي آشکار را کشاورزي در جديد هايگذاريسرمايه

ي دنيا شرايط ديم است. در اغلب کشورها کشاورزي بخش وتوسعه گذاريسرمايه نيازهاي پيش و الزامات

 و شرايطت ي بهبود توليداهاي زياد به عمل آمده برارغم تالشبراي توليد غذا اولويت خاصي دارد. علي

ي، عدم قر گرسنگا با فهاي فقير در افريقا و آسيمحيطي در کشورهاي در حال توسعه، تعداد زيادي از خانواده

ده غذا خش عمامنيت غذايي و سوء تغذيه مواجه هستند. اهميت کشاورزي ديم در جهان متغير است اما ب

ميزان  رغم کاهش سهم وشود. عليميبراي جوامع فقير در کشورهاي در حال توسعه در شرايط ديم توليد 

اش روستايي (، اين بخش هنوز در اقتصاد ملي و امرارمعGDPاهميت کشاورزي در توليد ناخالص داخلي )

 در ايران سهم مهمي دارد. 

ريت زمند مدي، نياتنوع در فراواني، زمان و شدت وقوع خشکي از فصلي به فصل ديگر و مکاني به مکان ديگر

هاي يت تناوبها، فراهم نمودن ادوات و ماشين آالت مناسب و کافي، رعامين به موقع نهادهفني مزرعه، تا

مان زشند. زراعي و کشت ارقامي است که داراي سطوح متفاوتي از تحمل به خشکي در مناطق مختلف با

ن دگي بيرنوي باوقوع خشکي)ابتداي فصل، ميانه فصل و دوره رشد انتهايي و در مواردي خشکي ممتد(، الگ

مناطق  هش فقر درهاي مختلف نيز بر روي ميزان عملکرد تاثير جدي دارد. بنابراين، استراتژي کامناطق و سال

برداشت  ورزي، کاشت، داشت وديم بايد بر عملکرد پايدار متمرکز شودکه مديريت اعمال شده براي خاك

 مطابق با نيازهاي زراعي منطقه باشد. 

 .ميليون تن متغير بوده است 762تا  520بين ميالدي  2119تا  2005هاي ان طي سالميزان توليد گندم در جه

ولي ميزان توليد آن نه تنها کاهش نداشته، بلکه  هاي اخير کاهش يافتهطي سالگندم کشت  زير سطحچه  اگر

سطح بوده افزايش نيز نشان داده است. عامل اصلي افزايش توليد گندم در جهان، افزايش عملکرد در واحد 

ميليون هکتار متغيير بوده و ميانگين عملکردآن  2/4الي  8/3از  در ايران سطح زير کشت گندم ديماست. 

افزايش متوسط عملکرد گندم در دنيا بوده است. از عوامل مهم و مؤثر در در هکتار در ده سال اخير  1056
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هاي گندم واريتهاك ورزي، توسعه کشت مديريت مزرعه، تغذيه مناسب، انجام اصولي عمليات ختوان به مي

  .اشاره نمودو رعايت ساير موارد از قبيل مسايل به زراعي  هاو مقاوم به بيماري کودپذيرمعرفي شد و

اماندهي سبراي  در کنار تالش براي افزايش عملکرد گندم، ارائه يك راهکار مناسب الزم به ذکر است که

ه ببا توجه  هاي زراعي، تهيه بستر بذرهاي اجرايي در خصوص مديريتديمزارها به ويژه ارايه دستورالعمل

ندم را ورزي حفاظتي و توجه به شرايط اقليمي، پتانسيل توليد براي افزايش کمي و کيفي گاصول خاك

 ورزياي خاكبه طوري که در صورت تحقق، الزاماتي از قبيل: امکانات و ادوات الزم بر فراهم نمود،

توليد،  هش ضايعاتها، معرفي ارقام با توجه به نيازهاي اقليمي، کاها، تامين به موقع نهادهحفاظتي، کارنده

ن گندم ديم دور درصدي ميانگي 35الي  25تهيه بذر ارقام مناسب و مديريت خوب مزارع،  افزايش عملکرد 

 .باشداز انتظار نمي

يط با توجه به شرا يراعارقام متنوع ز از لوبمط ترتيبي کارگيريه ب و طراحي زراعي،ارقام   صحيح انتخاب  

زراعي، تهيه هاي بهتهيه اصولي بستر بذر، رعايت پارامتر ،قهاي زراعي، توجه به پتانسيل مناطاقليمي و تناوب

ورزي و آالت مناسب براي خاكها، فراهم نمودن و معرفي ادوات و ماشينو مصرف به موقع و متناسب نهاده

 برايليم در هر اق مديريتي هايروش ترينآسان ازهاي زراعي و مديريت مزرعه کاشت، رعايت تناوب

 . باشدگندم و ساير محصوالت ديگر مي پايدارتوليد  جهت در رداريببهره

 ورزي خاكعمليات 

 کهه استورزي خاكکم سازي زمين تحت عنوان عمليات آمادهديم  براي زراعت گندمنخستين مرحله       

مهاده کهردن آار از آن، ظهاصلي و مورد انت هايشود و هدفمتر خاك انجام ميسانتي 25تا  20عمق  تا عموماً

شهد و توسهعه ريشهه رو ايجاد محيطي مناسب بهراي در خاك هوا  و نفوذ آبزني، بستر بذر براي بهبود جوانه

ه ور اسهتفاداسهب بهه منظهبا هدف ايجاد شرايط من دعمليات زراعي باي برباشد. در مناطق ديم اصول حاکم مي

هاي مختلف ديم بسته ورزي در اقليماجراي عمليات خاكت از خاك باشد. ظبهينه از نزوالت آسماني و حفا

عمهال گيرند، بر اساس نتهاي  تحقيقهات انجهام گرفتهه ابه تنوع محصوالتي که در تناوب با گندم ديم قرار مي

 :موارد زير باشد و بايد تامين کننده رداي داکنندهينورزي نقش تعيعمليات خاك ،در اين راستاشود. مي

 از فرسايش کاهش روان آب و جلوگيري موجبکه آسماني افزايش نفوذپذيري خاك نسبت به نزوالت  -1

 گردد.مي آبي و بادي

 نگهداري آب در خاك افزايش قابليت -2

 ظ مواد آلي در خاك و امکان افزايش آنحف -3
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 کاهش تبخير غيرمفيد -4

 مناسبورز خاك ادواتانتخاب 

هاي هرز، ساختمان و علف تعداد و شدت نوع و ندمانورز در شرايط ديم به فاکتورهايي نوع وسيله خاك

مليات عنجام ابافت خاك، نوع تناوب زراعي، طول دوره آيش، پتانسيل فرسايش، ميزان بارندگي و زمان 

 ف، ذخيره آب در خاك  از مسائل اصلي توليدمختل يهاي تناوبورزي بستگي دارد. در سيستمخاك

خشك است، به نحوي که گياه بعدي دچار تشنگي شديد نشده و نيمهخشك و محصوالت ديم در نواحي 

 توليد مناسبي را داشته باشد. 

