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  :پیشگفتار

غالت به . استتأمین امنیت غذایی مردم هر کشور بدون تردید به استقالل و امنیت ملی آنها گره خورده 
حدود یک . شود  میلیون تن در سال در کل جهان تولید می1800عنوان غذاي اصلی انسان بطور متوسط حدود 

 میلیون تن آن توسط کشورهاي تولیدکننده 500 که باشد  میلیون تن آن گندم می600سوم این مقدار یعنی حدود 
 30  از این مقدار،.شود هانی خرید و فروش می تجارت جي  میلیون تن باقیمانده در عرصه100 مصرف و فقط

 میلیون تن 19 تا 18 اتحادیه اروپا، ي ه میلیون تن به وسیل20 میلیون تن توسط کانادا، 19میلیون تن توسط آمریکا، 
  . شود  آرژانتین تولید و عرضه میي ه میلیون تن باقیمانده به وسیل10 تا 8 استرالیا و حدود ي هآن به وسیل

  سال دیگر هیچ16 یعنی حدود 2020د که تا پایان سال نده  چند سال اخیر نشان میي  منتشرشدهگزارشات
 مصرف ي ه یعنی هر کشور تولیدکننده، به اندازد،گونه غالت مازاد بر نیازي براي صادرات تولید نخواهد نش

 قادر به خرید نخواهیم  به عبارت دیگر حتی اگر پول نقد جهت خرید گندم موجود باشد؛نماید خود تولید می
  . بسیار جدي و مهم می باشدامري  بنابراین تالش به منظور  خودکفایی . بود

کند، ما   سیاسی نیز پیدا میي هه بلکه در بعضی مواقع وج، اقتصادي نداردي هباتوجه به اینکه گندم فقط جنب
گندم با متوسط سطح . باشیم ر میبه عنوان خدمتگزاران در این بخش موظف به تأمین امنیت غذایی مردم کشو

ترین محصول   درصد آن آبی است مهم36 درصد آن دیم و 64 هکتار که  میلیون4/6زیرکشتی معادل 
 عالوه بر نقش مهمی که این محصول با اهمیت در تغذیه دارد، مراحل . شود کشاورزي کشور محسوب می

. که این محصول سهم بسزایی نیز در اشتغال داشته باشدمتعدد تولید، توزیع و تبدیل گندم به نان باعث شده است 
 درصد آن آبی و 65 هزار هکتار که حدود 500سطح زیر کشت گندم در استان خوزستان بطور متوسط معادل 

  . باشد  درصد آن دیم می35
یلون   میزان خرید گندم مازاد برمصرف کشاورزان به مرز یک م1385-86با توجه به  اینکه در سال زراعی  

و سیصد هزار تن رسید و تولید گندم در کشور از حد خودکفایی گذشت و صادرات آن در سال جاري شروع 
گردید، نیاز به یک  دستورالعمل کشت، داشت و برداشت گندم می باشد، که نکات فنی آن بتواند ضمن حفظ 

به امید روزي .  به دنبال داشته باشدپایداري تولید گندم در استان، افزایش بیش از پیش عملکرد در واحد سطح را
  . اول گندم در کشور باشدي هکنند تولیداستان زرخیز ما که 
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   :مقدمه
ترین محصول کشاورزي ایران در مناطق مختلف مملکت  تولید و سطح زیر کشت مهممیزان گندم از نظر 

افزایش  تالش به منظور حائز اهمیت فراوانی است ومردم مین غذاي اصلی أار رفته و از نظر اقتصادي و تبه شم
محصول تولید افزایش   .باشد دولت جمهوري اسالمی ایران میمسئولین محترم  مورد توجه مردم و ،محصول

 افزایش سطح زیر کشت به که عالوه بر عوامل مختلفی بستگی دارده گندم مانند سایر محصوالت کشاورزي ب
  .گردد  آن مربوط   میي کننده سطح و عوامل کنترل مقدار عملکرد محصول در واحد

 کیلوگرم و در پایان برنامه سوم توسعه 1600، 1367میانگین عملکرد گندم آبی در استان خوزستان در سال 
افزایش داشته )  درصد125 ( کیلوگرم2000 کیلوگرم بود که نسبت به سال شروع طرح محوري گندم، 3600
باید دانست این .  کیلوگرم برسد4800بایستی به   در استان می1390طبق برنامه این میزان عملکرد در سال . است

باشد ولی چنانچه تمام  تر می مشکل) سه برنامه توسعه( درصد 125 درصد در مقایسه با افزایش 25افزایش 
  . کیلوگرم در هکتار قابل تحقق خواهد بود4800ین عملکرد ها رعایت گردد، دسترسی به میانگ توصیه

  
  

  یداله خواجه زاده                                         
  معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان
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  :تهیه وتنظیم
  نعیم لویمی

  )مهندسی حقیقات فنی وت علمی بخش تأعضو هی(
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  : مقدمه
 هدف انجام آن ایجاد و برخوردار بوده فراوانی از اهمیت کاشت مناسب براي  بسترتهیه و آماده نمودن

 این کار در مزرعه از مرحله  کاشت تا برداشت محصول می باشدسهولت شرایط مناسب براي رویش بهتر گیاه و 
 تهیه زمین و ایجاد بستر مناسب براي قرار گرفتن بذور غالباً. دارد همی مثیرأعملکرد محصول نیز تدر افزایش  امر

هاي سنگین و سبک  گاوآهن بشقابی و دیسک، دار چون گاوآهن برگردان با بکارگیري ترکیبی از ادوات  هم
  : صحیح و هدفمند زمین بسیار مفید خواهد بودي دقت به نکات زیر در تهیه. گیرد صورت می

ل رفت و  حداق، عملیات ماشینی جهت جلوگیري از تراکم خاكي  در همه و اصوالًدر تهیه زمین - 1
  . تراکتور در روي زمین زراعی باید انجام گیردهاي برگشت

متر بیشتر و از   سانتی5/2ها نباید   آني ندازها.  سانتی متر برسد5/1ها باید به حدود  ین قطر خاکدانهمدر تهیه ز - 2
  .متر کمتر باشد میلی 8
زدن +  کیلوگرم کود اوره در هکتار 50پخش حدود ( انجام عملیات شخم بهاره با پخش کود اوره قبل از آن - 3

تر  تر و سریع بعد از برداشت غالت در خرداد ماه عالوه بر اینکه عملیات پاییزه را راحت) دار گاوآهن برگردان
 حتی در کنترل شوري و جلوگیري از باال کند، باعث تبدیل کلش به مواد آلی قابل جذب خواهد گردید و می

البته در این صورت الزم است که اگر مزرعه زیر کشت تابستانه نباشد براي .  آمدن آن به سطح خاك موثر است
  .تر پوشیده شدن کلش و تبدیل آن به مواد آلی حدود هر یک ماه آبیاري زمین صورت گیرد سریع

 سال یکبار به علت 5 الی 3هایی با بافت رسی و سنگین هر  مینخصوصاً در ز) ریپر( بکارگیري زیرشکن - 4
ها مورد توجه بوده و الزم است که زمان زیرشکنی در  آبی و افزایش عملکرد با تهویه بهتر ریشه کاهش ماند

بالدار ) بیلچه انتهایی(تابستان و در حالت خشکی کامل زمین صورت گیرد و نیز ریپر بهتر است مجهز به ناخن 
  .دباش

 زمین نباید ،بعد از بکارگیري هریک از ادوات تهیه زمین و جهت حصول از تنظیم و بکارگیري صحیح آنها - 5
قدري ه  تهیه شده باید بي بلکه مزرعه، حالت شیار شیار و یا با پستی و بلندي و غیر یکنواختی دیده شود

  .پذیر نباشد سادگی امکانه ن بیکنواخت و یکدست مشاهده گردد که تشخیص نوع وسیله بکار رفته در آ
هاي هرز را به عمق منتقل نموده و امکان رشد آنها را با  دار از  آن جهت که بذور علف گاوآهن برگردان- 6

اکتور و یا عدم ردر صورت سختی زمین زراعی و عدم کشش کافی ت  .شود  توصیه می،کند مشکل مواجه می
  .رسد از گاوآهن بشقابی کافی به نظر می استفاده ،هاي هرز علف وجود مشکل در کنترل

 شرایطو ایجاد ، تهیه عمیق بستر نسبت به گاوآهن بشقابی و دیسک دار از دیگر مزایاي گاو آهن برگردان - 7
در اراضی که عمق شخم همه ساله با این وجود، .  باشد اي گیاه میه نمو ریشه مناسب براي تنفس و رشد و

گردد، براي بهتر شدن شرایط تهیه بستر الزم  ه سخت در زیر افق سطحی مییکنواخت است و موجب تشکیل الی
  .ي سخت شکسته شود است توسط زیر شکن الیه

ورزي اولیه توصیه   در مناطق جنوبی که مشکل شوري و سفیدك تابستانه زمین وجود دارد، براي خاك- 8
ن شوري هیچ وقت از گاوآهن برگردان دار شود که بعد از ماخار کردن و یا یک باران موثر، جهت پایین آمد می
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در این حالت بکارگیري . شود استفاده نگردد زیرا در این صورت شوري پایین آمده دوباره به رو آورده می
  .ورزي اولیه مورد توصیه است گاوآهن بشقابی و یا دیسک سنگین بعد از ماخار براي خاك

پیشنهاد ، در سطح زمین زراعی) پستی و بلندي(یکنواختی  ایجاد غیرعدمبراي جلوگیري از ایجاد پشته و  - 9
یکسال شخم از مرکز زمین و سال دیگر شخم از  و بدین منظور هاي زراعی تغییر شود روش شخم در سال می

  .انجام شود ها کناره
بنابراین در صورت خشک بودن مزرعه، . عملیات تهیه زمین باید در رطوبت مناسب مزرعه صورت گیرد - 10

  . نسبت به تهیه زمین اقدام نمودمطلوب رطوبتیو سپس با فراهم شدن شرایط ) ماخار( را آبیاري  تدا باید آناب
ت تراکتور رعها زاویه محورها و س ها، با دیسک و در صورت زیاد بودن کلوخه براي خردکردن کلوخ - 11

 معادل چندین بار دیسک )واتورروتی(گاوآهن دوار عمودي شود که بکارگیري  یادآوري می. افزایش می یابد
به همین جهت جایگزینی این دستگاه .  دهد تر انجام می تر و بهینه ها را سریع زدن بوده و عملیات خردکردن کلوخ

  .با توجه به قیمت مناسب و کارآیی خوب آن به جاي دیسک در منطقه مورد توصیه است
 انجام درجه نسبت به جهت شخم 45ک اول با زاویه شود دیس پیشنهاد می، ها   براي خردکردن بهتر کلوخ- 12

  .شود
باید عمود بر جهت  هاي بزرگ و یا به منظور انجام تسطیح بهتر می  دیسک دوم در صورت وجود کلوخه - 13

  .شخم انجام شود
ورد ها جهت آبیاري و نیز تخلیه بهینه مزارع م ـ تعبیه نهرهاي آبیاري با گریدر و خصوصاً احیاي سالیانه آن14

  .توصیه اکید است تا مزارع دچار آب ماندگی نشوند
  :تسطیح زمین

هاي کشاورزي بوده و موجب جلوگیري تجمع  تسطیح زمین از جمله اقدامات ضروري در استفاده از زمین
این امر، کاهش تجمع شوري و باال آمدن . گردد هاي بلند می هاي پست و عدم رسیدن آب به زمین آب در زمین

 مناسب زمین موجب تسهیل آبیاري و جلوگیري از حالت ماندابی آب در تسطیح. نی را به دنبال داردآب زیرزمی
 سال یکبار و براي 5- 7باید هر می) تسطیح بوسیله گریدر یا اسکریپر( مناسب مزرعه براي تسطیح. مزرعه دارد

در زمان استفاده از لولر  .نموداقدام ) فصل زراعی( در هر نوبت از تهیه زمین )بوسیله لولر(تر  تسطیح جزئی
  .باشد رعایت اصول ذیل ضروري می

  . بکارگیري لولر مجهز لیزري ارجحیت دارد- 1
  .در هنگام استفاده از لولر نباید زمین داراي کلوخ و رطوبت زیاد باشد - 2
م لولر دوم درصورت انجا. انجام عملیات تسطیح با لولر باید در جهت قطرهاي زمین و گوشه به گوشه باشد - 3
  .        می باید آن را در جهت فارو زد) باتوجه به فرصت زمانی و نیز عدم خطر پودري شدن خاك(

) خارما(انجام آبیاري اولیه قبل از کاشت . آید  به شمار میترین اصول کشت تهیه بستر مناسب و مطلوب از مهم
دار،  استفاده از گاوآهن برگردان. گردد ین میعالوه بر سبز نمودن بذور علف هرز سبب سهولت عملیات تهیه زم

 عالوه بر این با توجه به فشردگی خاك. شود یا دیسک و ماله در تهیه بستر پیشنهاد می) روتیواتور(گاوآهن دوار 
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با (شکنی  زیر، انجام  آالت وادوات کشاورزي و ایجاد جوي و پشته در سطح مزرعهین از تردد ماشحاصل
   .شود  پیشنهاد میطور اکیدب) گریدر( ح و تسطی) دستگاه ریپر
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  )2(فصل 
  
  

آزمون خاك و توصیه کودهاي 
  شیمیایی گندم

  
  
  

  : تهیه وتنظیم
  هادي موسوي فضل، ابراهیم جواهري سید محمد

  )بخش تحقیقات خاك وآب اعضاي هیأت علمی(    
  

  هادي موسوي فضل سید: اك اهمیت تغذیه متعادل و آزمون خاك و روش نونه برداري از خ-
  ابراهیم جواهري: هاي پایه  توصیه کودي گندم آبی و نحوه جایگذاري کود-    
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  :اهمیت کود و تغذیه متعادل
هاي مختلف مانند افزایش عملکرد، بهبود کیفیت  امروزه اهداف و راهبردهاي توسعه کشاورزي با توجه به جنبه  

سطح سالمت جامعه، تأمین امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست محصوالت، پایداري در تولیدات، ارتقاء 
ي مردم به غذاي کافی، سالم  به طور کلی دستیابی به امنیت غذایی به معنی اطمینان از دسترسی همه. شود تعریف می

 و مغذي در تمام اوقات به منظور داشتن زندگی سالم، از ارکان عدالت اجتماعی و حقوق اولیه انسانی محسوب
یکی . از طرفی با توجه به افزایش سریع جمعیت کشور نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی اجتناب ناپذیر است. شود می

باشد که با توجه به محدودیت  هاي رسیدن به این هدف، افزایش سطح زیر کشت محصوالت مختلف می از راه
اي  کان پذیر نبوده و جوابگوي نیازهاي تغذیهها، این روش ام بسیاري از منابع غذایی و افزایش تقاضا براي آن

طبق مطالعات . بنابراین بهترین راه دستیابی به امنیت غذایی، افزایش تولید در واحد سطح است. جامعه، نخواهد بود
هاي مختلف مؤثر بر افزایش تولید، مصرف متعادل کودهاي شیمیایی بیشتر از سایر  انجام شده از بین عوامل و نهاده

حاصلخیزي خاك یک عامل کلیدي و مهم در ایجاد امنیت غذایی و رسیدن . ها در افزایش تولید مؤثر است نهاده
به طوري که طبق .  ترین عامل در حاصلخیزي خاك، کوددهی و تغذیه متعادل است مهم. به کشاورزي پایدار است

دات کشاورزي مربوط به مصرف  درصد افزایش تولی60 الی 33ي گذشته،  هاي صورت گرفته، طی سه دهه بررسی
هاي کشاورزي بوده است و به همین دلیل سازمان خواروبار و کشاورزي ملل  سازي کوددهی در زمین کود و بهینه

به طور کلی مصرف بهینه و متعادل کودها . از کود به عنوان کلید امنیت غذایی نام برده است) فائو(متحد  
ترین روش رسیدن به افزایش تولید در واحد سطح در آینده نزدیک و  ترین و در دسترس ترین، اقتصادي سریع

  :برخی از مزایاي کوددهی متعادل و مصرف بهینه کود عبارتند از. باشد پایداري تولید در مراحل بعدي می
ها و  سازي محصوالت، تولید بذرهاي قوي، کاهش غلظت آالینده افزایش تولید، بهبود کیفیت و بازار پسندي، غنی

میت عناصر، افزایش استحکام و مقاومت گیاه و در نتیجه کاهش مصرف سموم شیمیایی، افزایش مقاومت س
  ها، صرفه جویی در آب مصرفی و افزایش بازدهی کودها گیاهان به برخی آفات و بیماري

  
  :آزمون خاك
دي بر اساس آزمون ترین راه رسیدن به کوددهی متعادل و مصرف بهینه کود، انجام توصیه کو بهترین و عملی

ي گیاه در  هایی است که براي تخمین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده آزمون خاك یکی از روش. خاك است
هدف آزمون خاك . گیرد و در واقع اساس مدیریت عناصر غذایی در گندم است خاك مورد استفاده قرار می

اي بعد از کشت و به  لوب بودن شرایط تغذیهکردن مقدار عناصر غذایی قبل از کشت و اطمینان از مط مشخص
برنامه آزمون خاك شامل سه مرحله به شرح زیر . هاي کودي است عبارت دیگر ایجاد مبنایی براي انجام توصیه

  :است
  برداري صحیح از خاك ـ نمونه1 
  ـ تجزیه صحیح خاك با هدف تعیین دقیق غلظت عناصر غذایی قابل استفاده در خاك2 
  .تایج آزمایشگاهی و انجام توصیه کودي به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب در واحد سطحـ تفسیر ن3 
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شود و نیز با توجه به اهمیت       با توجه به اینکه مراحل دوم و سوم توسط آزمایشگاه و کارشناسان مربوطه انجام می
  :شویم یادآور میبرداري  از خاك نکاتی را در این رابطه  و حساسیت مرحله اول یعنی نمونه

  
  :برداري  صحیح از خاك نمونه

برداري  یکی از مراحل بسیار مهم و حساس آزمون خاك است و در واقع میزان دقت و صحت نتایج بدست  نمونه  
متر بیش از سه میلیون   سانتی25با توجه به اینکه وزن یک هکتار خاك زراعی به عمق . کند آمده را تعیین می

ي بهتري از کل خاك آن  ي یک هکتاري، نماینده ي تهیه شده از یک قطعه  اینکه نمونهکیلوگرم است، براي
برداري صحیح از خاك توجه  به طور کلی براي نمونه. مزرعه باشد باید در گرفتن آن بیشترین دقت و توجه را نمود

  : به نکات زیر ضروري است
براي این کار زمین قبالً به قطعات یکنواخت از نظر . باشدي واقعی زمین زراعی  ي گرفته شده باید نماینده ـ نمونه1

ي یا سابقه کشت، تناوب، برنامه کوددهی قبلی و نوع محصول و شوري یا سایر عوامل،  رنگ، شیب، تاریخچه
  .شود برداري  می تقسیم بندي شده و در هر قطعه به صورت جداگانه اقدام به نمونه

هاي یکسان  هاي ساده که به طور تصادفی از عمق ها یا نمونه  این کار زیر نمونهبراي. ها باید مرکب باشند ـ نمونه2
اند را در یک ظرف تمیز ریخته و بخوبی با هم مخلوط نموده و روي یک کاغذ یا پالستیک یا وسیله  گرفته شده

م از آن را پس از آن خاك را دوباره مخلوط کرده و حدود یک کیلوگر. گردد مشابه ریخته و در هوا خشک می
  .شود هاي پالستیکی یا هر ظرف مناسب دیگري جهت ارسال به آزمایشگاه آماده می جدا کرده و در کیسه

  .  زیر نمونه یا نمونه ساده از هر قطعه گرفته شود15 تا 10ـ براي تهیه نمونه مرکب الزم است حداقل 3
  .شود متر در نظر گرفته می  سانتی30 تا 25برداري، عمق منطقه گسترش ریشه است که براي گندم  ـ عمق نمونه4
شود  اگر از وسایلی مانند بیل استفاده می. برداري استفاده نمود ـ براي تهیه نمونه خاك، باید از مته یا آگر نمونه5

  .ها با عمق و قطر یکسان و مشابه تهیه شود باید دقت نمود که نمونه
  . یا شیمیایی و یا بقایاي گیاهی باشدگیري نباید آغشته به کودهاي دامی ـ محل نمونه6
هاي قدیمی و پوسیده کاه و کنار دیوار یا  ها، نزدیک انهار آبیاري، توده آب برداري در نقاطی مانند راه ـ از نمونه7

  .ها خودداري شود پرچین
عی است که برداري موق بهترین زمان نمونه. گیري اجتناب نمود ـ وقتی زمین خیلی مرطوب است باید از اندازه8

  .زمین گاورو باشد
  .برداري از خاك، قبل از کشت گندم است ـ به طور کلی بهترین موقع نمونه9

ـ پیش از فرستادن نمونه به آزمایشگاه، باید آن را در هواي آزاد روي یک قطعه پالستیک یا روزنامه یا مشابه آن 10
  .ن خاك نباید از حرارت استفاده شودبراي خشک کرد. که آلوده به چیزي نباشد پخش کرد تا خشک شود

ـ پس از خشک کردن نمونه در داخل یک کیسه پالستیکی یا کاغذي، قوطی یا بطري سرگشاد مقدار یک 11
  .شود کیلوگرم خاك قرار داده و دو عدد برچسب مشخصات، یکی در داخل و دیگري بیرون آن چسبانیده می
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بردار، تاریخ  برداري، نمونه شماره نمونه، عمق نمونهـ اتیکت یا برچسب مشخصات شامل نام، آدرس، 12
  .باشد می) طول وعرض جغرافیایی(جغرافیایی  برداري و در صورت امکان مختصات رقومی نمونه

باید دقت نمود که در صورت مرطوب بودن خاك بر چسب مشخصات به نحوي قرار داده شود که در اثر نفوذ 
  .رطوبت از بین نرود

  
   :ي گندم آبی براساس آزمون خاكتوصیه کود برا

 80 و25، 150ود د تن گندم در هکتار به ترتیب ح6 فسفر و پتاسیم از خاك براي تولید ،میزان برداشت ازت
 توصیه کودي براي کشت گندم آبی براساس آزمون ،با توجه به مقادیر یاد شده. باشد کیلوگرم در هکتار می

  :گردد پیشنهاد می 1طبق جدول خاك 
   توصیه کودي براي زراعت گندم آبی بر پایه آزمون خاك-1جدول

 **(K)پتاسیم 

 %30درصد رس کمتر از  %30درصد رس بیشتر از 
 (N) *ازت  فسفر

کیلوگرم 
 درهکتار

گرم  میلی
 درهکتار

کیلوگرم 
 در هکتار

گرم در  میلی
 کیلوگرم

سوپرفسفات 
 کیلوگرم درهکتار

گرم در  میلی
 کیلوگرم

اوره کیلوگرم 
 درهکتار

کربن آلی 
  )درصد(

 5/0کمتراز 400 5 150 کمتراز150 300  ،کمتر از150 200

150 200- 150 200 200- 150 100 10- 5 350 1- 5/0 

100 250- 200 100 250- 200 50 15- 10 300 5/1-1 

 5/1بیشتر از  250 15بیشتر از  0 250بیشتر از  50 250 -300 50

  .صورت گیرد)  تقسیط3حداقل (با تقسیط مناسب  مصرف کود ازته بایستی * 
  .هاي استان سولفات پتاسیم می باشد منبع مورد توصیه براي خاك ** 

  :گردد شده در روش آزمون خاك به شرح زیر توصیه می برداري روش تقسیط کودهاي ازته در اراضی نمونه
دهی پیشنهاد  یه، پایان پنجه زنی و پایان ساقهدر اراضی متوسط تا سنگین، تقسیط مساوي سه گانه در مراحل پا: الف
  .گردد می
رفتن و ظهور   گانه در مراحل پایه، پایان پنجه زنی، پایان ساقه3ـ4در اراضی متوسط تا سبک، تقسیط مساوي : ب

  .باشد سنبله قابل توصیه می
 گانه در 4، تقسیط )يهاي باد حاصل از نهشته(اي ها و اراضی ماسه در اراضی سبک مانند حواشی رودخانه: ج

  .مراحل گفته شده ضروري است
  

  :توصیه عمومی مصرف کود براي گندم آبی
  :توان از توصیه عمومی زیر براي تغذیه گندم آبی استفاده نمود در صورت عدم انجام آزمون خاك، می

 مراحل پایه،  کیلوگرم اوره در80- 100 تقسیط مساوي 3 کیلوگرم اوره با 250ـ300هاي سنگین،  در خاك: الف
  دهی زنی و پایان ساقه پایان پنجه
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رفتن و  زنی، پایان ساقه  تقسیط در مراحل پایه، پایان پنجه4 کیلوگرم اوره در 250در اراضی متوسط و سبک، : ب
  .گردد ظهور سنبله پیشنهاد می

 کیلوگرم در هکتار در 100ـ150کودهاي فسفره و پتاسه از منابع سوپرفسفات تریپل و سولفات پتاسیم به میزان : ج
  .گردد مرحله پایه توصیه می

