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مقدمه
غـالت بـه ویـژه گنـدم به لحـاظ نقـش پراهمیتـی کـه در تغذیه جمعیت کشـور و 
اشـتغال در بخـش کشـاورزی دارد از ارزش اقتصـادی باالیـی برخـوردار اسـت. کشـت 
گنـدم بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن غله هـا در تمـام اسـتان های کشـور رایج اسـت. 
یکـی از دالیـل آن مقاومـت زیـاد ایـن محصـول در مقابـل تنش هـای محیطـی مانند 
سـرما، گرما و تاحدی شـوری اسـت. طبق آمار کشـاورزی در سـال زراعی 1396-97، 
سـطح زیـر کشـت گنـدم در کشـور 5/۴ میلیون هکتـار بـود کـه معادل۴9 درصد کل 
سـطح زراعـی و 71 درصـد کل سـطح کشـت غـالت در کشـور اسـت و نشـان دهنـده 

اهمیـت پرداختـن بـه این محصول اسـت. 
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اهمیت احداث مزارع الگویی و آموزش بهره برداران کشاورزی
ایـران بیـش از یـک دهـه اسـت کـه در معـرض بحـران خشک سـالی و کـم آبـی 
قرارگرفتـه اسـت و بسـیاری از تاالب هـا و دریاچه هـای کشـور ازجمله دریاچـه ارومیه 
در حـال خشـک شـدن هسـتند. مصـرف آب در بخـش کشـاورزی روز بـه روز در حال 
افزایـش اسـت و بـا ادامـه ایـن وضعیـت در آینـده بـا مشـکالت بسـیار جـدی مواجـه 
خواهیـم بـود. بررسـی ها نشـان داده اسـت کـه بـرای تولیـد 230 هـزار تـن دانـه 
گنـدم از اراضـی آبـی اسـتان آذربایجـان شـرقی بیـش از 350 میلیون متر مکعـب آب 
از منابـع آب زیرزمینـی و سـطحی اسـتفاده می شـود. یکـی از راه هـای مقابلـه بـا کم 
آبـی، اعمـال روش هـای بهینـه زراعـی از جمله مـواردی چـون؛ حفظ پوشـش گیاهی 
خـاک، آبخیـزداری، تغییر الگوی کشـت، کشـت محصوالت کـم آب بر، آماده سـازی و 
تسـطیح مناسـب زمین قبل از کاشـت و اسـتفاده از روش های نوین آبیاری در منطقه 
اسـت. احـداث مـزارع الگویی و آمـوزش بهره برداران کشـاورزی منطقه بـا تکنیک های 

مناسـب زراعـی کمـک مؤثـری در پیشـبرد این اهـداف خواهـد نمود.

 تکنیک ها و توصیه های فنی برای اجرا در مزارع الگویی
در ایـن قسـمت بـه تکنیک ها و توصیه هـای  الزم به منظـور اجرا در مـزارع الگویی 

پرداخته می شـود.

تکنیک اول: مدیریت آماده سازی بستر کاشت 

تکنیک اول قبل از زمان کاشـت و با توجه به امکانات و ماشـین آالت انجام می شـود. 
از اوایـل پاییـز پـس از پخـش کـود دامـی در سـطح مزرعه، عملیـات خـاک ورزی برای 
مخلـوط کـردن کود با خاک و تهیه بسـتری نرم قبل از کاشـت در دو مرحله خاک ورزی 

اولیـه و ثانویه انجام می شـود.
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خاک ورزی اولیه )شخم(

بـه منظـور افزایـش مـواد آلـی خاک و حفـظ مناسـب رطوبت خـاک، برای شـخم 
اولیـه بهتـر اسـت از خاک ورز مرکب )حفاظتی( با عمق 20 سـانتی متر اسـتفاده شـود 
)شـکل 1(. این وسـیله سـه عمل شـخم، خرد کردن کلوخه ها و تسـطیح نسـبی زمین 
را به طـور هم زمـان در یک بـار عبـور انجـام می دهـد. در صورت سـفت بـودن زمین و 
کافـی نبـودن یک بـار شـخم برای نرمسـازی خـاک، می تـوان عملیات شـخم را در دو 
مرحلـه و در مسـیرهای عمـود بـر هـم اجـرا نمـود. بـرای رسـیدن بـه نتایـج مطلوب، 
سـرعت حرکت تراکتور در زمان شـخم با این وسـیله باید 7 تا 10 کیلومتر در سـاعت 
باشـد. خـاک مزرعه در زمان شـخم باید ترد و شـکننده بـوده و 18- 15 درصد رطوبت 
داشـته باشـد به شـکلی که اگـر مقداری از خاک را در دسـت فشـرده بـر زمین پرتاب 
کنیـم، کامـاًل از هـم پاشـیده شـود. باید بـه این نکته توجه داشـت که شـخم در خاک 

خشـک یـا بسـیار خیس باعـث تشـکیل کلوخه های بزرگ و سـخت می شـود.
در بعضـی از مناطـق در صـورت نبـودن خـاک ورز حفاظتـی، از روش خـاک ورزی 
مرسـوم بـه صـورت شـخم بـا گاوآهـن برگـردان دار بـه عمـق 25-20 سـانتی متر 