تاي  نکشور بر اساس  گرم و نيمه گرم ورزي در اقليمدستورالعمل فني کشت گندم ديم و عمليات خاك

دوين شده هاي زراعي تهيه و تم گرفته در موسسه تحقيقات کشاورزي ديم و بر پايه تناوبتحقيقات انجا

يش وسسه افزامهاي تحقيقاتي در اين است. بنابراين هدف اصلي اين دستورالعمل با استناد بر آخرين يافته

 باشد.کشور مي گرم و نيمه گرمتوليد و پايداري محصول گندم در ديمزارها مناطق 

 زراعي تناوب 

ترين ارکان کشاورزي پايدار و حتي ترين و در عين حال اساسيتناوب گياهان زراعي يکي از قديمي

ستفاده بهبود عملکرد، ا توان بهزراعي مي تناوبرعايت . از اثرات مفيد شودمحسوب مي حفاظتيکشاورزي 

 خاكژيکي يولوبشيميايي و  ،يهاي فيزيککارآمد از منابع محيطي، افزايش اثرات متقابل و مکمل بين بخش

اري سائل پايدمبا تلفيق ي مناسب زراعتناوب  ،. در حقيقتاشاره نمودهاي توليد کارگيري نهادهو بهبود در به

ل در يك محصوکند. کشت متوالي توليد پايدار را تضمين ميمحيط، اقتصاد و توليد بهينه در دراز مدت، 

سائلي از مبلکه با ، آورداز کار و عوامل توليد در دراز مدت به دست نمينه تنها حداکثر بازده را  ،قطعه زمين

دم ع ،هاي گياهيآفات و بيماري، هاي هرزتوسعه علف، هاي متواليقبيل نقصان تدريجي عملکرد طي سال

ل موجب عوام گردد. مجموعه اينگيري از عوامل توليد و در نتيجه به هدر رفتن سرمايه روبرو ميبهره

ث ه باعتناوب زراعي مطلوب آن است ک .سيستم توليد در کوتاه مدت يا بلند مدت خواهد شد شکست

 سبب ،افزايش عملکرد محصوالت مورد کاشت )نسبت به کاشت مستمر آنها در يك قطعه زمين( گشته

 حفاظت آب و خاك شده و بازده اقتصادي کار و سرمايه را افزايش دهد.
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 زراعيعوامل موثر بر انتخاب تناوب 

و کميت  کيفيت،خصوصيات خاك ،با اينکه بعضي از عوامل محيطي و زراعي مانند شرايط آب و هوايي

و وجود وسائل ارتباطي در منطقه تعيين کننده امکان موفقيت توليد گياهان  )مقدار و توزيع بارش( آب

محدودي در آن  هاي زراعيباشد اما هر واحد زراعي شرايط خاصي داشته و اجراي تناوبمختلف مي

، نوع محصوالت زراعي و ترتيب کشت آنها با در ديمزارها زراعيدر يك برنامه تناوب  باشد.پذير ميامکان

 گردد:شخص ميمتوجه به اصول کلي زير 

 رايط آب وشو سازگار با صادي مقرون به صرفه کشت بايد از نظر اقتبراي محصوالت انتخاب شده  -1

 باشد.هوايي منطقه 

امکان  بوبات( تا حدحاي )غالت يا گياهان هم خانواده و گياهان دانه)متوالي(  از کشت پشت سرهم  -2

 د.شوخودداري 

در ه حتي خانواداين گياهان ز کشت گياهان خانواده بقوالت نيز به صورت متوالي خودداري شود. از ا -3

 شوند.نهم کشت  باشد، پشت سر توليد علوفهبه منظور  بعديمواردي که يك گياه براي توليد دانه و گياه 

 د.شو هاي مشترك هستند، خوددارياز کشت متوالي گياهاني که داراي آفات و بيماري  -4

 

ر داراي تنوع زيادي   در کشوهاي زراعي رايدهد که تناوبهاي زراعي در ايران نشان ميارزيابي تنوع نظام

 زراعي تناوبهاي تناوبي شده است. باشد و اين باعث ناکارمدي سيستمنيستند و طول دوره آنها کوتاه مي

 نتيجه که زمين خستگي از جلوگيري علت به خاك حاصلخيزي رعايت هم و محصوالت  تنوع لحاظ از هم

 و مختلف ترکيبات وترشح ييغذا عناصر تعادل عدم از  ناشيعمدتاً و است گياه يك پي در پي کاشت

با اين که بعضي از عوامل  باشد.مي ضروري کامالً ،است گياهان ريشه از کنندهمسموم هايبيوتيكآنتي

 ها )مقدار و توزيعبارشو کميت  کيفيت،خصوصيات خاك ،محيطي و زراعي مانند شرايط آب و هوايي

ر باشد اما همي کننده امکان موفقيت توليد گياهان مختلفود وسائل ارتباطي در منطقه تعيينو وج بارش(

در  باشد.پذير ميهاي زراعي محدودي در آن امکانواحد زراعي شرايط خاصي داشته و اجراي تناوب

 توجه کرد:زير به عوامل  بايدانتخاب توالي محصوالت 

 مورد کاشت . نيازها و خصوصيات مجموعه محصوالت1

 . زمان براي تهيه بستر و پوسيدگي بقاياي گياهي2

 آفات و امراض، هاي هرز. کنترل علف3

 . مقدار باران4

 . رطوبت خاك5

 

http://elmekeshavarzi.ir/
http://elmekeshavarzi.ir/
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 اهداف تناوب زراعي

داف زير ردن اهباشد که با دنبال کمي مهمترين هدف اجراي تناوب زراعي، افزايش توليد محصوالت زراعي

 قابل دستيابي است:

 ايش مواد آلي و پايداري ساختمان خاكافز. 1

 هاي بيولوژيکي خاكحفظ و افزايش فعاليت. 2

 تثبيت بيولوژيکي نيتروژن و افزايش قابليت دسترسي بعضي از عناصر غذايي در خاك .3

 . جلوگيري از فرسايش خاك4

 هاي گياهيهاي هرز، آفات و بيماري. کنترل علف5

 توليد اقتصاد وتوليد پايدار محصوالت کشاورزي . 6

 حفظ و افزايش حاصلخيزي خاكاز طريق  وري آبافزايش بهره. 7

 . توليد متنوع محصوالت کشاورزي8
 

 گرمسيرو نيمه گرمسيرورزي رايج براي گندم ديم در مناطق هاي زراعي و خاكمهترين تناوب

شهود، از پيشهنهاد مي گرماقليم هاي پاييزه در براي کاشت و عدس نخود ،علوفه کلزا، با توجه به معرفي ارقام

 اين محصوالت در تناوب با گندم براي پايداري توليد استفاده شود. 

  حبوبات ـ گندم

 هوا نها در تثبيت نيتروژبه دليل نقش مهمي که لگومعدس  –و گندم   نخود –تناوب گندم  گرمدر اقليم  

ات داشت حبوبزم براي تهيه زمين بعد از برات الاي برخوردار هستند. عمليدر خاك دارند، از اهميت ويژه

 براي کشت گندم به شرح زير است: 

  No-tillکارنده  باکاشت مستقيم گندم  -اولويت اول کاربرد سيستم کشاورزي حفاظتي

لتك به غوام با ت ساقه سخت شخم با گاوآهن قلمي استفاده از -کاشت در سيستم کم خاکورزي اولويت دوم

  متر  بعداز برداشت حبوبات + کاشت گندم در پاييزسانتي 20 الي 15عمق حداکثر 

 

  گندم –تناوب كلزا 

ين هوايي ا ط آب وبا شرايسازگار براي کشت کلزا بوده و اين گياه  اکثر مناطق گرمسير ديم تقريبا مساعد

توان مي لزاکرداشت ا انجام عمليات ذيل بعد از ببقرار گيرد. تواند در تناوب با گندم ميکلزا بوده و اقليم 

 :اقدام به کشت گندم نمود
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 بامستقيم گندم  کاشتهاي کلزا، ساقهگذاشتن ته باقياولويت اول کاربرد سيستم کشاورزي حفاظتي و 

  No-tillکارنده 

 با گندم کاشت +کولتيواتور با تيغه پنجه غازي استفاده از و  اولويت دوم کاشت در سيستم کم خاکورزي

