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 مقدمه:

 و پايين رآمدد با وکشورهايي هادولت که است اساسي مسائل جمله از اورزيپايدارکش 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. نمايد، بستگي فااي 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 هايذاريگسرمايه

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

 و شرايط داتي بهبود توليهاي 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  ورغم کاهش سهم شود. عليليد ميبراي جوامع فقير در کشورهاي در حال توسعه در شرايط ديم تو

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، رعا، تامين به موقع نهادهفني مزرعه

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

 رندگي بينباوي وقوع 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  2019تا  2005هاي ر جهان طي سالميزان توليد گندم د

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

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

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 واريتهات خاك ورزي، توسعه کشت مديريت مزرعه، تغذيه مناسب، انجام اصولي عمليتوان 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

به  هاي زراعي، تهيه بستر بذر با توجههاي اجرايي در خصوص مديريتعملديمزارها به ويژه ارايه دستورال

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،

ت توليد، ها، معرفي ارقام با توجه به نيازهاي اقليمي، کاهش ضايعاها، تامين به موقع نهادهرندهحفاظتي، کا

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 مطلوب يترتيب 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

 برايدر هر اقليم  مديريتي هايروش نتريآسان ازهاي زراعي و مديريت مزرعه ناوبکاشت، رعايت ت

 . 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 ظهور اسهتفادط مناسهب بهه منبا هدف ايجاد شراي 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 داکنندهتعيين ورزي نقشعمليات 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



 3 

 مفيدکاهش تبخير غير -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 

 مختلف، ذخيره آب در خاك  از مسائل اصلي توليد 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. 

ي  کشور بر اساس نتا سرد و معتدل ورزي در اقليمدستورالعمل فني کشت گندم ديم و عمليات خاك

دوين شده هاي زراعي تهيه و تام گرفته در موسسه تحقيقات کشاورزي ديم و بر پايه تناوبتحقيقات انج

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

 باشد.کشور مي معتدل و معتدل سردتوليد و پايداري محصول گندم در ديمزارها مناطق 

 اوب زراعي تن

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  ،يزيکيهاي فکارآمد 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، 

مسائلي از  بلکه با، آوردرا از کار و عوامل توليد در دراز مدت به دست نمي نه تنها حداکثر بازده ،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 .شکست سيستم توليد در کوتاه مدت يا بلند مدت خواهد شد

 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.

 وب زراعيعوامل موثر بر انتخاب تنا

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
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اعي محدودي در آن هاي زرباشد 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 و شو سازگار با اقتصادي مقرون به صرفه کشت بايد از نظر براي 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 

تي در ه حخانواداين 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

شور داراي تنوع زيادي ر کدهاي زراعي راي  دهد 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 تاً ناشيعمد 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

 باشد اما هرمي کننده امکان موفقيت توليد گياهان مختلفوجود وسائل ارتباطي در منطقه تعيينو  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 

 ت مورد کاشت. نيازها و خصوصيات مجموعه محصوال1

 . زمان براي تهيه بستر و پوسيدگي بقاياي گياهي2

 آفات و امراض، هاي هرز. کنترل علف3

 . مقدار باران4

 . رطوبت خاك5

 

 اهداف تناوب زراعي

باشد که با دنبال کردن اهداف زير مي مهمترين هدف اجراي تناوب زراعي، افزايش توليد محصوالت زراعي

 قابل دستيابي است:

http://elmekeshavarzi.ir/
http://elmekeshavarzi.ir/


 5 

 فزايش مواد آلي و پايداري ساختمان خاكا. 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 ي وتوليد پايدار محصوالت کشاورز. 6

 حفظ و افزايش حاصلخيزي خاكاز طريق  وري آبافزايش بهره. 7

 . توليد متنوع محصوالت کشاورزي8
 

  معتدلورزي رايج براي گندم ديم در مناطق هاي زراعي و خاكمهترين تناوب

يهم، دسهرد  معتهدلمعتهدل و هاي پهاييزه و بههاره در اقلهيم با توجه به معرفي ارقام علوفه و نخود براي کاشت

 شود، از اين محصوالت در تناوب با گندم براي پايداري توليد استفاده شود. پيشنهاد مي

  حبوبات ـ گندم

ر د هوا روژنها در تثبيت نيتنخود است که به دليل نقش مهمي که لگوم –تناوب غالب گندم  معتدلدر اقليم  

راي بت حبوبات راي تهيه زمين بعد از برداشيات الزم باي برخوردار هستند. عملخاك دارند، از اهميت ويژه

 کشت گندم به شرح زير است: 

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

يواتور ز کولتااستفاده  اگر کشت حبوبات بهاره باشد،اولويت دوم کاشت در سيستم کم خاکورزي بطوريکه 

وبات + کاشت گندم در پاييز و اشت حبمتر توام با غلتك بعد از بردسانتي 8-10جه غازي به عمق با تيغه پن