استفاده می شـود.
بـرای دسـت یابی بـه یک شـخم یکنواخت، قبـل از شـروع کار باید تنظیمـات تراز 
عرضـی و طولـی خـاک ورز از طریـق تنظیـم طول بـازوی اتصال بـه تراکتـور و تنظیم 

عمـق شـخم انجام گیرد. 
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شکل 1- خاک ورز حفاظتی )باال( و خاک ورز چیزل پکر )پایین(

خاک ورزی ثانویه

بـرای شکسـتن و خـرد کـردن کلوخه هـای بجـا مانـده از شـخم از هرس بشـقابی 
)دیسـک( بـه عنـوان خـاک ورز ثانویه اسـتفاده می شـود. سـرعت حرکـت تراکتور در 
عمل دیسـک زنی باید 7-5 کیلومتر در سـاعت باشـد. چنانچه عمل شـخم در رطوبت 
مناسـب خـاک انجام گرفتـه باشـد، یک بار دیسـک زنی کافـی خواهد بـود. در غیر این 
صـورت بـه منظـور حفـظ سـاختمان خـاک و جلوگیـری از پودر شـدن خـاک دانه ها، 

کار نرم سـازی خـاک بـه دو بـار دیسـک زدن عمـود برهم محدود شـود.
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تسطیح زمین

ناهمـواری اراضـی زراعـی باعث کاهش قابل مالحظـه بازده آبیـاری و غیریکنواختی 
توزیـع آب در داخـل مزرعـه می شـود. ناهمـواری زمیـن بـه هنـگام آبیـاری سـبب 
می شـود کـه آب در نقـاط پسـت زمیـن تجمـع یابـد و باعـث ماندابـی و خفگـی بذور 
شـود و در نقـاط مرتفـع زمیـن، در اثـر کـم آبیـاری، بوته هـا ضعیـف شـده و عملکـرد 
محصـول کاهـش یابـد. در ایـن شـرایط زارعیـن ناچار می شـوند که زمیـن را به قدری 
آبیـاری کننـد تـا آب تمـام سـطح مزرعـه را پوشـش دهـد. بدیـن ترتیـب عـالوه بـر 
غیریکنواختـی توزیـع آب، میـزان آب مصرفی نیـز افزایش می یابـد. در اراضی ناهموار 
عمـق کاشـت نیـز غیریکنواخـت خواهـد بـود. بنابراین تسـطیح دقیق زمیـن ضروری 
اسـت. بعـد از عملیات خـاک ورزی، برای تسـطیح و از بین بـردن ناهمواری های زمین 
از وسـیله ای بـه نـام تسـطیح کن یا لولـر)leveler( اسـتفاده می شـود )شـکل 2(. این 
وسـیله بـا فراهـم کـردن شـیب مناسـب بـرای آبیـاری و ایجـاد سـطحی همـوار برای 
تشـکیل فاروهـای )جـوی و پشـته( یکنواخـت، باعـث کاهش حـدود 30 تـا 50 درصد 
مصـرف آب آبیـاری می شـود. تـراز بودن زمیـن و فراهم کردن شـیب مناسـب آبیاری 
باعـث افزایش راندمان آبیاری و یکنواختی عمق کاشـت و سـبز شـدن هم زمان بوته ها 
می شـود. درنتیجـه عملیات داشـت و برداشـت نیـز با دقـت و سـهولت انجام می گیرد.

در تمـام لولرهـا تیغـه قابلیت تغییـر زاویه در دو جهـت افقی و عمـودی را دارد که 
بـر اسـاس میـزان ناهمـواری خـاک و حجـم خـاک جابجا شـده در سـطح مزرعـه این 

زاویه هـا قابـل تنظیم هسـتند.
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شکل 2- تسطیح کن )لولر( 

میـزان شـیب مطلـوب در آبیـاری جـوی و پشـته متناسـب بـا بافت خـاک* حدود 
0/2-0/1 درصـد اسـت و در غیـر ایـن صـورت قبـل از هرگونـه عملیات باید نسـبت به 
تسـطیح اولیـه اقـدام نمـود. تسـطیح اولیه مهندسـی با اسـتفاده از ادوات سـنگین و یا 

پـس از اجـرای شـخم عمیـق و بـا اسـتفاده از لولر لیـزری صـورت می گیرد.

* نکتـه: بایـد توجه داشـت که بـرای خاک های سـنگین شـیب کم تـر و برای 
خاک هـای سـبک شـیب بیش تـر بایـد در نظر گرفته شـود.

تکنیک دوم: روش کاشت 

تکنیک دوم در زمان کشت انجام می شود.