  کارخطي

 گندم -آيش

ه عمق قه سخت بوع سادر اين سيستم بعد از برداشت گندم در تابستان، استفاده از گاوآهن قلمي )چيزل( از ن

ا نوع بهاي عمومي متناسب علفکشو قبل از بارندگي + کاربرد  گندممتر بعد از برداشت سانتي 20 -25

 شود. ز توصيه ميهاي هربه منظور حفظ رطوبت خاك و کنترل علفدر بهار  هاي هرزعلف

 

  گلرنگ ـ گندم

ز دو اامل يکي شانات در تابستان بعد از برداشت گلرنگ عمليات الزم براي تهيه بستر بذر گندم بسته به امک

 روش زير خواهد بود:

 بادم کاشت مستقيم گن، گلرنگهاي ساقهگذاشتن ته باقيو اولويت اول کاربرد سيستم کشاورزي حفاظتي 

  No-tillکارنده 

متر + سانتي 15ورز مرکب به عمق حداکثر خاكاستفاده از و  اولويت دوم کاشت در سيستم کم خاکورزي

 کشت گندم

 گندم–علوفه 

 زهپاييشود بعد از برداشت علوفه هاي مورد توصيه در اين اقليم است و توصيه مييکي از مهمترين تناوب 

  :وش زير براي کاشت گندم باشدعمليات الزم براي تهيه بستر بذر شامل يکي از دو ر

  No-tillکارنده  باکاشت مستقيم گندم اولويت اول کاشت در سيستم کشاورزي حفاظتي و 

متر + سانتي 15ورز مرکب به عمق حداکثر خاكاولويت دوم کاشت در سيستم کم خاکورزي و استفاده از 

 کشت گندم

 

هاي ايالم، استان الن، خوزستان، بوشهر و قسمتي ازهاي گلستان، مازندران، گياين اقهلهيم شهامل استان

 قان(لگز(، خراسان شمالي )مانه و سم)دره ، خراسان رضويلرستان، کهکيلويه وبوير احمد، فارس، کرمانشاه

استان اردبيل است. در اين اقليم باستثناي استانهاي خوزستان و بوشهر که داراي متوسط  درو منطقه مغان 

باشند، بقيه مناطق اکثراً داراي متوسط بارندگي بيشتري ميدر بسياري از سالها ميليمتر  300بارندگي کمتر از 

باشند. سطح زير کشت گندم ديم در اين اقليم حدود بوده و يکي از مناطق مستعد براي توليد گندم ديم مي
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يم، بهار کوتاه و گرم و و هواي گرمسيري با زمستانهاي مال باشد. اين مناطق داراي آبهکتار مي يك ميليون

باشد. تعداد روزهاي يخبندان در اين اقليم کمتر از يك ماه در سال است. تيپ رشد فصل گرماي طوالني مي

باشد. عوامل مهم محدودکنندة توليد گندم شود از نوع بهاره زود رس ميهايي که دراين اقليم کشت ميگندم

اي، سپتوريا، سياهکها، فوزاريوم و توان به زنگ زرد، قهوهه ميهاي زنددراين اقليم، گرما، خشکي و از تنش

هاي خوار گندم اشاره نمود. اين اقليم بعلت دارا بودن ويژگياز آفات مهم گندم به سن گندم و زنبور ساقه

 . هاي فني، نقش مهمي در افزايش توليد گندم ديم ايفا نمايدتواند با بکارگيري توصيهو هوايي مي مناسب آب

 

 گرمسيرگندم در اقليم رقام مناسب ا

، وهدشتتوان به ارقام زاگرس، کاين اقليم مي کاشت در هاي نان مناسب براياز گندم: الف( گندم نان

 اشاره نمود. و مهتاب  آبان،پايا ،کريم، آفتاب، قابوس، آسمان، کبير

خاطر ب پويا وآفتاب، کبير ،رسزاگ ،درمناطقي که ميزان متوسط بارندگي کم بوده کاشت ارقام کوهدشت 

افزايش  وليهد هاي مناسب زراعي ازجمله زود رسي و مقاومت به خشکي براي پايداري تودارا بودن ويژگي

 محصول از اهميت خاصي برخودار مي باشند. 

جنهوب  مناسهب منهاطق ديهم کهم بهازده گرمسهير مثهليکي از ارقام بسهيار زود رس و  رقم گندم نان آسمان

لهذا   باشدبه ميبوشهر، مناطق شمالي استان گلستان )شمال گنبد( و ساير مناطق با آب و هواي مشا خوزستان،

 از کشت اين رقم به دليل حساسيت به بيماريها و پتانسيل عملکرد کمتر خوداري شود

 ،، آبهانهدشهت، سهاورزدم ارقهاباشند. کشت هاي دوروم قابل کشت ميدراين اقليم گندم ب( گندم دوروم(

 شهود.توصهيه مي به بيماريها ممقاوباال و کيفيت خوب سمولينا و عملکرد و با تيپ رشد بهاره و ذهاب   تابش

 زنگ زرد بيلقي از يبيماريهاعالوه بر کيفيت باالي سمولينا از مقاومت خوب در مقابل  گندم دورومارقام 

وشه ه فوزاريم خهمه ارقام گندم دوروم ب استان گلستان به دليل حساسيت باالي در برخوردار است. ايو قهوه

 . شودتوصيه نميکشت اين ارقام و سپتوريوز خوشه 

با بافت هاي نبازده(، سعي شود در زميبا توجه به نوع بافت زمين زراعي در مناطق مختلف )پربازده و کم -

  ده گردد.ستفااوروم بيشتر از ارقام گندم نان و در زمينهاي با بافت سنگين رسي از ارقام گندم د سبك

 يابد و دماي هوادر مناطقي که براساس آمار بلندمدت هواشناسي، بارندگي آخر فصل )بهاره( کاهش مي -

دن شبه دليل پوك  براي کشت گندم وجود دارد: يکي عدم کشت گندم دوروم توصيهرود دو هم باال مي

 دم نان.ام گنگندم دوروم نسبت به ارق و دوم کشت زودهنگام ارقام يا به اصطالح بادزدگي گندم خوشه

ه مرحله س دو يا ي جلوگيري از آردي شدن گندم دوروم سعي شود کود اوره در کشت گندم دوروم دربرا -

 ه گياه داده شود. سته به شرايط توزيع بارش بب
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 لهايي از قبييه بيمارکمغان  منطقه گلستان، مازندران، واز قبيل  شمالي کشورگرم و مرطوب هاي در استان -

ريم کدشت و کوه کبير، پايا، قابوس،مهتاب،کشت ارقام  ،ها شايع استو فوزاريوم در اغلب سال هازنگ

 . شودتوصيه مي

 شود ياي وجود دارد از کشت رقم کريم خوددارامکان شيوع بيماري زنگ قهوهدر مناطقي که  -

  ،ابير، پايک، آفتابکريم، قابوس،  اگرس،ز کشت ارقام کوهدشت، ،هاي غرب و جنوبي کشوردر استان -

سير طق گرمه در مناانمحلي )مثل سياه دتوصيه و از کشت ارقام آبي و و ذهاب  ، آبان، ساورزدهدشت

 خودداري شود.  ،هاحساس به بيماريکهگيلويه و بوير احمد( 

ولويت ادر  و ساورز آبان تابش،،دوروم دهدشت گندمگرمسير کشت ارقام در اقليم  آبياري تکميليبراي -

شت قرار ک هاي بعديکوهدشت، قابوس، آفتاب، کبير، پايا و کريم در اولويت مهتاب، نانارقام گندم و  اول

پراکنش  بسته به بعد از کاشت و آبياري دوماولين آبياري در صورت کاهش نزوالت جوي در پاييز،  گيرند.