ي   کیلوگرم اوره در مرحله100ي پایه،   کیلوگرم از این کود در مرحله300در صورت استفاده از کود کامل : د
در اراضی . باشد دهی در اراضی سنگین قابل توصیه می ي پایان ساقه  کیلوگرم اوره در مرحله100زنی و  پایان پنجه

 کیلوگرم اوره براي هر یک از مراحل پایان 50ي کاشت و   کیلوگرم کود کامل ماکرو در مرحله250سبک، 
  .گردد دهی و ظهور سنبله پیشنهاد می زنی، پایان ساقه پنجه

  
  :ها براي گندم آبی توصیه کودي ریزمغذي

 آهن، روي، منگنز و با توجه به حدود بحرانی عناصر کم مصرف در اراضی مناطق جنوبی استان که براي عناصر
، 5/0به ترتیب ) بدون کمبود آهن( قسمت در میلیون و در مناطق شمال استان 75/0 و 2/5، 8/0، 3/8مس به ترتیب 

در صورت تمایل کشاورز به . گردد هاي الزم ارائه می  توصیه2 تعیین شده است، لذا طبق جدول 57/0 و 6/4
دهی  ي گل رفتن و حتی در مرحله دهی کامل، اوایل ساقه مراحل پنجه در هزار در 3توان با غلظت  پاشی، می محلول

باشد  از انواع کودهاي حاوي عناصر کم مصرف کود میکروي کامل می. پاشی بر سطح برگ نمود اقدام به محلول
) دهی بعد از گل(و ظهور خوشه ) ظهور دومین گره(که استفاده از آن در مراحل اوایل پنجه زنی، تولید ساقه 

  .گردد یشنهاد میپ
  بی در منطقه خوزستانآتوصیه مصرف کودهاي ریز مغذي براي کشت گندم و جو  -2جدول

  کودهاي حاوي عناصر ریز مغذي  )کیلوگرم (میزان مصرف
40  
30  
20  

  پاشی  مرحله محلول2

  سولفات روي
  سولفات منگنز
  سولفات مس

  سو لفات آهن یا کودهاي آهن* 
دهـي كامـل و    پنجـه   در هزار در مراحل٣شود كه با غلظت  پاشي توصيه مي  مصرف اين كود به شكل محلول،آهن در خاكبدليل رسوب سريع سولفات  ٭    

  .باشد رفتن قابل انجام مي ساقه

  
  :پاشی نکات فنی در خصوص محلول

 عصر پاشی کود میکروي کامل در نظر داشت، این است که این عمل بایستی در صبح زود یا ـ آنچه باید در محلول
توان از  ها می براي افزایش دوام محلول کودي روي برگ. هنگامی که شدت تابش آفتاب کم است انجام گردد

  .استفاده نمود)  لیتر آب1000 میلی لیتر در 200( در هزار 2/0مایع ظرفشوئی با غلظت 
  .پاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشد ـ هنگام محلول

  .پاشی آبیاري مزرعه انجام گردد ـ بالفاصله پس از انجام محلول
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  . درجه سانتی گراد باشد29پاشی کمتر از  ـ درجه حرارت محیط در هنگام محلول
  .ـ در اراضی شور از کود میکروي کامل بدون بر استفاده شود

   
  :توصیه براي جایگذاري کود

.  عدي اهمیت قرار دارندي ب ها در درجه ترین روش مصرف کود، روش خاك کاربرد است و سایر روش مناسب    
بنابراین به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب بایستی مقادیر کودهاي توصیه شده اعم از پر مصرف و کم مصرف به 

در مرحله تهیه زمین در عمق ) شود اي که به عنوان پایه مصرف می مقداري از کود ازته(همراه بخشی از کود  ازته 
ر پس از انجام شخم و دیسک کودهاي مورد نظر به طور یکنواخت در سطح بدین منظو. مناسب جایگذاري شود

  .شود  سانتی متر جایگذاري می10-20در عمق ) بسته به بافت خاك( خاك پخش و توسط دیسک 
باشد؛     نتایج تحقیقات انجام شده حاکی بر ارجحیت جایگذاري کودها به روش نواري نسبت به روش پخش می

به دلیل . گذاري نمود توان کود را به روش نواري جاي  کشاورزان به ادوات مربوطه میلذا در صورت دسترسی
میزان بیش  به  در مصرفجویی  افزایش کارایی کود استفاده از این روش در بعضی شرایط مطلوب موجب صرفه

   درصد  گردیده است50از 
  

  :توصیه کودي براي اراضی داراي محدودیت شوري
حد بحرانی شوري . باشد  محدودکننده در جهت تولید در اراضی کشاورزي محسوب میشوري از جمله عوامل

توان به   دسی زیمنس بر متر اعالم شده است، لذا به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب می6براي گندم حدود  
  :روش زیر رفتار نمود
 دسی 12 - 16اراضی داراي شوري  کیلوگرم نیترات آمونیوم و در 350 دسی زیمنس، 8 - 12در اراضی با شوري 

دهی  زنی و پایان ساقه  کیلوگرم سولفات آمونیوم با سه تقسیط در مراحل حساس شامل پایه، پایان پنجه500زیمنس، 
توان طبق  در صورت انجام آزمون خاك و تعیین میزان عناصر کم مصرف در خاك می. توان اعمال نمود می

ن محدودیت شوري اقدام به مصرف عناصر کم مصرف در قالب کودهاي هاي انجام شده براي اراضی بدو توصیه
  .شیمیایی نمود

 دسی زیمنس بر متر، به دلیل شوري زیاد و عدم توجیه اقتصادي براي انجام تولید، 16 - 20در اراضی با شوري 
ي اقدام به ي اول بستگی به صرفه اقتصادي آن داشته لذا در صورت تمایل کشاورزان برا توصیه کودي در وهله

هاي مکرر خشکی،  تولید در این اراضی بدلیل عدم دسترسی گیاه به مواد غذایی و رطوبت مطلوب و ایجاد تنش
  .باشد  کیلوگرم اوره قابل توصیه می200 کیلوگرم نیترات آمونیوم و یا معادل 250حداکثر تا 
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  )3(ل فص
  
  

تاریخ کاشت و ،تراکم بذر ،ارقام
  هاي کاشت روش

  
  

  :یه و تنظیمته
زاده، بهرام اندرزیان     کل ایرج،  آینه  غالمعباس لطفعلی  :تراکم بذر و تاریخ کاشت    ،  ارقام -

  ت علمی بخش تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرأاعضاي هیو عبداالمیر راهنما، 
هـاي سـرما و    رس و زودرس، در مقابله با تـنش    نقش انتخاب ارقام دیررس، متوسط     -

بخش    غالمعباس لطفعلی آینه، عضو هیأت علمی      : آبی خوزستان  گرما در کشت گندم   
  .تحقیقات اصالح و تهیه نهال بذر

  بخش تحقیقات فنی و مهندسی  نعیم لویمی، عضو هیأت علمی:هاي کاشت  روش-
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  : مقدمه
 ، استفاده از ارقام پرمحصولهتوان ب تر از همه می است که مهممتعددي عملکرد محصول تابع عوامل افزایش 

 بذر  .اشاره نمود داشت و برداشت صحیح ، آبیاري،کاشت، کود،  زراعی شامل تهیه زمینمطلوبتحت شرایط 
که شرایط الزم براي رشد آماده نباشد،   مادامی. اصالح شده داراي توقعاتی است که بایستی به آنها توجه نمود

اینکه پتانسیل عملکرد ارقام گندم در شرایط با توجه به  .توانند برتري خود را نشان دهند بذور اصالح شده نمی
 تن در هکتار  و در مرکز تحقیقات کشاورزي 5/6هاي آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزي خوزستان  کرت

به  .انسیل در شرایط زارعین دور از دسترس نیستتاین پ%  70 تن در هکتار می باشد، انتظار حداقل 7صفی آباد 
هاي تحقیقات  به همراه کشت ارقام توصیه شده انجام گیرد انتظار دسترسی به  یه تمامی توصعبارت دیگر اگر

 کیلوگرم در شمال استان  و در 4900 کیلوگرم در هکتار در شرایط جنوب استان و 4500پتانسیل بطور میانگین 
  .شدبا درکل استان قابل حصول میکیلوگرم در هکتار  4700مجموع میانگین عملکرد دانه گندم معادل 
 کیلوگرمی 900 کیلوگرم در هکتار در وضعیت فعلی  و  فاصله 3800    با توجه به دستیابی به متوسط عملکرد 

هاي  ضرورت بازبینی در رعایت توصیه)   کیلوگرم در هکتار4700(با میانگین عملکرد دانه مورد انتظار 
فراهم بودن به اندازه کافی و بموقع . تحقیقاتی توسط زارعین و دالیل عدم رعایت بعضی از آنها وجود دارد

نقش بسزایی در ) کش کش و آفت سموم علف  ادوات، بذر،کود شیمیایی،،آب آبیاري، سرمایه کافی( ها  نهاده
چرا که در شرایط تحقیقات جهت کشت و کار  مشکلی از این لحاظ وجود . دسترسی به پتانسیل عملکرد دارد

  ضروريآنها براي دسترسی به پتانسیل عملکردرعایت هاي تحقیقاتی و  صیه آشنایی زارعین به تمامی تو.ندارد
هاي   درصد توصیه50با این وجود شواهد حاکی از آن است که زراعین گندم در بعضی موارد تنها . باشد می

  :باید مورد توجه قرار گیرد موارد ذیل حایز اهمیت بوده و می. کنند تحقیقاتی را رعایت می
  

   مورد کشت در استان خوزستان آبی ی ارقام گندم زراعمشخصات

  : نانگندم
رس، بهترین   روز، متوسط140- 155 رسیدن روز و تعداد روز تا 95 - 110تعداد روز تا گلدهی :  چمرانرقم - 1

  . در شرایط آبی مناطق استانکشتقابل .  آذر ماه25 آبان لغایت 15تاریخ کاشت 
رس ، بهتـرین    روز، زود 125-135 رسـیدن    تـا وز و تعـداد روز       ر 85-90تعـداد روز تـا گلـدهی        : رقم ویناك  - 2

کـشت زود  .  منـاطق اسـتان  تمـام قابل کشت در شـرایط آبـی   .  اول دي ماه   دهه آذر لغایت      10تاریخ کاشت   
  .گردد هنگام خصوصاٌ در آبان توصیه نمی

اٌ زودرس، بهتـرین   روز، نـسبت 140-150 روز و تعـد اد روز تـا رسـیدن    90-100 تا گلدهی  روزتعداد  : رقم دز  - 3
  .استانقابل کشت در شرایط آبی تمام مناطق .  کاشت اواخر آبان لغایت آخر آذر ماهتاریخ

 روز، متوسـط رس، بهتـرین   140-155 روز و تعداد روز تا رسـیدن     95-100 تا گلدهی    روزتعداد  : کویر  رقم - 4
 16حـداکثر تـا میـزان    ) ورخـاك شـ  (قابل کشت در شـرایط آبـی    .  آذر ماه25 آبان لغایت 15 کاشت   تاریخ

  . دسی زیمنس بر متر
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 دیـررس،  روز،  155-165 روز و تعـداد روز تـا رسـیدن       110-120 روز تا گلدهی     تعداد :  استار دیررس  رقم - 5
قابل کشت در شرایط آبی مزارع زود کاشت استان، کـشت  .  ماهآبان 20 آبان لغایت    1بهترین تاریخ کاشت    

  .ددگر  نمیتوصیهاین رقم در آذرماه 
 روز، بهترین تـاریخ  150-155 روز و تعداد روز تا رسیدن   100 -105 ، تعداد روز تا گلدهی       S-78-11رقم   - 6

باشـد، در    درصـد برتـر از رقـم چمـران مـی     5 -10 آذرماه، پتانـسیل عملکـرد بـین         15 آبان لغایت    15کاشت  
قابـل  .  اسـت شرایط تنش خشکی آخر فصل و تنش شوري خـاك از وضـعیت عملکـرد مطلـوبی برخـوردار             

  .باشد کشت در تمام مناطق کشت آبی استان خوزستان خصوصاً جنوب استان می
 روز، بهتـرین تـاریخ   140 -150 روز و تعداد روز تـا رسـیدن   85 -95 ، تعداد روز تا گلدهی    S-80-18رقم   - 7

کـشت در   قابل .باشد  درصد برتر رقم چمران می  5 -10 آذرماه و پتانسیل عملکرد      25 آبان لغایت    15کاشت  
  .باشد تمام مناطق کشت آبی استان خوزستان می

  : دورومگندم 
رس،   روز، متوسـط 140-155 روز و تعـداد روز تـا رسـیدن       95-110تعداد روز تا گلدهی     ): شوا(رقم کرخه    - 1

  .  کشت در شرایط آبی و دیم تمام مناطق استانقابل.  آذر ماه25 آبان لغایت 15بهترین تاریخ کاشت 
 رس،  روز، متوسـط 140-155 روز و تعـداد روز تـا رسـیدن          95 -110 تعـداد روز تـا گلـدهی         :یـاواروس رقم   - 2

  . مناطق استانتمامقابل کشت در شرایط آبی و دیم .  آذر ماه25 آبان لغایت 15بهترین تاریخ کاشت 
کرخه  دوره رشد از کاشت تا رسیدن ارقام گندم دوروم ، تحقیقاتسطحهاي بعمل آمده در   توجه به بررسیبا

 تفاوت ارقام گندم دوروم با گنـدم       . باشد میرس گندم نان مانند رقم چمران           متوسط ارقامو یاواروس مانند    
 باشد در بعـضی منـاطق کـه شـرایط حاصـلخیزي خـاك فـراهم باشـد و در         می نان در میزان وزن هزار دانه    

آب بیشتر داشته نوبت یاز به یک    بندي خیلی باال نباشد ممکن است ن        در دوره دانه   حرارتهایی که درجه      سال
 نیاز به آبیاري مزارع ورتبلکه براي ارقام گندم نان در ص هر صورت نه تنها براي ارقام گندم دوروم        درباشد  

  .حتماٌ باید آبیاري گردند
 روز، نـسبتاً زودرس در مقایـسه بـا    135 -145 و تعداد روز تا رسیدن      85 -95رقم تارو، تعداد روز تا گلدهی        - 3

متحمل به تنش خشکی آخـر فـصل و تـنش شـوري     .  درصد برتر از رقم کرخه می باشد     10 -15کرخه،  رقم  
  .باشد قابل کشت و کار در تمام مناطق کشت آبی استان خوزستان می. باشد خاك می

 گرم و نسبت به رقم کرخه برتري 45 -50، متحمل به ورس، نسبتاً زودرس و وزن هزار دانه     D-79-15رقم   - 4
  .باشد ي دارد و قابل کشت وکار در تمام مناطق کشت آبی استان خوزستان می درصد5 -15

 

  رس و زودرس، در مقابله با  نقش ارقام دیررس، متوسط
  هاي سرما و گرما در کشت گندم آبی خوزستان تنش

کرد سهم زیادي در دسترسی به پتانسیل عمل) بارندگی مؤثر/ آبیاري اول(رعایت تاریخ کاشت توصیه شده       
 به ، گیاه استمطلوب نمومنظور از تاریخ کاشت مطلوب، فراهم نمودن شرایط آب و هوایی براي رشد و .  دارد

 از گرما ، سرما، شیوع آفات و اعمنحوي که در طول مراحل مختلف رشد و نمو از کلیه عوامل نامساعد 



 

   15     

 ها توصیهشده و رعایت تمام   کاشت توصیه تاریخدر صورت عدم رعایت . ها مصون و محفوظ باشد بیماري
خوشبختانه در حال   . درصدي عملکرد دانه وجود دارد20-50کاهش بین) …تهیه زمین، تغذیه، مسائل آب،(

 درصد 60– 70 شمالی استان خوزستان حدود مناطق در و  درصد  70-80 جنوبی استان، حدود مناطق در حاضر
 درصد 10حدود  در جنوب استان،. گردد رعایت می) ه آذرما25 لغایت آبان 15( تاریخ کاشت توصیه شده

 درصد دیرتر از تاریخ کاشت توصیه شده گندم 25-30 و در مناطق شمال استان حدود دیرتر درصد 15زودتر و 
  .گردد  میکشت
ه  دلیل اینکه مرحله سنبلبه) رس رس و زود متوسط(  خارج از دامنه توصیه شده با ارقام فعلیهنگامکشت زود       

درجه حرارت صفر و ( تنش سرما .  خسارت سرما وجود دارداحتمالافتد  بهمن ماه اتفاق می رفتن و گلدهی در
هاي گیاهی و تأخیر  ها و بافت خسارت به اندام. در مراحل مختلف رشد گندم  تأثیرات متفاوتی دارد) زیر صفر

  .باشد ما بر گندم میدر رشد و کاهش سطح برگ و تجمع ماده خشک از جمله تأثیرات تش سر
خسارت .  دهد  عالئم ظاهري و تأثیر تنش سرما در مراحل مختلف رشد و نمو بر عملکرد  را نشان  می،3جدول   

هایی چون شوري خاك  سرما در یک مزرعه با توجه به شرایط مزرعه از لحاظ وضعیت حاصلخیزي، وجود تنش
عدم رعایت  تاریخ کاشت، تأثیر بسزایی در تشدید . یابد و کمبود شدید رطوبت و کبمود شدید ازت، تشدید می

هاي کاشت خیلی زودتر و دیرتر از دامنه تاریخ کاشت توصیه شده صدمه بیشتري به  تاریخ. تنش سرما دارد
  .نماید محصول گندم وارد می

 رفع تنش بایستی بالفاصله بعد از هرحال آنچه مسلم است تأخیر در رشد و کاهش تجمع ماده خشک میه    ب
  . و مصرف کود سرك جبران گردداز طریق آبیاري ،سرما

  
  

در مراحل مختلف  رشد گندم و عالئم  ظاهري و تأثیر ) هاي زیر صفر درجه حرارت( دماهاي خسارت زاي تنش سرما   -3 جدول
  برعملکرد دانه در شرایط آب و هوایی استان خوزستان

  مرحله رشد
درجه حرارت 

  زا خسارت
  )دگرا سانتی(

  تأثیر بر عملکرد  عالئم  ظاهري
  دانه

  -5 تا - 1  پنجه رفتن
ها، مزرعه  کلروزه شدن برگ، سوختگی نوك برگ

  شود به شکل نیلگون دیده می
  ناچیز 

  -4  رفتن ساقه
ترك خوردگی پهنک برگ، مرگ نقطه رشد، زردي 

  یا  سوختگی برگ، خمیدگی ساقه
متوسط تا 

  شدید

  -2  غالف رفتن
میدگی سنبله در غالف، خسارت به    ها، خ نازائی گل

  ها، بندهاي پایینی ساقه، رنگ پریدگی شدید برگ
متوسط تا 

  شدید

  -1  سنبله رفتن
ها، خسارت      ها، سفید شدن سنبله و ریشک نازائی گل

  ها بندهاي پایینی ساقه، رنگ پریدگی شدید برگ
  خیلی شدید
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  -1  گلدهی
ا، خسارت      ه ها، سفید شدن سنبله و ریشک نازائی گل

  ها بندهاي پایینی ساقه، رنگ پریدگی شدید برگ
  خیلی شدید

  چروکیدگی شدید دانه  -2  شیري شدن
متوسط تا 

  شدید

  -2  خمیري
چروکیدگی دانه، بی رنگ شدن دانه، جوانه زنی 

  ضعیف
ناچیز تا 
  متوسط

  

  
  رایط آب و هوایی خوزستاندرجه حرارت پایه و مطلوب گندم در ش -1 شکل

    
کشت زودتر و دیرتر . گردد می  آبان رقم دیررس استار توصیه20 لغایتآبان کشت زودهنگام از هفته اول براي

ماه، خطر آذر 25 درکشت دیرتر از .)4جدول( گردد  شده براي این رقم به هیچ وجه توصیه نمیتوصیهاز موعد 
درجه حرارت مطلوب براي . داشتخواهد  بندي گندم وجود و دانهبروزتنش گرماي آخر فصل، در دوره گلدهی 

 وخصوصاٌ درجه  27 درجه حرارت روزانه باالي میانگین . باشد گراد می  درجه سانتی15 - 25  رشد و نمو گندم
 نهایتا و تنفس و کاهش فتوسنتز افزایشگراد سبب   درجه سانتی32هاي حداکثر روزانه بیشتر از  درجه حرارت

 مصادف با بندي بدیهی است هر چه روزهاي بیشتري از دوره دانه.  هزار دانه را در پی خواهد داشتوزنکاهش 
 لذا کاشت دیرتر ؛ بیشتر خواهد بودعملکردخطر کاهش وزن هزار دانه و نهایتاٌ کاهش  ها باشد، این درجه حرارت

هاي   کاشت گندم با برداشت کشت به مشکل برخورد زمانتوجهبا .  آذر سبب کاهش عملکرد خواهد شد25از 
 مزارع دیرتر از تاریخ برخی ماه، کشت گندم در آذر احتمالی در طی  هاي و بارندگی) برنج و ذرت(تابستانه 

 . گردد  میتوصیهرس  مانند ویناك    زودگندم  ارقام این مزارع کشت براي شود که کاشت توصیه شده انجام می

 آذر 25 لغایت آبان 15 کویر و اترك در دامنه تاریخ کاشت  ،، یاواروس)شوا (رس چمران، کرخه  متوسطارقام    
  ).4 جدول(  می شوندتوصیهرس دز از اول آذرماه لغایت آخر آذرماه   زودماه و رقم نسبتاً
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  رس و زودرس هاي دیررس، متوسط  مشخصات صفات زراعی ارقام گندم توصیه شده در گروه -4جدول 
  ستان خوزستان جهت کشت آبی در ا

 زودرس نسبتاً زودرس رس متوسط دیررس نام ارقام
 ویناك دز اترك یاواروس کویر کرخه چمران استار صفات ارقام

 75-85 80-90 80-90 85-100 85-95 90-100 85 -100 90-105 )متر سانتی(ارتفاع 

 75-85 75-85 85-95 95-100 90-100 95-100 90-100 110-120 تعداد روز تا سنبله رفتن

 120-130 125-135 135-145 140-150 145-150 145-155 140-150 155-165 تعداد روز تا رسیدن

 35-37 36-38 36-38 42-46 36-38 36-38 38-42 40-44 )گرم(وزن هزار دانه 

 زرد زرد زرد زرد زرد زرد زرد قرمز رنگ دانه

پتانسیل عملکرد دانه در شرایط 
 )رتن در هکتا(تحقیقاتی 

7- 5/6 7-6 7-6 6-5/5 7-6 5/6-6 5/6-6 5/5-5/4 

  
 

  
  

  
   مورد کشت در استان خوزستان آبی ارقام گندم -1تصویر 
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  :تراکم بذر
هاي تحقیقاتی در  آشنا شدن زارعین به رعایت توصیه  از طرح محوري گندم وبیست سالبعد از گذشت 

کار گندم و رعایت تاریخ   بوجاري شده، کشت با خطیاستفاده از بذر اصالح و رابطه با تسطیح، تهیه زمین و
 در بعضی .باشد  کیلوگرم می200 تا 180کاشت، بهبود نحوه آبیاري، هنوز تراکم بذر در تمام کشت آبی گندم

افزایش تراکم تا حدي مطلوب بوده و بیش از آن باعث . رسد  کیلوگرم می300- 280موارد میزان مصرف بذر به 
در  .شود تر منجر می هاي کوچک هاي یک بوته شده و در نتیجه به تولید خوشه  و بین پنجهها رقابت بین بوته

هاي قارچی را بدنبال دارد که در نهایت به  اغلب موارد تراکم باال افزایش درصد خوابیدگی و توسعه بیماري
ها و  دگی و شیوع بیماريعلت خوابیه  نیز کاهش وزن هزار دانه ب وکاهش تعداد دانه در سنبله بعلت عدم تلقیح

بنابراین تراکم بذر  با توجه به رعایت تاریخ کاشت و تهیه زمین . شود در نتیجه کاهش عملکرد دانه منتهی می
 کیلو گرم در 160 - 180گندم دوروم آبی  و  گیلو گرم در هکتار140- 160گندم نان آبی  :مطلوب شامل

  .باشد میهکتار
  بذر، مصرف کامل کشت مکانیزه عدمدم رعایت تاریخ کاشت مطلوب ودر صورت عدم تهیه زمین مناسب، ع

  .یابد  درصد افزایش می10-30با توجه به شرایط 
  

  :تاریخ کاشت
ه  ب،هوایی براي رشد و نمو مطلوب گیاه استو فراهم نمودن شرایط آب  منظور از تاریخ کاشت مطلوب،

ها   نامساعد اعم از گرما، سرما، شیوع آفات و بیمارينحوي که در طول مراحل مختلف رشد و نمو از کلیه عوامل
 آذر 25 آبان لغایت  15بهترین تاریخ کاشت توصیه شده گندم براي کشت آبی  .مصون و محفوظ باشد

