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  در اين نشريه سعي گرديده مباني
كلي مدنظر در پروژه افزايش 
عملكرد گندم آبي در نظام توليد 
گندم بنيان جهت اطالع كليه 

جمله كارشناسان محترم ذينفعان از 
ها مسئول پهنه تهيه و در اختيار آن

 قرار گيرد.
  

 گزاري: از آقايان عبدالحسين سپاس
چهر دستفال (اعضا ويان و منئضييا

هيئت علمي مركزتحقيقات و منابع 
آقاي عبداله كاربر طبيعي فارس)، 

حفظ نباتات فارس) و علي  (كارشناس
و مريم لطفعليان جمشيدي 

هاي اداره فناوري ان(كارشناس
كه و مرضيه دهقان  مكانيزه فارس) 

در تهيه اين نشريه ما را ياري نمودند 
 گردد.گزاري ميتشكر و سپاس
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 مقدمه:

ترين گندم پايه و اساس امنيت غذايي كشور و مهم                 
هاي اين محصول زراعي ايران است، لذا شناخت چالش

محصول و ارائه راهكارهاي علمي و فناورانه جهت حل آن، 
به ساماندهي توليد اين محصول استراتژيك كمك شايان 

ميانگين عملكرد گندم آبي در استان توجهي خواهد كرد. 
هاي تن در هكتار است اما بررسي 7/4فارس حدود 

كارشناسي نشان دهنده امكان افزايش عملكرد در واحد 
تن در هكتار است.  7سطح در غالب نقاط استان به بيش از 

پروژه افزايش عملكرد گندم آبي در نظام توليد گندم بنيان 
ه وري گندم در كشور زايش  بهربا هدف ارتقاء عملكرد و اف

در  1397- 98و از جمله استان فارس از ابتداي فصل زراعي 
هاي دو شهرستان داراب و مرودشت به عنوان پلت فرم

ترويجي به اجرا درآمده است. پايه و اساس اين - آموزشي
ورزي، حفظ و خاكپروژه كشاورزي حفاظتي است و بي
سه ركن اساسي آن  مديريت بقايا و رعايت تناوب زراعي

هاي باشد. در اين پروژه مباني كلي توليد گندم با روشمي
علمي شامل ده فاكتور اساسي: استفاده از بذور ارقام 
پرمحصول و گواهي شده، بستر سازي و آرايش كاشت 
مناسب، رعايت تراكم مناسب بوته در متر مربع (ميزان بذر 

يزبد)، تغذيه هاي پهن و بلند (رامصرفي)، كشت روي پشته
گياهي بر اساس آزمون خاك، توسعه آبياري تيپ و باراني، 

هاي هرز بويژه ها و علفمبارزه اصولي با آفات، بيماري
كش در مزارع گندم جهت ترويج استفاده از تركيبات قارچ

موقع محصول حفظ سالمت و بهداشت مزارع و برداشت به
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از توسعه پروژه شود. فدر مزارع گندم استان بكار گرفته مي
در استان آغاز و مساحتي افزون  1398- 99از سال زراعي 

 1405هزار هكتار از مزارع گندم استان تا سال  220بر 
تحت پوشش اين طرح قرار خواهند گرفت. در پايان اين 

بايست به پروژه ميزان عملكرد در واحد سطح (هكتار) مي
  تن در هكتار افزايش يابد.  7بيش از 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گام هاي مهم در اجراي پروژه:
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رعايت تاريخ كاشت بر اساس توصيه هاي  رعايت تاريخ كاشت: -1
% در افزايش عملكرد گندم نقش داشته باشد 25تواند حداقل تحقيقاتي مي

-7/0طور متوسط موجب كاهش ). هر يك روز تاخير در تاريخ كاشت به1(جدول
  شود.درصدي محصول گندم با توجه به رقم مي 1

  هاي مختلف استان فارس ( براساس توصيه تحقيقاتي)تاريخ كشت مناسب در اقليم-1جدول 

  مناطق   نام محصول
  تاننام شه
  

  نام شهرستان

تاريخ شروع 
  كاشت 

   (خاك آب)

 حداكثر تاريخ كاشت 
   (خاك آب)

 
  

 بهترين زمان كاشت 
  (خاك آب)

  گندم آبي

 سردسيري

آباده، اقليد، بوانات، 
سرچهان، سپيدان و 

  بيدخرم
 بيست آبان  اول مهر

  پانزده مهر
  

  معتدل

ارسنجان، استهبان، 
پاسارگاد، خرامه، 
سروستان، شيراز، 
فيروزآباد، كوار، 
 مرودشت و نيريز

  بيست آبان پانزده آذر  پانزده آبان

  گرمسيري

جهرم، داراب، رستم، 
زرين دشت، فراشبند، 

قيروكارزين، فسا، 
كازرون، ممسني، 

خنج، گراش، الرستان،
 المرد و مهر

  پانزده آذر سي آذر  يك آذر

    
سازي زمين و تهيه بستر مناسب يكي از شرايط آماده بستر سازي مناسب : -2

اي باشد كه باشد. بستر كاشت بايد به گونهاصلي موفقيت در زراعت گندم مي
گياه، ايجاد سطح سبز مناسب و مهيا شدن شرايط زني واستقرار سريع باعث جوانه
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هاي هرز گردد. در صورت عدم بستر سازي مناسب، الزم براي رقابت بهتر با علف
بد سبزي مزارع گندم موجب كاهش تراكم بوته در هكتار و كاهش عملكرد 

طور معمول تراكم مناسب بوته در هر هكتار جهت هگردد.  بمحصول در هكتارمي
- 300گندم ديم معادل و در مزارع  بوته در هر مترمربع 450-500آبي گندم كشت 

كردهاي اساسي در  نظام توليد گندم بنيان است. يكي از روي بوته در مترمربع 250
-باشد. بستر سازي بايد بههاي پهن و بلند ميترويج و توسعه كشت بر روي پشته

زمين فاقد كلوخه باشد و  ورزياي انجام شود كه پس از خاتمه عمليات خاكگونه
  بستر كاشت (خاك)، حالت پودر شده پيدا نكند.