ست که شد بهتر ااگر بارندگي پاييزه مناسب با رد.صورت گي مرحله پرشدن دانهدر بارندگي در فصل رشد، 

و  اهد هستيمهاي هواشناسي بلندمدت کاهش بارندگي را در اقليم گرم شدهه دوم اسفندماه که براساس داده

 وفروردين  دهي گندم براي آبياري نوبت اول انتخاب شود و مرحله خميري شدن ) اواخرزمان قبل از خوشه

 م آبياري دوم انجام شود.ماه( هاوايل ارديبهشت

 

 درمناطق گرمسير ديم کشوربراي کاشت قليمي و ارقام مناسب مشخصات ا -1جدول

 

 ارقام مناسب براي كشت استانهاي هدف اقليم

گرمسير  شمالي 

 )گرم و مرطوب(

استانهاي گلستان، مازندران و دشت مغان )مناطق 

 مستعد بيماري(

كريم )رقم  كوهدشت، قابوس، كبير، پايا ومهتاب، 

ه آفتاب فقط در دشت مغان(، رقم كريم در مناطق آلود

 به زنگ قهوه اي كشت نشود

گرمسير ) غرب 

 كشور(

قسمت هاي از استانهاي ايالم، فارس، كرمانشاه و 

 لرستان
قابوس، آفتاب، كريم، كبير، پايا، مهتاب،كوهدشت، 

 ذهاب، ساجي، دهدشت، ايوانآبان، تابش، ساورز، 

 شمال استان خوزستان و ايذه و باغملك ستانگرمسير خوز
قابوس، آفتاب، كريم، كبير، پايا، مهتاب،كوهدشت، 

 دهدشتآبان، تابش،ساورز، ذهاب، ساجي، 

گرمسير كم بازده 

 )جنوب كشور(

مناطق كم بازده خوستان، كيگيلويه و بويراحمد، 

 بوشهر و ساير مناطق مشابه
 پايا،بير،كوهدشت، قابوس، آفتاب، كريم، كآسمان، 

 زاگرس 

 معتدل و نيمه گرم
 از شمال آذربايجانشرقي )خدا آفرين، هوراند، و قسمتي

 كليبر( و راز و جرگالن در خراسان شمالي

 قابوس، كبير، پايا ، كريم  و رقم مهتاب، كوهدشت،

 دهدشتآبان، تابش،ساورز، ذهاب، ساجي، ، آفتاب

آبياري تكميلي در 

مناطق گرمسير و 

 رنيمه گرمسي

 رس،قسمتي از استانهاي خوزستان، ايالم، كرمانشاه، فا

، رقيبوشهر،كيگيلويه و بويراحمد،  لرستان، آذربايجانش

 خراسان رضوي و شمالي

 كوهدشت، قابوس، آفتاب، كريم، كبير، پايا،مهتاب، 

 دهدشتآبان، تابش،ساورز، ذهاب، 
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ارقام گندم دوروم و 

 اقليم گرم

 ربايجانشرقي، قسمتهاياردبيل )دشت مغان(، شمال آذ

ه لوياز كرمانشاه، ايالم، فارس، خوزستان، بوشهر، كهگي

 و بويراحمد،خراسان شمال و رضوي

كشت ارقام گندم دوروم دهدشت، ساورز، ساجي، 

 تابش، آبان و ذهاب در شرايط ديم و آبياري تکميلي

يز توصيه ميشود اين ارقام نسبت به بيماري زنگ زرد ن

اومند. ضمنا به دليل مشکل مقاوم الي نيمه مق

شت فوزاريوم سنبله در استانهاي گلستان و مازندران ك

 آنها توصيه نمي شود.

 

 

 

 

  كاشت

 تهنش خشهکي در مخهرباثهرات  کهاهش، در واحد سطح داشتن تراکم بوته مناسبعمليات کشت به موقع، 

متر( امهري مههم در انتيسه 15از  متهرفاصله رديهف کهم )ک با کاشت .زراعت گندم ديم بسيار ضروري است

هاي ههرز، باشد. چرا که فاصله زياد بهين دو رديهف کشهت موجهب رشهد بيشهترعلفزراعت غالت ديم مي

و در ( تر عدم يکنواختي بهذر در واحهد سهطح )افهزايش تهراکم در روي رديهفافزايش تبخير و از همه مهم

 بهاو  کارههايي بها فاصهله خطهوت کمتهرلذا خطي را به همراه خواهد داشت؛ کاهش عملکرد محصول نهايت

يهم در د. عملکرد گنهدم داردبرروي عملکرد گندم  تاثير مثبت ،قابليت حفظ فواصل خطوت در حين کاشت

 يابد. ، افزايش ميمترسانتي 15بيشتر از متر نسبت به فواصل خطوت سانتي 15فاصله بين دو رديف 

 راست.آذ 20آبان تا   20گرمسير از تاريخ مناسب اقليم گرمسير و نيمه : تاريخ كشت

ز ه و اکاشت زودهنگام در اين مناطق ممکن است موجب خسارت سرما در مراحل بعدي رشد شد :تذكر

 ستاروري اينرو رعايت تاريخ کشت به موقع، براي برخي از ارقام گندم از جمله رقم گندم کريم ض

  شود.توصيه مي مترسانتي 4-5 در حدودعمق مناسب کاشت با توجه به کلئوپتيل ارقام : عمق كاشت

 شود.توصيه مي مترسانتي 15-17 فاصله خطوت کاشت در مناطق گرمسير: فاصله خطوط كاشت

 ميزان بذر 

قليم و ا وعن، عموماً بسته به نوع خاك، بستر بذر، تاريخ کاشت، روش کاشت در واحد سطح، ميزان بذر

تر مصرف بذر بيشباشد. متفاوت مي غيره وزن هزار دانه و ،پذيريکود ،کم پنجه بودناعم از  خصوصيات رقم

 ك شدندر واحد سطح در موقع کاشت موجب تشديد تنش خشکي، کاهش ظرفيت پنجه زني و نهايتا چرو

 بذور و کاهش عملکرد دانه خواهد شد.
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 ر دانهوزن هزا ورمربع دانه در مت 300 اس تراکمدر اقليم گرمسير بر اس گندمميزان مناسب بذر براي کاشت  -

گهردد. توصهيه توصهيه مي بر اسهاس وزن ههزار دانهه کيلوگرم در هکتار 105-125در دامنه  گندم ارقام براي

ي بهاالي ايهن گنهدم، بهراي وم و همچنهين وزن هزاردانههدور شود به دليل کاهش تعداد پنجه ارقام گنهدممي

 120تها  140درصد بيشتر براي کشهت اسهتفاده شهود ) 15کشت ارقام گندم دوروم بطور معمول از نظر وزني 

 کيلوگرم در هکتار(.  