 تاریخ کاشت در دامنه توصیه درصد 100 سال از طرح محوري،  بیسترود بعد از گذشت انتظار می .باشد می
عدم . گردد ثر اطالق میؤر است تاریخ کاشت به تاریخ اولین آبیاري یا بارندگی مالزم به ذک. شده انجام گردد

  .درصد در عملکرد دانه خواهد شد  20-50رعایت تاریخ کاشت توصیه شده باعث کاهش 
  

  : کاشت روش
هاي یکنواخت و با پوشش مناسب در خاك قرار داده  شود که بذور در عمق و فاصله کاشت صحیح باعث می

به هر حال رعایت نکات ذیل در . شود  از سبز شدن غیریکنواخت و نیز هدر رفتن بذور جلوگیري میشوند و
  :جهت تحقق این امر ضروري است

ها و تسطیح مناسب شرط اولیه و ضروري براي کاشت مناسب  تهیه مناسب زمین، خرد کردن کلوخه - 1
  .باشد ها می خصوصاً در کاشت با کارنده

شود و کشت توسط  تریفوژ به علت دقت کم، بیشتر براي پخش کود توصیه میاستفاده از دستگاه سان - 2
کارهاي دیگر  براي عملیات کاشت، انواع خطی. سانتریفوژ فقط در شرایط اضطراري قابل استفاده است

 .تواند بکار برده شود می
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 درصد سبز تحقیقات نشان داده است که بهترین الگوي کاشت که از هدر رفتن بذرها جلوگیري کرده و - 3
باشد که در صورت ادغام این دو در یک  کار به اضافه فاروئر می دهد، بکارگیري خطی مزرعه را افزایش می

 .وسیله همانند خطی کار همدانی، کارآیی بهتري خواهد داشت

ر کردن این دستگاه براي ریزش مقدار خاصی بذر در هکتا ها باید ابتدا نسبت به کالیبره در هر یک از کارنده - 4
 .براي این کار باید بر اساس دفترچه راهنماي دستگاه و با آزمون و خطا صورت گیرد. اقدام کرد

ها با دقت و نظارت کامل در حین انجام عملیات صورت گیرد و  دقت شود که عملیات کاشت با کارنده - 5
 .ها چک شود هاي سقوط و بیلچه خصوصاً هنگام دور زدن و شروع دور بعدي تمام اجزاي لوله

ها براي تسهیل آبیاري مزرعه بهتر  بعد از پوشاندن بذر) کار سانتریفوژ یا خطی(در هر یک از حاالت کاشت  - 6
متر در نظر   سانتی45- 60هاي فاروئر یا کروگیت را  فاصله ردیف.  است از فاروئر یا کروگیت استفاده کرد

 .گیرند می

 . بر فاروها کشت گرددماند، عمود هاي زمین که در اثر گردش بدون بذر می گوشه - 7

توان از  جوئی در زمان انجام عملیات و کاهش خسارت به بافت خاك در صورت امکان می جهت صرفه - 8
 .دهند، استفاده کرد هاي مرکب که چندین کار در یک رفت تراکتور انجام می ماشین

غذایی و نور بهتر خواهد ها بیشتر باشد، استفاده بهینه از مواد  هاي کشت روي سطح پشته اصوالً هر چه ردیف - 9
 .کارها بر سه ردیفه آن ارجحیت دارد به همین جهت براي مثال چهار ردیفه خطی. بود

 .شود کارها در خاك داراي کلوخ و یا داراي بقایا توصیه نمی استفاده از خطی - 10

و به همین شود که در مناطق با مشکل شوري و هر گونه ایجاد جوي و پشته غیر قابل توصیه بوده  یادآور می - 11
 .کارهایی مثل تاکا و یا بذر پاش سانیریفوژ انجام داد توان کشت را با خطی جهت می

هنگام کاربرد دیسک براي پوشاندن بذر، زاویه محورها باید حداقل و هم چنین با استفاده از تنظیمات دیگر  - 12
 .متر تنظیم گردد  سانتی3-5هم چون جک هیدرولیک، عمق کار دیسک در حدود 
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  )4 (فصل

  
  

  گندم  در خوزستان آبیاري مزارع
  
  
  

  
  
  
  

  :تهیه و تنظیم
ت علمی بخش أ عضو هی، شکراله آبساالن:گندم  در خوزستان آبیاري مزارع -

  تحقیقات فنی و مهندسی
ت علمی أعضو هی، الدین گوشه محی :ریزي آبیاري جهت زراعت گندم  برنامه-

  بخش تحقیقات آب و خاك
بیاري مراحل پایانی رشد مزارع گندم جنوب استان هاي آ  مشکالت و توصیه-

الدین گوشه، محمدرضا اصالحی، بهرام   غالمعباس لطفعلی آینه، محی:خوزستان
  اندرزیان، اعضاء هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان
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  :قدمهم
هاي مختلف از قبیل بذور  ه تاثیر نهادهها و تجارب نیم قرن اخیر در علم و فن آبیاري نشان داده است ک آزمایش

ناسب در رشد مشده، کودهاي شیمیایی، عملیات مناسب کاشت، داشت و برداشت هنگامی تأثیر مثبت و  اصالح
گیاه دارد که مدیریت آبیاري که شامل مجموعه اقداماتی است که آب را به میزان مورد نیاز و در زمان مورد 

براي پاسخ به سه سؤال اساسی مدیریت   .دهد، به نحو مطلوبی انجام گردیده باشد نیاز در اختیار گیاه قرار می
ي علمی و مدونی که متکی ها روش ،چگونه؟ چه وقت؟ و چقدر؟ آب در اختیار گیاه قرار دهیم: آبیاري شامل

آبیاري و هاي طراحی قبل از ایجاد شبکه  ه از معیاربینی شده است ک به آزمایشات صحرایی و زمانبر است پیش
هاي  تحت شبکه تاًدر شرایط فعلی که مزارع ما عمد. باشد زهکشی، و برنامه ریزي آبیاري پس از ایجاد آن می

 در اینجا پس از .ابیمیبراي پاسخگویی به سه سؤال باال بو عملی هایی آسان  حل  راهسنتی آبیاري است بایستی
ر شرایط استان خوزستان که جنبه مبنایی دارد به ي آبیاري معمول گندم دها روشتوضیحات مختصر در مورد 

  .شود ها الزم است مورد توجه قرار گیرد اشاره می نکات مهمی که در انجام آبیاري
  

  چگونه آبیاري کنیم؟
ورد مدر . در اینجا منظور از چگونگی، انتخاب روش آبیاري و نحوه انطباق پارامترهاي آن  با شرایط منطقه است

ن خوزستان به خصوص در مناطق جنوبی، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاك، توپوگرافی و مزارع گندم استا
با اتکاء به اصول ) کرتی و نواري(ي موجود ها روشنیز مالحظات اقتصادي و اجتماعی ما را به سمت اصالح 

 اعم از روابط ي مختلفیها روشدر برآورد مقادیر ابعاد مناسب کرت یا نوار . سازد مهندسی آبیاري رهنمون می
در شرایطی که طراحی بر اساس بهترین روش شناخته شده براي یک منطقه . تجربی یا هیدرولیکی موجود است

در اینجا . ي آبیاري استها روشها در این  انجام نگرفته باشد، جداول موجود راهنماي خوبی براي انتخاب اندازه
  .شود رائه میي کرتی و نواري، جداول یاد شده اها روشضمن معرفی 

  
  آبیاري کرتی ) الف

 مزرعه به ،در این روش. ي آبیاري سطحی استها روشترین راه در تمام   ساده)2شکل (استفاده از کرت 
هاي خاکی  هر کرت زمین مسطحی است که اطراف آن را پشته. بندي می شود شکل یک یا چند کرت قسمت

دازه کرت بستگی به مقدار جریان آب و نفوذپذیري خاك ان. شود احاطه کرده است و آب درون آن انباشته می
  . اي دارد کننده  کرت نقش تعییني ه مزرعه در انتخاب اندازي هچنین انداز هم. دارد
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  ی از نحوه آبیاري کرتییمان  -2شکل 

  
تواند یک کرت باشد و در مزارع بزرگ رسم بر این است که  در مزارع خیلی کوچک تمام مزرعه می

با این کار انتقال یکسان آب به هر . کنند هاي یک اندازه و یک شکل قسمت بندي می ه را به کرتمزرع
در بعضی شرایط مساحت کرت فقط چند مترمربع است حال آنکه در . گیرد تر صورت می کرت آسان

تواند راهنماي خوبی براي   می5جدول .  هکتار برسدچندبعضی جاها ممکن است مساحت آن به 
  .  اندازه کرت به ازاي مقادیر مختلف جریان و انواع خاك باشدانتخاب

  
  مورد استفاده) دبی(و مقدار جریان  متناسب با بافت خاك) هکتار(هاي مختلف کرت   اندازه -5 جدول

  نوع خاك

لوم   رس
دار سر  

لوم 
  شن  دار نش

  مقدار جریان
  )لیتردر ثانیه( 

1/0  06/0  03/0  01/0  15  
2/0  12/0  06/0  02/0  30  
4/0  24/0  12/0  04/0  60  
6/0  36/0  18/0  06/0  90  
8/0  48/0  24/0  08/0  120  

1  6/0  3/0  1/0  150  
2/1  72/0  36/0  12/0  180  
4/1  84/0  42/0  14/0  210  
6/1  96/0  48/0  16/0  240  

  
  :  آبیاري کرتی عبارتند ازي هعوامل محدودکنند

   باالي عملیات تسطیح ي ههزین - 1

  هاي خاکی تهپش

  کانال آبیاري
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ها به خصوص در شرایطی که  هاي کاشت، داشت و برداشت به دلیل فراوانی پشته  کارکرد ماشین اختالل در- 2
عملیات تسطیح با کیفیت باالیی انجام نگردیده باشد یا خاك مزرعه داراي نفوذپذیري زیادي باشد و ناچار به 

  .ها شده باشیم انتخاب ابعاد کوچکی براي کرت
ش ابعادکرت یا پذیرش کاهش راندمان آب آبیاري قابل جبران است که کاه با(محدودیت دبی آب آبیاري  - 3

  )کدام به صالح نیست هیچ
هاي استهالك انرژي آب، منجر به شستشوي  به خصوص در شرایط نداشتن ابنیه (  زیادي دبی آب آبیاري - 4

  ) ناپذیر می باشد شود و در این شرایط احداث کانال مضاعف و تقسیم آب به چند کرت اجتناب خاك و بذر می
هاي غیرمنتظره در اراضی  با  ایجاد حالت ماندابی و خفگی براي گندم به خصوص در شرایطی که بارندگی - 5

  .دهد نفوذپذیري کم و فاقد زهکش روي می
مزارع گندم که اکثر هاي یاد شده و قابلیت انعطاف و تطابق آبیاري نواري در  به هرحال با توجه به محدودیت

ي مناسب آبیاري گندم ها روشباشد، به معرفی آبیاري نواري که از  اقل در یک راستا داراي شیب میغالبأ حد
 . شود است،  پرداخته می

  
   : آبیاري نواري)ب

که در جهت طولی داراي شیب و انتهاي   بجز این،شبیه آبیاري کرتی است) 3شکل (از نظر کلی آبیاري نواري 
آبیاري نواري بیشتر مناسب . عرضی نیز  بدون شیب یا شیب محدودي داردآن معموالً باز است  و در جهت 

آرایش سطح خاك در این روش به .  درصد دارند5/0یی است که نفوذپذیري متوسط و شیب کمتر از ها خاك
 250 تا 200البته برخی متخصصین حد باالي.  متراست400 تا 100 متر وطول 15 تا 3صورت نوارهایی به عرض 

به نحوي  زمین باید ،در آبیاري نواري .کنند ایران پیشنهاد میبسترسازي خوب در  براي طول نوار در شرایطمتر را 
 که آب در عرض نوار به طور یکنواخت پخش و تمام طول نوار را طی نموده، فرسایش نداشته  باشدهتسطیح شد

سطح و  جهت شیب اصلی زمین بوده  ظور طول نوار درنبدین م. و اضافات آن وارد زهکش انتهایی نوار گردد
  .نوار بایستی فاقد پستی وبلندي باشد

  
  
  
  
  
  
  
  

   نمایی از نحوه آبیاري نواري-3شکل
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شیب زیاد، موجب افزایش سرعت آب در سطح نوار، عدم توزیع . شیب طولی نوارها، باید یکنواخت باشد
ندك نوارهاي آبیاري سبب کاهش هاي ا از طرفی شیب. گردد یکنواخت در عرض نوار و فرسایش خاك می

صورت نفوذ عمقی به خارج از ناحیه ریشه وکاهش ه  تلفات آب بمتعاقب آنسرعت پیشروي جریان و 
  .گردد یکنواختی آبیاري می

 در اقتصاد مزرعه و راندمان عاملاین . شود  مهم در آبیاري نواري  محسوب میعوامل بسیار یکی از   طول نوار
احداث انهار آبیاري و  هاي کارگري، افزایش طول نوار سبب کاهش هزینه. اي دارد مالحظهآبیاري تاثیر قابل 

صورت ه  زیرا تلفات آب ب،توان از حد خاصی  بیشتر انتخاب نمود طول نوار را نمی .داردتر را بدنبال  زهکشی کم
بافت خاك، شیب زمین، عمق طول نوار به  .یابد نفوذ عمقی در ابتداي نوار بیشتر و راندمان آبیاري کاهش می

ي سنگین ها خاكتر از  طول نوار کم، ي با بافت سبکها خاكاصوالً در  .آب آبیاري و ابعاد مزرعه بستگی دارد
  .شود بافت انتخاب می

هاي کشاورزي و شیب   میزان دبی ورودي به نوار، شیب در جهت عرض، عرض ماشینبه عواملعرض نوار 
. هاي کشاورزي باشد ربی از عرض کارکرد ماشینضی است که عرض نوار بایستی مبدیه. نوار بستگی دارد طولی

 5/0چنانچه شیب زمین بیش از .  متر تجاوز نماید12  تا10 عرض نوار نباید از ، درصد4/0 تا 3/0هاي  در شیب
 4د در شرایطی که محدودیت وجود دارد، عرض حدو. دنشو  متر محدود می6 - 8درصد باشد عرض نوارها به 

  .شود متر توصیه می
 از عوامل بسیار مهم در کارکرد سیستم آبیاري نواري بوده و مقدار آن به عواملی از جریان ورودي به نوار

انتخاب صحیح آن سبب . قبیل طول و عرض نوار، شیب زمین، بافت خاك، پوشش گیاهی و غیره بستگی دارد
فزایش راندمان آبیاري بهتر است که آبیاري با بیشترین دبی براي ا. شود افزایش راندمان و یکنواختی آبیاري می

  .فرسایشی آغاز و وقتی جریان به انتهاي مزرعه رسید، مقدار آن به نصف کاهش یابد غیر
 به یکدیگر،)  ... و شیب عرضی درطول، عرض، دبی واحد عرض، شیب طولی(عالوه بر وابستگی اجزاء نوار 

این ویژگی موجب شده تا با . ها مؤثر است هاي آن اه نیز در انتخاب اندازهعواملی همچون بافت خاك و نوع گی
 به راندمان باالي آبیاري از پیچیدگی خاصی رسیدنوجود سادگی ظاهري این سیستم، انتخاب اجزاء نوار براي 

  . برخوردار باشد
 روابطی است که مبناي تجربی یا  آنها دستیابی بهي همطالعات زیادي در زمینه آبیاري نواري انجام گرفته که نتیج

 بارزي از آنها به شمار ي ه جدول زیر نمون.اند گردیده نظري دارند، یا گاهی به صورت جداولی استاندارد ارائه
این جدول که بر اساس تجربه براي گیاهان با ریشه کم عمق نظیر گندم بدست آمده، می تواند در . آید می

  . د واقع گرددطراحی سیستم در مراحل اولیه مفی
ارقام این .  طول و عرض نوار به عنوان تابعی از نوع خاك و درصد شیب طولی زمین داده شده است6در جدول 

یا طراح باشد  تواند کمک مؤثري براي زارع  تناسب زمین براي اینگونه آبیاري میي هجدول از نظر تشخیص درج
  . ت بر اساس تحلیل هیدرولیکی سیستم باشدبایس  میها ه گزیدي هگیري واقعی و مقایس تصمیم ولی
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  کم عمقهاي ه با ریشگیاهان استانداردهاي طرح نوار براي  -6دول ج

  عرض نوار
  )متر( 

  طول نوار
  )متر( 

عمق آب آبیاري 
  )میلیمتر(

دبی در  متر  عرض 
  )لیتردر ثانیه( نوار 

  شیب
  نوع خاك  )درصد( 

18 - 5  
6 – 5  
6 – 5  

180 -90  
180 -99  

90  

100 – 50  
100 – 50  
100 – 50  

8 – 6  
6 – 4  
4 – 2  

6/0-15/ 0  
5/1– 6/0  
0/4-5/1  

  لوم رسی

18 - 5  
6 – 5  
6 – 5  

300 - 180  
300 - 180  

180  

150 – 100  
150 – 100  
150 – 100  

4 – 3  
3 – 2  
2 – 1  

6/0-15/0  
5/1– 6/0  
0/4-5/1  

  رس

  لوم  0/1– 0/4  1 – 4  25 - 75  90- 300  5 – 6
  

ناهمواري سطح زمین . باشد ت که آبیاري سطحی شدیداً به توپوگرافی مزرعه حساس میالزم به یادآوري اس
و بروز تنش خشکی و شوري در نقاط ) ایجاد خفگی(تجمع آب در نقاط پست  باعث اختالل در حرکت آب،

  .گردد می) ایجادکچلی(مرتفع 
  

  :نکات مهم در مورد آبیاري مزارع گندم در استان خوزستان
یدهاي مربوط به طرح محوري گندم طی دو سال گذشته، یکی از مشکالتی که همواره به بر اساس بازد - 1

ي از بسیاردر . عنوان عامل مؤثر بر مدیریت آبیاري مالحظه گردیده است، بستر سازي نامناسب مزرعه بوده است
ین گردیده و هاي درشتی در سطح زم  نکردن زمین مزرعه منجر به ظهور کلوخه ماخارشدکه مشاهده میمزارع 

هاي  پستی و بلنديمتعاقب آن کشی نیز نتوانسته بستر مناسبی فراهم آورد و  عملیات بعدي نظیر دیسک، ماله
شود که نهایتاً با تأثیر منفی بر  ناپذیر می  این امر سبب بسیاري مشکالت جبران.مشاهده شده استزیادي در مزرعه 

یکی از این موارد سلب توانایی زارع در . شود رد عارض میکلیه مراحل مدیریت زراعی، به صورت کاهش عملک
تر بدلیل کمبود دریافت آب و خفگی در نقاط  مدیریت درست آبیاري است و گاهی بروز کچلی در نقاط مرتفع

زنی   که از عدم انجام موفق در دیسکتر  بواسطه تجمع آب، همزمان در یک مزرعه مشاهده گردیده است پست
عملیات مطلوب آبیاري، مستقل از عملیات  بنابراین. یجاد بستر مناسب بوده ناشی شده استکشی در ا و ماله

منجر  ،مزرعه دقت بیشتري شود) کشی ماله(ورزي و عملیات تسطیح  مناسب بسترسازي نبوده و هرچه در خاك
تر و  یع بدین معنی که یکنواختی بهتر پخش آب و حرکت سر.گردد به سهولت و بهبود آبیاري مزرعه می

گرددکه این امر در  تر آب در سطح مزرعه را موجب گردیده و منجر به کاهش زمان آبیاري نیز می  تیکنواخ
هاي مربوط به  توصیه ،شود ضمن ماخار بنابراین تأکید می.  استحائز اهمیت هاي اول و آخر فصل بسیار  آبیاري

 .ودورزي که در فصل مربوطه آمده است جدي گرفته ش عملیات خاك
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متاسفانه جدي گرفته در بسیاري مزارع که در طی بازدیدهاي یاد شده مشاهده شد که  یکی دیگر از مواردي - 2
بندي نیز رعایت نشده و پس از انجام  اي زمان قطعه  و حتی در پارهاستبندي درست مزرعه  شود قطعه نمی

ناپذیر است  این مورد نیز از موارد جبران. بندي مزرعه مبادرت گردیده است عملیات کاشت و آبیاري اول به قطعه
ها و  تواند بر درصد سبز مزرعه، مصرف نهاده و بواسطه تأثیري که برچگونگی دسترسی گیاه به آب دارد، می

  .نهایتاً عملکرد تأثیر چشمگیري داشته باشد
در نقاط پست و بنابراین براي سهولت آبیاري و همچنین آبیاري یکنواخت مزرعه و جلوگیري از تجمع آب 

همان گونه که گفته شد ابعاد مناسب قطعات به . بندي گردد ها، بایستی زمین به ابعاد مناسبی قطعه پایه شیب
باشد  ترین روش آبیاري در منطقه می عوامل زیادي بستگی دارد اما در مورد روش آبیاري نواري که معمول

 الزم به یادآوري است که اگر قطعات آبیاري هم .ودش  متر پیشنهاد می12 تا 4 متر و عرض 200 تا 120طول 
  .گیرد  مدیریت آبیاري با سهولت بیشتري انجام می،دناندازه در نظر گرفته شو

با توجه به سه وضعیت زیر که در منطقه وجود دارد بهتر است عرض نوارهاي آبیاري تا آنجا که ممکن است 
  . کمتر در نظر گرفته شود

خشک و با نفوذپذیري باال داریم و به  از این جهت که خاك) خاك آب(ولین آبیاري وضعیت حاکم بر ا) الف
که مجبور به استفاده از میزان آب کمتر جهت   در حالی،گیرد این سبب حرکت آب در مزرعه به کندي انجام می

  . هستیم نیزپرهیز از جابجایی بذر و شستشوي خاك
هایی که در میزان آب در دسترس وجود  اهی بدلیل محدودیتهاي آخر فصل که گ وضعیت حاکم بر آبیاري) ب

، تسریع در آبیاري و استفاده از مقادیر کمتر آب )82نظیر سال (دارد یا بواسطه افزایش  ناگهانی درجه حرارت 
  .نماید جهت پوشش سطح بیشتر در واحد زمان را ضروري می

در یک جهت نبوده و عالوه بر شیب طولی داراي هاي منطقه که غالباً داراي شیب  وضعیت حاکم بر زمین) ج
نایکنواختی حرکت آب در سطح نوار تحت آبیاري  به هاي باال منجر  شیب عرضی نیز هستند  و استفاده از عرض

  .شود می
منجر به ) خاك آب(که عدم دقت کافی در مدیریت آبیاري اول ه است در بسیاري موارد مشاهده شد - 3

شستشوي خاك، جابجاي بذر و اختالل در تراکم بذر در مقاطع . ر مزرعه گردیده استناپذیري د صدمات جبران
اي بوده  ها و کاهش درصد سبز مزرعه از جمله موارد قابل مشاهده  یا نوارهاي آبیاري، خرابی پشتهها کرتاولیه 

سایر مراحل آبیاري است، با توجه به اینکه نفوذپذیري خاك در این مرحله بسیار باالتر از . که گواه این مدعاست
الزم است ضمن رعایت  .هاي آبیاري هم بسیار شکننده است  مستقر نگردیده و قابل جابجایی است و پشتهها بذر

هاي مرتبط با تهیه بستر و قطعه بندي، در خصوص میزان جریان آب کاربردي هم دقت کافی بعمل آید  توصیه
  . آبیاري مالیم و آرام انجام گیردو

بسیار بیشتر از  آبیاري هاي یا نوارها که میزان جریان باالسري کرتحاکم است شرایطی ی از مزارع خیل در 
تواند منشا   یا نوارهاي آبیاري است که در این حالت آبگیري مستقیم از کانال میها کرتظرفیت کشش 

از کانال مضاعف الزم است بنابراین در این وضعیت  . هاي فراوان بخصوص در این آبیاري گردد خسارت
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معموالً ( یا چند قطعه بطور همزمان میزان جریان آب را به حد دلخواه 2با آبیاري توان  میو  استفاده شود
  . کنترل نمود) حداکثر دبی غیر فرساینده

توان جهت کاهش نفوذ عمقی در مقاطع ابتدایی کرت یا   می،که سطح قطعات آبیاري زیاد باشد در صورتی
بدین ترتیب که آب را  . گیرد بهره جست اي که در آبیاري موجی مورد استفاده قرار می ز قاعده ا،نوار آبیاري

پس از   .پس از آبیاري حدود نصف سطح قطعه یا قطعات اولی  قطع نموده وارد قطعه یا قطعات بعدي نماییم
این امر از آن جهت . نماییم از قطعات اول شروع و تکمیل  مجدداًآنکه آب این قطعات به نیمه رسید، آبیاري را

 باعث مسدود شدن منافذ سطحی خاك توسط ذرات )خاك آب( مرحله  ایناهمیت دارد که فرو نشست آب در
دهد و باعث سرعت بخشیدن به جبهه پیشروي آب در نوار یا   گردیده، نفوذ پذیري را به شدت کاهش میرس