  
  )1397نمايي از بسترسازي مناسب كشت گندم (شهرستان داراب، سال  -1شكل

  
  
  هاي پهن و بلند:كشت بر روي پشته- 2-1
با افزايش روزافزون جمعيت و متعاقب آن افزايش استفاده از منابع آب،     

جويي در مصرف هاي مناسب جهت صرفهها و سامانهاز روش نياز به استفاده
هاي جديد براي توليد پايداركشاورزي آب كشاورزي و استفاده از فناوري
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شود. با توجه به رويكرد با مصرف آب كمتر، بيش از پيش احساس مي
- معاونت امور زراعت وزرات جهاد كشاورزي، مبني بر توسعه و ترويج روش

يد محصوالت كشاورزي، مقرر شده است سطوح كشت هاي نوين در تول
هاي درصد كاهش يافته و با روش 40درصد به  85خاكورزي مرسوم از 

هاي كشت روي پشته شود. جايگزين خاكورزي حفاظتي مانندتري وريبهره
جويي در مصرف آب آبياري ها و صرفهوري نهادهبلند موجب افزايش بهره

جويي در مصرف آب در است كه ميزان صرفه شود. تحقيقات نشان دادهمي
هاي كشت با آبياري سامانه كشت روي بسترهاي بلند در مقايسه با روش

  درصد متفاوت است.   50تا  18مرسوم (غرقابي) از 

  
  هاي پهن و بلندنمايي از كشت بر روي پشته -2شكل

 ):Raise bed System( ايپشته- هاي كشت جويانواع روش - 2-2
 كاري محصوالت رديفي مانند ذرت و پنبه پشته جوي -1
  كار غالتكاري خطي مانند كاشت گندم با ماشين جوي پشتهجوي پشته -2
  ايجاد جوي پشته پس از بذرپاشي گندم -3
  هاي پهن و بلند (روش نوين). كشت گندم روي پشت -4

 هاي پهن و بلند در اين پروژه هدف توسعه كشت گندم روي پشته
متر) و در نهايت فراهم شدن شرايط، جهت كشت سانتي 75(

 مستقيم در بقاياي گياهي محصول قبل (كشاورزي حفاظتي) است.
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 هاي پهن و بلند، براي سال اول امكان در آرايش كاشت روي پشته
 12,5و  16,5، 20رديف به ترتيب با فواصل  5و  4، 3كاشت با  

هاي مي تعداد رديفهاي دائسانتي متر وجود دارد اما در پشته
 رديف خواهد بود.  4يا  3كاشت 

 صورت ههاي پهن و بلند، كود بدر آرايش كاشت روي پشته
متر در زير بذر قرار سانتي 4تا  3نواري بين دو رديف كاشت يا 

 خواهد گرفت.

  

  
  ايپشته-ماشين آالت مختلف كشت جوي -3شكل 

 هاي بلند:مزاياي كشت گندم روي پشته 
 درصد) 30آب (حداقل  كاهش مصرف -1
 درصد) 20كاهش مصرف بذر (حداقل  -2
 افزايش درصد سبز شدن بذرها و كاهش مصرف بذر  -3
 بندي و خفگي بذركاهش سله -4
 هاي خاك و رشد بيشتر ريشهبهبود در تهويه -5
 كاهش خطر ماندابي در مزرعه -6
 هاي خاكزاد ابتداي فصلكاهش خسارت آفات و بيماري -7
 افزايش سرعت رشد گياه -8
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 هاي كشاورزي (كود، سموم و...)كاهش مصرف نهاده -9
 و سرمازدگي  كاهش خطر ورس -10
  كاهش فرسايش خاك-11
  پاشي سموم و كودهاي شيمياييتسهيل در عمليات محلول-12
  

 كشت در كف جوي: - 2-3
در مناطق با آب و هواي  ي خاك و مشكالت مربوط به آن عموماًشور

شويي امالح كافي خشك و نيمه خشك كه ميزان بارندگي جهت آب
تواند كشت و مديريت آبياري مي دهد. شكل و فرم بسترنيست، رخ مي

شوري خاك را در مراحل حساس رشد گياهان زراعي  و موثريحنبه
كنترل نمايد و موجب استقرار مناسب گياه و افزايش كميت و كيفيت 

هاي حصوالت زراعي گردد. در اين روش بعد از هر آبياري نمكم
حاصل از تبخير آبياري قبلي در كف جوي شسته شده و به اعماق و يا 

گردد. در اين روش ميزان آب به انتهاي مزرعه هدايت و خارج مي
هاي مرسوم كاهش داشته و دسترسي گياه به مصرفي نسبت به روش

يابد و مزرعه از سطح تن نيز كاهش ميرطوبت بيشتر و امكان سله بس
هاي باشد. در حال حاضر دستگاهتري برخوردار ميسبز يكنواخت

متري وجود دارد كه سانتي 100و  70،90، 60هاي كار با عرضكف
 كند.ها را در شرايط متفاوت مهيا ميامكان كشت با اين نوع دستگاه
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 )1397سال  -شهرستان فسا كوهكاري (بخش شيبكشت گندم به روش كف-4شكل

