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مقدمه

گندم یکی از محصوالت اساسی مهم و تامین کننده غذای بشر در جهان می باشد. 
این محصول در ایران بدلیل سرانه حدود 50% نیاز انرژی روزانه، از اهمیت بیشتری 
برخوردار بوده و در مدیریت کالن راهبردی کشور نقش اصلی در تامین امنیت غذایی 
جامعه را دارا می باشد. بر این اساس ارتقا ظرفیت ها و توان تولید گندم در کشور 
به عنوان یک رویکرد اساسی در  وزارت جهاد کشاورزی با هدف خود کفائی در این 
محصول مورد تاکید بوده و  با توجه به ثابت بودن و مشترک بودن زیر ساخت هایی 
افزایش تولید  سایر  ارتقا و  مانند آب و خاک  به عنوان یک موتور پیش ران برای 

محصوالت نیز مورد توجه می باشد. 
بروز تغییرات اقلیمی، بحران آب، افزایش جمعیت، نیاز به بهبود کیفیت غذا و 
پایداری تولید دالئلی است که ضرورت  بهره گیری از منابع آب و خاک را الزامی 
مقدمات   1375 سال  در  رهبری  معظم  دستورمقام  با  و  راستا  این  در  می نماید. 
آب رسانی و اصالح 500 هزار هکتار از اراضی استان خوزستان و 50 هزار هکتار از 
یازدهم در سال  با شروع به کار دولت  ایالم آغاز و  اراضی مناطق گرمسیر استان 

1392 با سرعت روز افزونی به ثمر نشست. 
در  گندم  زراعی  مدیریت  کلیدی  توصیه های  آخرین  بیان  هدف  با  نشریه  این 
استان خوزستان به ویژه اراضی طرح 550 هزار هکتاری والیت تنظیم شده و با توجه 
به فصل و مرحله زراعی، الگوریتم تولید، مرحله رشدی و نیاز های مدیریتی مزرعه 

توصیه های مربوط به هر مقطع  تشریح گردیده است.
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ت مهم
نکا

ش انجام کار
رو

ت
نوع عملیا

ت
ش بهره وری آب رعای

 برای افزای
ت

نکات زیر الزامی اس
 1- یکنواختی توزیع آب و راندمان
شدت به ناهمواری های

 آبیاری به 
س

ک موجود در سطح مزرعه حسا
 کوچ

ت. لذا  توصیه می شود هرچند سال
 اس

ک بار( عملیات
 یکبار )4 تا 6 سال ی

 تسطیح با استفاده از ماله های لیزری
صورت گیرد.

ت سنگین و نسبتا
ک های با باف

 2-  در خا
ت جویچه ای عالوه

 سنگین ، استفاده از کش
ت نمودن توزیع آب در سطح

 بر یکنواخ
 مزرعه در تسهیل سایر عملیات های زراعی

ک می کند.
 کم

ت آبیاری  بسته
 3- طول مزرعه در جه

ب زمین بین 150
ک و شی

ت خا
 به باف

 تا 250متر توصیه می گردد. هر چند
ت تا توصیه متخصصین امر

 الزم اس
ش آبیاری به عنوان نسخه

س رو
 بر اسا

نهایی مورد توجه قرار گیرد.

ک ورزی مرسوم:
خا

ب 
ک دانه مناس

ب به  گونه ای که خا
ک، در شرایط رطوبتی مناس

- استفاده از دیس
ت 

ت قبل در حدی خرد شوند که برای کارنده گندم مزاحم
فراهم شده و بقایا ی کش

ایجاد نکنند.
ک 

ب خا
- استفاده از گاو آهن برگردان دار توصیه نمی شود، لذادرشرایط رطوبتی مناس

و به منظور مدفون کردن بقایای خشبی محصوالتی مانند ذرت دانه ای و از بین بردن 
ک های سبکتر 

ت استفاده از دیس
ک سنگین و یا چند نوب

ت دیس
ک نوب

ف های هرز ی
عل

قابل توصیه می باشد.
ت 

- استفاده از خطی کار های مجهز به کودکار به منظور یکنواختی توزیع و مدیری
ت. 