 اینکه زارع جهت تر مهم و کاسته شده،ت عمقی  از تلفات آب به صورت فرونشدر این وضعیت .شود کرت می
تر آب به انتهاي کرت یا نوار مجبور نیست از میزان باالي جریان آب استفاده کند که خود منجر به  رساندن سریع

 . شود و سایر تبعات منفیشستن خاك و بذر

ملیات کشت و زرع گندم یکی از مشکالتی که هر ساله در برخی مناطق وجود دارد و منجر به اختالل در ع - 4
اند که سبز شدن با باران  اگرچه به تجربه دریافته. هاي اول فصل توسط زارعین است شود انتظار و اتکاء به باران می

در خیلی از اوقات ناکافی بودن یا تاخیر بارش منجر به اختالل در   امااز یکنواختی بیشتري برخوردار است
الزم است پس از ماخار، ) نیمه دوم آبان( ي اول فصل ها کشتوص براي  بنابراین بخص.گردد زنی می جوانه

هاي جوي اتکا نشود و با توجه به باال  ها جدي گرفته شود و به بارش  و کاشت، آبیاري مناسبعملیات بسترسازي
. دادبودن نسبی درجه حرارت و تبخیر، با آبیاري به موقع مراحل اولیه نموي گیاه را از تنش رطوبتی پرهیز 

 روز پس از اولین آبیاري، 10 تا 7شود ممکن است  بنابراین در مورد مزارعی که در نیمه دوم آبان ماه کشت می
شوند با توجه به کاهش نسبی درجه  که مزارعی که در آذر ماه کشت می  در حالی،آبیاري دوم ضرورت پیدا کند

افی نباشد بخصوص اینکه احتمال وقوع بارندگی زنی نیاز به آب اض حرارت و تبخیر ممکن است تا مرحله پنجه
 .موثر در منطقه نیز زیاد است

 در اغلب مناطق استان صعود ناگهانی درجه حرارتبر اساس آمار هواشناسی از نیمه دوم اسفند ماه معموالً  - 5
ود یا گاهی ش باال رفتن درجه حرارت در این مقطع زمانی که بارشها هم معموالً کم می. خوزستان متداول است

درجه حرارت باال اوالً اینکه . اند منجر به خسارت شودتو اوقات منطقه نیز فاقد بارندگی مؤثر است از دو جنبه می
 افزایش تبخیر و تعرق  ممکن است تنش باگردد و ثانیاً  میها  ها یا کاهش وزن دانه یح گلقباعث اختالل در تل

ا تاثیر منفی بر تعداد دانه در سنبله و وزن دانه کاهش ی، ر پی داشتهرطوبتی در این مراحل حساس نموي گیاه را د
 .عملکرد را موجب شود

است که در مناطق گرم و خشک زمانی که رطوبت خاك به اندازه کافی باشد، درجه  تحقیقات نشان داده
لیات آبیاري به بنابراین عم . گراد از هواي اطراف کمتر است  درجه سانتی10 تا 5حرارت پوشش گیاهی گندم 

به  .تواند هر دو مورد احتمال خسارت را برطرف نماید نحوي که رطوبت خاك را در حد باالیی نگه دارد می
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 به ، روز انجام گیرد15 تا 10 نوبت آبیاري به فاصله3 تا 2شود از این مقطع زمانی به بعد  همین منظور توصیه می
 .اشته شودنحوي که رطوبت خاك مزرعه در حد باالیی نگه د

یکی دیگر از مواردي که سبب مشکالت زیادي در امر مدیریت مزرعه در بسیاري نقاط به خصوص مناطق  - 6
 است که در حالت هاي مازاد آبیاري و بارندگی باال آمدن سطح ایستابی و عدم تخلیه آبجنوبی است مسأله 

هاي قابل مشاهده در پاشنه اراضی مناطق  که بسیاري از کچلی  بطوري.اندازد  حیات گیاه را به خطر می،حاد
چنان نمود دارد که در نقاط پست   این مشکل آن،گاهی در برخی مزارع.  این وضعیت استي هجنوبی عارض

گاهی از  آبه هر جهت با. کند زمین شاهد رشد و نمو گیاه نی هستیم که در شرایط ماندابی نشو و نمو پیدا می
 آبیاري و زهکشی میسر است به چند ي هطریق عملیات زیربنایی احداث شبکاینکه حل اساسی چنین مشکلی از 

  :شود نکته جهت گریز از بروز یا تشدید این مسأله اشاره می
ي مازاد از مزرعه را، با حفر کانال و هدایت آب ها آبدر صورت امکان در آغاز فصل شرایط خروج دائم ) الف

صورت با حفر کانال در خط القعر مزرعه امکان ذخیره موقت را  یندر غیر ا. به طرف خروجی منطقه فراهم آورد
  .مهیا نمود

شود بجاي استفاده از آبیاري  می توصیه ،در شرایطی که حداقل در یک راستا زمین مزرعه داراي شیب است) ب
اهم نمود اي فر کرتی، با احداث نوارهاي آبیاري بنحوي که طول آن در راستاي شیب قرار گیرد شرایط را بگونه

شود که   میيیادآور. رقابی دریافت کند و غیباآب دریافتی را به شکل آبدوي و نه ماند مزرعه، که خاك
تواند  میاي رخ دهد  ي فاقد خروجی آب به خصوص در شرایطی که  بارندگی غیره منتظرهها کرتغرقاب شدن 

  .بار آورد  هبا ایجاد خفگی گیاه خسارت زیادي ب
 در بقیه . آبیاري سنگین بعمل آید،کند میاحتماالً بخاطر شستشوي نمک ضرورت پیدا آب اول که جزب) ج

ها سبک انجام گیرد و جهت رفع کامل نیاز آبی در صورت ضرورت دور آبیاري کمتر گرفته  مراحل، آبیاري
کارگري زیادتر هاي  بع هزینهالطشود که ممکن است در این شرایط تعداد دفعات آبیاري و ب  البته یادآور می.شود

بخصوص اگر با یک بارندگی ناخواسته قرین (ناپذیري که یک آبیاري سنگین  شود، اما باتوجه به خسارت جبران
  . نیستیتواند وارد آورد حائز اهمیت چندان  می)شود

این صورت  در. گاهی ممکن است شرایط توپوگرافی مزرعه امکان عملی نمودن تمهیدات باال را میسر نسازد) د
المقدور   حتیها کرتورزي و تسطیح زمین حداکثر دقت بعمل آمده، اندازه  زم است در عملیات خاكال

هاي سنگین به خصوص در مواقعی که احتمال بارندگی وجود  از انجام آبیاريو تر در نظر گرفته شود  کوچک
  .دارد پرهیز کرد

ها با دقت   آبیاري،کند بوته گیاه ایجاب میهاي آخر فصل که شرایط حرارتی و رطوبتی پاي   درمورد آبیاري- 7
و وسواس بیشتري انجام گیرد و قبالً اهمیت آن متذکر گردید، گاهی زارعین بروز مشکل خوابیدگی را یادآور 

گونه مسامحه در چ هیگردد  در این خصوص تأکید می. کنند شده و حتی در انجام آبیاري کوتاهی می
هاي زراعی  براي جلوگیري از پدیده خوابیدگی احتمالی به توصیههاي آخر فصل جایز نیست و  آبیاري
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هاي مربوطه آمده توجه  درخصوص نوع رقم، عمق شخم، تراکم کشت و استفاده از کود پتاس که در بخش
   .نمایند

 به خصوص در زمینه آبیاري که گاهی بیشترشدن ها الزم به ذکر است که عملی نمودن بسیاري از توصیه - 8
اما با توجه به تأثیر مثبت بسیار زیادي که بهبود مدیریت آبیاري . ي کارگري را در پی دارد، دشوار استها هزینه

  .هایی بسیار مقرون به صرفه است بع عملکرد دارد، پذیرش چنین هزینهالطبر سایر فاکتورهاي مدیریت زراعی و ب



 

   30     

  ریزي آبیاري جهت زراعت گندم برنامه
  

  :مقدمه
ریزي آبیاري بر پایه  شک برنامه بی. ریزي آبیاري، تعیین زمان و مقدار مناسب آبیاري است منظور از برن  امه

طبق نظر .  خصوصیات فیزیکی و رطوبتی خاك، در افزایش تولید گندم استان تأثیر قابل توجهی خواهد داشت
 داد، هنري است که به تجربه بزرگان آبیاري، اینکه بتوان در زمان الزم و به مقدار کافی آب در اختیار گیاه قرار

تحقیقات مختلف در سطح جهان و همچنین در استان خوزستان نشان داده است . هاي آبیار بستگی دارد و آموخته
هاي زیر  به همین منظور توصیه. ترین عامل افزایش عملکرد محصول گندم، آبیاري صحیح بوده است که اساسی

  :ها، توجه به نکات زیر ضروریست اما قبل از پرداختن به توصیه. تجهت آبیاري زراعت گندم ارائه گردیده اس
به همین . باشد  باید توجه داشت که رفتار آبیاري در اراضی غیر شور و شور با یکدیگر کامالً متفاوت می)1نکته 

 گندم در ریزي براي آبیاري زراعت دلیل و به استناد تحقیقات انجام شده در استان، در این دستورالعمل برنامه
اما قبالً الزم است تعریفی . اراضی غیر شور و شور در نیمه جنوبی استان خوزستان از یکدیگر تفکیک شده است

  : براي شور و غیر شور بودن اراضی بیان نمود
، حد آستانه تحمل )1985فائو، ( آبیاري و زهکشی سازمان خواروبار و کشاورزي جهانی 29به استناد نشریه 

) عصاره اشباع( دسی زیمنس بر متر است و این بدان معنی است که چنانچه شوري 6ي خاك گندم به شور
خاك در طول دوره رشد و نموي گیاه از این میزان بیشتر شود گندم تحت تنش شوري قرار گرفته و کاهش 

کاهش %  10  دسی زیمنس بر متر از آستانه،4/1بطوري که به ازاء افزایش هر . گردد عملکرد براي آن حادث می
  : بنابراین تقسیم بندي اراضی تحت کشت گندم از نظر شوري خاك به قرار زیر است. دهد عملکرد رخ می

دسی  6کمتر از متري فوقانی خاك آنها،   سانتی30مزارعی که در هنگام استقرار بذر در خاك، میانگین شوري 
بوده و آنهایی » شور کم«دسی زیمنس برمتر دارند،  8 تا 6بین و آنهایی که شوري » یر شورغ«زیمنس بر متر باشد، 

تقسیم بندي » شور خیلی«و » شور« دسی زیمنس برمتر هستند، در گروه اراضی 8بیش از که داراي شوري 
شور پیش بینی میزان کاهش عملکرد محصول گندم  شایان ذکر است، از آن جایی که در اراضی کم. گردند می

وان از آن چشم پوشی نمود و بنابراین توصیه آبیاري براي این اراضی مطابق ت است لذا می% 12 تا 10حدود 
  .   هاي غیرشور خواهد بود خاك
هایی با بافت سنگین و  هاي زیر چه براي اراضی غیرشور و چه اراضی شور فقط جهت خاك توصیه) 2نکته 
هاي لوم  هاي سنگین شامل بافت ، خاكبنا به تعریف. باشند قابل اجرا می)  متري  سانتی30تا عمق (سنگین  خیلی
هاي  سنگین شامل گروه بافت هاي خیلی و خاك) Silty Clay Loam(و لوم رسی سیلتی ) Clay Loam(رسی 

ها در نیمه جنوبی استان خوزستان از  این گروه خاك. باشند می) Clay(و رسی ) Silty Clay(رس سیلتی 
گیر  ها و اراضی سیل و سبک بافت که غالباً در حاشیه رودخانههاي متوسط  هاي غالب بوده و سایر خاك بافت

شایان ذکر است که هرچه . ها شامل حال آنها نخواهد بود قابل رویت هستند، در اقلیت بوده و لذا این توصیه
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تر شده و مقدار آب مصرفی در هر نوبت آبیاري  تر باشد، دورهاي آبیاري به یکدیگر نزدیک بافت خاك سبک
  . اهد بودکمتر خو

اشاره گردید، چنانچه در زمان تهیه زمین ) تهیه زمین( همین دستورالعمل 1همان طور که در فصل  )3نکته 
. ضروري است) ماخار(رطوبت خاك در حد گاورو نبوده و خاك خشک باشد، انجام آبیاري قبل از کاشت 

آماده بودن زمین جهت (ت زراعت قبلی تاریخ انجام ماخار به عوامل متعددي مانند وجود آب در منطقه، برداش
ترین تاریخ زمانی است که فرصت  اما چنانچه همه شرایط مهیا باشد مناسب. و سایر عوامل بستگی دارد) کشت

  . خیري در تاریخ کاشت حادث نگرددأبراي عملیات شخم، دیسک، تسطیح وکود پاشی، کافی بوده و ت
چنانچه خاك کامال خشک باشد . باشد یر شور و شور متفاوت میغ میزان آب الزم جهت ماخار نیز براي اراضی

، جهت )2مورد اشاره در یادداشت (هایی با بافت سنگین و خیلی سنگین  ، براي خاك%)10هاي کمتر از رطوبت(
اما براي .  آب الزم است) میلیمتر100 تا 90( متر مکعب در هکتار 1000 تا 900 حدود اراضی غیر شورماخار 

) پایین آوردن شوري خاك تا حد قابل قبول براي کشت(، هدف اصلی از ماخار باید آبشویی خاك راراضی شو
 متر مکعب در هکتار 4000 تا2000 دسی زیمنس بر متر، حدود16 تا 8هایی با دامنه شوري  لذا، براي خاك. باشد

  متر 6000 تا4000تر، حدودا  دسی زیمنس برم24 تا 16و براي محدوده شوري بین )  میلیمتر400 تا 200معادل (
دي زیمنس ) 6- 7بین  (8آب الزم است تا شوري خاك به کمتر از )  میلیمتر600 تا400معادل (مکعب بر هکتار 

با نگاهی به این مقدار آب مورد نیاز جهت آبشویی خاك به . کاهش یابد) متر  سانتی20(برمتر تا عمق شخم 
توان نتیجه گرفت که کاشت گندم در اراضی با  س برمتر، می دسی زیمن16هاي بیش از  خصوص براي شوري

زیرا میزان آبی که جهت کاهش شوري خاك تا حد قابل قبول مورد . باشد این میزان شوري مقرون به صرفه نمی
  . گردد نیاز است تقریبا معادل همان میزان آبی است که در کل دوره داشت گندم در اراضی غیر شور مصرف می

 به عنوان از آن نیمیهاي شور به این نحو است که،  ترین روش مصرف آب جهت آبشویی خاك به)4نکته 
 در زمان کاشت و براي سبز شدن بذور مصرف اولین آبیاري به عنوان نیم دیگر و تهیه زمینماخار و در زمان 

و هم آنکه از گردد  تامین می) به خصوص در مرحله جوانه زنی(با این روش، هم نیاز آبشویی خاك . گردد
ضمنا مشکل کمبود آب که در زمان تهیه زمین . گردد ایجاد روان آب در مزارع بر اثر آبیاري زیاد جلوگیري می

  .شود وجود دارد، کمتر نمایان می
  

         :غیر شورریزي آبیاري گندم در اراضی  برنامه
به سه مرحله تقسیم  خوزستان،  استانشور غیرشور و کم در اراضی  مراحل آبیاري گندم،جهت سهولت کار

  :گردیده که عبارتند از
 از اهمیت ) خاك آب(  اولین آبیاريبراي تاریخ کشت دهه اول آذرماه، به منظور سبز شدن بذور، )1مرحله 

دقت در توزیع یکنواخت آب در سطح مزرعه و میزان مناسب آبیاري از عوامل مهم در . خاصی برخوردار است
اگرچه جهت سبز شدن بذر نیاز به آب  در این مرحله،. باشند عه و در نهایت تولید بیشتر میافزایش سطح سبز مزر

متري جهت نفوذ بهتر   سانتی45 تا 40باشد، اما به منظور مرطوب نمودن نیمرخ خاك تا عمق  زیادي نمی
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عماق به سطح هاي جوان در خاك و همچنین آبشویی امالحی که در دوران آیش بر اثرخیز مویینه از ا ریشه
     .آب مصرف نمود) متر  میلی100( متر مکعب درهکتار 1000اند، الزم است حدود  خاك آمده

. گردد توصیه می اسفند ماه اوایل روز یکبار تا 30 تا 25 هر ء نوبت آبیاري به فاصله3،  پس از اولین آب)2مرحله
  .باشد آب مورد نیاز می) میلیمتر60 تا 50(تار تر مکعب در هک م600 تا 500تقریبا بین  نیزدر هر نوبت آبیاري 

طبق بررسی آمار چند ساله هواشناسی، تقریبا از نیمه دوم اسفندماه به بعد با افزایش ناگهانی دما و در  )3مرحله
از (نتیجه افزایش تبخیر و تعرق گیاه از یک سو و از سوي دیگر واقع شدن مراحل گرده افشانی و پر شدن دانه 

 نوبت آبیاري یکی در نیمه دوم 2در این مقطع زمانی، انجام ) س رشد و نموي گندم به تنش آبیمراحل حسا
 درگردد که  توصیه می.  روز از یکدیگر، ضروریست15 تا 10اسفند و دیگري در دهه اول فروردین و به فاصله 

 .مصرف نمود آب )متر  میلی80 تا 70(تر مکعب در هکتار  م800 تا 700 تقریبا ، بار آبیاريهر

  
  :مالحظات

 نوبت آبیاري و در مجموع به 6هاي فوق، زراعت گندم در نیمه جنوبی استان خوزستان به   با توجه به توصیه- 1
  .آب نیاز دارد)  میلیمتر450 تا 400( متر مکعب در هکتار 4500 تا 4000

در صورت نیاز، نیمه دوم آبان براي تاریخ کشت  .باشد  اول آذر میي ههاي فوق براي تاریخ کشت ده توصیه - 2
  .) نوبت آبیاري4یعنی(  اضافه شود  مرحله دوم به آبیاريیک نوبت

  .گردد نوبت آبیاري حذف  تا دواحتمال دارد یک موثر،  با توجه به میزان بارندگی،در مرحله دوم - 3
  

         :شورریزي آبیاري گندم در اراضی  برنامه
برنامه آبیاري پیشنهادي، مانند اراضی )  دسی زیمنس بر متر16 تا 8ن محدوده بی(جهت آبیاري مزارع شور 

  :باشند گردد، که به شرح زیر می غیرشور به سه مرحله تقسیم می
از آب الزم  شود که نیمی  همین مبحث اشاره گردید، توصیه می3همان طور که در قسمت یادداشت  )1مرحله

 در تاریخ کشت دهه اول آذر ماه، اولین آبیاريگر، به عنوان جهت آبشویی خاك در زمان تهیه زمین و نیم دی
 متر مکعب در هکتار آب الزم جهت تامین نیاز آبی 1000بنابراین در این مرحله، عالوه بر حدود . مصرف گردد

ابتداي ( دسی زیمنس برمتر 8متري، براي اراضی با شوري اولیه   سانتی40گیاه و مرطوب کردن خاك تا عمق 
 متر مکعب درهکتار آب 2000 و 1000به ترتیب) انتهاي دامنه شوري( دسی زیمنس برمتر 16و ) وريدامنه ش

در مجموع براي اولین آبیاري با توجه به شوري . باشد متر فوقانی خاك مورد نیاز می  سانتی20جهت آبشویی 
آب مصرف )  میلیمتر300 تا 200معادل ( متر مکعب در هکتار 3000 تا 2000گردد که بین  خاك، توصیه می

  .شود
در هر . توصیه میگردد اسفند ماه اوایل روز یکبار تا 20 هر ء نوبت آبیاري به فاصله4،  پس از اولین آب)2مرحله

  .آب مورد نیاز میباشد)  میلیمتر40(تر مکعب در هکتار  م400نیز حدود نوبت آبیاري 
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 روز از 15 تا 10 اسفند و دهه اول فروردین به فاصله  نوبت آبیاري در نیمه دوم اسفند، اواخر3انجام  )3مرحله
 آب )متر  میلی55(تر مکعب در هکتار  م550حدود  ، بار آبیاري هردرگردد که  توصیه می. یکدیگر ضروریست

  .مصرف نمود
 فقط براي اراضی که داراي زهکشی طبیعی یا مصنوعی بوده و با شکل ماندابی مواجه نیستند، 3توصیه مرحله    
گردد، باید جهت آبیاري مرحله سوم با  میاما در مزارعی که شرایط ماندابی در آنها حادث . ادق استص

  .ها مشورت نمایند کارشناسان مراکز خدمات و یا مدیریت
متري   سانتی45 تا 75  طبق تعریف، خاکی که داراي مشکل ماندابی است که سطح آب تحت االرض در آن به 

  .ع ریشه گیاه بر اثر کمبود اکسیژن حاصل اشباع شدن خاك دچار خفگی گرددسطح خاك برسد و در واق
     

  :مالحظات
 نوبت آبیاري و در 8هاي فوق، جهت زراعت گندم در اراضی شور استان خوزستان به   با توجه به توصیه- 1

عب در هکتار  متر مک6500تا )  دسی زیمنس برمتر8براي شوري اولیه خاك ( متر مکعب در هکتار 5500مجموع 
 تا 8(لذا براي اراضی با شوري واقع در این دامنه . آب نیاز است)  دسی زیمنس برمتر16براي شوري اولیه خاك (

توصیه )  میلیمتر650 تا 550( متر مکعب در هکتار 6500 تا 5500میزان آب الزم بین )  دسی زیمنس برمتر16
  .گردد می

در صورت نیاز، براي تاریخ کشت نیمه دوم آبان  .باشد  اول آذر میي ههاي فوق براي تاریخ کشت  ده توصیه - 2
  . اضافه شود مرحله دوم به آبیاريیک نوبت

  .گردد نوبت آبیاري حذف  تا دواحتمال دارد یک موثر،  با توجه به میزان بارندگی،در مرحله دوم - 3
  

  :بارندگی موثر
گردد و در نهایت   و در ناحیه ریشه گیاه ذخیره می آن قسمت از باران که در خاك نفوذ کرده،بنا به تعریف

 قسمتی از باران به شکل روان آب سطحی و یا معموالً.  بارندگی موثرگویندشود، مین نیازآبی گیاه میأصرف ت
بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت . گردد  هدر رفته و از دسترس گیاه خارج می،نفوذ عمقی به اعماق خاك

توجه به این مهم بخصوص در  .گردد تواند به عنوان یک آبیاري تلقی بارانی موثر نبوده و نمی هر ،است که
زنی و دیگري در نیمه دوم اسفند  تا  یکی در هنگام کشت و جوانه( گیاه به تنش کم آبی  مراحل حساس رشد

  .ود تواند باعث جهش قابل توجه در افزایش عملکرد و تولید ش می) نیمه اول فروردین ماه
 روش ،یک روش ساده در تعیین بارندگی موثر اما .هاي مختلفی وجود دارد ثر روشؤبراي تعیین بارندگی م

 :باشد  پیشنهادي سازمان حفاظت خاك وزارت کشاورزي ایاالت متحده است که به صورت رابطه زیر می
   Pe=Pt (125-0.2 Pt ) / 125 

  )متر  میلی( بارندگی کل= Pt  و  )متر میلی(ر بارندگی موث =Pe    :که در این رابطه داریم
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 اما از .تغییر نمایند، هاي مختلف توانند بر حسب منطقه و خاك  تجربی بوده و می2/0 و 125ارقام ، در رابطه باال
را به همین صورت   به ناچار آن، نگردیده استتا کنون تجربه جایی که رابطه فوق براي استان خوزستان  آن
   .پذیریم  می

اما در طول دوره . باشد هاي کامال خشک و در زمان قبل از کاشت قابل استفاده می  رابطه فوق براي خاك)توجه
به طور مثال اگر بارندگی چند روز پس . داشت، موثر بودن بارندگی فقط به وضعیت رطوبتی خاك بستگی دارد

 کسر رطوبت خاك از حد ظرفیت زراعی خواهد از آبیاري اتفاق افتد، میزان موثر بودن آن فقط به اندازه جبران
  .  بود

 

  هاي آبیاري مراحل پایانی رشد مزارع گندم جنوب استان خوزستان مشکالت و توصیه
  :   مقدمه

دوره رشد گندم در این استان از اواسط پاییز . باشد استان خوزستان جزء مناطق گرم و نیمه خشک می
شرایط آب و هوایی خوزستان بر اساس . گیرد  برداشت صورت میشروع و اواسط بهار دوره رسیدگی کامل و

اي است که از اواسط اسفند ماه به بعد، درجه حرارت و تبخیر افزایش و  آمار طوالنی مدت هواشناسی به گونه
. ؛ لذا نیاز به آبیاري مزارع گندم در این ایام ضرورت دارد)4شکل (یابد  بارندگی و رطوبت نسبی،  کاهش می

 درصد سطح زیر کشت گندم آبی خوزستان، در اراضی لب شور، با نفوذپذیري کم و فاقد زهکش و 60 حدود
واقع ) اهواز، خرمشهر، شادگان، دشت آزادگان، ماهشهر و هندیجان(هاي جنوب استان خوزستان  در شهرستان