به منظور استفاده بهينه از كودهاي پايه (ازت، فسفر و  تغذيه متعادل: -2-4
درصدي در افزايش عملكرد گندم دارند اقدام به نمونه   30پتاس) كه نقش حداقل 

برداري از خاك قبل از شروع كشت و انجام آزمون خاك ضروري است. توصيه 
ميگردد كشاورزان، جهت آموزش نحوه نمونه برداري از خاك، تفسير نتايج 
آزمايشات و استفاده از كودهاي پايه به كارشناسان مراكز خدمات جهاد كشاورزي 

  عه نمايند.مراج

هر ساله اغلب كشاورزان براي بهبود عملكرد محصوالت  معموالً آزمون خاك:
هاي شيميايي و دامي خود بدون آگاهي از ميزان دقيق كود مورد نياز خود از كود

ها وكاهش كنند ، اما در بسياري از موارد اين اقدام موجب افزايش هزينهاستفاده مي
شود. آزمون خاك روشي زيست محيطي ميكيفيت و كميت محصول و خسارت 
  ها و تامين نياز گياه در حد مطلوب مي باشد.مناسب براي صرفه جويي در هزينه

بهترين زمان براي انجام آزمون خاك، قبل از شروع  فصل  زمان آزمون خاك:
در فصل پاييز  در استان فارس با توجه به اينكه كشت گندم عموماً باشد .كشت مي
  بايست قبل از پاييز انجام شود.شود آزمون خاك ميانجام مي
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آزمون خاك داراي چهار مرحله اساسي به شرح ذيل  مراحل آزمون خاك:
  است:

  بردارينمونه -
  تجزيه شيميايي (آزمايشگاهي) -
 تفسير نتايج -
  توصيه كودي -

 
 برداري خاك:نمونه 

خاك به منظور اطالع از كميت و كيفيت عناصر غذايي خاك  يتجزيه
باشد. نمونه براي تمام محصوالت كشاورزي اساس توصيه كودي مي
طوري كه برداري يكي از مراحل مهم و حساس آزمون خاك بوده، به

دقت و صحت نتايج آزمون خاك تا حدود زيادي وابسته به چگونگي 
برداري معموال از چند نقطه مزرعه با  برداري است. در هنگام نمونهنمونه

سانتي  30-0الگوي نمونه برداري مشخص چند نمونه خاك از عمق 
 5/1اي مركب به وزن حدود متر برداشت شده و با هم مخلوط و نمونه

شود كه پس از ثبت برچسب مشخصات مزرعه كيلوگرم از آن تهيه مي
گرم از  400معادل  شود . درآزمايشگاه نمونهبه آزمايشگاه منتقل مي

شود. به عنوان يك نمونه برداشت و كار تجزيه بر روي آن انجام مي
كه از  هكتار  10حداكثر قاعده كلي از اراضي كشاورزي با مساحت  

نظر جنس خاك، نوع زراعت قبلي و نوع كود مصرفي شرايط مشابه 
از شود. اراضي بزرگتر و نيز اراضي كه دارند يك نمونه مركب تهيه مي

دست تقسيم نظر خاك يكنواخت نيستند بايد به قطعات كوچكتر يك
ذكر است عمق برداري شود. الزم بهشده و از هر قسمت جداگانه نمونه
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-متر ميسانتي 0-30مناسب نمونه برداري براي گياهان زراعي و صيفي 
  باشد.
  هاي نمونه برداري:روش

 شكل)X روش محور مختصات ( .1
 بنديروش شبكه .2
 چند ضلعيروش  .3
 روش زيگزاكي .4

 برداري:نكات مهم در نمونه  
 خاصي آلودگي نداشته باشد يخاك به ماده .1
نمونه از محلي برداشت شود كه معرف كل زمين مورد نظر  .2

 باشد
 براي هر نمونه، اطالعات مورد نياز يادداشت شود .3
 ها در هواي آزاد خشك شوند.نمونه .4
 ها در هواي آزاد خشك شوند.نمونه .5
متر و ميزان نمونه مركب جهت سانتي 30برداري نمونهعمق  .6

 باشد.كيلوگرم مي 1-5/1ارسال به آزمايشگاه 
برداري حركت روي ترين روش نمونهترين و آسانمتداول .7

شود از اين روش استفاده شكل) است لذا توصيه مي Xقطر (
برداري روي قطرها بايد ونهگردد. در اين روش اولين نم

 مزرعه فاصله داشته باشد. يحاشيه متراز 5حداقل
  زير قابل توصيه است. نتايج  مواردبا توجه به نتايج آزمون خاك

 است. استنادسال قابل  3حاصل ازتجزيه خاك براي توصيه كودي تا 
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كود اوره،  ،كودي با توجه به نتايج آزمون خاك يتوصيه -2جدول
  سوپر فسفات تريپل و سولفات پتاسيم

  توصيه كودي با توجه به نتايج آزمون خاك جهت مقادير كود اوره (بر حسب درصد ماده آلي) 1 -2جدول
  عملكرد پتانسيل (تن در هكتار)  اقليم

6  7  
1-5/0  75/0-5/0  1-75/0  5/0- 0  75/0-5/0  75/0 -1  

  400  390  420  360  350  380  گرم و مرطوب
  340  400  430  340  370  400  گرم و خشك

  400  390  420  360  350  380  معتدل
  330  360  390  290  320  350  سرد

توصيه كودي با توجه به نتايج آزمون خاك جهت مقادير كود سوپر فسفات تريپل (بر حسب ميلي 2 -2جدول
 گرم در كيلوگرم فسفر قابل استفاده)

