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مقدمه 

ــي ســاالنه حــدود 100  ــدم در اســتان آذربایجــان غرب ــر کشــت گن ســطح زی
هــزار هکتــار اســت و گنــدم به عنــوان اولیــن محصــول در بیــن گیاهــان زراعــي، 
ــق  ــن مناط ــت. در ای ــتان اس ــن اس ــردم در ای ــد م ــي درآم ــع اصل ــي از مناب یک
ــکان  ــدم کار ام ــاورزان گن ــب کش ــرای اغل ــار ب ــع آب در به ــود مناب ــل کمب به دلی
ــي  ــن، شناســایي و معرف ــاد میســر نیســت. بنابرای ــی زی ــاز آب ــا نی ــام ب کشــت ارق
ــش  ــرایط تن ــا ش ــازگار ب ــر و س ــه بیش ت ــرد دان ــیل عملک ــا پتانس ــی ب الین های
ــت  ــتان اهمی ــن اس ــل در ای ــن عوام ــی ای ــرات منف ــش اث ــرای کاه ــود آب ب کمب
ویــژه  اي دارد. مهم تریــن عوامــل کاهــش عملکــرد گنــدم آبــی اســتان عبارت انــد 
ــر  ــذر نامناســب، تأخی ــه بســتر ب ــم، روش خــاک ورزی و تهی ــدم تناســب رق از: ع
در زمــان کاشــت، مدیریــت غیربهینــه مصــرف آب، حاصلخیــزی پاییــن خــاک و 
ــاوب  ــت و تن ــوی کاش ــردن الگ ــادل، رعایت نک ــه متع ــول تغذی ــردن اص رعایت نک
ــین آالت و  ــب ماش ــدارک نامناس ــیون و ت ــب مکانیزاس ــودن ضری ــی، پایین ب زراع
ادوات مناســب کاشــت، مدیریــت نامناســب بقایــای گیاهــی و ســوزاندن آن، ریــزش 
دانــه در زمــان برداشــت، خســارت ورس و خوابیدگــی و بادزدگــی. بــر ایــن اســاس 
اســتفاده از ارقــام متحمــل بــه تنش هــای محیطــی و گرمــای انتهــای دوره، ذخیــره 
ــوان  ــا را می ت ــت اســتفاده از نهاده ه ــی و مدیری ــت اصــول به زراع ــع آب، رعای مناب

از راهکارهــای اصلــی کاهــش خســارت دانســت.
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آماده سازی زمین

افزایــش تولیــد در گنــدم بــا رعایــت اصــول فنــی و صحیــح عملیــات تهیــه 
ــق می شــود.  ــن( محق ــاری و گاورو شــدن زمی ــد از آبی ــن بع ــه زمی ــن )تهی زمی
ــوب نیســت و در اراضــی  ــق مطل ــی، شــخم عمی ــت کاف ــود رطوب در شــرایط نب
مناســب کشــت، شــخم 25 تــا 30 ســانتی  متری، دیســک مناســب بــرای 
ــتر  ــاد بس ــور ایج ــی به منظ ــطیح اراض ــوخ، تس ــدون کل ــرم و ب ــتر ن ــه بس تهی
ــودن  ــه متداول ب ــا توجــه ب ــدون پســتی و بلنــدی توصیــه می  شــود. ب صــاف و ب
ــودن  ــل مرطوب ب ــد در اســتان، به دلی ــد از برداشــت چغندرقن ــدم بع کاشــت گن
زمیــن پــس از برداشــت چغندرقنــد نیــازی بــه آبیــاری قبــل از انجــام عملیــات 

ــود. ــد ب ــدم نخواه ــرای کاشــت گن ــن ب ــازی زمی آماده س

مصرف کودهای شیمیایی

ــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مقــدار و نــوع کودهــای شــیمیایی  توجــه ب
مصرفــی بایــد بــر اســاس آزمــون خــاک و توصیــه کــودی کارشناســان مدیریــت 
منابــع انجــام گیــرد؛ ولــی در صــورت انجام نــدادن آزمــون خــاک، مصــرف 
ــوارد  ــا درنظرگرفتــن م ــه توصیــه عمومــی و ب ــا توجــه ب کودهــای شــیمیایی را ب

ــام داد.   ــوان انج ــر می ت زی

نیتروژن

ازت نقش کلیدی در تولید بهینه گندم دارد. ازاین رو توصیه می شود:

الف- در شرایط تنش کمبود آب کاماًل به صورت تقسیط مصرف شود. 