اواسط اسفند (بندي گندم  دانهباشند و کشاورزان این مناطق بر این باورند که آبیاري در مرحله گلدهی و دوره  می
و وزن دانه ) عدم تلقیح گل(سبب کاهش تعداد دانه ) شرجی(تحت شرایط هواي گرم و مرطوب ) به بعد

  .نمایند بنابراین از آبیاري مزارع گندم در این مراحل اجتناب می. گردد می) چروکیدگی دانه(

  
  حرارت در ماهاي پایانی رشد گندم در استان خوزستانروند افزایش درجه . -4شکل 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ماه10ـ1
بھمن

ماه20ـ11
بھمن

ماه31ـ21
بھمن

ماه10ـ1
اسفند 

ماه20ـ11
اسفند 

ماه31ـ21
اسفند 

ماه10ـ1
فروردین 

ماه20ـ11
فروردین 

ماه31ـ21
فروردین 

راد 
یگ

انت
 س

رت
حرا

جھ 
در

حداقل حداکثر انگین  می



 

   35     

  
  یابد میزان تبخیر در مراحل پایانی رشد گندم افزایش و بارندگی کاهش  می. -5 شکل

  
  :ها  هاي انجام شده و نتایج آن رسیبر

مزارع ) بندي دوره دانه( آبیاري آخر زاي گندم در رابطه با عدم به منظور مطالعه و تفکیک میزان عوامل خسارت
هاي دشت آزادگان و هندیجان که با چنین مشکلی مواجه   مزارعی از شهرستان1384 -85گندم، در سال زراعی 

هاي الزم از وضعیت خاك، آب  برداري برداري و نمونه بودند بازدید و انتخاب گردید و سپس یادداشت
ها، پوکی و چروکیدگی دانه و نحوه مدیریت  ی مزرعه، تک بوتههاي بیمار، وضعیت عموم زیرزمینی، بوته

افشانی مورد  هاي کاشت، تنش رطوبتی بعد از گرده در ایستگاه اهواز طرح تحقیقاتی تاریخ. مزرعه، بعمل آمد
االشاره، درجه حرارت  بر مشکل فوق) هواشناسی(به منظور بررسی تأثیرات شرایط اقلیمی . بررسی قرار گرفت

مورد تجزیه ) بهمن، اسفند و فروردین(هاي بحرانی   حداکثر و رطوبت نسبی، بارندگی و تبخیر روزانه ماهحداقل،
نتایج بررسی اطالعات درازمدت هواشناسی، سه شهرستان مورد بررسی نشان داد که از لحاظ . تحلیل قرار گرفتند

ین حداقل یک نوبت آبیاري در دوره بنابرا. گیرند اقلیمی این مناطق در شرایط گرم و نیمه خشک قرار می
از طرفی کاهش عملکرد در قطعات آبیاري شده . رسد ماه در این مناطق ضروري به نظر می بندي در فروردین دانه

مزارع زارعین دو شهرستان دشت آزادگان و هندیجان نسبت به قطعات آبیاري نشده و نتیجه مخالف آن در 
ی بر افزایش عملکرد در شرایط آبیاري کامل در مقایسه با قطع آب در ایستگاه تحقیقات کشاورزي اهواز مبن

بندي باتوجه به زهکشی بودن مزارع تحقیقات ایستگاه اهواز مشخص نمود که اثرات زهکشی ضعیف  مرحله دانه
و باال بودن سطح آب زیرزمینی و شوري خاك در محیط ریشه با آبیاري مزارع تشدید گردیده و باعث خفگی 

هاي طوقه و  و مساعد بودن شرایط براي تهاجم بیماري) خصوصاً ریشه(شده است و به دلیل ضعف بوته ریشه 
یابد که در اثر آن طوقه گیاه پوسیده و سبب قطع رابطه  این بیماري بر گیاه تسلط و توسعه می) فوزاریوم(ریشه 
  .گردد، و در مزارع آبیاري شده شدت توسعه بیماري بیشتر بود گردد و دانه چروکیده می و ساقه میریشه 
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  .گردد  آبیاري مزارع با نفوذپذیري کم و سطح آب زیر زمینی باال سبب ایجاد ماندابی در محیط ریشه می-2تصویر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .گردد ها می  ورت آبیاري سنگین  مزارع با مشکل شوري و نفوذپذیري کم  سبب تغییر رنگ بوته در ص-3تصویر 
  

  84 -85هاي خاك و آب شهرستان هندیجان سال زراعی   نتایج تجزیه نمونه-7 جدول
  (ds/m)شوري خاك  آب

عمق آب  بافت خاك
Cm  

شوري 
(ds/m) 

Cm 60-30 Cm 30-0 
تاریخ 

 برداري نمونه
 تیمار

 30/1/85 9/7 9/7 12 130 یلتی رسی لومیس
قطعه آبیاري 

 )1(نشده 

 30/1/85 6/11 6/12 3/12 90 سیلتی رسی لومی
قطعه آبیاري 

 )2(شده 

  84 -85گیري سال زراعی   نتایج خاك و آب مزرعه دشت آزادگان در دو نوبت نمونه-8جدول 
عمق  )28/12/84وضعیت خاك  )29/1/85(وضعیت خاك  مالحظات
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 برداري نهنمو Ec (ds/m) PH Ec (ds/m) بافت
 0-30 2/3 6/7 5/23  کلی-سیلتی االرض به دلیل عمق آب تحت

 30-60 4/3 6/7 1/25  کلی-سیلتی برخورد با الیه بسیار متراکم از عمق

متري به پایین، حداکثر   سانتی90
 140برداري  نفوذ مته نمونه

 60-90 6/3 6/7 4/23  کلی-سیلتی

متر بود و لذا به آب  سانتی
 .االرض نرسیدیم تحت

  7 2/12 120-90 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .گردد  ایجاد الیه متراکم در عمق شخم باعث کاهش نفوذ پذیري آب می-4تصویر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   پوسید گی طوقه و ریشه در اثر بیماري فوزاریوم در مزارعی که مشکل ماندابی و شوري را دارند-5تصویر 
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   خسارت بیماري فوزاریوم در زمین با زهکشی نامناسب و شور-6تصویر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   خسارت بیماري فوزاریوم در زمین با زهکشی نامناسب و شور-7تصویر 
  

  :اقدامات الزم جهت کاهش اثرات سوء ماندابی و شوري
الرض باال و شور، بافت سنگین خاك، وجود الیه ا اي با مشکالتی چون وجود آب تحت در شرایطی که مزرعه

سخت در عمق شخم مواجه است، سؤالی که پاسخ به آن حائز اهمیت است این خواهد بود، چه اقداماتی باید 
بدون شک، اقدام اساسی جهت رفع . انجام شود تا اثرات سوء شرایط ماندابی و شوري خاك به حداقل رسد

اما باتوجه به . باشد هاي زهکشی در منطقه می وء شوري بر گیاه، احداث شبکهمشکالت ماندابی و کاهش اثرات س
لذا مورد . اي دیگر بود هاي زیاد چنین کاري، که اغلب از عهده کشاورزان خارج است باید به فکر چاره هزینه

  :گردد زیر جهت بهبود شرایط نامطلوب چنین مزارعی پیشنهاد می
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  : زیرشکنی -1
هاي رسی قرار  هاي سنگین بافت استان خوزستان که اغلب در گروه خاك فیزیکی خاكبراي بهبود وضعیت 

آالت  هاي متوالی و تردد ماشین ضروریست؛ زیرا با گذشت زمان و کشت) سابسویلر(دارند، زدن زیرشکن 
گردد که عمق آن بستگی به خواص خاك  اي متراکم و سخت تشکیل می مختلف کشاورزي در عمق شخم الیه

ي سخت و با نفوذپذیري کم باعث  این الیه. آالت دارد زان بار ایجاد شده بر سطح خاك و تردد ماشینو می
االرض در  گردد که نتیجه آن تجمع و باال آمدن آب تحت  در تبادل آب و هوا در خاك می کاهشی قابل مالحظه

راضی جنوب استان خوزستان این پدیده در اغلب ا. شود نزدیک سطح خاك و ایجاد شرایط ماندابی موقت می
باتوجه به اینکه خاك و . دهد بویژه مناطق دشت آزادگان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان و جنوب اهواز  رخ می

بنابراین زدن . نماید آب زیرزمینی این مناطق شور است عالوه بر تنش ماندابی، تنش شوري نیز گیاه را تهدید می
هوازي  یر، براي جلوگیري از تشکیل شرایط ماندابی و حالت بیزیرشکن و شکستن الیه سخت و کم نفوذپذ

  .براي ریشه گیاه ضروریست
  

  
  
  
  
  
  
  

  گردد زیر شکن سبب شکستن الیه سخت زیرین خاك می -8تصویر 
  : مدیریت آبیاري -2

یکی دیگر از اقدامات مهم و اساسی در کاهش اثرات سوء ماندابی و شوري، اعمال مدیریت صحیح آبیاري 
این بدان . مدیریت صحیح به معنی انجام آبیاري بهینه از همان ابتداي فصل کاشت گندم است. باشد رع میمزا

اي باشد که خاك توانایی نگهداشتن و عبور  معنی است که میزان آب داده شده در هر نوبت آبیاري باید به اندازه
دلیل وجود الیه کم نفوذپذیر و متراکم، سفره آب تر را داشته باشد؛ زیرا در مزارعی که به  هاي پایین آب به الیه

شود، آبیاري بیشتر از اندازه به باال آمدن بیشتر آب کمک  االرض در نزدیک سطح خاك ایجاد می تحت
گردد از  لذا توصیه می. آید نماید و در نتیجه حالت ماندابی و خفگی ریشه و سایر اثرات سوء آن بوجود می می

شود که به محض رسیدن  آبیاري سبک به آبیاري گفته می. آبیاري سبک انجام شودهمان ابتداي فصل کشت، 
ماندگی ایجاد  آب(آب به انتهاي نوار یا کرت آبیاري قطع شود و آب در همان ساعات اولیه در خاك نفوذ کند 

  ).نشود
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  : افزودن کودهاي آلی به خاك -3
 بهبود وضعیت فیزیکی آن  به خاك،) هی یا کودهاي دامیاعم از بقایاي گیا(یکی از فواید افزودن کودهاي آلی 

. اي برخوردار است هاي سنگین بافت استان خوزستان از اهمیت ویژه این مهم به خصوص در خاك. باشد می
گردد و در  هرچه میزان مواد آلی خاك بیشتر شود، نفوذ آب به خاك به ویژه در دقایق اولیه آبیاري بیشتر می

  .اد شرایط ماندابی به حداقل خواهد رسیدنتیجه امکان ایج



 

   41     

  :هاي کنترل بیماري پوسیدگی طوقه و ریشه شناسایی و راه
باشد که خسارت شدیدي به محصول تحت  هاي مهم گندم می بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه یکی از بیماري

هاي  صلی این بیماري گونهدر استان خوزستان عامل ا. سازد شرایط مناسب از قبیل شوري و تنش رطوبتی وارد می
  .اند مختلف جنس فوزاریوم شناسایی شده

  
  :عالئم بیماري 

یابند دیده  هاي سفید در مزرعه توسعه می پوسیدگی طوقه اغلب در ابتدا بعد از گلدهی هنگامی که خوشه
  ).9تصویر (شوند  هاي انفرادي ایجاد می رس پنجه ها از مرگ پیش این خوشه. شود می
  

  
   عالئم خوشه سفیدي ناشی از بیماري پوسیدگی طوقه و ریشه فوزاریومی - 9تصویر 

ها یا گیاهان  در پنجه. در جایی که مشکل شدید و حاد است تمام گیاهان ممکن است مورد حمله قرار گیرند
  ).10تصویر (شود  هاي زیر طوقه دیده می اي عسلی روي قاعده ساقه و یا میان گره آلوده یک تغییر رنگ قهوه
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    تغییر رنگ قسمت انتهایی گیاه ناشی از فعالیت قارچ فوزاریوم- 10تصویر 

  ).11تصویر (شود  ها و گیاهان در مراحل میانی رشد در بعضی فصول ممکن است دیده  ها، پنجه  زردي گیاهچه
  

  
    مرگ گیاهچه ناشی از قارچ فوزاریوم- 11تصویر 
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  ).12تصویر .( کنند هاي چروکیده تولید می کنند و یا دانه  نمیهاي آلوده یا هیچگونه دانه اي تولید بوته
  

  
   مقایسه دانه هاي سالم در باال و دانه هاي چروکیده شده در بوته هاي آلوده- 12تصویر 

  ).13تصویر (شود  تر ساقه دیده می رشد متراکم قارچی بعضی اوقات در بین ساقه و یا قسمت پایین
  

  
  ارچ  فوزاریوم در شرایط مرطوب در قسمت طوقه رشد پنبه اي ق- 13تصویر 

  :شرایط ایجاد بیماري
هاي حساس براي مدت  پوسیدگی طوقه هنگامی که قارچ عامل بیماري در خاك محصوالت مختلف و یا گراس

گیرند   ها به شدت تحت تأثیر این قارچ قرار می گندم، جو و اغلب گراس. دهد  یا چند سال استقرار یابد رخ می2
تنش رطوبتی و شوري . ایی که این گیاهان در تناوب نزدیکی با هم باشند بیماري خسارت بیشتري خواهد زدو ج

داري بین شوري و توسعه  اند که همبستگی مثبت و معنی باعث تشدید بیماري خواهد شد و نتایج نشان داده
رسد به علت   که به نظر میهاي سنگین عمومیت بیشتري داشته هم چنین خسارت در خاك. بیماري وجود دارد

  .ایجاد شرایط ماندآبی و تنش رطوبتی است



 

   44     

  :کنترل
بنابراین زیر خاك کردن بقایاي گیاهی .  سال زنده بماند2تواند در بقایاي گیاهی آلوده بیش از  قارچ فوزاریوم می

اري مورد نظر استفاده از طرفی دیگر بدلیل همبستگی مثبت بین تنش ماندآبی و شوري با بیم. تواند مؤثر باشد می
تواند در همه مراحل رشد گیاه را تحت  چون قارچ فوزاریوم می. گردد ها توصیه می از ارقام متحمل به این تنش

  .اي حفظ نماید تواند گیاه را در مرحله گیاهچه  می بنابراین ضدعفونی بذر تا حدي. تأثیر قرار دهد
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  )5 (فصل

  
  

   ها ريآفات و بیما، هاي هرز کنترل علف
  و عملیات ماشینی داشت

  
  

  :تهیه و تنظیم
   رضا پور آذر:هاي هرز گندم دستور العمل مبارزه با علف -
  غالمرضاجمسی :دستورالعمل مبارزه با آفات گندم -
   سیدطه دادرضایی:هاي مهم برگی گندم بیماريدستورالعمل مبارزه با  -
   علی دهقانی:رل بیماري سپتوریوز برگ گندمکاربندازیم در کنت+  بررسی اثر قارچکش فلوتریافول-
   محمدرضا اصالحی:گندم  بالیت فوزاریومی-
  سیدمهدي شتاب بوشهري : بیماري نماتد گالزاي گندملکنتر دستورالعمل -
   نعیم لویمی:عملیات ماشینی داشت -

  )مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان اعضاي هیأت علمی (
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  هاي هرز مزارع گندم ه با علفدستورالعمل مبارز
  

  :مقدمه 
 هرز گندم هر ساله باعث خسارات شدیدي به مزارع شده و کاهش عملکرد و کیفیت محصول و هاي علف

ي مختلف، ها  مزرعه مورد بازدید در سال گذشته در شهرستان50از حدود . مشکل برداشت را به همراه دارند
  :  مشکالت عبارت بودند ازترین مهم

    و عدم رعایت دوز مصرفیها کش علف شنایی کشاورزان با نحوه دقیق کاربردعدم آ .1
 )  مشکلترین مهم( ها  کش عدم استفاده به موقع علف .2

 رعایت نکردن کالیبراسیون .3

 ها به دست کشاورزان شک به موقع نرسیدن علف .4

 هاي فنی کارشناسان و ناظرین عدم استفاده از توصیه .5

 هاي موجود کش به خصوص یوالف وحشی به علف ز هرهاي علف مقاومت  برخی از  .6

 هاي آبیاري ي حاشیه مزارع وکانالها عدم کنترل علف .7

 . هرز را کنترل کنندهاي علفتوانند  یی که نمیها کش  هرز و بالطبع توصیه علفهاي علفعدم شناسایی  .8

  عدم استفاده از تناوب وآیش .9
  

  :تند از هاي هرز مهم مزارع گندم در استان خوزستان عبار علف
، پیچک، ونجه وحشیی ،شبدر وحشی، ، یونجه زرد)توله(پنیرك  خردل وحشی،کنگر ابلق، :ها  پهن برگ- الف

   و باقالي وحشی وایهماشک، شاه تره،
   و جو دره دم روباهی کشیده،چچم  یوالف وحشی، فاالریس،:ها  باریک برگ-ب
  

   :هاي هرز مزارع گندم کنترل علف
  :انیکی کنترل زراعی و مک-الف

از کشت گندم   جداًهاي هرز، بذر به بذور علفدر صورت آلودگی :   استفاده از بذور گندم بوجاري شده-  
در سال زراعی گذشته یکی از مشکالت مهم برخی مزارع مخلوط بذور جو با گندم بود که . اري گردددخود

  .اي را به وجود آورد مشکالت عدیده
 از کشت دو محصول  مشابه به شود  لذا توصیه می.  ثر استؤهرز بسیار مهاي   تناوب زراعی در کنترل علف-

  . خودداري گردد طور مداوم جداً
) ماخار( حدود بیست روز قبل از کشت اقدام به آبیاري سنگین ، در مناطقی که محدودیت آب وجود ندارد-

  .هاي هرز اقدام به تهیه زمین نمائید ش علفینموده و پس از رو
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هاي هرز   بسیار مهم بوده و در کنترل علف)در واقع رعایت تاریخ کاشت مناسب( اول آبیاريوقع انجام به م -
  .نقش اساسی دارد

  .هاي آبیاري توصیه می شود هاي هرزحاشیه مزارع و داخل کانال استفاده از شعله افکن جهت کنترل علف -
  :کنترل شیمیایی-ب

  :ها  کنترل پهن برگ- الف
   لیتر در هر هکتار5/1    به میزان ام ث پ آ    + توفوردي-
   لیتر در هکتار5/2 بروموکسینیل                   به میزان -
  گرم در هکتار 25 – 20گرانستار                           به میزان -
   لیتر در هکتار5/2 دوپلوسان سوپر                به میزان -
   لیتر در هکتار5/1ان                  به میزایسید ام آبروم -

 به میزان 300توان از علف کش لونترل  هاي هرز پهن برگ می براي کنترل علف هرز وایه و برخی دیگر از علف
  . سی سی در هکتار استفاده نمود  و زمان استفاده آن اواسط تا اواخر پنجه زنی است500

   :هاي هرز باریک برگ کنترل علف-ب
    لیتر در هکتار1زان تاپیک              به می -
  )در مزارعی که آلودگی به چچم دارند استفاده نگردد(لیتر در هکتار  2/1  به میزان    پوماسوپر       -
   لیتر در هکتار1گراسپ             به میزان -
  )بخصوص براي کنترل یوالف وحشی( لیتر در هکتار5/2 به میزان      ایلوکسان     -
  )مخصوصا کنترل یوالف وحشی( لیتردر هکتار 4 به میزان   آونج             -

  :هاي کش  از علفاند آلودههاي هرز پهن برگ و باریک برگ  علفبه  مزارعی که توأماً،کنترل براي 
  ) گرم در هکتار350( شوالیه -
 )یتر در هکتار ل1  گرم در هکتار و تاپیک20 گرانستار(مخلوط   -

 ) لیتر در هکتار8/0 ر هکتار و تاپیک لیتر د5/2 بروموکسینیل( مخلوط  -

   لیتر در هکتار1  و تاپیک لیتر درهکتار5/1  آبرومایسیدام( مخلوط  -

 )  لیتر در هکتار4 ونجآ  و لیتر درهکتار5/1  آبرومایسیدام(مخلوط  -

 . استفاده گردد

  :توان از هم چنین می
  کش لونترل و  توفوردي ام ث پی آ مخلوط علف -
  لونترل و پوماسوپر -

  ایلوکسان و بروموکسینیل -

  . استفاده کرد
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زنی  ا اواسط پنجهتاوایل ( هاي هرز است  برگی علف2- 4هاي هرز مرحله  ترین مرحله کنترل علف مهم
ها ظاهر نگردید با مشورت کارشناسان مربوطه اقدام به  کش  روز عالئم علف7-10که پس از  در صورتی) گندم

همزمان . دقت رعایت فرمائیده ها را ب کش شده نموده و دوز مصرفی علفد ئیهاي تا کش سمپاشی مجدد با علف
هاي  کش هاي آبیاري را با استفاده از علف ف مزارع و کانالااطر هاي هرز علف هاي هرز مزارع، با کنترل علف

  .رانداپ و گراماکسون سمپاشی نمائید
و پس به آبیاري  قبل از کشت اقدام ،ستها آلوده ا و چند ساله هاي هرز قیاق در صورتی که مزرعه به علف

کش رانداپ نموده و  اقدام به سمپاشی با علف) بهترین مرحله قبل از گلدهی(هاي هرز  از سبز شدن این نوع علف
و ) آوري گردد هاي هرز از زمین جمع المقدور بقایاي علف حتی(پس از سبزشدن مجدد زمین را دیسک زده 

 و حداقل این ن مزارعی باید فرصت کافی براي چنین عملیاتی را دارا باشندچنی. سپس اقدام به کشت نمائید
  . سال پیاپی انجام پذیرد3- 2عملیات باید 

  .معتبر تهیه فرمائید هاي مورد استفاده را از مراکز علف کش -
ش اقدام به ها و سمپا  قبل از سمپاشی، کالیبراسیون سمپاش به دقت انجام و پس از اطمینان از سالم بودن نازل-

هاي هرز با  در تمام مراحل کنترل علف. هکتار است  لیتر در250-350میزان آب مصرفی بین . سمپاشی گردد
  .کارشناسان مربوطه ارتباط دائم داشته و با آنها مشورت نمائید

 شود و باعث دلسردي ها یکی از معضالت استان است که متاسفانه دقیقاً رعایت نمی کش  زمان مصرف علف-
شود  با نظر کارشناسان مربوطه در  بنابراین توصیه می. گردد هاي هرز می کشاورزان نسبت به عدم کنترل علف

  .زمان مقرر سم پاشی صورت گیرد
فوراً به مدیریت . هاي قبل وجود نداشته را دارا بود  هاي هرز مشکوکی که سال  در صورتی که مزارع شما علف-

  .یدات الزم صورت پذیردحفظ نباتات اطالع دهید تا تمه
کش  توان علف ها می برگ  ها و باریک برگ تحقیقات جدید نشان داده است که براي کنترل پهن

باید دقت شود . مخلوط کرد)  لیتر در هکتار1( کش تاپیک  را با علف)  لیتر در هکتار5/1( آ  پ ث ام+توفوردي
این مخلوط کارآیی کنترل باریک . وگیري شودکش جل در زمان مصرف، سمپاشی قطع نگردد تا از رسوب علف

ها را کمی کاهش داده و ممکن است در برخی از مواقع سوختگی در گیاه ایجاد نماید که بزودي برطرف  برگ
  . گردد آ نیز توصیه می ام و برومایسید) ا لیتر( کش تاپیک  مخلوط علف. گردد می

  یوالف وحشی در آنها به اثبات رسیده استکش تاپیک در مزارعی که مسئله مقاومت  از مصرف علف
استفاده . ها استفاده گردد کش  برگ باید پرهیز نمود و در عوض از سایر باریک) مانند  شهرهاي شمالی استان ( 

هایی است که باید به آن دقت کافی شود و در صورت مصرف باید از  کش شوالیه داراي محدودیت از علف
ضمن رعایت ) در صورت کشت( پرهیز نمود و براي کاهش آسیب به ذرت کشت ذرت پس از برداشت گندم 

دز مصرفی، بالفاصله پس از برداشت گندم زمین شخم زده شود و تا کشت ذرت در همان حال باقی بماند تا در 
  .اثر گرماي زیاد تجزیه صورت گیرد
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و ) کش برگ پهن(، لوتتریم )کش برگ پهن(، نوگرس، استایرن )دو منظوره(هاي جدید نظیر توتال  علف کش
هاي   برگی علف2- 4اند که همگی در مرحله  بخشی داشته نیز نتایج بسیار رضایت) کش برگ باریک(آکسیال 

  .هرز کاربرد دارند
کش  این علف. گردد  لیتر در هکتار استفاده می5/2رویشی و به میزان  بصورت پیش) دو منظوره(کش پنتر  علف

  .گردد حدودیت استفاده از شوالیه را دارند توصیه میدر جاهایی که م مخصوصاً 
این . هاي آپیروس و سافیکس استفاده نمود کش توان از علف هرز جودره می براي کاهش خسارت علف