متر  سانتي 20الي  15به عمق حداکثر  ساقه سخت اگر کشت حبوبات پاييزه باشد، شخم با گاوآهن قلمي

 صورت گيرد. بعداز برداشت حبوبات + کاشت گندم در پاييز

 گندم -آيش

ر پاييز قه سخت دوع سااز برداشت گندم در تابستان، استفاده از گاوآهن قلمي )چيزل( از ن در اين سيستم بعد

در بهار  هاي عموميشعلفکو قبل از بارندگي + کاربرد  گندممتر بعد از برداشت سانتي 20 -25به عمق 

 د. شوهاي هرز توصيه ميبه منظور حفظ رطوبت خاك و کنترل علفهاي هرز متناسب با نوع علف

  نکته مهم در هنگام کار با گاوآهن چيزل اين است که خاك بايد نسبتاً خشك باشد. تذكر:

  گلرنگ ـ گندم

  No-tillده کارن باکاشت مستقيم گندم اولويت اول کاشت در سيستم کشاورزي حفاظتي و در اين سيستم 
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متر + سانتي 15مق حداکثر عورز مرکب به خاكاستفاده از اولويت دوم کاشت در سيستم کم خاکورزي و 

 کشت گندم

 گندم–علوفه 

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

  :عمليات الزم براي تهيه بستر بذر شامل يکي از دو روش زير براي کاشت گندم باشد

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

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

 کشت گندم

 

 معتدلدر اقليم براي كاشت  گندم رقام مناسب ا

  باشد:ارقام بشرح زير  مي مناسب براي کشت در اين اقليم شامل نان گندم ارقام

راو، پجام، هور، راد،  ،ريژاو ميليمتر : براي اين مناطق ارقام گندم 400مناطق معتدل با بارندگي بيشتر از  -1

 .شودصيه ميبراي کاشت تو مهر و شاالن، کمال، رحمت ايوان،، 2آذرصدرا، هشترود، باران، واران، 

د، صدرا، هشترو يژاو،رجام،   گندم ميليمتر : براي اين مناطق ارقام 400از  کمتر مناطق معتدل با بارندگي -2

 .شوده ميبراي کاشت توصي سرداري و  ، اوحدي، هما شاالن، کمال،  رحمت، 2آذرباران، واران، 

 ،ذهاب ،ساجيبوده و ارقام   دوروم هايگندممناسب كاشت اقليم اين مناطق معتدل و معتدل گرم  -3

ه ببوده و  يفيت خوب سمولينا برخورداراست که از ک در اين مناطق کشتمناسب براي   و تابشسپند

 .باشندميبيماريها نيز مقاوم 

و، قام ريژاشت ارکدر مناطقي از اقليم معتدل که اکثر سالها امکان توسعه بيماري زنگ زرد وجود دارد  -4

 شودهشترود، ساجي، ذهاب، مهر و ايوان توصيه مي هور، جام، راد، صدرا، پراو،

 ، راد،هور، جامو،پرا، ريژاوشامل گندم هاي   معتدلدر اقليم  اري تکميليآبيبراي  گندم  ارقام مناسب -5

است.    و تابش پندس ، ذهاب ،باران ، 2آذر ،ساجيواران، شاالن،  ، صدراهشترود، هومان، شاداب،ايوان، 

  .خواهد بود مرحله پرشدن دانهدر  آبياري دوم زمان  ظهور ساقه ودر اولين آبياري 

 

 

 سرد و معتدل ديم کشور معتدل ق درمناطبراي کاشت اقليمي و ارقام مناسب مشخصات  -1جدول

 ارقام مناسب براي كشت استانهاي هدف اقليم

مهر، رصد، سائين، مهر،  ، هور، راد،جام: اولويت اولمناطق سردسير استان اردبيل و مناطق سرد و معتدل سرد )مستعد براي 
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 بيماري 

 (زرد زنگ

شمال آذربايجانشرقي، كردستان و كرمانشاه و ساير 

 نقاط مشابه

صدرا،  اولويت دوم: تك آب، ايوان شاداب، هومان،

 وواران هشترود و باران

جنوب آذربايجانشرقي، آذربايجانغربي، كردستان،  سردسير و خشك

 زنجان، همدان، مركزي، قزوين،قسمتي از كرمانشاه و

 فارس،كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال و بختياري

را، باران، هشترود، واران، مهر، شاالن، كمال، صد

 2، اوحدي، هما و آذراولويت دومرحمت 

مناطق سرد و 

 پرباران

 قسمترهاي از آذربايجانغربي، كردستان، كرمانشاه و

 و ساير مناطق مشابه لرستان

 -تك آب -واران، پراو، صدرا، باران، هشترود جام، هور، 

 يژاو )فقط در كرمانشاه(ر -مهر

قسمت هاي از استانهاي ايالم، فارس، كرمانشاه و  ناطق معتدلم

 لرستان،همدان و مركزي و ساير مناطق مشابه

 و،واران، پرا جام، تابش، ايوان، ريژاو، ذهاب، ساجي،

 صدرا، باران، هشترود، شاالن و مهر

 هرمود و اولويت اول صدرا، واران، ايوان، باران، هشتر خراسان رضوي و شمالي شمال شرق كشور