کاشت مکانیزه گندم

کاشت مکانیزه گندم آبی بسته به شرایط خاک، به سه صورت زیر انجام می شود:
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1- کاشـت بـر روی پشـته و آبیـاری نشـتی )فارویـی( بـرای خـاک و آب غیر شـور 
)3 )شکل 

2- کاشـت در کـف جویچـه و آبیـاری نـواری کـم  عـرض در خاک هـای شـور و 
غیرشور)شـکل ۴(

3- کاشت در زمین هموار بدون ایجاد فارو و آبیاری بارانی یا غرقابی
در کاشـت فارویـی از خطی کارهـای مجهز به فاروئر )جوی و پشـته سـاز( و کودکار 
اسـتفاده می شـود کـه به طـور هم زمـان کار ایجاد جوی و پشـته و کاشـت بـذر و کود 
را انجـام می دهـد. اسـتفاده از فـارو )جویچـه( بـرای آبیـاری خصوصاً زمانی که شـیب 
مناسـب فراهـم باشـد، بـه دلیـل انتقـال و توزیـع سـریع و یکنواخـت آب در مزرعـه و 
اسـتفاده از نشـت آب به جـای خیسـاندن کامل پشـته، تأثیر بسـیار زیـادی بر کاهش 

دارد. آب  مصرف 

 

شکل 3- خطی کار جوی و پشته ساز
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شکل ۴- خطی کار کفکار برای کاشت در داخل جویچه

کاشـت گنـدم با خطی کار کـف کار در داخـل جویچه های با عرض 60 سـانتی متر 
تأثیـر قابل مالحظـه ای )حدود 37 درصد( بر کاهش شـوری خاک بسـتر بـذر در زمان 
جوانه زنـی و رشـد گیاهچـه و افزایـش کارایی مصرف آب در شـرایط خاک های شـور و 

آب و هوای نیمه خشـک دارد.
قبـل از کار بـا بذرکار )خطـی کار( تنظیمات الزم از قبیل تراز بودن، عمق کاشـت و 
کالیبراسـیون )تنظیـم میـزان کاشـت بـذر و کـود در واحـد سـطح( و تنظیـم مارکـر 

)عالمت گـذار( دسـتگاه انجـام گیرد.
بـرای تـراز کـردن طولـی و عرضی دسـتگاه بـه ترتیب طول بـازوی اتصال وسـط و 
بـازوی هیدرولیـک سـمت راسـت تراکتـور تنظیـم می شـود. اگـر عـرض کار گاوآهن 
کم تـر از فاصلـه چرخ هـای عقـب تراکتـور باشـد)بطور مثـال در گاوآهن سـه خیش(، 
در زمـان تنظیـم تـراز عرضـی گاوآهن، چرخ های سـمت راسـت تراکتور باید در شـیار 
شـخم قبلـی قرار بگیـرد و بعد گاوآهن تراز شـود. تنظیم عمق کاشـت بـا تنظیم چرخ 
تثبیـت عمـق و تغییـر موقعیـت شـیاربازکن ها انجـام می گیـرد کـه بـرای ایـن کار از 

اهـرم دسـتی یا سیسـتم هیدرولیک اسـتفاده می شـود.
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کالیبراسیون بذرکار )تنظیم میزان کاشت بذر و کود در واحد سطح(
بـرای اطمینـان از صحـت مقدار بذر انتخاب شـده و یـا تغییر در میزان کاشـت بذر 
متناسـب بـا شـرایط مزرعـه، می تـوان بـذرکار را مطابق با میـزان دلخواه بـه روش زیر 

کالیبره کرد:
1- دسـتگاه خطـی کار را بـه تراکتـور وصـل کرده و حداقل یک سـوم مخـزن بذر و 

کـود را پـر کـرده و به طـور یکنواخـت در تمام طـول مخزن پخـش کنید.
2- دریچـه ریـزش بـذر از مخـزن را بـا جابه جایی صفحه کشـویی مخصـوص برای 

نـوع بذر موردنظـر تنظیم کنید )شـکل 5(.
3- فـالپ )زبانـه( زیـر موزع هـا را بـه وسـیله اهـرم مربوطه بـرای نوع بـذر تنظیم 
کنیـد. بـرای هدایت کنترل شـده بـذر خروجی از موزع هـا به داخل لوله های سـقوط، 
یـک دریچـه قابل تنظیـم بنام فـالپ در زیر هر موزع قـرار دارد. تمامی ایـن دریچه ها 
بـر روی یـک محـور سـوار بـوده و بـه وسـیله چرخـش آن، قابـل تنظیـم اسـت. محل 

قرارگیـری اهـرم در مدل هـای مختلـف بذرکار متفاوت اسـت.
۴- شاسـی قیفی هـای انتقـال بذر را با خـارج کردن پین های مربوطـه در دو طرف 
بـذرکار آزاد کرده و پایین بکشـید و سـینی مخصوص کالیبراسـیون را زیر خروجی بذر 

از موزع ها قـرار دهید.
5- درجـه اهـرم گیربکـس تنظیـم بـذر را طبـق جـدول مربوطـه بـر روی عـدد 
موردنظـر قـرار داده و بـا بسـتن مهـره در محـل خـود محکـم کنیـد. در صـورت نبـود 

جـدول، بـرای تنظیـم از درجـات پایین تـر گیربکـس شـروع کنیـد.
6- دسـتگاه را طـوری بـر روی زمیـن قـرار دهیـد کـه چرخ هـای حامـل آزادانـه 
بگردنـد. بـرای بـاال نگه داشـتن چرخ هـا، از اهـرم تنظیـم عمـق کاشـت یـا سیسـتم 

هیدرولیـک تراکتـور می تـوان اسـتفاده کـرد.
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شکل 5- اجزای خطی کار غالت برای تنظیم میزان بذر و کود مصرفی )کالیبراسیون(