توانند بطور قطعی آنرا کنترل  توانند خسارت ناشی از وجود این علف هرز را کاهش دهند و نمی ها می کش علف
  .گردد  نیز براي کاهش تراکم این علف هرز توصیه میروش ماخار زراعی. نمایند
کش لونترل  توان با استفاده از علف شوند را می هاي رایج بخوبی کنترل نمی کش هرز وایه که با علف علف

)cc600-500 (توان با سایر  کش را می این علف. زنی گندم استفاده کرد در هکتار در مرحله اواسط پنجه
آ، بروموکیسنیل، برومایسید، تاپیک پوماسوپر و ایلوکسان مخلوط  پ ث ام +ار، توفورديها نظیرگرانست کش علف

  .کشی آن افزایش یابد کرد تا طیف علف
کنند، قبل  هاي هرزي نظیر وایه و پیچک صحرایی در زمان برداشت گندم مشکل ایجاد می در صورتی که علف

چون این گونه ) زرد شده باشد( گیرد  قال مواد صورت نمیزمانی که در گندم انت)  هفته3 تا 2حدود (از برداشت 
 لیتر در هکتار و 4کش رانداپ به میزان  توان از علف شوند می اي ظاهر می هاي هرز بصورت لکه از علف

تأثیر .  لیتر در هکتار با استفاده از سمپاش پشتی اقدام به سمپاشی نمود2آ به میزان  پ ث ام+ کش توفوردي علف
  .هاي بعدي نیز رضایت بخش بوده است هاي هرز در سال کشها در مورد کاهش تراکم این گونه علفاین علف 

  
  دستورالعمل  مبارزه با آفات گندم

  
  :مینوز برگ گندم -

آفت مینوز برگ گندم از جمله آفات مهم بوده که خسارت قابل توجهی به خصوص در مزارع دیم استان 
هاي کافی مواجه باشیم ولی در   آبان و آذر همزمان با کشت گندم با بارندگیهایی که در در سال.سازد  وارد می

. گیرد حالت طغیانی به خود می، آفت همراه باشد) در مزارع دیم(  بهمن و اسفند با خشکسالی و کاهش بارندگی
تقویت مزارع با آبیاري باشد و با  نیاز می بی کمتر به سمپاشیآدر مزارع . هاي الزم را انجام داد بینی پیشباید لذا 

 8- 7هاي به عمل آمده در سال یک نسل دارد که  این آفت در بررسی. شود  کافی و کود مناسب آفت مهار می
ودر ) خواب( در حالت دیاپوز 1الروهاي سن به صورت ) نیمه دوم فروردین تا آذرماه همان سال(ماه ازسال 

 و در طول تابستان هر گونه عملیات زراعی از قبیل شخم، برند متري از سطح خاك به سر می  سانتی30-20عمق 
کشت محصوالت صیفی از قبیل کنجد، جالیز، گوجه فرنگی و به خصوص ماش ولوبیا کامال موثر بوده و آفت 

 با  انجام شخم تابستانه با  شرایط زیر براي مزارع آبی  داراي آلودگی شدید در سال قبل .کند را کامال مهار می
  : سال کامال موثر می باشد براي یک 
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 .  سانتی متر نباشد25 عمق شخم کمتر از - 1

  . انجام شخم با ماخار باشد -  2
  . برگردان داشته باشد -  3
  . با دیسک توام باشد - 4

که امکان اجراي موارد فوق شویم  هاي خشک با مشکل مواجه می به خصوص در سال ولی در مزارع دیم استان 
 بهترین زمان سمپاشی مرحله .فعال تنها راه کنترل آفت در مزارع دیم، مبارزه شیمیایی می باشدنیز فراهم نبوده و 

 الرو و 4- 5در یک بوته ) 1تعداد الرو سن ( هاي روي برگ  اگر میانگین تعداد نقطهبوده که  برگی گندم  3- 4
 100ک مسیر ضربدري در مزرعه براي این کار به طور تصادفی در ی. مبارزه شیمیایی ضرورت دارد، بیشتر باشد

باشد،   می1عدد الرو سن یک هاي روي برگ که در داخل هر کدام  طهق ندبوته تعدا بوته را معاینه کرده و در هر
 الرو در بوته باشد در آن مزرعه سمپاشی ضرورت دارد 4  اگر میانگین .شود شمارش کرده و میانگین گرفته می

 به  جهت صرفه جویی در وقت، .ماالتیون به میزان  یک لیتر در هکتار بکار بردتوان از سموم دیازینون یا  و می
شود  هاي مبارزه، کاهش تعداد ورود ادوات به داخل مزرعه و نیز کاهش سطح زیان اقتصادي توصیه می هزینه
ه و در هاي تاپیک، گرانستار و یا مخلوط این دو با مقادیر توصیه شد کش هاي ذکر شده را با علف کش حشره

  .هاي هرز مربوطه کنترل شوند زنی استفاده نمود تا هم آفت و هم علف مرحله  شروع پنجه
اند، نیازي به مبارزه شیمیایی ندارند و  مزارعی که دو سال متوالی بر علیه آفت مینوز سمپاشی شده :نکته مهم 

    .گیرد جمعیت آفت زیر نُرم قرار می
  
  :سن گندم -

و در سال گذشته در مناطق دیگر خیر در مزارع ایذه و باغملک مشکل ساز شده این آفت در چند سال ا
بینی جمعیت،  هاي پیش  علل طغیان، روش.استان از جمله سوسنگرد، رامهرمز و اللی نیز مشاهده گردیده است

لعمل  به هرحال براي مبارزه بر اساس دستورا. هاي مناسب کنترل آن در دست مطالعه است زیست شناسی و روش
  :توان به شرح زیر اعمال نمود سایر مناطق سن خیز کشور می

 سن مادر در 1- 2 در هکتار می باشد، اگر تعداد تن 2کمتر از پیش بینی عملکرد  در مزارعی که : مزارع دیم- الف
 تن 2سمپاشی اقتصادي است و در مزارعی که بیشتر از  ، مشاهده گردید پوره در مترمربع2-3مترمربع و یا 

به عنوان آستانه عمل در عدد  3-4 عدد و تعداد پوره در مترمربع 2-3ملکرد دارد تعداد سن مادر در مترمربع ع
  .شود نظر گرفته می

تعداد سن مادر در اگر  باشد، در هکتار می تن 3 عملکرد کمتر از پیش بینی در مزارعی که : مزارع آبی-ب
 تن دارند، تعداد 3مترمربع و در مزارعی که عملکرد بیش از  پوره در 3- 4 عدد و در زمان پورگی 3-4مترمربع 

  .توان در نظر گرفت ستانه مبارزه میآ پوره در مترمربع به عنوان 5 - 7 عدد و در زمان پورگی 5 -7سن مادر 
  : سموم مورد مصرف براي سن گندم

   لیتر در هکتار1به میزان % ) 50امولسیون (فنی تروتیون 
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   لیتر در هکتار1به میزان ) %50امولسیون (فنتیون 
   کیلوگرم در هکتار2/1به میزان %) 80پودر (دیپترکس 

   سی سی در هکتار300به میزان %) 5/2امولسیون (دسیس 
  

  هاي مهم برگی گندم دستورالعمل مبارزه با بیماري
  

 برروي این کنند و باعث بیماري ترین محصول زراعی دنیا است که عوامل متعددي به آن حمله می گندم مهم
توانند قارچی،  هاي گندم اعم از برگی و ریشه و طوقه و سنبله که عوامل آن می شوند، بیماري محصول مهم می

  .باشند  بیماري می70باکتریایی، نماتدي و یا ویروسی باشند بالغ بر 
برگی و سیاهک اي، زنگ زرد، سپتوریوز  هاي مهم برگی در استان خوزستان به ترتیب اهمیت زنگ قهوه بیماري

را ... توان سیاهک آشکار، سیاهک پنهان، نماتد گال غالت و  هاي سنبله و دانه نیز می از بیماري. باشد برگی می
در استان ) اي، زنگ زرد و سپتوریوزبرگی زنگ قهوه(در این مجال نتایج مطالعات سه بیماري مهم برگی . نام برد

  :شوند ارائه می) ها، سپتوریوز برگی و مقاومت ارقام زنگ( خوزستان به صورت خالصه در سه قسمت  
  اي گندم در خوزستان هاي زرد و قهوه زنگ: الف

زنگ نوعی بیماري قارچی است که تولید جوش روي برگ، ساقه، سنبله، گلوم و گومل و حتی روي دانه 
اي به گندم وارد  ي عمدهها کنند، خسارت هایی که هر چند سال یکبار ایجاد می ها با اپیدمی زنگ. نماید می
 5/1 درصد یعنی در حدود 15 میزان خسارت زنگ زرد در ایران 72- 73به عنوان مثال در اپیدمی سال . سازند می

  .میلیون تن کاهش تولید برآورد شد
  
  : زنگ زرد-
  

  
  

   عالیم بیماري زنگ زرد روي برگ گندم- 14تصویر 
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به همین دلیل این بیماري همیشه . کند و خنک توسعه پیدا می و هواي مالیم و سرد  زنگ زرد مخصوصاً در آب

هاي  این زنگ ابتداء روي برگ.  شود هاي غالت در مزرعه ظاهر می در ابتداي فصل و زودتر از سایر انواع زنگ
هاي گرد و زرد یا نارنجی رنگ که محتوي اوردوسپور یا اسپورهاي بهاره عامل بیماري  جوان سورها یا جوش

ها هر دو سطح برگ را  ها بهم پیوسته و بصورت خطی و بموازات رگبرگ جوش. کند اد میاست ایج
  .شود براي همین به زنگ زرد، زنگ خطی یا نواري هم گفته می. گیرند فرامی

اندازه کوچک و چروکیده شده و در آنها هیچ گونه  ها بی ها حمله کند، دانه در مواقعی که بیماري به سنبله
چنانچه شخصی وارد یک مزرعه آلوده به . باشند ها قابل استفاده نمی گردد و این گونه دانه ره نمیاي ذخی نشاسته

تر در صورت مالش  چسبند و از همه مشخص هاي او می زنگ بشود اسپورهاي نارنجی رنگ زنگ به لباس
  .گردد انگشت روي برگ گرد نارنجی رنگی مالحظه می

  
  :زنگ زرد در خوزستان

 نظر  برروي بیماري زنگ زرد در استان خوزستان به) 1382 تا 1372از سال ( هاي ده ساله  براساس بررسی
رسد که شیوع بیماري معموال از نواحی غرب استان، در مجاورت تاالب هورالعظیم بوده و ظهور اولین  می

 در منطقه مشاهده باشد و قبل از این تاریخ عالئمی از بیماري هاي زنگ زرد در اوایل اسفند ماه می پوستول
در حالی که از لحاظ درجه حرارت و رطوبت اواخر دي تا بهمن ماه براي ظهور بیماري و توسعه آن . شود نمی

باشد و در صورت ظاهر شدن این بیماري در زمان ذکر شده، وقوع اپیدمی شدید در استان  آل می بسیار ایده
  .خوزستان متصور خواهد بود

هاي مختلف برروي ارقام متفاوت نشان داد که زنگ زرد با یک  ري زنگ زرد در سالمطالعه روند پیشرفت بیما
شود و پیشرفت آن نیز برروي این ارقام  تأخیر روي رقم نیمه مقاوم تا نیمه حساس نسبت به ارقام حساس ظاهر می

ي اپتیمم   طول دورهاین بیماري بدلیل دیر ظاهر شدن، نیمه حساس تا مقاوم بودن ارقام و محدود بودن. کند است
گیري  مجموعه این عوامل مانع همه. آن، یک شرایط فرار از بیماري را براي ارقام در استان ایجاد کرده است

  .گردد وسیع و شدید زنگ زرد در سطح مزارع استان می
  
  :اي  زنگ قهوه-
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   عالیم بیماري زنگ قهوه اي  روي برگ گندم- 15تصویر 
اي روشن دیده  هاي بهاره قارچ که به رنگ قهوه ندم ابتدا بصورت ظهور جوشاي در روي گ زنگ قهوه

زنگ . باشد اغلب بصورت نقاط مدور و پراکنده از هم می) ها جوش(ها  شکل این پوستول. باشد شوند، می می
 و در در تمام مناطق کشت گندم دنیا پراکنده بوده.  استPuccinia reconditaاي گندم که عامل آن قارچ  قهوه

ترین  در ایران نیز این بیماري بعد از زنگ زرد مهم. هاي زرد و سیاه گستردگی بیشتري دارد مقایسه با زنگ
 15-25اپتیمم درجه حرارت . ولی در استان خوزستان اهمیت آن بیشتر از زنگ زرد است. باشد بیماري گندم می

  . درجه است35درجه و ماکزیمم درجه حرارت 
شود و بسته به شرایط محیطی  اي در اوایل اسفند ظاهر می هاي زنگ قهوه  اولین تک پوستولدر خوزستان معموالً

ي رسیدگی گندم در اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت به حداکثر شدت آلودگی  و مرحله) دما و رطوبت(
ر خوزستان کشت  و اروند د هایی که ارقام بومی و حساس مانند شعله اي خصوصا در سال زنگ قهوه. رسد می
 .شد یافت و در برخی مزارع محصولی برداشت نمی شد بشدت گسترش می می

ي حیات نیاز به سلول زنده دارند و بر خالف تصور در  ها، پارازیت اجباري هستند یعنی براي فعالیت و ادامه زنگ
خصوصاً ( ا بقایاي کاه و کلش در خاك مزرعه ی.  نمایند توانند فعالیت الي کاه و کلش گیاه و در بقایا نمی البه

لذا تناوب . شوند مانند و از طریق خاك و کاه کلش و حتی بذر منتقل نمی زنده باقی نمی) در شرایط خوزستان
  .ها ندارد نقشی در کنترل زنگ

 تا از 29اي خوزستان روي  هاي زنگ قهوه ایزوله.  ژن مقاومت در دنیا شناسایی شده است37اي،  براي زنگ قهوه
ترین سایت  بدلیل این ویروالنس باال، مرکز اهواز مهم. ها ویروالنس یا توانایی ایجاد بیماري را دارند ن ژنای

هاي تله در  براساس نتایج مطالعات طرح خزانه. باشد اي می کشور براي اسکرین ارقام نسبت به بیماري زنگ قهوه
 ،Lr2هاي   ویروالنس مشاهده نشده و ژن تاکنونLrEch، Lr29، Lr26، Lr19هاي  خوزستان تنها روي ژن

Lr3ka،Lr9،Lr22b،Lr11ها مقاومت خوبی از خود نشان دادند  در اغلب سال.  
  .ها استفاده از ارقام مقاوم است ترین و مؤثرترین روش مبارزه با زنگ ترین و اقتصادي   مهم:مبارزه

  
  :بیماري سپتوریاي برگی: ب

  

       
  ري سپتوریوز روي برگ گندم  عالیم بیما– 17و 16تصویر 
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 .رود  گونه قارچ که بسیاري از آنها عوامل بیماریزاي گیاهی هستند به کار می1000نام سپتوریا براي بیش از 
باشند و تعداد زیادي به طور خیلی اقتصادي روي  ها می ي آن پارازیت غالت و سایر گرامینه  گونه100تقریباً 

در بسیاري از مناطق جهان دو گونه سپتوریا روي  .  (Bannon.1976)محصوالت زراعی غالت وجود دارد 
باشد که عامل سوختگی برگی سپتوریا و دومی   میS.triticiشوند، یکی از آنها  گندم، باعث خسارت عمده می

S.nodorumکاهش جهانی محصول گندم 1982در سال . باشد  که عامل سوختگی برگ و گلوم در گندم می 
کاهش محصول در .  میلیون تن به ارزش بیش از یک میلیارد دالر برآورد شد9 سپتوریوز حدود  در اثر بیماري

در بعضی از مناطق مانند شمال افریقا و جنوب برزیل . گزارش شده است% 53تا % 31هاي شدید از  آلودگی
  .خسارت این بیماري شدید بوده و گاه سبب انهدام کامل محصول شده است

.  گزارش نمودندS.gramineum این بیماري را با نام 1320و اسفندیاري براي اولین بار در سال در ایران پتراك 
 به 1344از سال . براساس گزارش نامبردگان، این بیماري بصورت پراکنده و ناچیز روي گندم مشاهده گردید

 گزارشات متعددي در مورد بعد که استفاده از ارقام مکزیکی در ایران آغاز شد، گسترش سپتوریوز زیادتر شد و
  .هاي متغییر موجود است وجود بیماري در مناطق مختلف و با شدت

گیر ظاهر شد و عالوه بر ایران   سپتوریا در خوزستان و اغلب نقاط کشور به حالت همه1374- 75در سال زراعی 
ان این بیماري بسته به در استان خوزست. از کشورهاي ترکیه، سوریه و پاکستان به صورت اپیدمی گزارش گردید

نتایج تحقیقات انجام .  درصد محصول شود38 الی 7تواند باعث کاهش  ي آلودگی و شدت آن می رقم، مرحله
دار تعداد دانه در سنبله در آلودگی مراحل اولیه رشد و  شده در خوزستان نشان داد که بیماري باعث کاهش معنی

داري  حل آلودگی شد اما روي تعداد سنبله در مترمربع اثر معنیوزن هزار دانه و وزن هکتولیتر در کلیه مرا
اگرچه درصد پروتئین و گلوتن در تمام تیمارهاي آلودگی نسبت به شاهد بیشتر بودند ولی تفاوت . نداشت

  ).1379دادرضایی و همکاران ( داري بین آنها وجود نداشت  معنی
  

       
  قارچ سپتوریوز روي برگ گندم) ر جنسی مرحله غی(  تشکیل پیکنید – 19و 18تصویر 

  :زمان ظهور بیماري در مزارع استان
براساس نتایج به دست آمده زمان ظهور بیماري در مزارع مختلف گندم بستگی به تاریخ کاشـت، شـرایط آب و               

تـر ظـاهر   معموالً در مزارع زود کاشتی که سابقه آلودگی دارند  بیماري زود   . هوایی خصوصاً دما و بارندگی دارد     
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 روز بعـد از  65 تـا  35) بـا سـابقه آلـودگی   ( ولـی در مـزارع دیـر کاشـت     )  روز بعد از کاشت  45 الی   30(شود    می
 .کاشت، عالئم ظاهر خواهند شد

  .Nov 1= آبانDec.  10 6=آذر15
 .Nov 20=  آبانDec.  29 30= دي10

هاي مورد مطالعه در   تناوبي  همه کهندتحقیقاتی که در مورد اثر تناوب برروي بیماري انجام شد نشان داد
 گندم بیشتر در کاهش مؤثر بودند -زمینی  سیب-گندم و گندم-  ذرت- کاهش بیماري مؤثر هستند و تناوب گندم

 گندم اثري در - ولی گندم.  بعدي قرار داشتندي ه گندم در رد- ماش-  گندم و گندم-  خیار-و تناوب گندم
هاي انجام شده در مزارع   ارقام حساس و توسعه ارقام مقاوم و تناوب  خوشبختانه با حذف.کاهش بیماري نداشت

  .هاي متفاوت وجود دارد اما در مناطق دیم این بیماري با شدت. آبی استان تقریباً این بیماري کنترل شده است
  

  : کنترل بیماري سپتوریاي برگی
   مزارع آلودهدر...  اجتناب از کشت ارقام خیلی حساس مانند اترك، داراب، فالت *
مانند سمیره، یاواروس، کرخه و یا ارقام نیمه مقاوم چمران و ) تقریباً کلیه ارقام دوروم( کشت ارقام مقاوم *

  زاگرس
  )تناوب در کاهش بیماري بسیار مؤثر است( انجام تناوب *
  .)گردد در مزارع آلوده کشت در  آذر ماه توصیه می(  پرهیز از زود کاشتی در مزارع آلوده *

  .سازد  رعایت موارد فوق نیاز به سمپاشی را مرتفع می
پاشی با قارچکش سیستمیک در اواسط   در صورت عدم رعایت موارد فوق، در مزارع آلوده یک نوبت سم

  .گردد مانند سم تیلت توصیه می) ها کش همزمان با مصرف علف(زنی  پنجه
  

هاي مهم برگی گندم  ت به بیماريهاي امیدبخش نسب العمل ارقام تجاري و الین بررسی عکس
  :در استان خوزستان

هاي امیدبخش نسبت به سه بیماري مهم استان، این   رقم گندم تجاري و الین23به منظور تعیین میزان مقاومت 
هاي امیدبخش گندم، نسبت به سه  العمل ارقام و الین نتیجه عکس. ارقام در سه خزانه جداگانه کشت گردیدند

 رقم 13 رقم نیمه مقاوم، 1 رقم مقاوم، 4براساس نتایج این بررسی .  آورده شده است9ل جدوبیماري در 
 رقم 5حساس و   رقم نیمه13 رقم نیمه مقاوم، 3 رقم مقاوم، 2.  رقم حساس به زنگ زرد بودند5حساس و  نیمه

 رقم حساس به 16حساس و   رقم نیمه2 رقم مقاوم، 1 رقم مصون، 4اي تعیین شدند، و   قهوه حساس به زنگ
 رقم چمران، شوا، یاواروس، سیمره، تارو و کراس سیمیت به هر سه بیماري، 6. بیماري سپتوریا ارزیابی شدند

  . مقاوم بودند مقاوم یا نیمه
  هاي امیدبخش گندم نسبت به سه بیماري مهم برگی در استان خوزستان العمل ارقام تجاري و الین  عکس -9جدول 

 ارقام عمده کشت زنگ زرد اي زنگ قهوه سپتوریوز
75 30MS 40MS فالت 
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77 20MS 10MR اترك 
74 100S 60S کویر 
72 20MR 30MS استار 
34 R 30MS چمران 
74 30MS 30MS دز 
0 15MS R شوا 
0 20MS 30MS یاواروس 
0 20MS 5R سمیره  
0 10MR R D-79-15 

72 40MS 50MS S-78-11  
56 R R S-80-18 
0 10MR R اروت  

73 80S 70S چناب  
73 40MS 40MS ویناك  
56 70S 60S مارون  
53 50MS 40MS زاگرس  
74 30MS 30MS کوهدشت  

  
  : سیاهک برگی-

  : تاریخچه
 توسط اسفندیاري گزارش گردید که میزان آلودگی 1319این بیماري براي اولین بار در ایران از کرج در سال 

 این بیماري عالوه بر کرج از ورامین، دزفول و اهواز نیز گزارش .ده بود درصد برآورد کر20مزارع را بیش از 
  .گردیده است
  :عالیم بیماري

هاي آلوده، از  تشخیص سیاهک برگی در مزرعه بسیار آسان است ولی اغلب به دلیل کوتاه بودن بیش از حد بوته
ها ظاهر  وط آبی سبز رنگی موازي رگبرگهاي باالیی گیاه، خط قبل از به سنبله رفتن در برگ. مانند نظر دور می

رنگی که عبارت از  بتدریج این خطوط شکاف خورده و اپیدرم را پاره کرده و از آن گرد سیاه. شوند می
اي  و لوله ها تاب خورده و کج  کمی بعد برگ. گردد اسپورهاي قارچ عامل بیماري است خارج و منتشر می

. کنند هاي ضعیف تولید می ده و به این دلیل به سنبله نرفته و یا اینکه سنبلهها متوقف مان نمو اغلب بوته. شوند می
. هاي کوتاهی تولید خواهند نمود اي کوتاهی داشته و در نتیجه ساقه ي میان گره هاي آلوده شده فاصله بوته

  . مانند هاي آلوده رشد کاملی نداشته و معموالً در داخل غالف برگ باقی می هاي بوته سنبله
بهرحال بیماري پس از ). ظاهر شود(عالیم در مزارع ممکن است پس از ظهور برگ سوم یا چهارم توسعه یابد 

هاي پیرتر  در برگ. بیشتر قابل مشاهده است) بعدي(هاي ثانوي  ظهور سنبله و اغلب در انتهاي فصل روي پنجه
خطوط از سفید تا . یابد ها توسعه می نبلهگردد که ندرتاً تا روي س اولین عالیم به صورت خطوط سفید مالحظه می

هاي  هاي کوتاه مانده، بدشکل و پیچیده و سنبله در گیاهان آلوده تعداد پنجه. یابد خاکستري تیره یا سیاه تغییر می
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هاي بارور و تعداد دانه و  ها کمتر توسعه یافته، سنبله هم چنین در گیاهان آلوده ریشه. یابد توسعه نیافته افزایش می
. تر هستند تر است و بذور در جوانی ضعیف کند و در کل عملکرد خیلی ضعیف وزن هزار دانه کمتري تولید می

ها ممکن است شدیداً کوتاه و  برخی ژنوتیپ. العمل ارقام نسبت به سیاهک برگی خیلی متفاوت هستند عکس
خی گیاهان که داراي درجاتی از مقاومت در بر.  ها سیاه شده و اگر سنبله داشته باشند تعداد سنبله کم است پنجه

  .ي اصلی فاقد عالیم است گردند و پنجه هاي ثانویه آنها مشاهده می هستند، عالیم تنها روي پنجه
  :ي بیماري چرخه