ب- مصرف آن در شرایط تنش کمبود آب کم تر از شرایط معمول باشد. 
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ج- در صــورت کمبــود آب در آخــر فصــل رشــد، ســرک نیتــروژن در مرحلــه 
بعــد از گل دهــی مصــرف نشــود. 

ــر اســاس بافــت خــاک و پتانســیل عملکــرد  مقــدار مصــرف کــود نیتــروژن ب
ــود اوره در  ــع ک ــاورزان از منب ــب کش ــه اغل ــی ک ــت. از آنجای ــاوت اس ــه متف دان
ــر 190  ــود اوره مقادی ــرف ک ــورت مص ــد، در ص ــتفاده می کنن ــدم اس ــت گن زراع
ــه در  ــرد دان ــن عملک ــا 7 ت ــد 3 ت ــرای تولی ــار ب ــرم اوره در هکت ــا 370 کیلوگ ت
ــود اوره  ــرف ک ــت. مص ــر گرف ــوان در نظ ــی می ت ــه عموم ــوان توصی ــار به عن هکت
بایــد تقســیط شــود )در زراعــت آبــی و در دیــم تنهــا در صــورت وجــود بارندگــی 
ــوم  ــت، یک س ــع کاش ــد در موق ــود اوره را بای ــد ک ــا 40 درص ــوم ت ــر(. یک س مؤث
ــه گل دهــی به صــورت ســرک اســتفاده  در موقــع ســاقه دهی و مابقــی را در مرحل

کــرد )شــکل 1(.  

شکل 1- تأثیر تقسیط نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر عملکرد دانه گندم نان 
در شرایط تنش کمبود آب آخر فصل رشد
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فسفر

در زراعت گندم آبی در مصرف کود فسفر باید به نکات زیر توجه کرد:

الف- تمام کود فسفر به صورت پایه قبل از کشت مصرف شود. 

ب- مصــرف آن به خصــوص در شــرایط تنــش کمبــود آب بــا اســتفاده از 
ــود. ــام ش ــت انج ــن کاش ــواری در حی ــورت ن ــذرکار و به ص ب

بــر اســاس آزمــون خــاک حــد بحرانــی فســفر بــرای کاشــت گنــدم آبــی حــدود 
ــون خــاک  ــه در صــورت انجــام آزم ــرم خــاک اســت ک ــر کیلوگ ــرم ب 15 میلی گ
می تــوان مقــدار کــود فســفر مــورد نیــاز را به دقــت توصیــه کــرد. از معمول تریــن 
ــه  ــوان ب ــتان می ت ــدم کاران اس ــن گن ــتفاده در بی ــورد اس ــفره م ــای فس کوده

کودهــای دی آمونیــوم فســفات و سوپرفســفات تریپــل اشــاره کــرد.      

پتاسیم

ــه تأمیــن عنصــر پتاســیم در مراحــل  ــه عملکــرد بهینــه منــوط ب دســتیابی ب
ــر  ــد ب ــیم بای ــود پتاس ــه مصــرف ک ــن رو توصی ــت. ازای ــدم اس ــد گن ــف رش مختل
اســاس آزمــون خــاک باشــد. از کودهــاي پتاســیمی رایــج می  تــوان بــه ســولفات 
پتاســیم و کلریــد پتاســیم به ترتیــب بــا مقادیــر 50 و 60 درصــد اکســید پتاســیم 
اشــاره کــرد. بیــن ســولفات پتاســیم و کلریــد پتاســیم تفاوتــی از لحــاظ اثربخشــی 
ــرد کــود  ــدارد. تنهــا در شــرایط کشــت گنــدم در خاک هــاي شــور کارب وجــود ن
کلریــد پتاســیم توصیــه نمی  شــود. حــد بحرانــی پتاســیم قابل اســتفاده در خــاک 

ــده اســت.  ــزارش ش ــرم گ ــرم در کیلوگ 200 میلی گ
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ریزمغذی ها

کودهــای شــیمیایی دارای عناصــر ریزمغــذی نظیــر روی، آهــن، مــس و منگنــز 
ــش  ــرایط تن ــوص در ش ــدم به خص ــه گن ــرد دان ــش عملک ــی در افزای ــش مهم نق
کمبــود آب دارنــد. مصــرف ایــن کودهــا می توانــد موقــع کاشــت بــه همــراه ســایر 
کودهــا در خــاک یــا به صــورت محلول پاشــی در مرحلــه پنجه زنــی کامــل باشــد. 
ــرف کالت روی در  ــه مص ــان داد ک ــود آب نش ــش کمب ــرایط تن ــات در ش تحقیق
ــه و  ــرد دان ــش عملک ــی داری ســبب افزای ــود آب به طــور معن ــش کمب شــرایط تن

ــدم می  شــود.  ــی گن ــت نانوای کیفی

روش کاشت

ــرای کاشــت در شــرایط تنــش کمبــود آب دو روش زیــر از اهمیــت خاصــی  ب
برخــوردار اســت:

1  کاشت با دستگاه های خطی کار مجهز به فاروئر )شکل 2(. .
2  کشت مستقیم. .