اولويت دوم: كمال، شاالن، رحمت، اوحدي )ارقام 

اولويت دوم به زنگ حساس ولي به تنش خشكي 

 مقاوم اند(

آبياري تكميلي در 

 مناطق سرد

آذربايجانشرقي، آذربايجانغربي، كردستان، زنجان، 

و  همدان، مركزي، قزوين،قسمتي از استانهاي كرمانشاه

 محال و بختياريفارس،كهگيلويه و بويراحمد، چهار

و، سائين، ،رصد، پرا ، هومان، شاداب،جام آب،-تك

 2واران، صدرا، هشترود و باران، آذر

آبياري تكميلي در 

 مناطق معتدل

قسمتي از استانهاي كردستان، همدان، مركزي، 

 كرمانشاه و فارس، خراسان شمالي و رضوي

 ،واران، تابشريژاو، پراو، ساجي ، ذهاب، جام، هور،

 2هشترود و باران،ايوان، آذرصدرا، 

 

 

 

 تاريخ كاشت 

هاي مختلف آن )زمستانه، بهاره و بينهابين( عمومهاً نظر از تيپ رشد ارقام و واريتهکشت گندم در ايران صرف

 چون است آميزمخاطره گياهان از بسياري براي خشك خاك در بذر کاشتگيرد. در فصل پائيز انجام مي

 نباشهد، ولهي کهافي گيهاه رشد ادامه و شدن سبز براي ، وليکافي زدن جوانه جهت ستا ممکن بارندگي

 کامل شدن سبز و زدن جوانه بين خشکي دوره چند مؤثري بطور مي توانند که جو و گندم نظير گياهاني

 گهرفتن نظهر در بها شهكخ خاك در کاشت کشت نمود. خطر شرايط دراين مي توان را نمايند تحمل را

 ابتهداي آسهماني نزوالت از مؤثر استفاده رشد و فصل شدن تر طوالني اثر در که عملکرد افزايش احتمال

شهت گنهدم مهوقعي باشهدکه در صهورت وقهوع بايهد زمهان کا. است توجيه مي شود قابل رشد حاصل فصل

ما ها در پهائيز بهراي ورود بهه فصهل زمسهتان وسهراهچههبارندگي موثر، فرصت زماني الزم براي رشد اوليه گي

زده، سهرعت )ورناليزاسيون( وجود داشته باشهد. تغييهرات دمها در مزرعهه بهر ميهانگين تعهداد بهذرهاي جوانهه

 گذارد. زني و سبزشدن يکنواخت تأثير ميجوانه

 : شامل معتدلاقليم تاريخ کشت مناسب براي گندم ديم در  

 .خواهد بود قبل از اولين بارندگي موثر پاييزهو آبان 15تا ر ماه مه 15 تاريخ کاشت از
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 روش كاشت  

 .متر در گنهدمسهانتي 4-5متر بهه عمهق حهداکثر سهانتي 15-17استفاده از خطي کار با فاصله خطهو  کشهت 

بهين دو  هاي کم  امري مهم در زراعت غالت ديم مهي باشهد. چهرا کهه فاصهله زيهاددستيابي به فاصله رديف

ر واحهد تر عدم يکنواختي بذر دديف کشت موجب رشد بيشترعلف هاي هرز، افزايش تبخير و از همه مهمر

کارههايي بها موجب کاهش عملکرد محصول خواهد شد. لهذا خطيوسطح )افزايش تراکم در روي رديف( 

کهرد لفاصله خطو  کمتر و نيز داراي قابليت حفظ فواصل خطو  در حهين کاشهت تهاثير مثبتهي بهرروي عم

ه فواصل خطو  بسانتيمتر نسبت  15گندم مي توانند داشته باشند. عملکرد گندم ديم در فاصله بين دو رديف 

د شهتهراکم توصهيه شهده باعهث خواههد  با رعايتکشت زياد، افزايش مي يابد. فواصل خطو  کشت کمتر 

ه و زن ههزار دانهطول سهنبله، وباعث افزايش تعداد پنجه،  و در نتيجهها در روي رديف بيشتر فواصل بين بوته

 ارتفاع گياه و نهايتاً عملکرد دانه در مقايسه با کشت متراکم با فاصله خطو  بيشتر شود.