  عملكرد پتانسيل (تن در هكتار) اقليم
6 7  

.0-5 5-10 10-15 .0-5 5-10  10-15  
  155  270 310 135 250 290 و مرطوب گرم

  140  255 295 120 235 275 گرم و خشك
  155  270 310 135 250 290 معتدل
  180  290 330 155 270 310 سرد

 
  
  
  
  

توصيه كودي با توجه به نتايج آزمون خاك جهت مقادير كود سولفات پتاسيم (بر حسب ميلي گرم در   3-2جدول
 كيلوگرم پتاسيم قابل استفاده)

  عملكرد پتانسيل (تن در هكتار)  اقليم
6  7  

.0-100  100-150  150-200  .0-100  100-150  150-200  
  130  230  300  110  210  280  گرم و مرطوب



  
 

١٧ 
 

  120  220  290  100  200  270  گرم و خشك
  130  230  300  110  210  280  معتدل
  140  240  310  120  220  290  سرد

ميلي گرم در كيلوگرم  200پتاس بيش از  ميلي گرم در كيلوگرم خاك و 15هاي داراي فسفر بيش از در خاك
  خاك نياز به مصرف كود نيست.

 
  در صورت عدم امكان آزمون خاك توصيه عمومي زير جهت

مصرف كود اوره، سوپر فسفات تريپل و سولفات پتاسيم در مزارع 
 گندم قابل توصيه است.

  

توصيه عمومي مصرف كود اوره، سوپر فسفات تريپل و سولفات پتاسيم  -3جدول 
 براي توليد گندم آبي (كيلوگرم در هكتار)

  اقليم

  عملكرد پتانسيل (تن در هكتار)
 و بيشتر 7 6

  پتاس  فسفر  اوره   پتاس  فسفر  اوره 
 120 180 400 110 160 360  گرم و مرطوب

 110 165 410 100 145 380  گرم و خشك

 120 180 400 110 160 360  معتدل

 140 200 370 120 180 330  سرد

  ماخذ: دستورالعمل تلفيقي حاصل خيزي خاك و تغذيه گياه گندم

  
  تغذيه برگي و تغذيه تلفيقي: -2-5

   تغذيه تلفيقي با  ،مترميلي 250بارندگي بيش از ق داراي در مناط
  كش در دستور كار قرار گيرد.قارچ
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شود كه تركيبات ريز مغذي ها: ترجيحا توصيه ميفرمول مصرف ريز مغذي
  در دو مرحله زير مصرف شوند.

 400ليتر در  1,5منگنز -كيلو گرم +روي 5مرحله پنجه زني:كود اوره  )1
كش طبق نظر كارشناس حفظ نباتات). علف ليتر آب (قابل اختالط با

زني و غني شدن دانه پاشي در اين مرحله نقش مهمي در پنجهمحلول
  گندم دارد.

  

  ) مرحله ظهور برگ پرچم:2

كش تيلت يا آميستار ليتر+ قارچ  1,5منگز  -كيلو + روي 8الف) اوره 
  ليتر 400ليتردر  1اكسترا،  

ليتر + قارچكش تيلت (با  1,5نگز كيلوگرم + روي م 5ب) كود سه بيست 
  ليتر در هكتار 1ها)، كشساير قارچ

پاشي پاشي ميسر نباشد يك مرحله محلول*در صورتيكه دو مرحله محلول
-بايست در مرحله ظهور برگ پرچم مطابق فرمولتلفيقي با قارچكش را مي

  هاي زير انجام داد.

تر در هكتار + قارچكش لي 3منگنز -كيلوگرم در هكتار + روي 8الف) اوره 
  ليتر در هكتار. 1تيلت يا آميستارا اكسترا، 
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ليتر در  3منگتز -كيلوگرم در هكتار + روي 5به مقدار  20-20-20ب) كود 
  ليتر اب. 400ليتر در  1هكتار + قارچكش تيلت يا آميسترا اكسترا 

 بايست بر اساس نتايج آزمونالزم بذكر است كودهاي پايه فسفر و پتاس مي
- خاك در زمان كاشت مصرف شوند. كود اوره (سرك) در سه قسط (پنجه

دهي، زني، ساقهقسط (آبياري دوم، پنجه 4دهي) و يا دهي و خوشهزني، ساقه
  هاي مساوي مصرف شود.دهي) با نسبتخوشه

  

استفاده از بذور ارقام پر محصول جديد و گواهي  - 3  
افزايش و پايداري توليد استفاده  با توجه به اهميت و جايگاه بذر در  :شده

باشد. در از ارقام جديد پرمحصول و گواهي شده از اهداف مهم اين طرح مي
كيد بر آن است كه ارقام جديد با پتانسيل توليد باال جايگزين تأ اين طرح

ارقام قديمي گردد. همچنين ضرورت دارد به منظور جلوگيري از گسترش و 
ها زارعين بطور متناوب از بذور گواهي بيماريهاي هرز، آفات و شيوع علف

هاي نيل به عملكرد انتخاب رقم مناسب يكي از ضرورت شده استفاده نمايد.
ها بخصوص عملكرد باال، مقاومت به بيماري بردان است.مناسب توسط بهره

ويژه گرماي انتهاي فصل، تحمل به هاي محيطي بهزنگ زرد، تحمل به تنش
ورس و خوابيدگي، زودرس بودن و نياز آبي كمتر از سرما، تحمل به 