شکل 2- کاشت گندم با دستگاه خطی کار
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ارقام گندم مورد کشت

اســتفاده از بــذور گواهــی و بوجاری شــده ارقــام متحمــل بــه تنــش خشــکی و 
مقــاوم بــه بیماری هــا از جملــه ارقــام گنــدم پیشــگام، میهــن و حیــدری از اهمیــت 
ــت  ــورد کاش ــب م ــی غال ــدم آب ــام گن ــخصات ارق ــت. مش ــوردار اس ــی برخ خاص

منطقــه در جــدول 1 آمــده اســت. 

جدول 1- مشخصات ارقام گندم آبی غالب مورد کاشت در مناطق مختلف استان آذربایجان غربی

گندم رقم حیدریگندم رقم میهنگندم رقم پیشگامصفات زراعی

بینابینزمستانهزمستانهعادت رشدی

959896ارتفاع بوته )سانتی  متر(

مقاوممقاوممقاومواکنش به زنگ زرد

نیمه مقاوممقاوممقاومواکنش به زنگ قهوه ای

وزن هزار دانه در شرایط 
کم آبیاری )گرم(

404336

خوبخوبخوبکیفیت نانوایی

نسبتاً زودرسنسبتاً زودرسنسبتاً زودرسزمان رسیدگی

عملکرد در شرایط کم آبیاری 
)کیلوگرم در هکتار(

550060006000

مقاومــت بــه بیمــاری زنــگ زرد در ارقــام مــورد کشــت صفــت مهمــی اســت 
کــه نقــش بســزایی در تولیــد عملکــرد دانــه زیــاد دارد. در شــکل 3 تصویــر رقــم 
گنــدم پیشــگام متحمــل بــه بیمــاری زنــگ زرد در ســمت راســت بــا رقــم حســاس 

بــه زنــگ زرد آورده شــده اســت.
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شکل 3- گندم رقم پیشگام متحمل به زنگ زرد )راست( و رقم حساس به زنگ زرد )چپ( 

آزمایش تاریخ کاشت و تراکم بذر در مترمربع

بــا توجــه بــه شــروع کاهــش تدریجــی دمــای اکثــر مناطــق اســتان در اوســط 
آبان مــاه و ضــرورت اســتقرار گیــاه و کامل کــردن مرحلــه پنجه زنــی بــرای مقابلــه 
بــا خطــر ســرمازدگی، کشــت گنــدم در نیمــه دوم مهرمــاه تــا دهــه اول آبان مــاه 
ــا  ــای هــوا در بعضــی از ســال ها کاشــت ت ــه دم ــه بســته ب ــه می شــود. البت توصی
ــخ کاشــت باعــث  ــد. رعایت نکــردن تاری ــه یاب ــد ادام ــز می توان ــاه نی اواســط آبان م
ــه،  ــاع بوت ــش ارتف ــتانه، کاه ــرمازدگی زمس ــی، س ــه پنجه زن ــدن مرحل تکمیل نش
کاهــش دوره رشــد گیــاه و در نهایــت کاهــش عملکــرد دانــه می شــود )شــکل 4(.
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شکل 4- تأثیر تأخیر در تاریخ کاشت بر رشد و پنجه زنی گندم آبی

ــج  ــر اســاس نتای ــاه اســت و ب ــخ مناســب کاشــت گنــدم در اســتان مهرم تاری
ــه میــزان 37 کیلوگــرم در  ــه ازای هــر روز تأخیــر در زمــان کاشــت ب تحقیقــات ب
هکتــار افــت عملکــرد خواهیــم داشــت. همیــن نتایــج حاکــی از آن اســت کــه بــا 
کاشــت گنــدم در تاریــخ کاشــت 25 آذرمــاه در مقایســه بــا 15 مهرمــاه بــا کاهــش 
عملکــرد 2 تــن در هکتــار مواجــه خواهیــم بــود. تراکــم مناســب دانــه در مترمربــع 
ــرم در  ــا 180 کیلوگ ــع ی ــه در مترمرب ــاه 450 دان ــخ 25 مهرم ــا تاری ــتان ت در اس
ــا  ــه ب ــود ک ــه مي ش ــام توصی ــرم( ارق ــه )40 گ ــزار دان ــاس وزن ه ــر اس ــار ب هکت
تأخیــر 10 روز در کاشــت بــه میــزان 10 درصــد )18 کیلوگــرم در هکتــار( بــه ایــن 