7- از هنـدل مخصـوص بـرای گردانـدن محور گیربکـس به تعداد دور توصیه شـده 
در دفترچـه راهنمـا اسـتفاده نماییـد. در صـورت نبودن هنـدل یا دفترچـه، می توانید 
محیـط چـرخ محـرک بـذرکار را بـا یک متر نـواری اندازه گیـری کرده و چـرخ محرک 
گیربکـس بـذر را بـا دسـت بـه تعـداد دور معیـن )به طـور مثـال 1۴ دور( در جهـت 
پیشـروی تراکتـور بگردانیـد. حاصل ضـرب تعـداد دور گـردش چرخ در محیـط چرخ، 
نشـانگر طـول مسـافت فرضـی طی شـده توسـط بـذرکار خواهد بـود. با ضـرب کردن 
فاصلـه بیـن دو شـیاربازکن مجاور )فاصله ردیف های کاشـت( در تعداد شـیاربازکن ها، 
عرض کار بذرکار به دسـت می آید. حاصل ضرب مسـافت فرضی و عرض کار دسـتگاه، 
مسـاحت کشـت شـده بـه ازای بذور ریخته شـده در داخل سـینی خواهد بـود. به طور 
مثـال اگر محیـط چرخ 238 سـانتی متر و فاصله ردیف کاشـت 15 سـانتی متر و تعداد 
شـیاربازکن ها 20 عـدد باشـد، عـرض کار دسـتگاه 300 سـانتی متر و سـطح تقریبـی 
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مـورد کاشـت بـه ازای 1۴ دور چـرخ، 100 مترمربع خواهد شـد.
در روش کالیبراسـیون مزرعه ای، بجای اسـتفاده از هندل یـا گرداندن چرخ حامل، 
بـذرکار را درحالی کـه سـینی در زیـر موزع هـا قـرار دارد، در یـک طول معیـن به طور 
مثـال ۴0 متـر حرکـت داده و حاصل ضـرب مسـافت طـی شـده و عرض کار دسـتگاه، 

مسـاحت کشـت شـده بـه ازای بـذور ریخته شـده در داخل سـینی خواهد بود.
8- مقـدار بـذور ریختـه شـده از موزع هـا بـه داخل سـینی را جمـع آوری و توزین 
نمایید. این مقدار معادل بذر کاشـته شـده )بر حسـب کیلوگرم( در سطح محاسبه شده 
خواهـد بـود که می تـوان آن را به میـزان کاشـت در هکتـار )10000 مترمربع( تعمیم 

داد. در ایـن مثـال بـا ضـرب وزن به دسـت آمده در عدد 100 به دسـت می آید.
9- اگـر عـدد به دسـت آمده کم تـر از مقـدار موردنظـر باشـد، درجـه گیربکـس را 
کمـی زیادتـر و در صـورت بیش تر شـدن مقدار بـذر، درجـه گیربکس را کم تـر کنید. 
سـپس عملیـات مذکـور را مجـدداً انجـام دهیـد و ایـن عمل را آن قـدر تکـرار کنید تا 
بـه میـزان موردنظـر برسـید. در مورد تنظیـم میزان کـود نیز مطابق تنظیمـات فوق با 

گردانـدن چـرخ محرک گیربکـس کود عمـل نمایید.

*  نکتـه: دقـت کنیـد در هـر بـار تغییر درجـه گیربکس، شـاخص درجـه را به 
صفـر رسـانده و سـپس بـر روی درجه مـورد نظـر گیربکس قـرار دهید.

تنظیم عالمت گذار )مارکر(
بـرای اینکـه تمـام سـطح مزرعـه به صورت یکنواخت کاشـته شـود و یا قسـمتی از 
مزرعـه دو بـار کشـت نشـود، از عالمت گـذار یا مارکـر اسـتفاده می کننـد. مارکر میله 
اسـت قابـل تنظیـم که یک بشـقاب یا بیلچـه در انتهـای آن وجود دارد کـه هنگام کار 
بـا بـذرکار، بـر روی زمیـن افتـاده و بـا ایجاد شـیاری در خـاک، محل قرارگیـری چرخ 
جلـو تراکتـور را در حالت برگشـت مشـخص می کند. در هـر طرف بـذرکار یک مارکر 
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وجـود دارد کـه بر حسـب جهـت دور زدن تراکتور از هریک از آنها اسـتفاده می شـود.
بـرای محاسـبه طـول مارکـر مطابـق شـکل )6(، فاصلـه وسـط بـه وسـط دو چرخ 
جلـوی تراکتـور )A(، فاصلـه بیـن دوشـیاربازکن انتهایـی چپ و راسـت بـذرکار )D( و 
فاصلـه بیـن دو شـیاربازکن مجـاور کـه همـان فاصلـه ردیـف کاشـت اسـت )B( را 
اندازه گیـری کـرده و طبـق رابطـه )1(، نصـف اختـالف بیـن فاصلـه شـیاربازکن های 
انتهایـی بـذرکار و فاصلـه چرخ هـای جلـوی تراکتـور را بـا فاصلـه ردیف کاشـت جمع 

نمـوده طـول مارکـر )C( بـه دسـت می آیـد. 