مصرف بذر و کود پایه مورد تاکید اس

ت
تهیه بستر کاش

ی
 آماده ساز

زمین
ک ورزی:

بی خا
ک قبل و بعد از 

ک و عدم استفاده از گاو آهن و یا دیس
- حفظ بقایا در سطح خا

ت.
ت ضروری اس

کاش
ک ورزی انتخاب شوند که حداقل آلودگی 

- در انتخاب مزرعه،  زمین هایی برای بی خا
ف هرز باقی مانده از 

ف های هرز دائمی را داشته باشند. در صورت وجود عل
به عل

ت کنترل 
ش پاراکوات به میزان 3 لیتر در هکتار جه

ف ک
ت  قبلی، کاربرد عل

زراع
ف های 

ت کنترل عل
ک ساله و رانداپ به میزان 5-4 لیتر در هکتار جه

ف های هرز ی
عل

ت.
هرز دائمی ضروری اس

- استفاده از کود های پایه شامل، سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم،  هم زمان 
ک ورز  توصیه می گردد. 

ت توسط دستگاه بی خا
با کش

ت گندم در استان خوزستان
ت و برداش

ت، داش
جدول راهنمای کاش
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ت مهم
نکا

ش انجام کار
رو

ت
نوع عملیا

بذر مال کودی گندم: در مراکز عمل آوری بذر، هم زمان با ضدعفونی کردن بذر گندم، مقدار مشخصی بذر مال تولیدی تایید 
ب 

ت شود)متناس
ک و آب را با حجم معینی از آب رقیق کرده و خوب هم بزنید تا یکنواخ

شده توسط موسسه تحقیقات خا
س محلول رقیق شده را روی بذر پاشیده و مخلوط کنید تا کامال آغشته 

با توصیه مندرج بر مواد کودی مورد استفاده( . سپ
ت می باشد.

ب گندم غنی شده آماده کاش
ک شدن بذور گندم در کیسه های 50 کیلویی و با برچس

س از خش
گردد. پ

ی پایه
کود ده

ی
 آماده ساز

زمین

ک سوم کود اوره و تمامی کود فسفر 
ک( 2-  مصرف ی

ک )تجزیه خا
س آزمون خا

1( تعیین مقادیر کود مورد نیاز بر اسا
ک بیانگر کمبود عناصر غذایی کم مصرف 

و پتاسیم از منبع سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم3- چنان چه آزمون خا
باشد، مصرف آن ها به استثنای سولفات آهن تماماً به صورت پایه می باشد )مصرف سولفات آهن به صورت محلول پاشی به 

ک نیتروژن(. 
ت 5 در هزار هم زمان با کود سر

غلظ
ک، مقادیر کودهای  اوره و سوپر فسفات تریپل و سولفات پتاسیم و گوگرد به 

2( در صورت عدم دسترسی به آزمون خا
ب به مقدار 300کیلو گرم ، 100کیلوگرم،  150کیلوگرم و 200کیلوگرم در هکتار می باشند. کودهای سوپر فسفات 

ترتی
ک سوم 

ت و مقدار ی
س(  را به صورت پایه قبل از کاش

تریپل و یولفات پتاسیم و گوگرد)همراه با 2درصد باکتری تیوباسیلو
ک در 

از کود اوره)حدود 100کیلوگرم در هکتار(  را بصورت پایه و یا بعد از سبز شدن گندم و مابقی کود اوره بصورت سر
مراحل بعدی گندم از زمان پنجه تا پایان ساق دهی گندم مصرف شود. 

ک 
گندم و ذرت هر دو دارای بیماری مشتر

ت پیاپی این دو 
فوزاریوم می باشند. کش

محصول خطر شیوع این بیماری را در 
صورت مساعد شدن شرایط محیطی بسیار 

ش می دهد.
افزای ش عملکرد تاثیر 

ت قبلی و اثرات تناوبی آن در افزای
ت گندم با توجه به کش

ت کش
رعای

ش، 
س از محصوالتی مانند چغندر قند، شبدر، ما

ت گندم پ
قابل توجهی دارد. کش

ت توصیه می گردد. 
ت تاریخ کاش

کلزا و محصوالت سبزی و صیفی به شرط رعای
س از ذرت و برنج از نظر علمی قابل توصیه نمی باشد. 

ت گندم پ
گش

ی
ت قبل

کش

ت گندم در استان خوزستان
ت و برداش

ت، داش
ادامه جدول راهنمای کاش
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ت مهم
نکا

ش انجام کار
رو

ت
نوع عملیا

رقم برات و خلیل نیز از جمله ارقام 
متحمل به شوری هستند که در مناطق 
ب شور استان عملکرد قابل قبولی 

شور و ل
دارند.