زدن مبتال  دانه در موقع جوانهگیرد و  انتشار بیماري از سالی به سال دیگر به وسیله بذر آلوده به اسپور صورت می
در صورتی که . ماند  سال و در زمین یک سال محفوظ می4وه نامیه اسپورها در حالت خشک حداقل ق. گردد می

. گردد ي ابتدایی به چهار میلیمتر بالغ گردیده و گیاه تا آن موقع مبتال نشود دیگر ابتالي آن دشوار می طول جوانه
. گراد است  درجه سانتی27ثر  و حداک21 الی 20، متوسط 5حرارت الزم جهت جوانه زدن اسپورها حداقل 

  .کند ها را قبل از خروج از خاك آلوده می سیاهک برگی، گیاهچه
  :انتشار

در مزارع . کنند هاي بیمار در هنگام برداشت پراکنده شده و در زمین ریزش می اسپورهاي تولید شده در برگ
اسپورها عامل بیماري . ده استي دودي شکل در هنگام برداشت قابل مشاه ي گندم، اغلب گرده بسیار آلوده

بذور را آلوده کرده، و یا با خاك در آمیخته و یا ممکن است در اثر وزش باد، بیماري به مزارع مجاور منتقل 
ها، یا در آب آبیاري و یا کاه و  اسپورها هم چنین ممکن است توسط حیوانات به هنگام چرا، یا توسعه آن. گردد

  .منتقل گردندبندي کاه  کلش به هنگام بسته
  :اثرات محیط یا محیط مؤثر

زنی بذور در  نوع خاك، رطوبت خاك و دما در وقوع بیماري مؤثر هستند که با تحت تأثیر قرار دادن جوانه
ها تنها تا زمانی که اولین برگ بطور کامل از  گیاهچه. باشند اي مؤثر می  زنی بذور به طور عمده میزان جوانه

بنابراین هر فاکتوري که خروج آن را کُند نماید از قبیل عمق کاشت، وقوع . س هستندکلوپتیل خارج نشده حسا
  .دهد بیماري سیاهک برگی را افزایش می

  :طول عمر
 درجه 13- 31مانند و در آزمایشگاه، وقتی در رطوبت پائین در دماي   سال باقی می7 تا 4تلیوسپورها در خاك 

ها و  اسپورها بعد از عبور از دستگاه گوارش اسب. مانند سال باقی می 10گراد نگهداري شوند حداقل تا  سانتی
  .سایر احشام نیز دوام دارند

  :ها همراهی با سایر بیماري
Fusarium culmorumهاي فوزاریوم ممکن است بطور همزمان در یک گیاه آلوده شده به    و دیگر گونه

گردد در گیاهان آلوده  هاي فوزاریوم ایجاد می نهاي که توسط گو بالیت گیاهچه. سیاهک برگی مالحظه گردد
چنانچه سیاهک برگی در مزرعه وجود داشته باشد وقوع بالیت . شود به سیاهک برگی بیشتر مشاهده می
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 همراه سیاهک برگی در گیاهان آلوده  هایی که به سایر پاتوژن. باشد بارزتر می...) مانند زردي و (اي  گیاهچه
 Ustilago tritici و P.striformis،T.controversa،Tilletia caries: ند ازشود عبارت مالحظه می

  
  

  :ضدعفونی بذور
 مؤثر هستند براي کنترل (Tilletia tritici and T.laevis)هاي سیاهک پنهان  سمومی که براي قارچ

. توصیه شده استبه جز چند استثناء، پوشش کامل بذر یا سم براي سیاهک برگی . سیاهک برگی نیز مؤثر هستند
و  تیرام کربوکسین،کاربندازیم،تریادمفونها مانند بیترتانول، تبوکونازول،  شامل ترویازولسموم توصیه شده 

هاي  کش کربوکسین براي کنترل تنها بذور آلوده توصیه شده است اما دیگر قارچ. باشند میلوتریافول ف
 کیلوگرم 110 گرم براي 70-100ستفاده میزان ا. زاد و بذرزاد توصیه شده است سیستمیک براي آلودگی خاك

سم بنومیل اثر .  کیلوگرم بذر توصیه شده است100 در ml250 -100بذر براي سموم پودري و براي سموم مایع 
  .ناچیزي روي سیاهک برگی دارد

  :بخش نسبت به سیاهک برگی هاي امید العمل ارقام تجاري و الین کنترل بیماري عکس
  هاي غیر میزبان  براي کنترل سیاهک برگی توصیه شده است، شامل تناوب با گونهعملیات کشت که 

  .باشد تغییر زمان کاشت و تغییر عمق کاشت می...) جو، کلزا و (
هاي امیدبخش، رقم اروند و الین مقاوم به شوري از گندم نان و کرخه، یاواروس و سیمره  از ارقام تجاري و الین

ارقام روشن، بوالنی و . یماري بودند و هیچ گونه آلودگی در این ارقام مشاهده نشدمصون به ب) گندم دوروم( 
 درصد آلودگی مقاوم بودند و 58/1 و 13/0 ، 21/0، 11/1به ترتیب با ) گندم دوروم (3و رقم تارو ) نان(مارون 

 درصد 02/3 و 65/3، 19/3، 550/4 با S-80-18 و S-78-11بخش  هاي امید ارقام کویر، زاگرس و الین
  .آلودگی به بیماري نیمه مقاوم بودند

 درصد آلودگی نیمه حساس 59/2 و 94/4، 32/7، 12/8 به ترتیب S-78-11ارقام کوهدشت، استار، چمران، 
-S-80-6،S-79-18،S-79هاي هیبرید سیمیت،  براساس روش گل و جوتی رقم فونگ و الین. ارزیابی شدند

 درصد آلودگی به بیماري 01/18 و 37/12، 56/17، 14/15، 48/17، 49/11 به ترتیب با S-80-12  و 10
، 98/30، 59/35، 38/44، 45/52ارقام دز، ویناك، چناب، فالت، اترك و داراب به ترتیب با . حساس بودند

ي اول   رقم مورد ارزیابی رتبه186ترین ارقام بودند که ارقام دز، ویناك و چناب در بین   حساس61/20 و 31/30
پور  العمل رقم فالت و زاگرس در این طرح با نتایج قیصی عکس.  سوم را از لحاظ میزان آلودگی داشتندتا
 درصد آلودگی خیلی حساس و رقم 31تفاوت داشت به نحوي که رقم فالت با متوسط آلودگی ) 1379(

رتیب مقاوم و ایمن پور این ارقام را به ت  درصد آلودگی نیمه مقاوم ارزیابی شد ولی قیصی19/3زاگرس با 
هر چند که . العمل این ارقام در مزارع مناطق آلوده استان شباهت داشت نتایج این طرح با عکس. ارزیابی نمود

از عوامل مهم توسعه ) تناوب و استفاده از بذور بوجاري و ضدعفونی شده(عدم رعایت اصول فنی زراعت 
باشد، اما کشت ارقامی چون چناب که در حال  تان میبیماري سیاهک برگی خصوصا در مناطق دیم استان خوزس
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 درصد سطح زیر کشت دیم استان را به خود اختصاص داده است زمینه را براي توسعه این 50حاضر بیش از 
لذا با توجه به تحمل خوب ارقام گندم تیپ دوروم به تنشهاي خشکی و گرما و . بیماري فراهم نموده است

تواند از بروز این   بیماري سیاهک برگی توسعه کشت گندم دوروم در منطقه میهمچنین مصون بودن نسبت به
باشد باید خودداري  بیماري جلوگیري نماید و از کشت ارقام حساس به بیماري که عمدتا ارقام گندم نان می

  .نمود
به محصول گندم توجهی به این بیماري خسارت جدي  در کشورهاي چین، هند، ایتالیا، ژاپن و پاکستان بدلیل بی

 درصد گزارش 70، 1975-76هاي  در پاکستان وقوع سیاهک برگی در طی سال. (Purdy.1965)وارد شد 
با توجه به نتایج به نظر . گردید که با گسترش ارقام مقاوم به این بیماري به سهولت در آن کشورها کنترل شد

ن این بیماري را کنترل نمود و هم چنین با اضافه رسد که با منابع مقاومت موجود در خوزستان به راحتی بتوا می
توان  با گندم کلزا این بیماري را بطور کامل می) در مزارع دیم(کردن تناوب در مبارزه مانند تناوب گندم و جو 

  .کنترل کرد
  
  کاربندازیم در کنترل بیماري سپتوریوز برگ گندم+ کش فلوتریافول بررسی اثر قارچ -

 لیتر در 5/1کاربندازیم به میزان + کش فلوتریافول   زمینه نشان داده است که تیمار قارچنتایج تحقیق در این
 1کش پروپیکونازول  هکتار، کمترین شدت بیماري و بیشترین عملکرد را دارد که از نظر آماري، با تیمار قارچ

 - کش ایمپکت ز کاربرد قارچبراساس نتایج این تحقیق، عملکرد ناشی ا. لیتر در هکتار در یک گروه قرار دارند
  . درصد افزایش نشان داد15آر، نسبت به شاهد آزمایش 

  :هاي فنی و ترویجی به بخش اجراء توصیه
 در صورت لزوم به ویژه در مناطق آلوده شامل مناطق دیم استان (Impact-R)آر - جدید ایمپکت کش قارچ

به ....) کش تیلت یا   و یا ایجاد مقاومت به قارچ کش چبه دالئلی از قبیل بروز مشکل احتمالی در دسترسی به قار(
  .کش جدید قابل استفاده است عنوان یک قارچ

  :  مشاهده، گزارش و اهمیت بیماري سپتوریاي سنبله گندم
مربوط به ) رقم چمران(هایی از گندم  آوري شده در طی دو سال این تحقیق، نمونه  نمونه جمع160از تعداد 

بطوري که . در سال دوم طرح داراي عالئم و آثار بیماري سپتوریاي سنبله گندم شناخته شدشهرستان اندیمشک 
بر اساس خصوصیات میکروسکوپی، مرفولوژي قارچ با توصیف مرحله غیرجنسی قارچ عامل سپتوریایی سنبله 

یز تأیید  تعیین و با ارسال به مؤسسه نStagonospora nodorumگندم انطباق داشت و قارچ عامل بیماري 
بنابراین براي اولین بار سپتوریاي سنبله روي گندم نان در استان خوزستان مشاهده و گزارش . شناسایی شد

  .شود می
  :هاي فنی و ترویجی به بخش اجراء توصیه

 هکتار از سطح زیر کشت استان، یعنی سطحی 473با توجه به اینکه  سطح بررسی شده در این تحقیق بالغ بر 
هزارم کل سطح زیر کشت گندم استان بوده و هم چنین بذرزاد بودن بیماري، الزم است اقدامات کمتر از یک 
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با توجه به اهمیت بیماري و . هاي بذري صورت گیرد پیشگیرانه شامل قرنطینه استانی و همچنین بررسی نهاده
 بذر 5000لوده، به ازاي اینکه شروع اپیدمی این بیماري بذرزاد مستلزم وجود فقط یک گیاهچه حاصل از بذر آ

ي   خالدار در سنبله گندم به مراکز مربوطه باشد، در صورت مشاهده هرگونه عالئم سوختگی یا لکه سالم می
کنی الزم در خصوص نقطه یا نقاط منشاء توسعه  اي در سطح استان اطالع داده شود تا مورد بررسی و ریشه منطقه

  .آلودگی قرار گیرد
  : ریومی سنبله گندمبیماري بالیت فوزا -

 :مقدمه 

هاي مهم گندم در   از بیماري(scab) یا اسکب (Fusarium Head Blight)بیماري بالیت فوزاریومی سنبله 
ها پیش بطور پراکنده در ایران وجود  این بیماري از سال. مناطق مرطوب و نیمه مرطوب جهان به شمار می رود

رود، که در چند سال اخیر به  مازندران، گرگان و گنبد به شمار میهاي مهم گندم در  داشته و یکی از بیماري
بیماري، کشت ارقام حساس، مهیا بودن شرایط جوي در این مناطق و مغان خسارت ) اینوکلوم(علت وجود مایه

هرمزگان و (هاي جنوبی کشور   در استان75- 74درسال زراعی .  ناشی از این بیماري بسیار چشمگیر بوده است
در سال زراعی .  نیز اپیدمی بیماري روي داد وخسارت سنگینی به محصول گندم این مناطق وارد نمود) فارس 

  . این بیماري در استان خوزستان نیز مشاهده شد 82- 83
 .باشند  می  Fusariumهاي مختلف قارچ جنس   بسیاري از گونه:عامل بیماري

رد و کیفیت دانه را کاهش داده و ممکن است بطور تواند به مقدار زیادي عملک  اسکب می:اهمیت بیماري
زنی بذر و ایجاد  این بیماري از طریق کاهش قدرت جوانه. غیرمستقیم تولیدات حیوانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد

هاي  هاي قارچی تأثیر منفی برآرد حاصل از بذر هم چنین زهرابه. گردد  بالیت گیاهچه سبب خسارت مستقیم می
  . آلوده دارد

اي در قاعده یا وسط پوشه یا روي  لکه کوچک آبسوخته تقریباً قهوه هاي بیماري،   نخستین نشانه:عالئم بیماري
آلودگی . یابد سپس آبسوختگی و بیرنگ شدن از نقطه آلودگی در تمام جهات گسترش می.  محور سنبله است

ودگی زود هنگام ممکن است سبب آل. هاي منفرد ویا کل سنبله را در بر بگیرد ممکن است فقط سنبلک
ها رشد میسلیومی عنابی صورتی تا قرمز کرکی بخوبی قابل مشاهده  در امتداد سنبلک. ها شود کوتولگی سنبله

بلوغ سفید میشوند و   هاي آلوده قبل از سنبلک. هاي در حال تشکیل اغلب چروکیده و قهوه اي هستند دانه. است
  .شود تر می هاي باالي منطقه آلوده روشن  رنگ تمام بافتاگر محور سنبله آلوده شده باشد ،
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  م ناشی از قارچ فوزاریوم روي سنبله در مزرعه یعال -21و 20تصویر 
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  محیطی رشد توده قارچ روي سنبله ، تحت شرایط  - 22تصویر 
  قارچبراي فعالیت مناسب               

  

  
  

  قارچ فوزاریوم روي سنبله گندم) یوم کاسپورودو(هاي بارده  تشکیل اندام - 24تصویر 
  :کنترل بیماري 

  به خاطر طبیعت همه جایی و دامنه میزبانی وسیع عامل بیماري، کنترل آن فقط با استفاده از تناوب زراعی امکان 
. هاي هرز می تواند مؤثر باشد  بقایاي گیاهی و علفبه هر حال تناوب زراعی به همراه شخم عمیق. پذیر نیست

براي مبارزه .  تر هستند یت سنبله حساسهاي معمولی بطور پیوسته به بیماري بال گندم دوروم در مقایسه با گندم
توان از سموم کاربندازیم همراه با سایپروکونازول  شیمیایی در صورت بروز عالیم اولیه بیماري به طور وسیع، می

 لیتر در هکتار در مرحله گل دهی و در صورت نیاز 1 لیتر در هکتار و یا سم پروپیکونازول به میزان 6/0میزان به 
  . روز بعد  سمپاشی تکرار گردد7
   :(Anguina tritici)نماتد گالزاي گندم  -

 سن روهايهاي حاوي ال گال.بیماري حاصل از نماتد گالزاي گندم در سراسر استان خوزستان شایع است
شود پس از جذب رطوبت  در خاك مزرعه موجود است و یا همراه بذر آلوده به مزرعه وارد مییا  نماتد که دو  

 الروها به حرکت در آمده و در خاك  ،در درجه حرارت مناسب متورم شده و با از بین رفتن دیواره گال

ناشی از غالت یده شده کهاي چرو دانه - 23تصویر 
  فوزاریوم فعالیت قارچ 
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ال به  طوقه رسانده و یا در نتهایینطقه رویش ابه محض رسیدن به گیاهان میزبان خود را به منماتد .  شوند منتشرمی
ها در  هنگامی که خوشه .ها ظاهر شوند نمایند تا خوشه ها به صورت انگل خارجی فعالیت می غالف برگالي 

شوند و در آنجا  ارد هر تخمدان میو جفت 30 تا 2 دحال تشکیل هستند الروهاي نر و ماده این نماتد به تعدا
 است که  واکنشیتشکیل گال در حقیقت. شود کنند و بدین طریق گال تشکیل می  میریزي گیري و تخم جفت

  دهد روي نماتد ازخود نشان می گیاه میزبان براي جلوگیري از پیش
   :عالئم بیماري در مراحل رشدي گندم

  .شوند قابل مشاهده است  در میان بذور گندمی که کاشته میاي هاي قهوه  گال-الف
  . و بد شکل دارند فنريها حالت پیچیده برگ هاي آلوده کوتوله مانده و  زنی بوته در مرحله پنجه-ب
شود که این عالئم در اثر  ها شیره یا صمغ زرد رنگی ترشح می ی از خوشهضدر مرحله خوشه دهی در بع -ج

  .دشو میکه توسط نماتد به خوشه منتقل ) Clavibacter tritici(فعالیت باکتري عامل خوشه صمغی است 
 سخت   درآمده و پوسته آن کامالًاي قهوه به رنگ اًها در ابتداي تشکیل سبز رنگ است که بعد پوسته گال - د

  .شود می
  :  گندمزاي گالمبارزه با نماتد

  استفاده از بذر سالم و گواهی شده - 1
   بر اساس اندازه و وزن مخصوص گندم خود مصرفیربوجاري بذ - 2
  هاي نماتد لمعدوم کردن گا سوزاندن و - 3
 .تناوب زراعی با سایر محصوالت تابستانه و زمستانه به مدت یک یا دو سال و یا حداقل یک فصل زراعی - 4

  . یابدهش تا آلودگی کانمود از ارقام جو کارون و یا جنوب براي کشت استفاده توان ، میبجاي گندم
  عملیات ماشینی داشت

ها   دفع آفات و بیماريهاي هرز و احیاناً اشی جهت مبارزه با علف منحصر به سمپ،عملیات ماشینی داشت در گندم
  .تواند مفید باشد  موثرتر این عملیات میجامباشد که توجه به نکات ذیل براي ان می

ها باید  ابتدا آنها را باتوجه به کاتالوگ کالیبره کرد تا بتوان مقدار الزم سم  در استفاده از هر یک از سمپاش - 1
  . را مشخص نمود) نسبت سم خالص به آب (  در مخزن

 بار 3-4هاي گیاهی  فات و بیماريآ بار و در مبارزه با 2-3هاي هرز بین   فشار متفاوت در مبارزه با علف- 2
  . باشد می

 میکرون باشد که براي این کار فشار سمپاش باید بین 600 الی 400 ذرات محلول سم باید داراي قطري بین - 3
هاي پشت تراکتوري و سمپاش   اتمسفر باشد و همچنین نوع نازل براي سمپاش4فر و حداکثر تا  اتمسم3 تا 5/1

  . باشدT-Jet  باید اي هاي تلمبه و  براي سمپاش Flood-Jet وT-Jet هواپیمایی 
 درصورت بزرگ بودن مزرعه سمپاشی پشت تراکتوري و در صورت کوچک بودن مزرعه و یا وجود وقت - 4

  .مورد توصیه است) پاش مه(یکرونر کافی سمپاشی، م
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 دستگاه براي پاشش ه قطر مناسب ذرات و کالیبردقت شود که رعایت زمان مناسب سمپاشی و خصوصاً - 5
مقدار مناسب سم در واحد سطح باید مالك ارزیابی سمپاشی مناسب باشد و غرقاب کردن گیاه با محلول سم 

  .   سمپاشی خوب باشدگرتواند نشان نمی
بدین صورت که در زمـان سمپاشـی نبایـد گیـاه     . ن سمپاشی باید در حالت نرمال  گیاه و خاك  قرار گیرد   زما -6

خیلی تشنه و یا خاك خیلی خشک باشد و یا برعکس نباید گیاه و خاك در حالت داشتن رطوبت باال باشـد کـه     
  .در این صورت سم اثرات سوء داشته و یا جذب نشده و تأثیر نخواهد داشت

  
  
  
  

  )6(ل صف
  
  

  برداشت
  

  
  

  :تهیه و تنظیم
  نعیم لویمی الیاس دهقان،  سید محمد جواد افضلی و ):ها مسائل،راهکارها، و توصیه( برداشت -

  )دسیت علمی بخش تحقیقات فنی و مهنأ هیاعضاي(
حمید شمسی، کارشناس ارشد : ها هاي آن  مسائل و مشکالت مکانیزاسیون گندم و راهکار-

  رزي شهرستان شوشمدیریت جهاد کشاو
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  ):ها مسائل،راهکارها، و توصیه(برداشت 
 هدف از برداشت غالت، درو کردن به موقع محصول و جدا کردن دانه از بقیه مواد و انتقال آن به مراکز  

طبق  برآورد، به طور . مصرف یا انبار با مقدار افت کم و قابل قبول محصول و حفظ کیفیت باالي آن است
به عبارت دیگر، . شود  ریال بر هکتار به کشاورزان خسارت وارد می91500تلفات دانه % 1 هر متوسط به ازاي

کاهش در میزان % 4/1 کیلوگرم در هکتار فرض شود، در شرایط فعلی با 3500چنانچه میانگین عملکرد گندم 
هاي تلف شده در سال بعد،  سبز شدن مجدد دانه. هاي برداشت با کمباین را جبران نمود توان کلیه هزینه تلفات می

باعث افزایش غیر قابل پیش بینی تراکم مزرعه گندم در سال بعد و یا علف هرز محسوب شدن آنها در محصول 
  .شود جایگزین می
% 2بوده که شامل % 5/8هایی که به تازگی انجام شده، میانگین تلفات برداشت گندم در خوزستان    طبق بررسی

ي عملکرد سکوي  بیشترین تلفات کمباینی برداشت ناشی از نحوه. باشد ات کمباینی میتلف% 5/6تلفات طبیعی و 
به کارگیري . هاي کوبنده، جداکننده و تمیزکننده بود  مربوط به واحدمابقی %  4/2بود و % 1/4برش به میزان 

داد براي برداشت به هاي مدیریت مکانیزاسیون مانند انتخاب درست کمباین از نظر نوع و تع ها و رهنمود شیوه
هاي مختلف کمباین، آموزش و افزایش مهارت رانندگان،  هاي الزم در قسمت موقع تمام مزارع، انجام تنظیم

ي خدمات پشتیبانی مطلوب، آموزش کشاورزان براي نظارت بر کار کمباین، کاشت ارقام مقاوم به ریزش و  ارائه
  .شود% 5تواند باعث کاهش تلفات محصول به زیر  ل، میهاي انجام شده در مورد زراعت محصو رعایت توصیه

  : برخی عالئم تنظیم نبودن کمباین به شرح زیر است
  .اند که از ساقه جدا شده و بر زمین ریخته هاي سالمی وجود خوشه -
 در کاه) هاي نکوبیده دانه( هاي نیمکوب وجود خوشه -

 .اند هایی که جویده شده وجود کاه -

 .اند اي که روي زمین ریخته شدههاي کوبیده و جدا دانه -

 .ها وجود دانه و پس مانده بیش از حد در باالتر از پس مانده -

 .هاي شکسته و ترك دار در مخزن دانه وجود دانه -

 .وجود خرده کاه یا بقایاي گیاهی در مخزن دانه -
  :تواند تا حدودي زیادي میزان تلفات دانه را کاهش دهد رعایت موارد پیشنهادي زیر می

  . کار کمباین توسط ناظرین و کشاورزان با دقت الزم انجام شودنظارت بر نحوه ي - 1
ها در مزرعه ضروري به نظر   آموزش و نظارت مستقیم کشاورزان براي برآورد تقریبی میزان تلفات کمباین- 2

  .رسد می
ث جدا نشدن  از برداشت محصول قبل از رسیدن و خشک شدن آن خودداري شود، زیرا رطوبت محصول باع- 3

  .شود دانه از خوشه و افزایش تلفات آن می
  . و افزایش تلفات سکوي برش خواهد شد%14 تأخیر در برداشت، باعث کاهش رطوبت دانه به زیر - 4
  .، از برداشت محصول خودداري شود)صبح زود و شب(باشد   در مواقعی که رطوبت هوا باال می- 5
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هاي محصول، مزرعه و شرایط آب و هوایی انجام  نما و براساس ویژگیها، طبق دفترچه راه  تنظیمات کمباین- 6
  .شود

هاي ارزیابی و   با توجه به سهم بسیار قابل توجه سکوي برش در تلفات کمباینی دانه، تمرکز بیشتر گروه- 7
 هاي کنترل ي تنضیمات و هم چنین سالم بودن اجزاي سکوي برش از جمله چاقوي برش، اهرم نظارت، بر نحوه

هاي چرخ فلک به درون  ها یا انگشتی سرعت دورانی چرخ فلک، فاصله هلیس تا سکوي زاویه ورود پرده
  .محصول الزم است

مورد توجه ) نسبت سرعت محیطی چرخ فلک به سرعت پیشروي کمباین(ها   شاخص چرخ فلک در کمباین- 8
  . قرار گیرد25/1-5/1الزم است این شاخص بین . ویژه قرار گیرد