   .)4(جدول  هاي مهم يك رقم مناسب استشاخص
  
هاي تحقيقاتي، بهترين ميزان بذر طبق يافته ميزان بذر مصرفي: -4

 170 – 180مصرفي در مزارع گندم آبي با خاك مناسب و بسترسازي خوب 
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تأخيري، شوري  باشد اما در صورت كشتكيلوگرم گندم در هكتار مي
بايست به ميزان بذر مصرفي در هر درصد مي 25خاك و آب و ... حداكثر 
كيلوگرم  250كه ميزان بذر مصرفي در هكتار از هكتار اضافه شود بطوري

باشد. شايان بيشتر نشود. مصرف بيشتر بذر به منزله هدر دادن منابع مالي مي
 بذر مصرفي موثر است.زني در ميزان ذكر است نوع رقم و كيفيت پنجه

  
  

  هاي مهم ارقام گندم آبي  نان و دورومويژگي -4جدول
 نام رقم

تيپ 
  رشد

تاريخ 
  رسيدگي

ميانگين وزن هزار 
  دانه

  مقاومت به ريزش
مقاومت به 
  خوابيدگي

  اقليم مناسب  مقاومت به تنش
نوع 
  رقم

  متحمل  متحمل  گرم 46  متوسط رس  بهاره  سيروان
متحمل به خشكي و 

  گرما
  آبي  معتدل - گرم

  متحمل  متحمل  گرم 40  زودرس  بهاره  مهرگان
متحمل به خشكي 

  آخر فصل
  آبي  گرم

  آبي  گرم  متحمل به خشكي  متحمل  نيمه متحمل  گرم 41  زودرس  بهاره  2چمران
  آبي  گرم  حساس به خشكي  حساس  متحمل  گرم 42  ديررس  بهاره  خليل
  آبي  معتدل  متحمل به خشكينيمه   نيمه حساس  متحمل  گرم 39  متوسط رس  بهاره ترابي
  آبي  معتدل  متحمل به خشكي  نيمه حساس  متحمل  گرم 44  نسبتا زودرس  بهاره  پيشتاز

  متحمل  نيمه متحمل  گرم 40  زودرس  بهاره  برات
متحمل به خشكي و 

  گرما
  آبي  گرم

  آبي  معتدل- سرد  متحمل به سرما  متحمل  نيمه متحمل  گرم 46  ديررس  بينابين  پيشگام
  آبي  معتدل-سرد  متحمل به سرما  متحمل  نيمه متحمل  گرم 43  زودرس  زمستانه  ميهن
  آبي  سرد  نسبتا حساس به سرما  متحمل  متحمل  گرم 42  متوسط رس  زمستانه  حيدري
  آبي  معتدل  متحمل به خشكي  متحمل  متحمل  گرم 29  زودرس  بهاره  بهاران

  نيمه حساس  متحمل  گرم 46  متوسط رس  بهاره  شبرنگ
حساس به خشكي و 

  شوري
  آبي  گرم

  نيمه حساس  متحمل  گرم 52  متوسط رس  بهاره  بهرنگ
حساس به خشكي و 

  شوري
  آبي  گرم
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تناسب بين سطح زير كشت با منابع آبي در دسترس  مديريت آبياري: -5

اي جهت رسيدن به عملكرد مورد انتظار در كشت گندم برداران از اهميت ويژهبهره
-ها و بخشي ديگر توسط بهرهآبي از بارشآبي است. در گندم آبي بخشي از نياز 

ها و شود. چالش مهم در تامين نياز آبي گندم، نوسانات ساالنه بارشبردار تامين مي
در نتيجه قابل پيش بيني نبودن ميزان بارش موثر است. نياز آبي خالص هر هكتار 

هزار متر مكعب است. گياه گندم بطور متوسط در هر نوبت  8تا  6گندم حدود 
اي و در روش قطره 650متر مكعب، در روش باراني  1000آبياري به روش سطحي 

كند. در طرح گندم بنيان مترمكعب در مراحل مختلف مصرف مي 400-350
-هاي نوين آبياري بويژه روش تيپ است كه عالوه بر صرفهتوصيه به كاربرد روش

نيز در  درصد 10درصدي در مصرف آب، حداقل به ميزان  40جويي حداقل 
اي يك رديف نوار افزايش عملكرد گندم موثر است. در روش كشت جوي و پشته

  .كندتيپ روي پشته كفايت مي

  
  1397هاي پهن و عريض با آبياري تيپ، مرودشت سال كشت روي پشته -5شكل

  

 سطح زير كشت (هكتار) به ازاي هر ليتر در ثانيه آب مصرفي -5جدول            
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ايآبياري قطره 
  (هكتار)

آبياري باراني
  (هكتار)

آبياري نشتي با كانال 
  بتوني (هكتار)

آبياري نشتي با كانال 
  خاكي (هكتار)

  92/0  1/1 37/1 65/1 اقليم سرد
  69/0  83/0 04/1 13/1 اقليم معتدل
  63/0  75/0 94/0 25/1 اقليم گرم

  

سن  زا از جمله : آفات (عوامل خسارت زا :مديريت عوامل خسارت -6
هاي ها ( زنگ زرد گندم، سپيتوريوز و سفيدك ) و علفگندم و شته ها)، بيماري

از عوامل مهم زيان آور و كاهنده محصول برگ ) برگ و نازكهرز ( پهن
موقع، هروند كه در صورت عدم پيشگيري و مبارزه بشمار ميهگندم ب

 70هاي بيش از هر يك از اين عوامل در مواردي پتانسيل خسارت
در چند سال اخير در مناطق شمالي استان بيماري  درصد را دارند.

لكه نواري باكتريايي گندم نيز مشاهده شده است و برخي از ارقام 
گندم از جمله پيشگام، ميهن و آفتاب به آن حساسيت زياد نشان 

 دادند.