ارقام گندم گروه نان شامل چمران 2، مهرگان و برات در شمال استان 
سS-92-19 نیز از جمله 

خوزستان قابل توصیه هستند. هم چنین الین  زود ر
ت که بذر آن تکثیر شده و برای 

ت نام گذاری اس
الین های  جدید در دس

ت در سیستم زراعی ذرت  گندم توصیه می شود 
کش

گ و آران هستند.
گ، بهرن

ارقام گندم گروه دوروم شامل شبرن
ارقام مورد استفاده

ت باید به نحوی تنظیم 
تاریخ کاش

گردد که گل دهی و گرده افشانی با گرم 
ت 

شدن هوا هم زمان نگردد. تاریخ کاش
های دیر به همین دلیل عملکرد کمتری 

دارند.

ت گندم در استان خوزستان از 15 آبان تا 15 آذر با تاکید 
دامنه کش

ت در جنوب و دهه اول آذرماه 
بر دهه آخر آبان به عنوان بهترین تاریخ کاش

ت 
ت در شمال استان خوزستان می باشد. کش

به عنوان بهترین تاریخ کاش
ش 

ب کاه
های زودتر و یا دیرتر از این دامنه  هر کدام می تواند به نوعی موج

عملکرد شود.

ت
تاریخ کاش

ت که با توجه به وزن هزاردانه محاسبه و مصرف می شود. 
بهترین تراکم برای گندم های 400 دانه در مترمربع اس

این میزان بذر برای گندم های نان 160-140کیلوگرم و برای گندم های دوروم 450دانه در متر مربع یعنی معادل 
ت می توان به ازاء هر هفته تاخیر 10درصد به 

ت. همچنین در صورت تاخیر در کاش
225-200گیلوگرم در هکتار اس
میزان بذر مصرفی اضافه نمود.

ت جوی و پشته ای می باشد. بدین منظور ایجاد فارو های75 سانتی متری 
ش کاش

ت مزارع بهترین رو
در شیوه کاش

ت سه خط روی پشته توصیه می شود.
و کاش

ب شور به دلیل تجمع امالح روی 
ت روی پشته در اراضی شور و ل

البته ایجاد فارو های 75 سانتی متری و کاش
پشته قابل توصیه نمی باشد.

ت
ف بذر و شیوه کش

 میزان مصر

ت گندم در استان خوزستان
ت و برداش

ت، داش
ادامه جدول راهنمای کاش
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ت مهم
نکا

ش انجام کار
رو

ت
نوع عملیا

ت. در غیر 
ت اس

شرایط استفاده از بارندگی بعد از کش
شدن بذور، هیرم کاری و یا در 

سبز 
ت برای 

حال
بهترین 

صورت بارندگی های 
ک در 

خش
ک های 

خا
شود. هم چنین در 

ت انجام 
ب کش

صورت باید آبیاری اول در تاریخ مناس
این 

ت فقط برای فعال کردن بذر 
صورت رطوب

صورت گیرد. زیرا در این 
ت بالفاصله  آبیاری 

ف بعد از بذر کاری بهتر اس
خفی

شده در نتیجه استقرار اولیه در 
ک با مانع مواجه 

خا
خروج گیاهچه های از 

ک 
خا

سطح 
شدن 

ک 
خش

ت و با 
کافی اس

ت و 
س اس

حسا
سنگین بسیار 

ت به آبیاری های 
شده نسب

جوانه های فعال 
خواهد بود. 

حد مورد انتظار 
مزرعه کمتر از 

ک می گردد.
ش و مزرعه تن

س جوانه های مختل شده و در نتیجه تلفات بذر افزای
صورت غرقاب شدن مزرعه امکان تنف

در 

ی اول
آبیار

گ زرد ابتدا در صورت مشاهده ی اولیه بیماری در مرحله پنجه زنی بر روی رقم اصلی 
گ ها خصوصا زن

برای کنترل زن
ت( حتما تمام مزرعه سم پاشی شود. ولی در صورت بروز بیماری در مرحله ظهور 

ت شودکه بوته مخلوط مدنظر نیس
)دق

س ویا 
گ پرچم در ابتدا به صورت کانون کوبی و درصورت همه گیری تمام مزرعه، با استفاده از سموم فولیکور یا آپو

بر
س ظاهر شود بالفاصله 

ک لیتر در هکتار وچناچه در مزارع گندم به شکل اپیدمی وخصوصا روی ارقام حسا
ت با دوز ی

تیل
تمام مزرعه سم پاشی شده واگر بوته های گندم در مرحله ظهور خوشه باشند در صورت مساعد بودن شرایط جوی برای 
ک های آشکار و پنهان ضد عفونی بذر با سموم 

گ، تکرار سم پاشی با فاصله سه هفته ای. برای کنترل سیاه
توسعه زن

س، آلتو، تباکونازول،تریادیمنول و... استفاده شود.
ف ازجمله کاربوکسین تیرام ، رورال تی ا

مختل
س از ظهور 

ب می باشد. ورود تراکتور به مزرعه پ
س از ساقه رفتن استفاده از ابزار مناس

نکته مهم در سم پاشی پ
ساقه به هیچ عنوان توصیه نمی شود. استفاده از میکرونر های بوم دار در مراحل انتهایی رشد و نمو گندم برای مبارزه با 

بیماری قابل توصیه می باشد.