خ فلک انگشتی در همه حاالت محصول به ویژه در حالت خوابیدگی و پیچیدگی محصول و نیز پر تراکم  چر- 9
تراکم  کمخصوصاً در هنگام  اي در شرایط عادي محصول و  بودن محصول مورد توجه است و چرخ فلک پره

  .بودن آن قابل استفاده است
  .ها ضروري است براي جلوگیري از جویده شدن بوتهها و تطابق شانه برش   تیزي چاقو، سالم بودن انگشتی- 10
هاي نکوبیده و نیمکوب همرا با کاه از عقب کمباین الزم است سرعت دورانی   در صورت خروج خوشه- 11

بدیهی است که . کوبنده افزایش یابد و در صورت ادامه یافتن مشکل باید فاصله کوبنده و ضدکوبنده کاهش یابد
اهش فاصله آن تا حدي مجاز است که باعث افزایش دانه شکسته در مخزن کمباین افزایش سرعت کوبنده و ک

  .نشود
 در صورت وجود مقداري زیادي دانه همراه با کاه و کزل در الواتور برگشت دانه، الزم است روزنه - 12

  .بازتر شود هاي دانه کمی  الک
انه، الزم است جهت وزش باد به وسط هاي هرز در مخزن د  در صورت زیاد بودن کاه و کلش و بذر علف- 13

  .ها به بیرون پرتاب نشوند افزایش یابد ها هدایت شده و سرعت پنکه تا حدي که دانه الک
اي انجام شود که محصول برداشت نشده همواره در سمت مخالف سیستم انتقال توان چرخ   برداشت به گونه- 14

ها در سمت سیستم انتقال  زیرا قرار گرفتن بوته.  گیردقرار)  در سمت راست955هاي جاندیر  در کمباین(فلک 
هاي چرخ فلک شده و عالوه بر اختالل در عملکرد چرخ فلک،  ها و زنجیر ها در تسمه توان باعث گیرکردن بوته

  .شود باعث افزایش تلفات سکوي برش می
ر این شرایط تا جایی  جهت حرکت کمباین در مزارع ورس کرده باید در جهت خوابیدن محصول باشد و د- 15

  .که ممکن است ارتفاع برش کاهش یابد
 به منظور سهولت کار کمباین و افزایش بازده کاري آن، در زمان کاشت مزارع حتی المقدور از تعداد - 16

ها  نامناسب بودن فاصله مرز. کمتري نهر استفاده شده و فاصله مرزها مضرب صحیحی ازعرض کمباین باشد
وز مشکالتی مانند حرکت سکوي برش از روي مرزها و افزایش ارتفاع برش و در نتیجه برجاي تواند باعث بر می

ي عرض مفید و ظرفیت کاري خود   همه تواند از ها ن ها شده و یا کمباین در برخی تردد ماندن برخی خوشه
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کنار مرزها باعث از سوي دیگر در این شرایط  پایین آوردن سکوي برش براي برداشت محصول . استفاده نماید
  .برخورد آن با خاك و انتقال خاك به مخزن دانه خواهد شد

هایی انجام شود که درزبندي مناسبی در آنها انجام شده تا مانع   حمل گندم برداشت شده با وسایل و تریلر- 17
  . ریزش دانه در طی حمل آنها شود

  
  :ها هاي آن مسائل و مشکالت مکانیزاسیون گندم و راهکار

به طور .  هاي یک کشاورزي پایدار است ي فعالیت هاي اساسی براي همه نیزاسیون کشاورزي یک از پایهمکا
اساس مکانیزاسیون . باشد کلی رشد و توسعه کشاورزي یک کشور در گرو وضعیت مکانیزاسیون آن کشور می

  :بر چهار اصل مهم زیر بنیان نهاده شده است
  کیفیت- الف

  سازگاري-  ب
  آموزش- ج
   خدمات پس از فروش- د

  .ریزي، سرمایه گذاري، بازرسی، رسیدگی و ارزیابی نیاز دارند   که هرکدام از اینها به برنامه
 مکانیزاسیون کشاورزي استان به دلیل مشکالت فراوانی از جمله شرایط اقلیمی، شرایط نامناسب فیزیکی خاك، 

سب آبیاري و زهکشی، اندازه و شکل قطعات هاي منا عدم تسطیح سطح وسیعی از اراضی، عدم وجود شبکه
هاي بسیاري براي حل این مشکالت برداشته شده که منجر به  هاي گذشته تالش زراعی مواجه است که در سال

اما وجود مسائل و مشکالت بسیار . افزایش عملکرد در واحد سطح و عملکردکل تولید استان گردیده است
اتژي مشخص براي مکانیزاسیون کشاورزي هنوز این بخش با مشکالت اجتماعی، فنی، مدیریتی و نبود استر

هاي پیشنهادي به شرح زیر اعالم  اي دست به گریبان است که تعدادي از این مشکالت و راهکار عدیده
  :گردند می

هاي بهره برداران، قانون ارث و خرید و فروش اراضی  کوچکتر شدن قطعات زراعی بر اثر تفکیک خانوار - 1
مورد هر ساله در اکثر اراضی استان در حال اتفاق بوده و باعث خرد شدن قطعات، کاهش راندمان که این 

گردد، زیرا هر چه میانگین وسعت مزارع بیشتر  کارکرد ماشین آالت و باال رفتن هزینه عملیات مکانیزاسیون می
 .یابد  استهالك ماشین کاهش میتر و هزینه مکانیزاسیون به دلیل کاهش باشد کاربرد ماشین آالت در آن مطلوب

  :راهکار حل این مشکل
  ..هاي آب بران و هاي تولید، تعاونی زراعی، تعاونی هاي سهامی هاي زراعی مثل شرکت  تشکیل تشکل- الف

  . تدوین مقرارت ارث به نحوي که بر اساس آن از تجزیه و تفکیک اراضی زراعی جلوگیري شود-ب
  .د نیاز خود را از همسایگان خود خریداري نمایند حمایت از کسانی که اراضی مور- ج
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برداري درسطح کشور و به تبع   به طور کلی در این بحث عدم وجود یک استراتژي مشخص در زمینه نظام بهره
آن در سطح استان یکی از مشکالت و معضالتی است که بطور مستقیم مشکالتی را براي مکانیزاسیون 

  .کشاورزي به وجود آورده است
ولید تراکتور و کمباین بر خالف اکثر کشورها به صورت انحصاري در آمده  و به همین سبب سطح کیفیت ت - 2

ها، شرایط کارکرد، کیفیت  ها، تحقیقات و فن آوري بر اساس نوع نیاز بسیار پایین بوده و در صنعت این ماشین
  .قطعات و رقابت بازار وجود ندارد

اي و لجام  اورزي نیز به دلیل عدم وجود استراتژي مشخص بیشتر سلیقهواردات تراکتور، کمباین و ادوات کش
ها و ادوات با شرایط  گسیخته و بدون در نظر گرفتن توان وکارایی و بدون هماهنگی الزم بین توان این تراکتور

  .ها است مناطق، شرایط آب و خاك، اقلیم و نوع زراعت
ها و سازندگان ماشین آالت و  آالت تولیدي شرکت  ماشین و ارزیابی  در این خصوص شایسته است با بررسی

ها باید تشکیل  ادوات و دادن بر چسب کیفیت توسط مراکز تست و آزمون کنترل کیفیتی که در مرکز استان
هاي فنی به  هاي با کیفیت مناسب ترغیب نموده و راهنمایی شود، کشاورزان را براي خرید و استفاده از ماشین

  .هاي خود اقدام نمایند  ارائه گردد تا نسبت به رفع اشکاالت موجود ماشینتولید کنندگان
  :راهکارها

  دادن امتیازات ویژه به سازندگان برتر داخلی و خارجی -
 اعطاي مدال به نوآوران در زمینه ماشین آالت کشاورزي -

 ها آالت کشاورزي در سطح مراکز استان هاي ماشین برگزاري نمایشگاه -

رسانی  کمباین و ادوات وارداتی در سطح کشور کاري بسیار نامناسب است زیرا خدماتتوزیع تراکتور،  -
هاي سازنده را با توجه به وسعت کل کشور و پراکندگی مناطق غیر ممکن ساخته به  توسط شرکت

اي کردن این اداوت و  در صورتی که با منطقه. نمایند طوري که عمالً هیچ گونه خدماتی را ارائه نمی
 .ها ساده و عملی است رسانی به آنها در یک منطقه براي بیشتر شرکت آالت خدمات ماشین

وري در مکانیزاسیون، پایین بودن مهارت رانندگان در کنترل  یکی دیگر از عوامل مؤثر در کاهش بهره - 3
تور راننده تراکتور باید بتواند ادواتی را که پشت تراک. تنظیمات، سرویس، نگهداري و کاربرد اداوت است

 .بندد با آن سازگار نماید می

  :راهکار
ي ماشین آالت داخلی و  هاي سازنده کردن شرکت هدفمندکردن توزیع تراکتور، کمباین، ادوات و ملزم -

ها و برقراري خدمات گسترده بعد از فروش در  ها قبل از واگذاري دستگاه ي آموزش خارجی به ارائه
  .ها سطح شهرستان

 .ین آالت در مکانیزاسیون گندم از جمله کمباین مناسب مزارع آبی با عملکرد باالکمبود شدید بعضی از ماش - 4

  :راهکار
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هاي ساخت داخل، وارد کردن کمباین مناسب با شرایط مزارع  با توجه به پایین بودن کیفیت کمباین -
  .استان

  دواتهاي باالي تراکتور و ا عدم توازن منطقی بین قیمت محصوالت کشاورزي با توجه به قیمت - 5
 باال بودن نرخ بهره تسهیالت بانکی براي خرید و جذب ماشین آالت کشاورزي -٦

هاي کشاورزي و قطع پرداخت یارانه مستقیم به  ناکارآمدي روش پرداخت یارانه براي خرید ماشین -٧
 هاي کشاورزي هاي تولید کننده ماشین کارخانه

هاي استان باالي ده سال  ها و کمباین کتورترا% 60عمر حدود (فرسوده بودن ناوگان ماشین آالت کشاورزي  -٨
 )است

 :راهکار

هاي کشاورزي نو و با فناوري جدید بحاي ماشین آالت فرسوده، به همراه تقویت و  جایگزینی ماشین -
  هاي ثابت و سیار توسعه تعمیرگاه

  :گیري و بحث نتیجه
آالت و ادوات مواجه هستیم تا تعداد  به طور کلی در بحث مکانیزاسیون بیشتر با کمبود مدیریت کاربرد ماشین 

 تن در 2- 7امروز در استان ما محدوده عملکرد گندم در مزارع آبی بین .  تراکتورها، ادوات و اسب بخار آنها
ترین عوامل این تفاوت فاحش در عملکرد، به مدیریت کاربرد ماشین آالت در  نوسان است که یکی از مهم

  :وارد زیر اشاره نمودتوان به م مزارع مربوط است که می
هاي مختلف توصیه شده تهیه زمین، کشت و داشت در شرایط  عدم تبعیت بسیاري از بهره بردارن از الگو - 1

  مختلف مزارع استان
 ها آالت به دلیل مشکالت فنی آن پایین بودن راندمان کارکرد ماشین - 2

ختلف ار جمله تنظیمات گاوآهن و آالت م پایین بودن مهارت رانندگان در کنترل تنظیمات و کاربرد ماشین - 3
ها و توزیع یکنواخت سموم  ایجاد شخم مناسب، تنظیم بذرکارها و کشت با تراکم مناسب، تنظیمات سمپاش

 .گردد که باعث پایین آمدن کیفیت عملیات و در نتیجه کاهش عملکرد مزارع می.. کش و  علف

هاي موجود و پایین بودن تکنولوژي به  ، فرسودگی کمباین)کمباین(هاي برداشت  کمبود شدید ماشین - 4
هاي مختلف آنها که کلیه این عوامل باعث باالرفتن شدید میزان افت و ضایعات برداشت  کاررفته در سیستم
الزم به توضیح است بیشترین میزان افت و ضایعات برداشت گندم در سطح کشور در (گردد  گندم در استان می

 ).افتد استان خوزستان اتفاق می

بنابراین براي باال بردن عملکرد ماشین آالت در مزارع و کاهش اختالف بین حداکثر و حداقل عملکرد در مزارع 
  :شود توصیه می

  ترین الگوي عملیاتی در مراحل مختلف تهیه زمین، کاشت، داشت و برداشت در هر منطقه  تعیین مناسب- الف
  لیات در شرایط مختلفترین ماشین آالت براي هرکدام از عم  تعیین مناسب-ب
   بازرسی، رسیدگی، ارزیابی و پیگیري شدید بر اجراي عملیات در مزارع و تعیین شناسنامه زراعی مزارع- ج
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ها و استان و بررسی مشکالت مزارع با عملکرد پایین و تعیین  هاي تخصصی در سطح شهرستان  تعیین کمیته-د
  راهکارهاي فنی

  آالت با کیفیت پایین و بدون بر چسب استاندارد و تاییده فنی ن جلوگیري ار ساخت و توزیع ماشی- ه
   واردات ماشین آالت مورد نیاز خارجی از جمله کمباین براي کاهش ضایعات- و
   پایین آوردن نرخ تسهیالت بانکی در خصوص مکانیزاسیون کشاورزي-ز

  ویژه به آنها حمایت از نوآوران و صنعتگران برتر و دادن تسهیالت کم بهره و خدمات - ح
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  بندي نهایی جمع
  

  غالمعباس لطفعلی آینه
  )مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان عضو هیأت علمی(

  
 400 به 1390 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم آبی در حال حاضر که در سال 350استان خوزستان با بیش از 

. م آبی کشور را به خود اختصاص داده استهزار هکتار خواهد رسید، حدود شش درصد سطح زیر کشت گند
، میانگین 1367در شروع طرح محوري در سال . گردد هاي تولید در کشور محسوب می لذا یکی از قطب

 کیلوگرم بوده است و در پایان برنامه سوم توسعه میانگین 1600عملکرد گندم آبی استان خوزستان حدود 
 کیلوگرم افزایش از 2000میزان .  درصد دارد125رسید که افزایش  کیلوگرم 3600عملکرد گندم آبی استان به 

  :بندي گردد تواند تقسیم شروع طرح محوري تاکنون از لحاظ سهم در تولید به شرح زیر می
  

 سهم در تولید
تأمین به اندازه کافی و بموقع 

 ها و تسهیالت بانکی نهاده
ورزي و  تاریخ کاشت، تغذیه، خاك(تحقیقات زراعی 

 ها وترویج و آموزش آن) بذر خالص... 
  ژنوتیپ

 )ارقام( 

 500 900 600 کیلوگرم 2000

  125% %30 %45 %25 

   
  : کیلوگرم در هکتار برسد، بنابراین4800بایستی به  ، می1390با توجه به اینکه میانگین عملکرد در سال 

  
  

  
 کیلوگرم به 360باشد و   کیلوگرم می840بدین ترتیب سهم تحقیقات، ترویج، آموزش و اجراء جهت افزایش 

و ) کود، سموم، بذر، ادوات(ها  مین به میزان، بموقع و به اندازه کافی نهادهگذاري کالن کشور که تأ سیاست
  .باشد می...) فراهم بودن تسهیالت اعتباري، بیمه و تضمین خرید و 

 کیلوگرم در هکتار در خوزستان در مرحله اول، تأمین به موقع و به 4800جهت دسترسی به میانگین عملکرد دانه 
هاي فنی تحقیقات از سوي  هاي مورد نیاز و در مرحله بعدي، رعایت تمامی توصیه مقدار کافی تمام نهاده

 سهم در تولید
تأمین به اندازه کافی و بموقع 

 نکیها و تسهیالت با نهاده

تاریخ کاشت، (تحقیقات زراعی 
بذر ... ورزي و  تغذیه، خاك

 ها وترویج و آموزش آن) خالص

  ژنوتیپ
 

1200 360 540 300 

25% 5/7% 25/11% 25/6% 
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گردد این است  آنچه از بازدیدهاي مزارع زارعین طرح محوري استان استنباط می. باشد برداران ضروري می بهره
  .هاي فنی فاصله وجود دارد که تا رعایت کامل توصیه

هاي فنی مختلف را در میزان کاهش عملکرد دانه  دم رعایت توصیهي اهمیت نسبی ع نشان دهنده) 1(    شکل 
البته طرح شکل فوق دلیل بر کم اهمیت . باشد در واحد سطح نسبت به عملکرد مورد انتظار در سطح استان می

آنچه که مطرح است، عدم رعایت مسائل . باشد نشان دادن هر گونه توصیه فنی در مقایسه با یکدیگر نمی
بیاري از  موارد مهم در کاهش عملکرد دانه گندم در استان خوزستان  و بعد از آن عدم رعایت مربوط به آ

ي آب  ها در زمینه رسد رعایت توصیه به نظر می. مسائل مربوط به تغذیه و سپس تهیه زمین و نحوه کاشت است
بدیهی است رعایت . و خاك نقش زیادي در افزایش عملکرد گندم در واحد سطح در استان خوزستان دارند

  .باشند ها و مسائل برداشت ضروري می هاي هرز و آفات و بیماري تمام موارد مربوط به مسائل بذر و علف
  

          
 داشتبر

 

 آفات      
 ها بیماري

 حداکثر 

       
 هاي هرز علف

 عملکرد زمان بر داشت 

       
 بذر

  مورد تنظیم کمباین  
 انتظار

     
 کاشتنحوه 

     

    
 تهیه زمین

   کنترل مبارزه  اصالح شده 

   
 تغذیه

  کشت با تسطیح
 خطی کار

   آفات صحیح با   بوجاري

  
  

 آب

  مصرف بهینه
  کود ماکرو و

 میکرو

    مینوز هاي هرز علف ضد عفونی غالت ماخار

   سن سم مناسب و تراکم بذر   شخمقعم  تناسب میزان
   تكش کیفیت وبا  مناسب در صورت دیسک  آب در دسترس
نهر مضاعف و 

رعایت طول و عرض 
 کرتها

  
  زمان و

  مصرف نحوه 

  عدم شوري ماله
  توصیه

روش جوي و 
 پشته

  میزان و  
  زمان و

   مصرفنحوه 
 توصیه شده

   مقاومارقام
 به بیماریها

  

  صحیح روش صحیح آبیاري
 

                             
          زمان صحیح آبیاري
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  ها ن هاي فنی و سهم نسبی کاهش در عملکرد در صورت عدم رعایت آ توصیه: -6شکل 
  

روش ه ماخار، زدن گاوآهن، دیسک ب .باشد تهیه بستر مناسب کشت، اولین شرط دستیابی به عملکرد مطلوب می
 سال نیاز به 4 تا 3ز ا البته مزارع بعد. دنماله جهت تسطیح مزرعه از ضروریات اصلی می باش صحیح و  استفاده از

 و استفاده بهینه از در سبز مطلوب مزرعهثیر زیادي أتسطیح مزرعه و تهیه زمین مناسب ت. تسطیح گریدري دارند
 کاهش ه،غیر یکنواختی در سبز مزرعه  در اثر عدم تسطیح مناسب مزرع. را در پی دارد) آب، تغذیه(ها  نهاده

تمام سطح مزرعه بطور از د، زیرابه دنبال دار راها   توصیهگر دیعملکرد دانه را  علیرغم کاربرد صحیح
   .شود نمییکنواخت استفاده 

تناسب سطح زیر کشت هر منطقه با توانایی پمپاژ و میزان آب موجود در منطقه جهت رعایت دور آبیاري    
 مزرعه جهت  ایجاد نهر مضاعف جهت آبیاري و کانال خروجی آب از انتهاي،بندي  نحوه کرت،توصیه شده

گردد در قسمتی از مزرعه  عدم آبیاري صحیح به هر دلیل سبب می . دسترسی به عملکرد مطلوب ضرورت دارد
اتفاق بیفتد که هر دو تنش باعث کاهش ) غرقابی(تنش خشکی و در قسمتی دیگري از مزرعه تنش ماندابی 

،  در مناطق جنوبی استانصوصاًدم اهمیت به آبیاري آب آخرگندم توسط زارعین خع. دنگرد عملکرد می
  .گردد وزن هزار دانه می  درصد بدلیل کاهش در25 تا 15به میزان کاهش عملکرد دانه  سبب

 ،ها  مصرف آني  زمان و نحوه،) کودهاي میکرو، ازت،پتاس(ایی یکاربرد نامناسب میزان و نوع کودهاي شیم
، از عوامل مهم پایین بودن کارآیی ردد کود سرك که  خیلی موارد به روش صحیح مصرف نمی گخصوصاً

 ا کثر مزارع فقط کود فسفره و میزان کم ازت پایه مصرف می نمایند و مصرف کود .دنباش کود در خوزستان می
هاي اولیه  هاي سنبلچه در سنبله از همان روز با توجه به اینکه تشکیل آغازین. باشد پتاسه و میکرو پایه رایج نمی

ها در مزرعه  عدم و یا مصرف میزان کم ازت پایه، سبب ضعف استقرار گیاهچه، باشد استقرار گیاهچه می
تاثیر زیادي در کاهش تعداد دانه در نیز  به موقع و غیرمناسب کودهاي شیمیاییي  استفادهعدم  .گردد می
اشد را در در پتانسیل عملکرد گندم  تحت شرایط آب و هوایی استان خوزستان می ب ءترین جز  که مهمه،سنبل

مصرف کود پتاسه سبب افزایش مقاومت به ورس و تحمل به تنش خشکی و افزایش . پی خواهد داشت
   .گردد ها می مقاومت گیاه به صدمه آفات و بیماري

افزایش تراکم تا . گردد میزان بذر با توجه به شرایط موجود مزرعه توسط زارعین رعایت نمیصحیح مصرف 
هاي   گردیده و در نتیجه به تولید خوشهاي  و درون  بوتهاي  آن باعث رقابت بین بوتهحدي مطلوب بوده و بیش از

ي قارچی را بدنبال خواهد ها بیماري توسعه  افزایش درصد و احیاناًر اغلب مواردشود و د کوچک منجر می
ه بعلت خوابیدگی داشت که در نهایت به کاهش تعداد دانه در سنبله بعلت عدم تلقیح و نیز کاهش وزن هزار دان

 30 تا 5 ورس در مزرعه بسته به زمان وقوع بین .شود  و در نتیجه کاهش عملکرد دانه منتهی میها بیماريو شیوع 
اند  برده پی) تاریخ اولین آبیاري(بحمداهللا در حال حاضر اکثریت زراعین به اهمیت تاریخ کاشت . باشد درصد می

و مصرف به ها  که در صورت رعایت تمامی توصیه چرا د،اشت می باشدامنه تاریخ ک%  100ولی اتنظار رعایت 
خیر در أبسته به مدت زمان تد، رینگدر محدوده زمانی مطلوب انجام ها، چنانچه کاشت   تمامی نهادهي اندازه

اندازه و  کاربرد به. درصد کاهش عملکرد را پی خواهد داشت20- 50بین  آذر به بعد، 25تاریخ کاشت از 
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عدم مصرف علفکش در . باشد  صحیح علفکش در تمام مزارع گندم آبی و دیم استان ضروري میبموقع و
 اینکه  مضافاً. را به دنبال داردصد در25مزارعی که نیاز به مصرف علفکش دارند، کاهش عملکردي حدود 

زه و بموقع و اندا کاربرد به. شود می سبب کاهش کیفیت فیزیکی بذر ز،لودگی بذر گندم تولیدي به علف هرآ
به مسائل  توجه .ضرورت دارد باشند کش در مزارع گندم آبی و دیم  که آلوده به آفت مینوز می صحیح آفت

  .گردد درصد توصیه می10و توجه به افت کمتر از ) تنظیم کمباین(صحیح  موقع وبرداشت شامل برداشت ب
هاي رسی قرار دارند،  لب در گروه خاكهاي سنگین بافت استان خوزستان که اغ  براي بهبود فیزیکی خاك-

آالت مختلف  هاي متوالی و تردد ماشین ضروریست، زیرا با گذشت زمان و کشت) ساب سویلر(زدن زیرشکن
  .گردد اي متراکم و سخت تشکیل می  کشاورزي در عمق شخم الیه

یزیکی خاك به خاك سبب بهبود وضعیت ف) کاه و کلش( افزودن کودهاي آلی بخصوص بقایاي گیاهی -
هر . اي برخوردار است هاي سنگین بافت استان خوزستان از اهمیت ویژه این مهم به خصوص در خاك. شود می

گردد و در نتیجه  چه میزان مواد آلی خاك بیشتر شود، نفوذ آب به خاك به ویژه در دقایق اولیه آبیاري بیشتر می
  .امکان ایجاد شرایط ماندابی به حداقل  خواهد رسید

د رعایت تناوب زراعی صحیح در مزارع که سبب افزایش و حفظ حاصلخیزي و باروري و  با توجه به فوای-
بایستی در   رعایت تناوب زراعی میگردد، ها در مزارع گندم می بیماري هرز آفات و هاي علف  کاهش جمعیت

  .برداران استان قرار گیرد دستور کار سازمان جهادکشاورزي و بهره
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