ــودار 1(. ــود )نم ــزوده می ش ــدار اف مق
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نمودار 1- رابطه بین تاریخ کاشت و تراکم بذر در زراعت گندم آبی استان آذربایجان غربی

آبیاری بعد از کاشت

اولیــن آبیــاری مزرعــه گنــدم )خــاک آب( از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
بــرای افزایــش درصــد ســبز مزرعــه آبیــاری بعــد از کاشــت بایــد بــا دقــت انجــام 
شــود. در ســال هایی کــه بارندگــی کافــی در فصــل پاییــز و در زمــان کشــت گنــدم 
موجــود نباشــد، در بعضــی از مناطــق دو نوبــت آبیــاری نیــز در فصــل پاییــز انجــام 
ــگام و  ــت دیرهن ــوص در کاش ــدان به خص ــرما و یخ بن ــیدن س ــا فرارس ــود. ب می ش
اوایــل خــروج جوانه هــا از خــاک، از آبیــاری مزرعــه خــودداری شــود. بایــد دقــت 
ــدم اســت؛  ــخ کاشــت گن ــاری، همــان تاری ــن آبی ــخ اولی ــه در عمــل تاری ــرد ک ک
ــرما  ــروع س ــل از ش ــل، قب ــی کام ــذر و پنجه زن ــتقرار ب ــرای اس ــد ب ــن بای بنابرای

ــرد. ــع انجــام گی ــاری به موق کاشــت و آبی

مبارزه با علف های هرز 

ــه  ــارزه علی ــرای مب ــت ب ــن فرص ــد از اولی ــود آب بای ــش کمب ــرایط تن در ش
ــی  ــاه زراع ــه گی ــارت ب ــان خس ــن زم ــرد. بحرانی  تری ــتفاده ک ــرز اس ــای ه علف ه
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ــن  ــت. بنابرای ــرف آن اس ــس از مص ــاعت پ ــد س ــش چن ــرد علف ک ــر کارب در اث
کاربــرد علف کــش در اوایــل صبــح و غــروب آفتــاب کــه دمــای هــوا کم تــر اســت، 
ــی  ــی از آن زارعان ــت نهای ــرز موفقی ــای ه ــا علف  ه ــارزه ب ــه می شــود. در مب توصی
اســت کــه از روش هــای موجــود حداکثــر بهره بــرداری را کننــد کــه از آن جملــه 
می تــوان بــه رعایــت تنــاوب زراعــی، رعایــت تاریــخ و تراکــم کشــت توصیه شــده، 
اســتفاده از بــذور گواهــی و بوجاری شــده و کنتــرل شــیمیایی اشــاره کــرد. ســموم 
ــرای کنتــرل علف  هــای هــرز پهن بــرگ و نازک بــرگ مــزارع گنــدم  توصیه شــده ب

در جــدول 2 آمــده اســت.

جدول 2- سموم توصیه شده برای کنترل علف  های هرز پهن برگ و نازک برگ مزارع گندم

میزانسمومعلف هرز

پهن برگ

توفوردی
1/5 تا 2 لیتر در یک هکتار )با توجه به برچسب روی 

قوطی سم(

20-25 گرم در یک هکتاربرومیسیدام – آ

گرانستار
15-20 گرم در هکتار در مرحله اولیه رشد علف های 

هرز )مرحله پنجه زنی تا شروع ساقه رفتن(

نازک برگ

0/8 لیتر در هکتارتاپیک

1 لیتر در هکتارپوماسوپر

2/5 لیتر در هکتار در مرحله 3-2 برگیایلوکسان

ــوع  ــم پاش و ن ــودن س ــه کالیبره ب ــد ب ــش بای ــموم علف ک ــی س ــرای اثربخش ب
ــه مشــخصات،  ــد ب ــل از مصــرف بای ــن قب ســم پاش توجــه جــدی شــود. همچنی
ــرد. ــکات درج شــده در بســته  بندی ســموم توجــه ک ــت ن ــاط و رعای ــوارد احتی م