ک ها
گ ها وسیاه

زن

 کنترل

ی ها
بیمار

س می توان در ابتدای مرحله 
گ گندم در صورت اپیدمی بیماری روی ارقام حسا

برای کنترل شیمیایی سپتوریوز بر
ظهور خوشه مزرعه را با سم آرتئا با دوز 4/. لیتر در هکتار سم پاشی کرد. برای سایر بیماری ها این سم پاشی نیز موثر 

خواهد بود.

ی،
 سپتوریوز برگ

 فوزاریوم خوشه

وخال سیاه

ت گندم در استان خوزستان
ت و برداش

ت، داش
ادامه جدول راهنمای کاش
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ت مهم
نکا

ش انجام کار
رو

ت
نوع عملیا

ت از سموم قابل اختالط 
-  بهتر اس

ت 
استفاده شود تا ورود به مزرعه جه

ک مرحله 
ف های هرز در ی

مبارزه با عل
صورت گیرد. 

- مخلوط ) بروموکسینیل  2 لیتر+ 
ک 0/8 لیتر(

تاپی
ط)برومایسیدام.آ 

-مخلو
ک 1 لیتر در هکتار(

1لیتر+تاپی
- مخلوط ) برومایسیدام.آ  0/5 لیتر 
س1 لیتر(- مخلوط)توفوردی 

+ آتالنتی
س1 لیتر(

1/5 لیتر + آتالنتی
)بروموکسینیل2 لیتر+ 

مخلوط 
 -

س 1 لیتر(
تراکسو

 +
توفوردی1/5 لیتر 

 (
مخلوط 

 -
س 20 گرم(.

آپیرو
هرز 

ف های 
کنترل توام عل

ت 
جه

 
گ استفاده می شود. 

ک بر
گ و باری

پهن بر
ش آکسیال 

گ ک
ک بر

ش باری
ف ک

* عل
را نباید برای گندم دوروم مصرف نمود.

ف های 
ت عل

* با توجه به اثبات مقاوم
وحشی به 

یوالف 
و 

چچم 
هرز 

ش ها باید 
ف ک

ش ها این عل
گ ک

ک بر
باری

با احتیاط مصرف شوند. توفوردی 2 لیتر در هکتار در مرحله پنجه زنی تا تشکیل ساقه گندم، گرانستار 
ف های 

20گرم در هکتار از از اوایل تا انتهای پنجه زنی گندم )مرحله 4-2 برگی عل
ف های هرز، 

هرز(، بروموکسینیل 2/5 لیتر درهکتار در مرحله 2 تا 4 برگی عل
دوپلوسان سوپر 2/5 لیتر در هکتار از مرحله 6-5 برگی تا ظهور ساقه گندم، 
ف های هرز ، دیاالن 

برومایسید.ام .آ 1/5 لیتر درهکتار در مرحله  4-2 برگی عل
ف های هرز )از چهار برگی تا تشکیل اولین 

سوپر 0/8 لیتر در مرحله 6-4 برگی عل
گره گندم(، لینتور165 گرم در هکتار از چهار برگی تا تشکیل اولین گره گندم.

گ
پهن بر

 کنترل

ی
 شیمیای

ی
ف ها

 عل

هرز

ف های هرز، پوماسوپر 1 لیتر
ک 1 لیتر در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگی عل

 تاپی
ف های هرز، ایلوکسان 2/5 لیتر در هکتار از 2

 در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگی عل
س1/5 لیتر در هکتار از مرحله سه برگی

ف های هرز و تراکسو
 برگی تا پنجه زنی عل

ف های هرز ، آکسیال 4/5 درصد 1/5 لیتر درهکتار از مرحله
 تا شروع پنجه زنی عل

س بی دبلیو 4 لیتر در هکتار از
ف های هرز، سافیک

 سه برگی تا شروع پنجه زنی عل
ف های هرز

پنجه زدن تا شروع ساقه رفتن عل

گ
گ بر

باری

ت گندم در استان خوزستان
ت و برداش

ت، داش
ادامه جدول راهنمای کاش
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ت مهم
نکا

ش انجام کار
رو

ت
نوع عملیا

ش های گروه 
ف ک

* در هنگام کاربرد عل
ت هیچ 

ت گندم تح
سولفونیل اوره، زراع

ش( باشد.
س)تن

شرایطی، نباید در استر
در 

ط 
س و توتال فق

* از آپیرو
ف 

مزارعی استفاده شود که به عل
هرز جودره آلوده باشد.