                  

شکل 6- روش اندازه گیری طول مارکر

                           BADC +
−

=
2 رابطه 1(                                         
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تکنیک سوم: مدیریت تغذیه گیاهی 

تکنیک سوم در زمان کشت و در طول دوره رشد گیاه انجام می شود.
مـاده آلـی نه تنهـا تأمین کننده بخشـی از نیاز گیـاه به عناصر غذایی اسـت بلکه 
بـا تشـدید فعالیـت زیسـتی در خاک بـه چرخش بهتر مـواد غذایی کمـک می کند، 
از سـویی، مصـرف مـواد آلـی در خـاک، منجـر بـه بهبـود وضعیـت فیزیکـی خاک 
نیـز می شـود کـه ایـن امـر به نوبـه خود به رشـد و نمـو بهتر گیـاه کمـک می کند. 
اسـتفاده از کودهـای آلـی و حیوانـی بـا توجـه بـه وضعیـت خاک هـای کشـاورزی 
کشـور یکـی از اولویت های بهبود سـاختمان خـاک و تأمین عناصـر غذایی در طول 

دوره رشـد گیاه اسـت. 
میـزان مصـرف کـود آلـی بسـتگی بـه درجـه پوسـیدگی، میـزان عناصـر غذایـی، 
نسـبت کربـن بـه نیتـروژن و نـوع آن دارد. اگـر کـود آلی پوسـیده نباشـد بهتر اسـت 
چنـد مـاه جلوتـر بـا خـاک مخلـوط و بـا اعمـال رطوبـت مناسـب پوسـانده شـود. اگر 
کـود آلـی درجه رسـیدگی کافی داشـته باشـد می تـوان هم زمـان با عمل کاشـت آن 
را مصـرف نمـود. بهتـر اسـت کـود آلـی در عمـق مؤثر ریشـه با خـاک کامـاًل مخلوط 
شـود کـود دامـی پوسـیده قبـل از خاک ورزی در سـطح مزرعـه پخش و بـا کل خاک 
مخلوط می شـود. مقـدار نیتـروژن موجـود در کـود دامـی حتمـاً در توصیـه کـودی 

نیتـروژن در نظـر گرفتـه خواهد شـد.
برای اسـتفاده از کودهای شـیمیایی ابتدا بایسـتی از خاک نمونه مرکب تهیه شده و 
نتایـج آن مشـخص شـود. بـر اسـاس نتایـج به دسـت آمده مقادیـر کودهـای موردنیاز 
مشـخص و توصیـه می شـود کـه برخـی هنـگام کاشـت و برخـی دیگـر در طـول دوره 
رشـد اعمال می شـوند. کودهای فسـفاته و پتاسـه معموالً در هنگام آماده سـازی بستر 

کاشـت با خـاک مخلوط می شـوند.
کـود نیتروژنـه معمـوالً در چنـد نوبـت، هنگام کاشـت و بـه صورت سـرک در طول 
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فصـل رشـد اسـتفاده می شـود. یـک مرحلـه اسـتفاده از ایـن کـود در اواخـر اسـفند و 
تکمیـل پنجـه زنـی اسـت و مرحله ی دیگر در زمان تشـکیل خوشـه اسـت و همچنین 

زمـان اسـتفاده از سـرک ها به شـرح زیر اسـت:

سـرک اول در پاییـز می توانـد همـراه بـا کاشـت صـورت گیـرد یـا همـراه با  �
آبیـاری دوم در پاییـز در مـزارع دارای سیسـتم آبیـاری مجهـز مصـرف شـود. 

سـرک دوم نیتـروژن کـه معمـوالً در اواخر اسـفند انجام می شـود بهتر اسـت  �
از منبع سـولفات آمونیم باشـد.

در صـورت وجـود کمبـود هـر کـدام از عناصـر کم مصرف در مـزارع ایـن عناصر به 
مقـدار توصیه شـده قبـل از کاشـت بـه صـورت پایـه، از طریـق سیسـتم آبیـاری یـا از 

طریـق محلول پاشـی مصـرف خواهند شـد.
در مرحلـه تکمیـل پنجـه زنـی مقـدار ده لیتـر در هکتار اسـید هیومیـک از طریق 
سیسـتم آبیـاری مصـرف خواهـد شـد. محلول پاشـی با عناصـر میکرو با غلظـت 5 در 

هـزار و بـا رعایـت مـوارد ضـروری محلول پاشـی انجـام می گیرد.

تکنیک چهارم: نکات زراعی در مورد کاشت گندم

تکنیـک چهـارم در زمـان کاشـت انجـام می شـود و می بایسـت بـا مدیـر زراعـت 
شهرسـتان و محقـق مرکـز تحقیقـات در  خصـوص انتخاب رقـم مناسـب و موجود در 

منطقـه هماهنگـی الزم بـه عمـل آید.
اعمـال روش هـای زیـر بـه صـورت گام بـه گام در کاهـش مصـرف آب در مراحـل 

کاشـت گنـدم مؤثـر می باشـد:
1- اسـتفاده از علف کـش )بذرکـش( ترفـالن قبـل از آمـاده سـازی بسـتر بـذر 
)پری پالنتینـگ( بـه میـزان 2 لیتـر در هکتـار تـا عمـق 10 سـانتی متری خـاک برای 
از بیـن بـردن تخـم علف های هـرز در بهـار کـه بدیـن منظـور می بایسـت در بهـار 
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بعـد از پاشـش سـم مذکـور نسـبت بـه زیر خـاک نمـودن آن بـا ادواتی نظیر دیسـک 
اقـدام شـود تـا بدیـن طریق تخـم علف های هـرز بهـاره نابود شـده و از هـدر رفت آب 