 ر و متوسهطمتهميلي 500در اراضي حاصلخيز مناطق ديم گرمسيري پربازده )داراي متوسط بارندگي  بيش از 

يهري بهتهر از گدانه در متر مربع موجهب بههره 350گراد در فصل رشد( کاربرد درجه سانتي 14دماي کمتر از 

 هاي محيطي و ژنتيکي )ارقام( موجود خواهد شد.ظرفيت

 

 ضدعفوني بذر

 للتآزك للوتدزنزن بللتمزوللتزكلل ز ظلل دزش للليازكلل ت    لل  بزوللگندز  لل بززد زولل زقبللاز كزشت للصزه ملل  ز  

كلل ززب د للر دز5/1ز زنتللبصهب ش نللتكناز)د شتلل ا زوللبزكلل ز دز للر دز2ولل زنتللبص) ي ي نلل  ز يف  ش نللتكناز

و ل  كي ز دمل  زول زنتلبصز نز د لر دزنزيلتزكل ز ينين يل مز زشتدز75شتدو شت نزه لي بز)نيللتن شتزه لي بز

زنمتي  .ز  دز ر دزو زخ و زض عف نز1 دم  زو زنتبصزز5/52 سه )دند ا

 

 عمق جايگذاري كود 

لذا، خطي  گرددميدرصد  15-20زير بذر موجب افزايش عملکرد گندم ديم به ميزان  کودريجايگذا  

ر دد و بذر داگانه کوجسقوت جداگانه و شيار بازکني که قابليت جايگذاري  هايلههوله ه دارايهي کئکارها

 قيم برايشت مستهاي کااگر از دستگاهتاثير مثبتي روي عملکرد محصول دارند.  را دارا هستند،بستر بذر 

ه شود، هاي که داراي شيار بازکن تيغه اي دارند استفادشود از  دستگاهکشت گندم استفاده شود، پيشنهاد مي

 سانتيمتر زير بذر جايگذاري کنند.. 4توانند کود را در عمق چون اين دستگاهها مي

 

 مصرف كودهاي شيميائي 

و توليد محصول اقتصادي، بايد از  رشد براي ادامه زني،بذر گندم پس از کشت در خاك مناسب و جوانه

 بر کود مقدار تنظيم ديمزارها، در گياهي تغذيه اساسي اي مناسبي برخوردار باشد. مسئلهشرايط تغذيه

 دضرورتاً باي محدود، بارندگي شرايط باشد. درمي گياه رشد در منطقه انتظار قابل رطوبتي رژيم اساس

بتواند  گياه تا ودنش گياه حد از بيش رشد موجب که نمود محدود اياندازه به را ييشيميا هايکود مصرف

عناصر  بايد ،مطلوب در بارندگي ،ديگر طرف برسد. از برداشت موجود، به مرحله رطوبت از استفاده با



 11 

 رطوبتي شرايط مطلوب در ،آن از مفيد و کامل استفاده به قادر گياه که کرد مصرف اياندازه به ي رايغذا

. ميزان مصرف کودهاي شيميايي بسته به نوع خاك، ميزان و توزيع زماني بارندگي، زراعت قبلي و رقم باشد

مصرف کاتيوني تحرك مانند فسفر، پتاسيم و عناصر کمگندم ديم متفاوت است. توصيه فني براي عناصر کم

گردد. در هاي واسنجي در اين نشريه ارائه ميم تجزيه خاك و نتاي  آزمايشدر هر مزرعه پس از انجا

ترين روش نتاي  بلند مدت پاسخ گياه به اين کودها در شرايط خصوص نياز نيتروژني گندم ديم مناسب

 صورت سركه ب يرويه کودهاي نيتروژنمصرف بي باشد که در نشريه حاضر ارائه شده است. اي ميمزرعه

رفتن و از بين از عوامل تشديد کننده اثرات تنش خشکي  هاي گذشته،ر در بسياري از مناطق طي سالدر بها

کاربرد اين کودها در زراعت  با توجه به نقش و اهميتدر نتيجه، وده است. مزارع گندم در مناطق مختلف ب

 باشد.مورد تاکيد مي معتدلهاي فني در مناطق ديم، لزوم رعايت توصيه گندم

  يتروژنن 

يتروژن آيد. کمبود ننيتروژن بعد از تنش آبي دومين فاکتور محدودکننده رشد گندم ديم بشمار مي

ط ي در شرايدهد. از سوي ديگر، مديريت کودهاي نيتروژناثرات تنش رطوبتي را روي اين گياه افزايش مي

 وشکل بوده مد و توسعه گياه بيني بودن وضعيت رطوبتي خاك و اثرات آن بر رشديم به دليل غيرقابل پيش

ته به بسروژني ياز نيتمقدار ن معتدلدر اقليم  ديم زراعت گندمبراي از اقليمي به اقليم ديگر متفاوت است. 

 (. 1باشد )جدول ارقام مختلف متفاوت مي سناريوهاي خاك ورزي و ميزان بارندگي سال زراعي در

ره به صورت کيلوگرم در هکتار او 100رزي مرسوم: ودر شرايط خاكدر مناطق مستعد و پرپاران الف( 

همزمان با  زني(کيلوگرم اوره در هکتار به صورت سرك )سه برگي تا پنجه 50جايگذاري در پائيز + 

 هاي بهاريبارندگي

لوگرم در کي 110ورزي حداقل: ورزي و يا خاكدر شرايط بدون خاكدر مناطق مستعد و پرپاران ب( 

)سه برگي  سرك م اوره در هکتار به صورتکيلوگر 60الي  50رت جايگذاري در پائيز + هکتار اوره به صو

 هاي بهاريزني( همزمان با بارندگيتا پنجه

کيلوگرم در هکتار اوره  130ورزي مرسوم: در شرايط خاكميليمتر(  250-350در مناطقي با بارندگي  )( پ

 مصرف شودبه صورت جايگذاري در پائيز 

 110ورزي حداقل: ورزي و يا خاكدر شرايط بدون خاكميليمتر(  250-350طقي با بارندگي  )در منا( ج

)سه  صورت سرك م اوره در هکتار بهکيلوگر  30کيلوگرم در هکتار اوره به صورت جايگذاري در پائيز + 

 هاي بهاريزني( همزمان با بارندگيبرگي تا پنجه
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ر هکتار اوره از کل نياز کيلوگرم د 22ها( کشت شود، ميزان )لگوم  ر گندم در تناوب با علوفه و نخوداگ -

 کيك مي شود. درصد بين پائيز و سرك تف 25و  75نيتروژني گياه کم و سپس مقدار باقيمانده به نسبت 

 

 

 يم گرمسيرد سناريو تغذيه گندم ديم با هدف ارتقاي امنيت غذايي در مناطق -1جدول

 اقلیم

بارندگی سال 

 زراعی

 متر(میلی)

-خاک

 ورزی
 رقم گندم

اوره قبل از 

 کاشت

)کیلوگرم در 

 هکتار(

 اوره سرک

)کیلوگرم در 

 هکتار(

محلول 

 پاشی

گرمسیر شمال
 

گرم و مرطوب 

 شمالي

(450-350) 

 مرسوم

ن آبا كريم، مهتاب، ،پايا كبیر، قابوس، كوهدشت،

زاگرس )فقط دشت  ،(مغان دشت )برای آفتابو 

 مغان(

100 50 - 

-خاکكم 

 ورزی

ن آبا كريم، و پايا كبیر، قابوس، مهتاب،كوهدشت،

زاگرس )فقط  ، كريم ،(مغان دشت )برای آفتاب و

 دشت مغان(

110 50 † 

بدون 

 ورزیخاک

 كريم، و پايا كبیر، قابوس،مهتاب،  كوهدشت،

و زاگرس  كريم ،(مغان دشت )برایو آبان  آفتاب

 )فقط دشت مغان( 

110 60 † 

ب
گرمسیر غر

 

 م و خشكگر

(350-250) 

 مرسوم

 كبیر،مهتاب، كريم، آفتاب، قابوس، كوهدشت،

 دهدشت، ساجي، تابش،آبان، ذهاب، ساورز، پايا،

  آسمان، ايوان، زاگرس

130 0 - 

-كم خاک

 ورزی

 پايا، كبیر، كريم، آفتاب، قابوس، كوهدشت،

 دهدشت، ساجي، ذهاب،تابش، آبان،  ساورز،

 و ... آسمان، ايوان، زاگرس

110 30 † 

بدون 

 ورزیخاک

 تابش، كبیر، كريم، آفتاب، قابوس، كوهدشت،

، ايوان دهدشت، ساجي، ذهاب، آبان، ساورز، پايا،

  آسمان، زاگرس

110 30 † 

 † :لیتر( در  100 كیلوگرم در 3/0در هزار ) 3لیتر( و سولفات روی با غلظت  100كیلوگرم در  3درصد ) 3پاشي اوره با غلظت محلول

رای پاشي )چه بروز بعد از گلدهي انجام مي گیرد. كل محلول مورد نیاز برای محلول 14الي  10ای شدن حدود ه چکمهمرحل

 باشد.لیتر در هکتار مي 500الي  400پاشي اوره + سولفات روی( به میزان  پاشي اوره به تنهايي و چه برای محلولمحلول

  م در لوگرم بذر گندكی 1000لیتر آب برای هر  10+  و يك كیلوگرم سولفات روی مايع لیتر اسید هیومیك 10بذرمال: مصرف : 1توجه

 همه تیمارها انجام خواهد شد.