زاي زنده هستند كه در هاي هرز از جمله عوامل خسارتعلف هرز: علف -1- 6
صورت عدم كنترل بموقع و اصولي در مزارع گندم آبي كشور موجب كاهش 

هاي انتخابي مناسب و رعايت كشعملكرد محصول خواهند شد، استفاده از علف
زراعي از جمله تناوب زراعي و استفاده از بذور اصالح شده و گواهي مسايل به

  . )6(جدول  هاي هرز موثر خواهد بودشده در كاهش خسارت علف
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  هاي هرز باريك برگ و پهن برگ رايج گندمهاي مناسب جهت مديريت علفكشمعرفي علف -6جدول 
  هاي هرز هدفعلف مرحله مصرف ميزان مصرفي علفكش و محل عمل

 لوليوم - پوآ يكساله  - فاالريس  - دم روباهي  - يوالف هاي هرزبرگي علف4-6برگي گندم و4-2 يك ليتر در هكتار  تاپيك
 يوالف - لوليوم برگي علف هرز4-2 ليتر در هكتار3  ايلوكسان

ليتر در هكتار 5/1  آكسيال  
 2 - 6برگي تا اواخر پنجه زني گندم،3از

 هرزبرگي علف 
  لوليوم - فاالريس  - يوالف 

  ليتر در هكتار Bw  3سافيكس 

از اواخر پنجه زدن تا تشكيل چهارمين گره 
ساقه گندم قابل استفاده است بهترين زمان 

مصرف از ساقه رفتن تا تشكيل بند دوم ساقه 
  است

  شود.روباهي باعث توقف رشد ميضمناً در دم - يوالف وحشي 

برگي علف هرز 6- 4  در هزار 2ار + روغن يك ليتر در هكت  پوماسوپر  
ارزن وحشي بر  - سوروف  - روباهي دم–فاالريس  - يوالف 

 روي لوليوم بي تأثير است.

  از شروع پنجه زني تا ساقه روي گندم   يك تا دو ليتر در هكتار   MCPAتو فور دي +
خردل وحشي، شلمي، خاكشير، پيچك، كنگر وحشي، بابونه ، 

  بند ، گل گندم ، سيزاب ، ماش وحشيكاردي، علف هفت 

  يك و نيم ليتر در هكتار   دوپلسان سوپر
برگي گندم تا قبل از ظهور گره دوم  5مرحله 

ساقه در شرايطي كه اغلب علفهاي هرز سبز 
  باشند

گل گندم ، خارشتر ، خردل وحشي ، كيسه كشيش ، پنيرك ، 
ر ، گاليوم ، شلمي ، علف هفت بند ، اويار سالم ، علف شو

  ترشك ، ماش وحشي

برگي علف هرز 2- 6برگي گندم و  6- 4  يك و نيم ليتر در هكتار   بروماسيد ام آ   
كنترل علف هاي هرز پهن برگ مانند ارشته خطايي ، شلمي ، 
ترب وحشي ، خردل وحشي ، خاكشي ، گوش فيلي ، گاليوم ، 

 آالله ، سفاالريا و ...

  گرم در هكتار +روغن دو در هزار  6/26  آپيروس

برگي تا تكميل گره دوم ساقه  2مرحله 
برگي كشيده برگها بجز  2- 6گندم و 

جودره ( جهت كنترل جودره مرحله گره 
  اول تا دوم جودره )

بروموس ، پĤ ، جوموشي ، فاالريس، خردل وحشي ، شلمي ، 
يا ، بر خاكشير ، زبان درقفا ، گوش خرگوشي ، آالله ، سفاالر

روي دم روباهي و لوليوم تأثير ضعيف و بروي يوالف بطور 
متوسط تأثير گذار است بر روي علفهاي هرز خانواده كمپوزيته 

  تأثير ضعيف دارد.

  ليتر روغن همراه   25/1چهل گرم در هكتار+  توتال 

- 4از ابتدا تا انتهاي پنجه زني گندم مرحله 
ها بجز جو دره ( برگي كشيده برگ 2

جهت كنترل جو دره مرحله گره اول تا 
  گروه دوم جو دره)

فاالريس ، يوالف ، بروموس جوموشي ، جو دره و علفهاي هرز 
خانواده كروسي فره ، گاليوم ، علف هفت بند و گوش 

  خرگوشي ، آالله ، سفاالريا و ... 

  ليتر در هكتار  OD  6/1اوتلو 
مرحله پنجه زني گندم ( ترجيحاً اواسط و 

  ر پنجه زني )اواخ
ها بر اساس بازديد  مزرعه اي بر روي يوالف و اغلب پهن برگ
  تأثير مطلوب و در لوليوم برگشت رويش مشاهده گرديد.