ذخیره شـده در مزرعـه و آب آبیـاری جلوگیـری شـود.
2- انتخـاب زمیـن مناسـب با بافت نیمه سـنگین جهت نگهداری مناسـب ظرفیت 
مزرعـه کـه بافـت لومـی- رسـی مناسـب تر خواهـد بـود. انتخـاب بافـت خاک بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت زیرا خاک های سـبک مانند شـنی- لومی و یا شـنی بـه هیچ وجه 
مناسـب کشـت گنـدم نبـوده و ظرفیت نگهـداری آب کم تری در خود داشـته و بسـیار 
نفوذپذیـر هسـتند ولی خاک هـای با بافت نیمه سـنگین ظرفیت نگهـداری آب باالیی 
داشـته و آب را دیـر از دسـت داده و در اختیـار گیـاه قـرار می دهنـد. عیـب عمده این 
خاک هـا سـله بسـتن و دیـر جوانـه زدن بـذر گنـدم در آن ها اسـت کـه بـا تلفیقی از 

کودهـای دامـی این مـورد قابل جبران اسـت.
3- انجـام آزمـون خـاک و تأمین عناصـر پرمصرف و کم مصـرف موردنیـاز گندم به 
خصـوص عناصـر پرمصـرف ازت و پتـاس و کم مصـرف روی، بـور و آهـن. در یک خاک 
زراعـی گنـدم عمدتاً بـه عناصـر ازت و پتاس بیش تر از فسـفر نیازمند اسـت. کودهای 
پتاسـه بـا در نظـر گرفتـن آزمون خـاک و با بنیـان گوگردی )سـولفاته( مصرف شـوند 
نظیـر سـولفات پتاسـیم. کودهـای ازتـه نیـز بهتـر اسـت ترجیحاً بـه صورت سـولفات 
آمونیـوم )بـا بنیـان گوگردی( و در الویـت دوم به صـورت اوره مصرف شـوند. از کاربرد 
کـود ازتـه بـه صورت نیتـرات آمونیوم بـه علت ایجاد شـوری در خاک خودداری شـود. 
در مـورد سـایر عناصـر کم مصـرف اسـتفاده از آنها به صـورت محلول پاشـی در هنگام 

پنجـه زنـی در بهـار و بـا انجام آزمـون خاک مجاز اسـت.
اسـتان  در  مختلـف  اقالیـم  کاشـت  تاریـخ  بـذر و  مناسـب  تراکـم  انتخـاب   -۴
آذربایجان شـرقی دارای اهمیـت بسـیار زیادی اسـت زیرا کاشـت زودهنـگام، گندم را 
بـا دماهـای بـاالی اوایـل پاییز مواجه نمـوده و گیاهچه هـای به وجود آمـده از نزوالت 
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جـوی بی بهـره شـده و ضعیف و پژمـرده خواهند شـد. کاشـت دیرهنگام یـا کرپه نیز 
باعـث عـدم سـبز یکنواخت مزرعـه و مواجهه بوته ها با سـرمای زودرس پاییزه شـده و 
قسـمتی از مزرعـه آسـیب جدی خواهـد دید. بنابرایـن رعایت دقیق تاریخ کاشـت در 
سـبز یکنواخـت مزرعه مؤثر بـوده محصول مناسـبی را تضمین خواهد نمـود. بهترین 
تاریـخ کاشـت گنـدم آبی در شـرایط آب و هوای سـرد آذربایجان شـرقی، 10 مهر الی 

10 آبـان ماه اسـت.
تراکـم بـذر در هنـگام کاشـت بـا در نظـر گرفتـن وزن هـزار دانـه طـوری در نظـر 
گرفتـه شـود کـه تعـداد گیاهچه هـای گنـدم در هـر مترمربـع از 500 عـدد بیش تـر 
نباشـد چـرا کـه باعـث رقابـت بـرای مصـرف آب در بیـن بوته هـا گردیـده و ضعـف 

بوته هـا را بـه دنبـال خواهـد داشـت.
5- عمـق کاشـت بـذر گنـدم حداکثر تـا 5 سـانتی متر در نظـر گرفته شـود. عمق 
سـطحی کاشـت باعث پوسـیده شـدن بذر توسـط امراض قارچی شـده و کاشت بسیار 
عمیـق نیـز باعـث عـدم سـبز مناسـب مزرعـه و عـدم دریافـت نـور، حـرارت و رطوبت 
کافـی بـرای بـذور خواهـد شـد. در نظـر گرفتـن عمق مناسـب می تواند سـطح سـبز 

مناسـب و یکنواخـت را در مزرعـه تضمیـن کند.
6- انتخـاب بذر اصالح شـده مناسـب بـرای مناطق سردسـیر مانند ارقام پیشـگام، 
حیـدری و میهـن. ایـن ارقـام بـرای مناطـق سـرد اصالح شـده و سـازگاری یافته انـد، 
کودپذیـر بـوده و تنـاژ بـاالی 5 تـن در هکتـار بـا ۴ تا 5 بـار آبیـاری را دارنـد. در برابر 