  تا  6ي كود نیتروژن طوری كههترين كود اوره ارزيابي شده است( حتمًا بايد زير بستر بذر باشد، ب: مصرف پائیزی نیتروژن )مناسب2توجه

كیلوگرم در هکتار با بذر  25 تا 22ار بگیرد، در غیر اين صورت اختالط كودهای نیتروژني به میزان بیش از متر زير بستر بذر قرسانتي 7

اسخ گرفته پیتروژني نگردد. الزم به ذكر است كه در مناطقي كه از مصرف پائیزی كودهای منجر به سوزش بذور و سبز نايکنواخت مي

ر جايگذاری دكارنده  اظ جايگذاری صحیح به داليل مختلف مانند عدم توانايي دستگاهشود، شرايط مصرف كودهای نیتروژني از لحنمي

 های آن و نزديکي فاصله جايگذاری كود به بذر وجود ندارد.صحیح كود و يا سابیده شدن سوک

  ها ندگيامنظم و بارنوزيع آن ت: اگر مصرف پائیزی نیتروژن مطابق با جدول فوق انجام بگیرد و بارندگي بهاری اتفاق نیافتند و يا 3توجه

ت اين بود و با رعاي بیني شده نخواهدمتر در دو روز متوالي( باشد، نیازی به مصرف كودهای سرک پیشمیلي 15غیرموثر )كمتر از 

 اصل بسیار مهم كشاورزان اطمینان داشته باشند كه به عملکرد قابل قبولي دست خواهند يافت. 
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  وم ن از تدابیني شده در جدول بايد در اولین فرصت و قبل از ساقه رفتن گندم ديم و اطمینا: مقدار كود سرک پیش4توجه

 های بهاری مصرف شود.بارندگي

  تروژني وجود درصد باشد، هیچ مشکلي از لحاظ شستشوی نیتروژن در مصرف پائیزی كودهای نی 30: اگر رس خاک بیش از 5توجه

 تما به صورتا كاشت )حتوانند نیتروژن مورد نیاز غالت ديم را در پائیز همزمان بكامل ميندارد، در نتیجه كشاورزان با اعتماد 

 كاهد.طور چشمگیری كاهش ميجايگذاری( مصرف نمايند كه اين عمل تلفات نیتروژن به صورت تصعید را به

  مزارع  وتحقیقاتي  هایارج از ايستگاهورزی در شرايط زارعین و بدون كنترل )خورزی حداقل و بدون خاک: اگر سیستم خاک6توجه

ا بديم معادل  یاز گندمنها چرانده شود، مقادير نیتروژن مورد محصور( باشد، طوری كه بقايای باقیمانده از محصول پیشین توسط دام

 شود.ورزی مرسوم در نظر گرفته ميخاک

  10الي  7طور متوسط شود، از نیاز نیتروژني گندم ديم بهها مانند نخود و علوفه ديم كشت : اگر گندم در تناوب با لگوم7توجه 

 كیلوگرم اوره در هکتار( كم خواهد شد. 22تا  15كیلوگرم در هکتار )

  گرم بر میلي 10 : میزان فسفر از منبع سوپر فسفات تريپل يا سوپر فسفات ساده بر اساس آزمون خاک و جبران كمبود از8توجه

ورزی اکخهای كم بود. روش مصرف در تیمار مرسوم )مطابق روش مرسوم در هر منطقه( و در تیمار كیلوگرم در مرحله كاشت خواهد

 ود.بورزی به روش نواری با دستگاه بذركار خواهد و بدون خاک

  200ز كمبود ا : میزان پتاسیم مصرفي از منبع سولفات يا كلرور پتاسیم بر اساس آزمون خاک در مرحله كاشت و جبران9توجه 

ورزی و اکگرم بر كیلوگرم خواهد بود.  روش مصرف در تیمار مرسوم )مطابق روش مرسوم در هر منطقه( و در تیمارهای كم خليمی

 د.ورزی به روش نواری با دستگاه بذركار خواهد بوبدون خاک

 

 فسفر 

مين فسفر کافي ها قادر به تأمهمترين عنصر غذايي مورد نياز گياهان است. اکثر خاك پس از نيتروژنفسفر 

چندان راي   يبراي رسيدن به عملکردهاي مناسب نيستند. معموالً در مناطقي که مصرف کودهاي فسفر

کمبود اين عنصر در خاك بسيار مرسوم است و در کمبودهاي شديد، ممکن است خاك نتواند  ،باشدنمي

طور شان، بهن بودن قابليت انحاللامالح فسفر به علت پايي. از سوي ديگر، هيچ فسفري براي گياه تأمين کند

هاي قليايي به وسيله آهك، امالحي را توليد شوند. اين عنصر در خاكيکنواخت در خاك پخش  نمي

از اينرو کودهاي گيرند. باشند و به دشواري مورد استفاده گياهان قرار مينمايد که به سختي قابل حل ميمي

شوند تا اوالً ريشه پس از رشد در تماس با اين عنصر غذايي قرار فسفري حتماً بايد به صورت نواري مصرف 

شود. مطابق بگيرد. ثانياً مصرف نواري باعث افزايش کارايي جذب و کاهش تثبيت آن در خاك مي

درصد از فسفر  4طور ميانگين قادر به جذب حدود تحقيقات انجام گرفته در موسسه ديم، غالت ديم به

ها اخير از نتاي  بررسيماند. درصد آن در خاك باقي مي 96باشند و حدود مصرفي در سال جاري مي

دهد، ميانگين فسفر قابل جذب در اين غرب کشور نشان ميوضعيت فسفر قابل جذب در ديمزارهاي شمال

گرم ميلي 7/6درصد آنها داراي فسفر قابل جذب کمتر از  25باشد که گرم بر کيلوگرم ميميلي 0/12اراضي 

گرم بر کيلوگرم ميلي 7/15تا  7/11درصد  25گرم بر کيلوگرم، ميلي 7/11تا  7/6درصد بين  25کيلوگرم، بر 

باشد. با توجه به اينکه گرم بر کيلوگرم( ميميلي 39تا  7/15گرم بر کيلوگرم )ميلي 7/15درصد بيش از  25و 

باشد، در نتيجه ميزان فسفر لوگرم ميگرم بر کيميلي 9حد بحراني واقعي فسفر قابل جذب براي گندم ديم 
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گرم بر ميلي 9متري و جبران کمبود از سانتي 0-25مورد نياز گندم ديم بر اساس نتاي  تجزيه خاك از عمق 

 5تا  3براي اين منظور، حداقل هر  کيلوگرم در مرحله کاشت به صورت نواري با دستگاه بذرکار خواهد بود.