 هاي کاشهت مسهتقيم بهراي کشهتاگر از دستگاه. استفاده از خطي کار با قابليت جايگذاري کود در زير بذر

د، چهون راي شيار بازکن تيغه اي دارند استفاده شهوهاي که داشود از  دستگاهگندم استفاده شود، پيشنهاد مي

 .سانتيمتر زير بذر جايگذاري کنند 4در عمق  توانند کود رااين دستگاهها مي

 

 ميزان بذر   

 گندم نانرقام ادانه در مترمربع بر اساس وزن هزار دانه در  300 -3 50ميزان بذر بر اساس تعداد 

وقع کاشت ممصرف بذر بيشتر در واحد سطح در . واهد بودخ کيلوگرم در هکتهار( 110 -150)حدود 

انه دموجب تشديد تنش خشکي، کاهش ظرفيت پنجه زني و نهايتا چروك شدن بذور و کاهش عملکرد 

 خواهد شد.

 کمتررصد د 10شود که ميزان بذر توصيه مي و خطر خشکي ممتد و گرما توجه: در مناطقي با بارندگي کمتر

 شود.شده در نظر گرفته توصيه بذر  از مقدار

 عمق كاشت 

سانتيمتر در نظر گرفته مي شود. از عهواملي  5 الي 4 گندم ديمدر مناطق سردسيرکشور عمق کاشت مناسب   

ثرند مي توان به ويژگيهاي رقم از نظر طول کلئوپتيل، اندازه و ميزان پروتئين دانه ؤکه در عمق کاشت گندم م

کاهش عملکرد را به شده که تعداد پنجه بارور وکاهش هش درصد سبز اشاره نمود. کاشت عميق موجب کا

. تاثير منفي کاشت عميق در کشت هاي دير به دليل کنهد شهدن سهرعت جوانهه زنهي در داشت خواهد دنبال
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 10ههاي بيشهتر از هاي انجام يافته بيانگر کاهش درصد سبز در عمقخاك سرد بيشتر نمايان مي شود. بررسي

 باشد.سانتي متر مي 

  .تذکر: منظور از عمق کاشت، مقدار خاك قرار گرفته بر روي بذر مي باشد

 

 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 نللتكنازيد شتلل ا زوللبزكلل ز دز للر دز2ولل زنتللبص يف  ش نللتكنازي ي ي نلل  ز

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

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

ز

 عمق جايگذاري كود 

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

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

 قيم برايهاي کاشت مستاگر از دستگاهتاثير مثبتي روي عملکرد محصول دارند.  را دارا هستند،بستر بذر 

ود، شد استفاده داراي شيار بازکن تيغه اي دارنهاي که شود 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 زني، براي ادامهبذر گندم پس از کشت در خاك مناسب و جوانه

 بر کود مقدار تنظيم ديمزارها، در گياهي تغذيه اساسي رخوردار باشد. مسئلهاي مناسبي بشرايط تغذيه

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

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

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

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

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

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 ميدر هر مزرعه پس از انجام تجزيه خاك و نتاي  آزمايش
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ترين روش نتاي  بلند مدت پاسخ گياه به اين کودها در شرايط وص نياز نيتروژني گندم ديم مناسبخص

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

و از بين رفتن شکي از عوامل تشديد کننده اثرات تنش خ هاي گذشته،در بهار در بسياري از مناطق طي سال

کاربرد اين  با توجه به نقش و اهميتدر نتيجه، بوده است. مزارع گندم در مناطق مختلف )سرد تا معتدل( 

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

  نيتروژن 

يتروژن آيد. کمبود نشد گندم ديم بشمار مينيتروژن بعد از تنش آبي دومين فاکتور محدودکننده ر

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

 وشکل بوده مبيني بودن وضعيت رطوبتي خاك و اثرات آن بر رشد و توسعه گياه ديم به دليل غيرقابل پيش

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

 . (1باشد )جدول ميزان بارندگي سال زراعي در ارقام مختلف متفاوت مي

هکتار اوره به  کيلوگرم در 100ورزي مرسوم: در شرايط خاكدر مناطق مستعد و پربارش اين اقليم الف( 

ه برگي تا کيلوگرم اوره در هکتار به صورت سرك در اوايل بهار )س 30صورت جايگذاري در پائيز + 

 هاي بهاريهمزمان با بارندگي زني(پنجه

 110: ورزي حداقلورزي و يا خاكدر شرايط بدون خاك در مناطق مستعد و پربارش اين اقليم ب(

تار به صورت ه در هککيلوگرم اور 30الي   40کيلوگرم در هکتار اوره به صورت جايگذاري در پائيز + 

 هاي بهاريزني( همزمان با بارندگيسرك در اوايل بهار )سه برگي تا پنجه

وره از کل نياز اکيلوگرم در هکتار  22ها( کشت شود، ميزان گر گندم در تناوب با علوفه و نخود )لگوم ا -3

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

 

 عتدل ديمم 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

معتدل
 

 معتدل پربارش

(500-350) 

 رسومم

 و تابش ساجی سپند،ریژاو، ذهاب )دوروم(،

صدرا،  پراو،ایوان، واران، جام، هور، راد، )دوروم(، 

 مهر وكمال رحمت، باران، هشترود، شاالن، 

  .2آذر

 