ورس مقـاوم و در برابـر زنـگ زرد نیمـه مقاوم هسـتند. 
7- بـه رعایـت صحیـح تنـاوب زراعـی و قـرار دادن کشـت گندم بعـد از محصوالت 

وجینـی ماننـد سـیب-زمینی و چغنـدر قنـد و یا بعـد از کلزا توجـه نمود.
گیاهـان وجینـی در عمـق بیش تـری از خـاک مـواد غذایـی را مـورد اسـتفاده 
قرار می دهنـد ولـی چـون گنـدم ریشـه افشـان و سـطحی دارد، می توانـد از مـواد 

موجـود در عمـق مناسـب ریشـه بهره بـرداری نمایـد.
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تکنیک پنجم: مدیریت آب و آبیاری 

تکنیک پنجم در زمان کشـت و در طول دوره رشـد گیاه انجام می شـود، اجرای این 
تکنیـک بـا توجه به شـرایط و امکانـات زارع بوده و همچنیـن تابع شـرایط آب و هوایی 

اسـت و بـا هماهنگی متخصص آبیـاری از مرکز تحقیقات مراحل تعیین می شـود.

مراحل آبیاری گندم آبی

مراحـل رشـد فنولوژیکی گنـدم عبـارت  از: جوانه زنـی، پنجه زنی، تشـکیل روزت، 
سـاقه رفتـن، ظهور سـنبله، گلدهی و تشـکیل سـنبله )دانه بسـتن( اسـت. در اسـتان 
آذربایجـان شـرقی معمـوالً گنـدم آبی در چهـار مرحله آبیاری می شـود تـا بیش ترین 
عملکـرد مشـاهده شـود. بـرای ایـن مهم الزم اسـت آبیـاری در مراحلی از رشـد که به 
کمبـود آب حسـاس اسـت صـورت پذیـرد تـا گیاه بـا کم ترین تنـش مواجه شـود. در 

ادامـه توضیحـات مربـوط به چهـار مرحله آبیاری بیان شـده اسـت.
1- اولیـن آبیـاری کـه بـه خـاک آب معـروف اسـت معمـوالً قبـل از کشـت و یـا 
بالفاصلـه بعـد از کاشـت صـورت می پذیرد. در آبیاری قبل از کاشـت بایسـتی عملیات 

کشـت بعـد از رسـیدن رطوبـت خـاک بـه ظرفیت حـد مزرعـه ای صـورت پذیرد.
2- دومیـن آبیـاری بعـد از تکمیـل پنجه زنـی و شـروع سـاقه دهـی و زمانـی کـه 
ارتفـاع بوتـه حـدود 15 تـا 20 سـانتی متر اسـت بایسـتی انجـام شـود تـا منجـر بـه 
افزایـش تعـداد سـنبله ها و سـنبلچه ها در سـنبله شـود. زمـان تقریبی این آبیـاری از 
اواسـط اسـفند تا اوایـل فروردین مـاه خواهد بود که البتـه شـرایط آب و هوایی منطقه 
نظیـر درجـه حـرارت و میـزان بارندگی هـا بـر زمـان دقیـق آن تأثیـر خواهد داشـت.

گلدهـی  شـروع  بـا  همزمـان  سـنبله ها و  ظهـور  از  بعـد  آبیـاری  سـومین   -3
صورت می پذیـرد کـه ایـن آبیـاری در طـول سـنبله ها و تعـداد دانـه در سـنبله نقش 
بسـزایی دارد. ایـن نوبت آبیـاری از اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشـت انجام می شـود.

۴- آبیـاری چهـارم همزمان با پر شـدن دانه ها درون سـنبله ها صـورت می پذیرد و 
از آن به عنـوان دان آب هـم یـاد می شـود. ایـن آبیـاری منجر بـه افزایـش وزن دانه ها 

شـده و از چروکیدگی آن هـا جلوگیری می کند.
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 نحوه اندازه گیری آب ورودی به مزرعه

آب داده شـده بـه مزرعـه را بـه طـرق مختلـف می تـوان اندازه گیـری کـرد کـه به 
سـه روش عمـده آن اشـاره می شـود:

کنتـور: یکـی از متداول تریـن تجهیـزات بـرای اندازه گیـری مسـتقیم حجـم آب 
مصرفـی کنتـور اسـت کـه میـزان حجـم آب عبـوری اندازه گیـری و ثبـت می شـود 
)شـکل 7(. چنانچـه آب مصرفـی از چـاه و توسـط لوله به مزرعـه انتقال یابـد، با کنتور 

نصب شـده بعـد از دهانـه چـاه دبـی آن اندازه گیـری می شـود.

شکل 7- کنتور مکانیکی آب نوع سرعتی

 WSC فلـوم ها: یکـی از ابزارهـای اندازه گیری دبـی جریان در انهار روباز اسـت 
کـه توسـط موسسـه تحقیقـات فنی و مهندسـی کشـاورزی طراحی، سـاخت و کالیبره 
شـده اسـت )شـکل 8(. ایـن فلـوم هـا در سـایزها و ابعـاد مختلفـی تهیه شـده اند. بـا 
داشـتن ارتفـاع جریـان عبـوری در محل اشـل H (cm)، می توان از هریـک از معادالت 

فلـوم مربوطـه دبـی جریان عبـوری )Q( را برحسـب لیتـر در ثانیه محاسـبه نمود.
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شکل 8- نمونه ای از WSC فلوم کارگذاری شده در مسیر نهر طبیعی

اندازه گیـری بـه روش جـت در لوله های افقـی: در ایـن روش، بـا بکارگیری 
یـک گونیـای فلـزی یـا چوبـی کـه بـازوی کوتـاه آن دارای طـول ثابـت یـک فـوت یا 
اسـت،  تـا 150 سـانتی متر  آن 100  بلنـد  بـازوی  )30/۴8 سـانتی متر( و  اینـچ   12

اندازه گیـری دبـی جریـان انجـام می شـود )شـکل 9(.