گيري نمود و آن را مبناي رعه نمونه خاك تهيه و فسفر قابل جذب را اندازهتوان از خاك مزسال يك بار مي

گرم بر کيلوگرم در ميلي 9مصرف کودهاي فسفري قرار داد. چون حد بحراني اين عنصر براي گندم ديم 

باشد و در باشد، در مقادير بيش از آن، نيازي به مصرف کودهاي فسفري براي گندم ديم نميخاك مي

 ( براي اين منظور استفاده نمود.  2توان از جدول )متر از آن ميمقادير ک

 

 وصيه کودهاي فسفري براي گندم ديم بر اساس آزمون خاك )همزمان با کاشت(ت -2جدول 

 فسفر اوليه خاك

 گرم بر کيلوگرم(ميلي)

 †سوپرفسفات تريپل مورد نياز پنتااکيسد فسفر مورد نياز

 )کيلوگرم در هکتار(

9 0 0 

8 7 15 

7 14 30 

6 21 45 

5 28 60 

4 35 75 

3 42 90 

2 49 105 
ان ه دليل يکسآمونيوم براي تامين فسفر مورد نياز گندم ديم، بمقدار مصرف کودهاي سوپرفسفات تريپل و يا فسفات دي: †

از ه ميزان نيتروژن مورد نياسببا اين تفاوت که در مح .باشد( مشابه مي2O2Pدرصد  46بودن درصد فسفر قابل استفاده آنها )

مورد براي اين محصول در  درصد نيتروژن( از مقدار اوره 18گندم ديم بايد مقدار نيتروژن همراه با کود دي آمونيوم فسفات )

 ( کم شود.1جدول )

 

اي که در مورد مصرف کودهاي فسفري بايد به آن توجه شود، رعايت نسبت فسفر به روي قابل مسئله

باشد، زيرا که اين دو عنصر اثرات آنتاگونيستي دارند و مصرف زياد کودهاي ( ميP/Znاك )جذب در خ

به منظور ايجاد تعادل بين شود، در نتيجه فسفري مانع جذب عنصر روي توسط گندم ديم )و بر عکس( مي

در  ويمقادير فسفر مصرفي بايد طوري تنظيم شود که نسبت فسفر به ر ،در خاكقابل جذب فسفر و روي 

براي گندم ديم مصرف کودهاي حاوي روي  ،صورت غير اين . در() نباشد 12 خاك بيش از

گرم بر ميلي 20و يا  15خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه ميزان فسفر قابل جذب در خاك ضروري 
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گرم بر ميلي 67/1 و 25/1کيلوگرم باشد، حداقل مقدار روي قابل جذب در خاك به ترتيب بايد حداقل 

 کيلوگرم باشد.

 نداشته ك وجودهيچ اطالعات قابل استنادي از وضعيت ميزان فسفر قابل جذب در خادر مناطقي که  تذكر:

شت ت نواري براي کادر پائيز به صورکود سوپر فسفات تريپل از کيلوگرم در هکتار  30تا  25ميزان ، باشد

 .گندم ديم مصرف شود

  پتاسيم

 . پتاسيمتر استبيش نيتروژنپتاسيم به وسيله گياه از جذب هر عنصر غذايي ديگري به غير از مقدار جذب 

ر دني ديکي از عناصر مهم تشکيل دهنده بافت گياهي است که قسمت اعظم آن به صورت ترکيبات مع

به  قداري نيزماما کند شود. گياه پتاسيم را به صورت انتخابي )فعال( جذب ميها مشاهده ميسيتوپالسم سلول

م شود. پتاسيصورت جذب غيرفعال و از طريق فضاهاي آزاد يا کاذب بين سلولي ريشه جذب گياه مي

ياهي گعاالت کند و نقش آن بيشتر در فعل و انفو فسفر در ترکيبات سلولي شرکت نمي نيتروژنبرخالف 

ه از طريق اده از آب توسط گيااستف کاراييافزايش توان به هاي مهم اين عنصر در گياه مي. از نقشاست

يش و افزاه الرطوب جاذب به عنوان ترکيبپرولين در گياه و شرکت در توليد ها تنظيم باز و بسته شدن روزنه

هي خود نمو گيا رشد و گياهان بيشتر در موقع .مقاومت نسبتاً طوالني گياه در مقابل تنش رطوبتي اشاره نمود

و  نيزدنجهپرحله ذب قسمت اعظم پتاسيم براي گياهان تيره غالت بين ممثالً ج ،به پتاسيم احتياج دارند

خاك  درپتاسيمي  هايدديم در مناطق نيمه خشك نسبت به افزايش کو گندممعموالً باشد. ميظهور سنبله 

ع ثر مواقباشد که خود در اکدر خاك دهد. شايد علت آن کمي آب قابل استفاده العمل نشان نميعکس

يي يافته هاي شني و يا آبشومعموالً کمبود پتاسيم در خاك آيد.بشمار ميگياهان ننده رشد عامل محدودک

 در. يابدافزايش ميگندم  ها عملکرداغلب در اين خاك يميشود که با مصرف کودهاي پتاسديده مي

دم خاك، گنب جذبل قاهاي به عمل آمده، به دليل باال بودن پتاسيم هاي ايران بنابر آزمايشبسياري از خاك

اك جذب خا از د اين عنصر رنتوانداشته و به اندازه رفع نياز مي يمينيازي به مصرف کودهاي پتاسديم 

گرم بر ميلي 481غرب کشور هاي اخير نشان داد، ميانگين اين عنصر در ديمزارهاي شمال. نتاي  بررسينمايد

تيپيك ديم  باشد، به طوري که تقريباً هيچ مزرعهگرم بر کيلوگرم ميميلي 941تا  161کيلوگرم با دامنه 

ت هاي تحقيقاهاي مختلف در ايستگاهداراي پتاسيم کمتر از حد بحراني در اين منطقه نبود. نتاي  پژوهش

ست، شايد دهد که گندم ديم به مصرف خاکي پتاسيم پاسخ مثبتي نشان نداده اکشاورزي ديم نيز نشان مي

 م در اينرطوبتي حاک يزان پتاسيم قابل جذب از حد بحراني آن در خاك و تنشعلت اصلي آن باال بودن م

گرم بر کيلوگرم گزارش شده ميلي 200باشد. حد بحراني اين عنصر در خاك براي گندم ديم شرايط مي

 شود.نمي است اما همانطوري که بيان شد، در ديمزارهاي ايران مصرف کودهاي پتاسيمي هرگز توصيه
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  مصرفعناصر كم

باشد. از جمله م ميتأمين مقادير مناسب عناصر غذايي يکي از مهم ترين عوامل مؤثر در افزايش عملکرد گند

صر ر از عنان کمتمصرف اشاره نمود که اهميت آنها در تغذيه گياهاتوان به تأمين عناصر کماين عناصر مي

توان بين نمايند، لذا ميق خاك جذب ميبا توجه به اينکه گياهان، اين عناصر را از طري پرمصرف نيست.