 

100 30 - 

 † 30 110 ، تابشساجی سپند،ریژاو، ذهاب )دوروم(،-كم خاک
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واران، ایوان، پراو، صدرا، جام، هور، راد، )دوروم(،  ورزی

 مهر وكمال رحمت، ن، هشترود، شاالن، بارا

  .2آذر

 

بدون 

 ورزیخاک

م، ،سپند، ساجی )دوروم(، جا، تابش ریژاو، ذهاب 

هشترود،  هور، راد، واران، ایوان، پراو، صدرا، باران،

 . 2شاالن، كمال رحمت، مهر و آذر
110 40 † 

 كم بارش

(350-300) 

 مرسوم

م، ساجی )دوروم(، جا ،سپند،ریژاو، ذهاب ، تابش 

هشترود،  هور، راد، واران، ایوان، پراو، صدرا، باران،

 . 2شاالن، كمال رحمت، مهر و آذر
75 0 - 

-كم خاک

 ورزی

)دوروم(،سپند، ساجی ، تایش ریژاو، ذهاب 

 درا،، ص)دوروم(، جام، هور، راد، واران، ایوان، پراو

باران، هشترود، شاالن، كمال رحمت، مهر و 

  .2آذر

85 0 † 

بدون 

 ورزیخاک

)دوروم(،سپند، ساجی ، تابش ریژاو، ذهاب 

 درا،، ص)دوروم(، جام، هور، راد، واران، ایوان، پراو

باران، هشترود، شاالن، كمال رحمت، مهر و 

 . 2آذر

100 0 † 

پاشي ولرك، از محلشود به جاي مصرف کود ستوصيه مي ،کمتر است ي آنهاهاي بهاردر مناطقي که ميانگين بارندگي: †

پاشي اوره را به ميزان حلولم استفاده شود.ديم دهي گندم اوره در بهار و در مرحله اوايل ساقهدرصد  4تا  3ميزان به  نيتروژن

 نمود. هاي سازگار استفادهکشتوان با مخلو  همزمان با علفليتر محلول در هکتار مي 500الي  400

متر زير بستر بذر سانتي 6طوري که کود نيتروژني حدود حتماً بايد زير بستر بذر باشد، بهمصرف پائيزي کود اوره  :1تذكر 

بذر منجر به سوزش بذور  کيلوگرم در هکتار با 25قرار بگيرد، در غير اين صورت اختال  کودهاي نيتروژني به ميزان بيش از 

سخ گرفته وژني پاکه از مصرف پائيزي کودهاي نيترگردد. الزم به ذکر است که در مناطقي و سبز نايکنواخت مزرعه مي

 شود، شرايط مصرف کودهاي نيتروژني از لحاظ جايگذاري صحيح به داليل مختلف وجود ندارد.نمي

زني و اطمينان برگي تا پنجهبيني شده در جدول بايد در اولين فرصت در بهار و در مرحله سهمقدار کود سرك پيش: 2تذكر 

هاي بهاري ارندگيب( انجام بگيرد و 1هاي بهاري مصرف شود. ا گر مصرف پائيزي نيتروژن مطابق با جدول )ياز تداوم بارندگ

والي( باشد، نيازي به مصرف متر در دو روز متميلي 15ها غيرموثر )کمتر از اتفاق نيافتند و يا توزيع آن نامنظم و بارندگي

ودهاي ف سرك کناشي از مصرسوزي دليل اثرات منفي و احتمال گياه بهبيني شده نخواهد بود. ضمناً کودهاي سرك پيش

 .نباشدکيلوگرم در هکتار اوره بيشتر  40الي  30مقدار مصرف سرك از نيتروژني، 

تشوي شس تدلمعمطابق تحقيقات انجام گرفته در موسسه تحقيقات کشاورزي ديم در شرايط ديمزارهاي مناطق  :3تذكر 

اعتماد  شاورزان باکتيجه وجود ندارد و مطرح نمودن چنين مسائلي پايه و استناد علمي ندارد، در ن نيتروژن در مصرف پائيزي

که اين  صرف نماينداري( متوانند نيتروژن مورد نياز غالت ديم را در پائيز همزمان با کاشت )حتماً به صورت جايگذکامل مي

 دهد.هش ميطور چشمگيري کاعمل تلفات نيتروژن به صورت تصعيد را به

رف شود. نحوه مصهاي فسفات مخصوص تلقيح گندم توصيه ميمصرف کودهاي بيولوژيك ازتوباکتر و حل کننده :4تذكر 

 1الي  5/0يم دهاي مايع تلقيح خواهد بود. ميزان مصرف مايه تلقيح در شرايط روي بسته بر مطابق دستورالعمل درج شده

 رفته شود.کيلوگرم بيشتر از شرايط آبي در نظر گ
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 فسفر 

في ن فسفر کاها قادر به تأميمهمترين عنصر غذايي مورد نياز گياهان است. اکثر خاك پس از نيتروژنفسفر 