س 1/5 لیتر درهکتار در مرحله شروع پنجه زنی گندم تا انتهای پنجه اتللو 1/6
 آتالنتی

س 27 گرم در هکتار
 لیتر درهکتار در مرحله شروع پنجه زنی گندم تا انتهای پنجه آپیرو

 در مرحله 4-3 برگی جودره  یا گره دوم ساقه جودره توتال 45گرم به همراه 1250گرم
ت در هکتار در مرحله 4-3 برگی جودره  یا گره دوم ساقه جودره

سورفکتان
ش دومنظوره

ف ک
عل

 کنترل

ی
 شیمیای

ی هرز
ف ها

عل

ت عناصر 
هر گونه تغییر در مدیری

غذایی با مشورت محققان مرتبط با 
پایلوت ها صورت گیرد.

ک سوم؛ 
مصرف مابقی کود نیتروزن تعیین شده در دو تقسیط برابر )هر بار ی

 )1
در اواخر پنجه دهی و یا شروع ساقه رفتن و در ابتدای ظهور خوشه(

ت وجود نداشته باشد، 
چنان چه امکان مصرف کود پتاسیم قبل از کاش

 )2
ک نیتروزن. 

ت هم زمان با سر
مصرف این کود از منبع کلرور پتاسیم در دو نوب

ک اسید 
مصرف کودهای کامل شامل 10-52-10 )فسفر باال( به همراه هیومی

 )3
ت در مرحله پنجه زنی)به صورت 

در سومین آب آبیاری و 20-20-20 به همراه میکروالمن
ت 3 در هزار(  و در مرحله ساقه دهی به همراه آب آبیاری و مصرف 

محلول پاشی به نسب
س باال( در مرحله قبل از ظهور خوشه به همراه آب آبیاری توصیه 

کود 36-12-12 )پتا
می شود. 

ک
کود سر

ت گندم در استان خوزستان
ت و برداش

ت، داش
ادامه جدول راهنمای کاش
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ت مهم
نکا

ش انجام کار
رو

ت
نوع عملیا

س در مراحل پنجه دهی، 
ت در دستر

س از جوانه زنی، رطوب
پ

حصول 
خوشه دهی،گرده افشانی و دانه بندی برای 

ساقه رفتن، 
عملکرد اقتصادی، ضروری هستند. در مرحله رشد رویشی گندم 
در صورت احتمال بروز سرمای کمتر و حدود صفر درجه بهتر 

ت آبیاری ها با تاخیر و به بعد از تعدیل دمایی موکول شود. 
اس

ش دمای فصلی با رشد زایشی گندم، 
با توجه به تقارن افزای

ش وارد می کند از این رو 
ش دما و آبیاری ها به گیاه تن

هم زمانی افزای
ک شبانه 

توصیه می شود که حتی االمکان آبیاری ها در اوقات خن
روز انجام شود.  موکداٌ از آبیاری های سنگین اجتاب شود ضمن 
ث تاخیر در زمان 

این که آبیاری بعد از مرحله خمیری دانه باع
ش عملکرد می شود.

ت و کاه
برداش شروع و تا مرحله 

ش های موثر، آبیاری ها 
با پایان بار

خمیری دانه )قبل از رسیدگی فیزیولوژیکی ( ادامه دارد. تعدد 
س 

ک  زراعی و سپ
ت و عمق خا

و دور آبیاری ها بستگی به باف
شرایط جوی دارد.

ی آخر فصل
ی ها

آبیار

ت کمباین و عدم مهارت راننده تلفات دانه 
تنظیم نادرس

ت 
ش می دهد. میزان قابل قبول اف

ت افزای
را به هنگام برداش

ت. بنابریان قبل 
دانه در گندم در حدود 3 تا 5 درصد اس

ت بایستی از تنظیم بودن کمباین اطمینان 
از شروع برداش

حاصل کرد.

ت حدود 14 درصد 
ت برداش

ت دانه جه
ب ترین رطوب

مناس
ت دانه و 

ش اف
ث افزای

ت و بیشتر و کمتر از این میزان باع
اس

صدمه به آن می گردد.
ت

برداش

ت گندم در استان خوزستان
ت و برداش

ت، داش
ادامه جدول راهنمای کاش