  ليتر در هكتار  5/1  آتالنتيس
برگي تا اواسط پنبه زني گندم و  2مرحله 

  برگي  2- 6علفهاي هرز در مرحله 
 - پنيرك  - گاليوم  - دم روباهي  - فاالريس  - يوالف  - لوليوم 

  سيزاب  - ماش وحشي 

  گرم  در هكتار  25تا 20     گرانستار
برگي 5- 2 علفهاي هرز و از اول تا پايان  

 پنجه زني گندم
خردل وحشي ، شلمي ، خاكشير ، كاهو وحشي ، گل گندم ، 

 سيلن ، آالله وحشي ، بابونه

  سي سي   در هكتار  800  ديالين سوپر 
از ابتداي پنبه زني تا پيدايش اولين گره 

برگي تا قبل از  2ساقه گندم يا جو ( از 
  گلدهي علف هرز )

انواع علفهاي هرز پهن برگ يكساله و چند ساله مانند كنگر وحشي ، ترشك 

  ، پنيرك ، پيچك ، خردل وحشي ، تلخه ، علف هفت بند ، سلمه تره
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 بسته ساله به گندم كه هر آور از ديگرعوامل زيان هاي گندم:بيماري -6-2
 سپتوريوز، زرد، زنگ: از عبارتند شوندمي خسارت موجب اقليمي، شرايط به

باشندكه با فوزار يوم خوشه مي جمله از خوشه هايبيماري و پودري سفيدك
توان كاشت) و سموم شيميايي (در زمان داشت) مياستفاده از ارقام مقاوم (در زمان 

هاي ديگري چون لكه خرمايي و هاي اخير بيماريدر سال آنها را كنترل نمود.
بيماري لكه باكتريايي نواري گندم در برخي مناطق استان بروز و شيوع پيدا نموده 
 است كه نظارت و پايش مستمر مزارع و دريافت اطالعات هواشناسي جهت كنترل

  .)7(جدول  آنها بسيار حائز اهميت است
وري گندم در نظام گندم بنيان جهت حفظ سالمت در اجراي طرح ارتقاء بهره 

هاي زير آن حداقل دو مرحله استفاده از گياه گندم بخصوص برگ پرچم و برگ
كش نظير تيلت و ... به ترتيب به غلظت يك ليتر در هكتار توصيه تركيبات قارچ

بقاياي  نواري باكتريايي گندم، حذفتوجه به اهميت كنترل بيماري لكهشود. با مي
، جلوگيري از تردد وسايل نقليه آلوده، عدم مصرف گياهي آلوده (كاه و كلش)

رويه از كودهاي ازته، اجتناب از آبياري باراني، استفاده از تناوب زراعي بي
استفاده از بذور گواهي دهي گندم، مناسب، مصرف بهينه آب پس از مرحله ساقه

گردد. شده، اجتناب از مصرف بيش از حد بذر و رعايت تراكم مناسب توصيه مي
هاي مسي مانند اكسي كلرور چنين سمپاشي مزارع داراي آلودگي با قارچكشهم

شود. در هزار به محض مشاهده عاليم آلودگي توصيه مي 5/1مس به غلظت 
ر كاهش خسارت بيماري موثر گزارش شده ضدعفوني بذر نيز با تركيبات مسي د

  است.
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  هاي گندمبهترين زمان مبارزه با بيماري -7جدول
 سموم مناسب شرايط ايجاد بيماري نام بيماري رديف

  زنگ زرد گندم  1

8-15درجه حرارت
درجه سانتي گراد و 
رطوبت نسبي باالي 

70%  
  

  آلتو  به مقدار نيم ليتر در هر هكتار-1
  ليتر در هر هكتار 1تيلت  به مقدار  -2
فوليكور به مقدار يك ليتر در هر  -3

  هكتار
ايمپكت به مقدار نيم ليتر در هر -4

  هكتار
  ليتر در هكتار0,75آميستاراكسترا، -5

  ليتر در هكتار. 6/0فالكن -6
  ليتر در هكتار 3/0آرتئا  -7

زنگ قهوه اي 2
  گندم

درجه سانتي15-20درجه حرارت
  و هواي مرطوبگراد 

  زنگ سياه گندم  3

20-24درجه حرارت
درجه سانتي گراد و 
  رطوبت مناسب

  

  سپتوريوز برگي  4
درجه سانتي15-20درجه حرارت

گراد ووجود رطوبت مخصوصا 
  توام با باد

/ ليتر در 3قارچكش آرتئا  به ميزان 
  هكتار

استفاده از قارچكش  الرت  به ميزان 
  ليتر در هكتار 25/1

  سپتوريوز خوشه  5  
درجه سانتي  20-27درجه حرارت 

گراد و وجود رطوبت مخصوصا 
  توام با باد

6  
سفيدك سطحي 

  گندم

آب و هواي خنك ، ابري و 
درجه  20-15حرارت حدود 

-75سانتي گراد و رطوبت نسبي 
  درصد مي باشد 100

سموم توصيه شده عليه زنگ مانند 
ليتر در  25/1به ميزان  ايمپكت آر  

  هكتار
  فوليكور به مقدار يك ليتر در هكتار

  تيلت به ميزان نيم ليتر
  
  آفات گندم: -6-3
سن غالت از مهمترين آفات گندم كشور است به  آفت سن گندم:-6-3-1

زارها در كشور مورد مبارزه اي كه هر ساله سطح نسبتا وسيعي از گندمگونه
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عدد سن گندم و جهت  3حداقل گيرد. نرم مبارزه با سن مادري شيميايي قرار مي
باشد. سم مناسب جهت مبارزه با مي 3و2عدد پوره سن  5-7كنترل پوره سن گندم، 

ليتر در هكتار) و در مرحله پورگي  1سن گندم در مرحله سن مادر سم فينيتروتيون (
  سي سي در هكتار است. 300حشره سن، دسيس به ميزان 

ساير آفات گندم شامل مينوز  غير سن گندم به ساير آفات گندم:-6-3-2
باشند كه با توجه به اي، شته گندم و تريپس ميهاي سياه و قهوه، سوسكبرگ

بايست در صورت مشاهده و توصيه كارشناسان اهميت خاص مزارع گندم مي
ها در مزارع توسط كشاورزان صورت پذيرد. در صورت كشاورزي كنترل آن

  شود.نيز كنترل مي مبارزه با سن گندم، اغلب اين آفات
  
تناوب زراعي مناسب از اصول اساسي كشاورزي  تناوب زراعي مناسب: -7

پايدار و رمز موفقيت در توليد محصول اقتصادي است. معموالً  قرار گرفتن يك گياه با 
اي سطحي مانند غالت ( گندم ، جو ، ذرت ) در تناوب با يك گياه با سيستم سيستم ريشه

ترجيحاً گياهان وجيني مانند چغندرقند ، كلزا و حبوبات الگوي مناسب جهت ريشه عميق و 
مناسب ترين تناوب زراعي جهت اقليم هاي مختلف  8 تناوب زراعي استان است. در جدول

  استان ذكر شده است.
  