اي  ردان چن يبراي رسيدن به عملکردهاي مناسب نيستند. معموالً در مناطقي که مصرف کودهاي فسفر

اند ك نتوبودهاي شديد، ممکن است خاکمبود اين عنصر در خاك بسيار مرسوم است و در کم ،باشدنمي

طور شان، بهلت انحالامالح فسفر به علت پايين بودن قابلي. از سوي ديگر، هيچ فسفري براي گياه تأمين کند

د تولي هاي قليايي به وسيله آهك، امالحي راشوند. اين عنصر در خاكيکنواخت در خاك پخش  نمي

اي ينرو کودهااز گيرند. و به دشواري مورد استفاده گياهان قرار ميباشند نمايد که به سختي قابل حل ميمي

رار قر غذايي ن عنصفسفري حتماً بايد به صورت نواري مصرف شوند تا اوالً ريشه پس از رشد در تماس با اي

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

ز فسفر درصد ا 4طور ميانگين قادر به جذب حدود م گرفته در موسسه ديم، غالت ديم بهتحقيقات انجا

ها اخير از نتاي  بررسيماند. د آن در خاك باقي ميدرص 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 يليم 7/15تا  7/11درصد  25گرم بر کيلوگرم، ميلي 7/11تا  7/6درصد بين  25بر کيلوگرم، 

که باشد. با توجه به اينبر کيلوگرم( مي گرمميلي 39تا  7/15گرم بر کيلوگرم )ميلي 7/15درصد بيش از  25و 

باشد، در نتيجه ميزان فسفر گرم بر کيلوگرم ميميلي 9حد بحراني واقعي فسفر قابل جذب براي گندم ديم 

گرم بر ميلي 9متري و جبران کمبود از سانتي 0-25مورد نياز گندم ديم بر اساس نتاي  تجزيه خاك از عمق 

 5ا ت 3ل هر ، حداقبراي اين منظور صورت نواري با دستگاه بذرکار خواهد بود.کيلوگرم در مرحله کاشت به 

بناي گيري نمود و آن را متوان از خاك مزرعه نمونه خاك تهيه و فسفر قابل جذب را اندازهسال يك بار مي

ر گرم بر کيلوگرم دميلي 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 )مقادير کمتر از آن مي

 

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

 فسفر اوليه خاك

 گرم بر کيلوگرم(يميل)

 †سوپرفسفات تريپل مورد نياز پنتااکيسد فسفر مورد نياز

 )کيلوگرم در هکتار(

9 0 0 
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8 7 15 

7 14 30 

6 21 45 

5 28 60 

4 35 75 

3 42 90 

2 49 105 
ان دليل يکس به آمونيوم براي تامين فسفر مورد نياز گندم ديم،مقدار مصرف کودهاي سوپرفسفات تريپل و يا فسفات دي: †

از به ميزان نيتروژن مورد نيبا اين تفاوت که در محاس .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 شود1جدول )
 

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

دهاي باشد، زيرا که اين دو عنصر اثرات آنتاگونيستي دارند و مصرف زياد کو( ميP/Znجذب در خاك )

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

در  ير به رومقادير فسفر مصرفي بايد طوري تنظيم شود که نسبت فسف ،در خاكقابل جذب فسفر و روي 

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

گرم بر يليم 20و يا  15خاك خواهد بود. به عنوان مثال، چنانچه ميزان فسفر قابل جذب در ضروري 

گرم بر ميلي 67/1و  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 کتار کيلوگرم در ه 30تا  25ميزان ، باشد

 .گندم ديم مصرف شود

  پتاسيم

بيشتر است. پتاسيم  نيتروژنمقدار جذب پتاسيم به وسيله گياه از جذب هر عنصر غذايي ديگري به غير از 

ات معدني در يکي از عناصر مهم تشکيل دهنده بافت گياهي است که قسمت اعظم آن به صورت ترکيب

مقداري نيز به اما کند شود. گياه پتاسيم را به صورت انتخابي )فعال( جذب ميها مشاهده ميسيتوپالسم سلول

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

آن بيشتر در فعل و انفعاالت گياهي کند و نقش و فسفر در ترکيبات سلولي شرکت نمي نيتروژنبرخالف 

استفاده از آب توسط گياه از طريق  کاراييافزايش توان به هاي مهم اين عنصر در گياه مي. از نقشاست
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و افزايش جاذب الرطوبه  به عنوان ترکيبپرولين در گياه و شرکت در توليد ها تنظيم باز و بسته شدن روزنه

گياهان بيشتر در موقع رشد و نمو گياهي خود  .ابل تنش رطوبتي اشاره نمودمقاومت نسبتاً طوالني گياه در مق

و  نيزدمثالً جذب قسمت اعظم پتاسيم براي گياهان تيره غالت بين مرحله پنجه ،به پتاسيم احتياج دارند