ن خاك ريق آزموطت از مواد غذايي خاك و ميزان توليد محصول آنها ارتباطي برقرار نمود. معموالً اين ارتبا

ح هاي کودي در سطهاي توصيهترين روشگيرد که يکي از راي هاي واسنجي صورت ميو انجام آزمايش

 جي عناصرهاي واسننتاي  آزمايش. آيدك ساله همانند گندم بشمار ميجهان براي گياهان زراعي رديفي و ي

، 11، 9غرب کشور حد بحراني آهن، منگنز، روي، مس و بور ا به ترتيب مصرف در ديمزاراي شمالکم

عناصر  گرم بر کيلوگرم براي گندم ديم نشان داد که در صورت پائين بودن غلظت اينميلي 7/0و  8/1، 9/0

مصرف را براي گندم ديم به صورت مصرف خاکي کم( نياز به عناصر3توان بر اساس جدول )در خاك مي

کنش با تحت اثر برهممصرف براي گندم ديم همزمان با کاشت تامين نمود. عدم تامين مناسب عناصر کم

 شود.ميکيفيت دانه گندم و  مصرفکمجذب عناصر منجر به کاهش ساير عناصر معدني 

 

 غرب کشورمصرف براي گندم ديم در شمالحراني و جبران کمبود عناصر کمحد ب -3جدول 

 عنصر غذايي
 جبران کمبود از حد بحراني حد بحراني

 کود مورد نياز )کيلوگرم بر هکتار(
 گرم بر کيلوگرم()ميلي

 سولفات آهن 6/12 1 9 آهن

 سکوسترين آهن 40

 سولفات منگنز 9/8 1 11 منگنز

 اکسيد منگنز 6/12

 سولفات روي 2/5 5/0 9/0 روي

 اکسيد روي 6/1

 سولفات مس 4/9 1 8/1 مس

 اسيدبوريك 1/7 5/0 7/0 بور

 

 
 هاي هرزمبارزه با علف

 تآز يكز كزع   از ب زشت شزعملوي ز   بز ي ز دز  تطقز ي ت يآز كص.زوتز كلفت هز كزوگندزنتکزنزعلف

 تبزدعتيصزه تنبزكالتز  د ز كلفت هبزش ليازچي آز  بن يكزنز كزطييقزهم رزنم  مز ت  آ تعتدآز كزعلف

 يكز كزطييقز خ زنتز كزكبرز  مز)قباز كزشت صز   بززآ تكد ع زنز دزم دتز  وتمز كزو نزوي مزعلف
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ولي زنز لتآز ليكزنبلن تآز يكزد زش ليازنم  .زكنتبزوي آز بلتدكهزولتزعللفه  مزعلف زهتزح زكيت آز  

 تآز  تكببز طتوقز طالعتتز د ئ ز  هز كلفت هزنم  .زويخ ز حقق نزه م  زششه  مز كزعلفوي ز  نتكک

)ج  ناز آز كللفت هز ل   تزول زمل دتز ندهششنمتي  زش زوي آزجل   يآز كز قتن صز  ت تمبز كزعلف  

ز. 6نز5ب4

ز

ز

ز

ز

زوي ز   ب تآز يكزنبنكم بزقتوازه م  زوي آزش ليازعلفز-4ج ناز

ز  ر مز صيفزنتبزهجتدآ

ز)ز دز ولتد 

ز الحظتتزك تمزكمنت  زعلفز تآز يكزحتتس

 تآز يكزوت تدآز كزعلفزل ليز1لزز5/1زشمب زفل ي  ز46ي ز

زوي نبن

زز6 وي  زز4ل

ز يكعلف

زللل

ز     بزخي از يبز20لزز30ز ي نتلتد نحش ب

ز فص و  بزغيو ل ب

ز  دهي  زنزعلف

زز6 وي  زز4ل

زعلفز يك

زوتز ز خلالط قتوا

ز شت تازنزهتن  

زل ليز5/1زوين تك  ز بز.زك

ز

ز

نحش بزو  بزخي ان چ 

زغيو ل بز      ب

زنز فص زهي   و  ب

ز  دعلف

زز6 وي  زز4ل

زعلفز يك

زوتز ز خلالط قتوا

ز شت تازنزهتن  

ز

زوي ز   بوتدي ز تآز يكزكم بزقتوازه م  زوي آزش ليازعلفز-5ج ناز

ز  ر مز صيفزنتبزهجتدآ

ز)ز دز ولتد 

ز الحظتتزكمنت  ك تمززعلفز تآز يكزحتتس

زل ليز5/2ز يل شتتم

ز

نحش زنزچچ بزي الف

زخ ن علف

وي  زز2لزز4

زعلفز يك

چچ زنزي الفزنحش زد زوبليز

زش  . كزفتالديتزش لياز  

نحش زنزچچ بزي الفزل ليز1زهتن  

دنوت  زخ ن زنز بعلف

زشش  ه

وي  زز4لزز6

زعلفز يك

وتز ي نتلتدزنزوين تيت  زقتواز

ز خلالطز  د .

قتول صز خلالطزوتزوين تيت  زنزوي  زعلفزز4لز6نحش زنزچچ بزي الفل ليز مي هزوتزز5/0زتاكشت 
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-دنوت  خ ن زنز بعلفزل ليز  يتمز5/1

زشش  ه

ز ي نتلتدز  د .ز يك

وتزكم بز  د  ن زقتواز خلالطز

زن تص.

ز

ز

ز

ز

زده ز   بوي ز) نز  ظ وي زنزوتدي  تآز يكزنبنقتواز صيفزوي آزش ليازعلفزكم بز-ز6ج نا

نتبز

زهجتدآ

ز  ر مز صيف

ز)ز دز ولتد 

ك تمزز تآز يكزحتتسعلف

زكمنت  

ز الحظتت

نحش بزچچ بزختد ليبزخي از يبزز40زه هتا

نحش زنزوت تدآز كز لم بزي الف

وي زنز تآز يكزوتدي علف

زوي نبن

وي  زز4لزز6

زعلفز يك

 دزج زقتوازه م  زن تص.ز كز

ششصزكفلتوگي  مزوع ز كز

ششزلف صيفز ينزع

زخ    دآزفي تي  .

ز350لزز400ز   ل  

ز يبز

نحش بز لم بزچچ بزخي ا

-نحش زنزوت تدآز كزعلفي الف

زوي وي زنزنبن يكزوتدي  تآ

وي  زز4لزز6

زعلفز يك

 كزششصزكفلتوگي  مبزك يتزنز

ذدتزوع ز كز صيفز ينز

زششزخ    دآزفي تي  .علف

)ج ز تزوي  تزنزوتدي وي نبنز يبزز6/26زكن ينس

ز     

وي  زز4لزز6

ز يكعلف

زلل

وي زنز تآز يكزنبنعلفزل ليز5/1زكهالنل ت

زوي وتدي 

وي  زز4لزز6

 تآزعلف

ز يك

ز حص از دزحتلصزه شزنبت  .

ز

 سن گندم

گردد و هر ساله اراضي وسيعي از مزارع  گندم در ايران محسوب مي گندماين حشره يکي از آفات مهم 

شود. بزاق دهان اين حشره براي گياه سمي بوده و تنها يك سوراخ پاشي ميآفت سم جهت مبارزه با اين

تواند گياه را نابودکند. تغذيه از دانه در مرحله خميري شدن موجب از بين رفتن دانه شده، حال تغذيه مي

آنکه تغذيه در مراحل بعدي رشد موجب چروکيدگي دانه خواهد شد. تغذيه اين حشره در مرحله ظهور 

هائي از زنبوران مبارزه استفاده از دشمنان طبيعي )مانند گونهبراي ممکن است موجب عقيمي گردد.خوشه 

Assolcus, Dissolcus, Trissolcusها، بر هم نزدن پوشش مراتع و (، حفظ پوشش طبيعي گندميان در کوه
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عداد معيني در واحد سطح ها از تکه تراکم سن مادر يا پورهها و  مبارزه شيميائي در صورتيعدم تخريب آن

براي کاهش جمعيت سن و جلوگيري  .شودپيشنهاد مي تجاوز نمايد )طبق توصيه و نظر سازمان حفظ نباتات(

از ريزش آن  از ارتفاعات به مزارع گندم ديم در وهله اول توصيه مي گردد از کاشت اراضي کوهپايه اي، 

ن برداشت سريع محصول گندم به منظور جلو گيري از و بسيار شيبدار )مراتع( جلوگيري شود. همچني فقير

 خسارت سن گندم توصيه شود.

ز