  
  
  

  
وري توليد هاي مشمول طرح افزايش بهرهتناوب زراعي مناسب شهرستان -8جدول

  بنيانگندم در نظام گندم 

  تناوب زراعي مناسب نام شهرستان  اقليم
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  سرد

  كلزا-گندم بيدآباده، اقليد، بوانات، سرچهان، سپيدان و خرم
  چغندرقند-گندم
  حبوبات-گندم
  سيب زميني-گندم

  معتدل

ارسنجان، استهبان، پاسارگاد، خرامه، سروستان،
  ريزشيراز، فيروزآباد، كوار، مرودشت و ني

  كلزا-گندم
  ذرت-گندم

  سبزي و صيفي-گندم
  آفتابگردان-گندم

 گرم

دشت، فراشبند، فسا،جهرم، داراب، رستم، زرين
قيروكارزين، كازرون، ممسني، خنج، گراش، 

  الرستان، المرد و مهر

  گندم-ذرت-گندم
  گندم-سبزي و صيفي-گندم
  پنبه-كنجد يا گندم-گندم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 پيشنهادات در جهت اجراي طرح گندم بنيان:ها و سايرتوصيه  

  .در صورت استفاده از كود حيواني، از كود كامالً پوسيده استفاده شود 
  ) حتماً از بذور گواهي شده و استاندارد مورد تأييد مراكز جهاد كشاورزي

 بوجاري شده ، ضد عفوني شده ) استفاده نمايند.
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 مزارع در هنگام كاشت فاقد كه بستر كاشت بشكل اصولي تهيه شود بطوري
 كلوخه باشند و همزمان خاك مزرعه بصورت كامال پودر شده نباشند.

 هاي عريض و بلند ) در اي ( كاشت روي پشتهآرايش كاشت جوي پشته
يكنواخت سبز شدن و زود سبز شدن مزارع و كاهش خسارت آفات و 

 زاد بسيار مؤثر است.هاي خاكبيماري
 اي كارنده استفاده شود تا بذور در عمق و فاصله هجهت كاشت از دستگاه

 مناسب و يكنواخت قرار گيرند. 
 هفته اول كاشت محصول گندم ضروري است. 6هاي هرز در كنترل علف 
 هاي هرز مزارع و كنترل آنها حتماً با كارشناسان جهاد جهت شناسايي علف

 كشاورزي مشاوره شود.
  ذيصالح ( داشتن شماره ثبت ، از سموم با كيفيت و مورد تأييد مراجع

 برچسب مصرف ، تاريخ مصرف ) استفاده نمائيد.
  جهت افزايش كارايي سموم مصرفي رعايت سه اصل: انتخاب سموم مناسب

 زا، غلظت مناسب و زمان مناسب مبارزه مهم است . جهت هر عامل خسارت
 از با حتماً قبل از مصرف سموم برچسب روي آنرا مطالعه كنيد و در صورت ني

  كارشناسان جهاد كشاورزي مشاوره نمائيد.
 

  افزودن چند ميلي ليتر مايع شستشو مانند ريكا در افزايش كارايي سموم
 ها مؤثر است.كشمصرفي بخصوص آفت

  تعيينPH  و ميزان سختي آب مصرفي جهت سمپاشي مهم است با افزودن
 يابد. يش ميآب، كارايي سموم مصرفي افزا  PHمقداري مواد تنظيم كننده 

 ( برگ زير خوشه ) در  هاي زير آنبرگ پرچم و  سالم نگه داشتن برگ
 2000تا  500درصدي عملكرد گندم ( بسته به شرايط  20افزايش حداقل 

 كش مانندشيميايي با تركيبات قارچ مبارزه كيلوگرم ) مؤثر است. سه مرحله

مرحله ظهور گره دوم گردد. اولين سمپاشي در فوليكور و تيلت توصيه مي
ها زمان ظهور خوشه ،ساقه، مرحله دوم زمان ظهور برگ پرچم و مرحله سوم
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باشد. در مواردي كه يك بار سمپاشي  تركيبات قارچي مدنظر باشد مي
 است. بهترين زمان سمپاشي مرحله ظهور برگ پرچم

 ي بذرمال كردن بذر با تركيبات حاوي روي در افزايش قوه ناميه، رشد رويش
 و افزايش كيفيت دانه موثر است.

 دهي گندم بصورت استفاده از تركيبات ريزمغذي در زمان شروع خوشه
پاشي (ترجيحا) و يا خاك كاربرد در افزايش كميت و كيفيت گندم محلول

 بسيار موثر است.
  درصد عملكرد گندم نقش دارند (برگ  80سه برگ انتهايي گندم، بيش از

درصد در عملكرد نقش دارند). لذا  25زير آن، درصد و برگ  45پرچم 
حفظ سه برگ بااليي گندم جهت رسيدن به عملكرد مناسب بسيار ضروري 

 است.
 

  
هاي گندم در توليدسهم برگ -6شكل  
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