در خاك پتاسيمي  هايديم در مناطق نيمه خشك نسبت به افزايش کود گندممعموالً باشد. ميظهور سنبله 

باشد که خود در اکثر مواقع در خاك دهد. شايد علت آن کمي آب قابل استفاده العمل نشان نميکسع

هاي شني و يا آبشويي يافته معموالً کمبود پتاسيم در خاك آيد.بشمار ميگياهان عامل محدودکننده رشد 

در . يابديش ميافزاگندم  ها عملکرداغلب در اين خاك يميشود که با مصرف کودهاي پتاسديده مي

خاك، گندم قابل جذب هاي به عمل آمده، به دليل باال بودن پتاسيم هاي ايران بنابر آزمايشبسياري از خاك

د اين عنصر را از خاك جذب نتوانداشته و به اندازه رفع نياز مي يمينيازي به مصرف کودهاي پتاسديم 

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

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

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

دهد که گندم ديم به مصرف خاکي پتاسيم پاسخ مثبتي نشان نداده است، شايد نشان ميکشاورزي ديم نيز 

رطوبتي حاکم در اين  علت اصلي آن باال بودن ميزان پتاسيم قابل جذب از حد بحراني آن در خاك و تنش

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

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

  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 کمتاهميت آنها در تغذيه گياها مصرف اشاره نمود کهتوان به تأمين عناصر کماين عناصر مي

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

ن خاك ريق آزموط  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 نجي صورت ميهاي واسو انجام آزمايش

 جي عناصرهاي واسننتاي  آزمايش. آيدجهان براي گياهان زراعي رديفي و يك ساله همانند گندم بشمار مي

، 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

نش با برهمک تحت اثرمصرف 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 
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 غرب کشورمصرف براي گندم ديم در شمالد بحراني و جبران کمبود عناصر کمح -3جدول 

 عنصر غذايي
 جبران کمبود از حد بحراني حد بحراني

 کود مورد نياز )کيلوگرم بر هکتار(
 ر کيلوگرم(گرم ب)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
ز حدي زياد است که گاهي منجر به از بين بردن بيش اوزه به ، امرگندمهاي هرز مزارع زيان وخسارت علف

شهوند  رقابهت بهين محسوب مي گندمهاي هرز رقيب بسيار بزرگي براي گردد. علفدرصد محصول مي 50

د غهذائي اين دو از لحاظ جذب رطوبت )مخصوصاً در مناطق کم آب(، استفاده از نور آفتاب و جهذب مهوا

براي کهاهش شود.گندم ديم مي عملکردکمي و کيفي کاهش  سببي هرز هاموجود در خاك است. علف

توان به مبارزه مکهانيکي، هاي گوناگوني وجود دارد که ميهاي هرز و مبارزه با آنها، راهعلفجمعيت دادن 

اقل امهي، بهه حهدد، عدم استفاده از کود نپوسيده تناوب رعايتمبارزه زراعي )استفاده از بذر بوجاري شده، 

هاي مورد استفاده در زراعت گنهدم را کشنيدن عمليات تهيه زمين( و مبارزه شيميائي اشاره نمود. علفرسا

ويخل ز قققل نزز.هاي باريك برگ تقسهيم نمهودهاي پهن برگ و علف کشکشتوان به دو دسته علفمي

 كللفت  زز آ لتزول زمل دوز ند شل نمتي  زشل زولي آزوگل   يآز كز قتن لصز  ت لتمبز كزعگل ه م  ز  

ز. 6نز5ب4يو  ناز   

 

ز

زويگز   ب تآز يكزنبنكم بزقتوازه م  زوي آزش ليازعگ ز-4و ناز

ز  ر مز صيفزنتبزهجتدآ

زيز دز ولتد 

ز الحظتوزك تمزكمنت  زعگ ز تآز يكزحتتس

 تآز يكزوت تدآز كزعگ زل ليز1لزز5/1زشمب زفگ ي  ز46ي ز

زويگنبن

زز6 وي  زز4ل

ز يكعگ 

زللل

ز     بزخي از يبز20لزز30ز ي نتلتد زز6نحش ب زوتزوي  زز4ل ز خلالط قتوا
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ز فص و  بزغيو گ ب

ز  دهي  زنزعگ 

ز شت تازنزهتن  زعگ ز يك

زل ليز5/1زوين تك  ز بز.زك

ز

ز

نحش بزو  بزخي ان چ 

زغيو گ بز      ب

زنز فص زهي   و  ب

ز  دعگ 

زز6 وي  زز4ل

زعگ ز يك

زوتز ز خلالط قتوا

ز شت تازنزهتن  

ز

ز

ز

ز

زويگز   بوتدي ز تآز يكزكم بزقتوازه م  زوي آزش ليازعگ ز-5زو نا

ز  ر مز صيفزنتبزهجتدآ

زيز دز ولتد 

ز الحظتوزك تمزكمنت  زعگ ز تآز يكزحتتس

زل ليز5/2ز يگ شتتم

ز

نحش زنزچچ بزي الف

زخ ن عگ 

وي  زز2لزز4

زعگ ز يك

چچ زنزي الفزنحش زد زوبليز

زش  . كزفتالديتزش لياز  

نحش زنزچچ بزي الفزليل ز1زهتن  

دنوت  زخ ن زنز بعگ 

زشش   

وي  زز4لزز6

زعگ ز يك

وتز ي نتلتدزنزوين تيت  زقتواز

ز خلالطز  د .

ل ليز مي  زوتزز5/0زكشت تا

زل ليز  يتمز5/1

نحش زنزچچ بزي الف

-دنوت  خ ن زنز بعگ 

زشش   

وي  زعگ زز4لز6

ز يك

قتوگ صز خلالطزوتزوين تيت  زنز

ز ي نتلتدز  د .

وتزكم بز  د  ن زقتواز خلالطز

زن تص.

ز

ز

زويگزي نز  ظ د  ز   بويگزنزوتدي  تآز يكزنبنقتواز صيفزوي آزش ليازعگ زكم بز-ز6و نا

نتبز

زهجتدآ

ز  ر مز صيف

زيز دز ولتد 

ك تمزز تآز يكزحتتسعگ 

زكمنت  

ز الحظتو

نحش بزچچ بزختد ليبزخي از يبزز40زه هتا

 كزنحش زنزوت تدآز گم بزي الف

ويگزنز تآز يكزوتدي عگ 

وي  زز4لزز6

زعگ ز يك

 دزو زقتوازه م  زن تص.ز كز

ششصزكفلتوگي  مزوع ز كز

ش ز صيفز ينزعگ 
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زخ    دآزفي تي  .زويگنبن

ز350لزز400ز   ل  

ز يبز

نحش بز گم بزچچ بزخي ا

-نحش زنزوت تدآز كزعگ ي الف

زويگويگزنزنبن يكزوتدي  تآ

وي  زز4لزز6

زعگ ز يك

ششصزكفلتوگي  مبزك يتزنزز ك

ذدوزوع ز كز صيفز ينز

زش زخ    دآزفي تي  .عگ 

 تزيو زويگ تزنزوتدي ويگنبنز يبزز6/26زكن ينس

ز     

وي  زز4لزز6

ز يكعگ 

زلل

ويگزنز تآز يكزنبنعگ زل ليز5/1زكهالنل ت

زويگوتدي 

وي  زز4لزز6

 تآزعگ 

ز يك

ز قص از دزحتلصزه  زنبت  .

ز

 

 سن گندم

ندم گ گردد و هر ساله اراضي وسيعي از مزارع در ايران محسوب مي گندمن حشره يکي از آفات مهم اي

شود. بزاق دهان اين حشره براي گياه سمي بوده و تنها يك سوراخ آفت سمپاشي مي جهت مبارزه با اين

حال  انه شده،ن رفتن دتواند گياه را نابودکند. تغذيه از دانه در مرحله خميري شدن موجب از بيتغذيه مي

هور حله ظآنکه تغذيه در مراحل بعدي رشد موجب چروکيدگي دانه خواهد شد. تغذيه اين حشره در مر

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

Assolcus, Dissolcus, Trissolcusها، بر هم نزدن پوشش مراتع و ان در کوه(، حفظ پوشش طبيعي گندمي

ها از تعداد معيني در واحد سطح که تراکم سن مادر يا پورهها و  مبارزه شيميائي در صورتيعدم تخريب آن

لوگيري جعيت سن و براي کاهش جم .شودپيشنهاد مي تجاوز نمايد )طبق توصيه و نظر سازمان حفظ نباتات(

، هپايه اياضي کومزارع گندم ديم در وهله اول توصيه مي گردد از کاشت اراز ريزش آن  از ارتفاعات به 

 گيري از ر جلوو بسيار شيبدار )مراتع( جلوگيري شود. همچنين برداشت سريع محصول گندم به منظو فقير

 خسارت سن گندم توصيه شود.

 تنظيم بذركارها

د کهه باعث مهي شهو رها آشنا نيستند و اين کاراکثر رانندگان تراکتورها با نحوه تنظيم بذرکارها و خطي کا  

 موجهبگهردد کهه کشهت  بذر بصورت صحيح تنظيم نشود و مزرعه بصورت متراکم و يا تنكريزش ميزان 

 د:توصيه مي شو لذا موارد زير شد.کاهش عملکرد خواهد 

 .کاليبراسيون دستگاه -
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 .آچارکشي دستگاه -

 .تنظيمات براساس عمق کاشت مورد نظر -

 .هازديد لوله هاي سقو   دريچه هاي ريزش   موزع بذر و کود و شياربازکنبا -

  .در هنگام کاشت دستگاههاي مورد نظر توسط متخصصين ماشين آالت تنظيم شود -

 

 

 

 

 

 