شکل 9- اندازه گیری به روش جت جریان در لوله افقی
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در آبیـاری مـزارع گنـدم کـه معموالً به صورت انتها بسـته هسـتند، زمانـی که آب 
بـه انتهـای مزرعـه رسـید، آبیـاری قطع می شـود. آبیـاری سـنتی در مـزارع گندم که 
کشـت در آن هـا به صـورت دسـت پـاش اسـت، معمـوالً به صـورت نـواری و در برخی 
مـوارد به صـورت کرتـی صـورت می پذیـرد ولـی چنانچـه عملیـات کاشـت به صـورت 
مکانیـزه و توسـط بذرکار فاروئـر دار انجام پذیرد، در آن صـورت روش آبیاری به صورت 
نشـتی )جـوی و پشـته ای( خواهد بود )شـکل 10(. جهت صرفه جویـی در مصرف آب، 
توصیـه می شـود کـه آبیـاری در زمان هایـی صـورت پذیرد کـه درجه هوا خیلـی زیاد 

نیسـت ماننـد اوایـل صبـح یا عصـرگاه تا از تبخیر آب از سـطح مزرعه کاسـته شـود.

شکل 10- آبیاری سنتی نواری )باال( و آبیاری نشتی با ایجاد فارو توسط بذرکار )پایین(
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تکنیک ششم: مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز 

تکنیـک ششـم در مـزارع گنـدم هم زمان بـا مراحل تهیه زمین و بسـتر کاشـت در 
پاییـز، آغـاز و در طـول مراحـل رشـدی محصـول ادامـه می یابـد. بـا توجه بـه اهمیت 
رعایـت بهداشـت مـزارع و جلوگیـری از مخاطـرات زیسـت محیطی، تأکیـد می شـود 
کـه مدیریـت آفـات و بیماری هـا و علف های هرز مـزارع حتماً با مشـورت کارشناسـان 

حفـظ نباتـات و محققین مرکـز تحقیقات کشـاورزی انجـام گیرد.

علف های هرز گندم

شـناخت دقیـق علف های هـرز و آشـنایی بـا دوره زندگـی آنهـا، به کشـاورزان این 
امـکان را می دهـد تـا بـا مدیریـت علمـی، موجـب افزایش محصـول شـوند. همچنین 
بـا اسـتفاده مؤثـر سـموم و خـودداری از مصـرف بی رویـه آن هـا، از بـروز مقاومـت در 
علف های هـرز جلوگیـری نماینـد. علف های هـرز گنـدم بـر اسـاس نـوع بـرگ بـه دو 

گـروه زیر تقسـیم می شـوند:
علف های هـرز باریـک بـرگ: یـوالف وحشـی، علـف پشـمکی )برومـوس(،  �

چـاودار، جـودره، فاالریـس، چچـم و دم روباهـی )شـکل 11(.
علف های هـرز پهن بـرگ: خـردل وحشـی، پیچـک صحرایـی، علـف هفـت  �

بنـد، گل گنـدم، سـلمه تـره، خاکشـیر، ماشـک، بـی تـی راخ، خلـر وحشـی، تلخه، 
شـیرین بیان و خارشـتر )شـکل 12(.
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شکل 11- علف های هرز باریک برگ گندم
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شکل 12- علف های هرز پهن برگ گندم

هـدف از مدیریـت و مهـار علف های هرز، ریشـه کنی کامـل آنها نیسـت، بلکه مهار 
در حـد مطلـوب اسـت. برای این منظـور روش های مختلفـی وجود دارد:

1- پیشگیری
تحـت نظارت قرار دادن مزارع و آماربـرداری دوره ای از علف های هرز در تعیین نوع 
علف های هـرز، روش و زمـان کنتـرل آنها بسـیار اهمیت دارد. اسـتفاده از بذور سـالم و 
گواهـی شـده، اسـتفاده از ادوات کشـاورزی عـاری از علف هـرز، اسـتفاده از کود دامی 
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پوسـیده و حتی المقـدور اسـتفاده از آب فاقـد آلودگی بـه بذور علف های هـرز از نکات 
مهمـی هسـتند که در بهداشـت مزارع گندم بایسـتی مدنظر قـرار گیرند.

2- روش های زراعی
کشـت گنـدم در تنـاوب بـا سـایر محصـوالت و خـودداری از کشـت متوالـی آن از 
مؤثرتریـن روش هـای مبـارزه بـا جمعیـت علف های هرز مزارع اسـت. بهتریـن تناوب، 
تنـاوب محصـوالت تابسـتانه یک سـاله ازجملـه کلـزا و سـیب زمینی بـا گنـدم اسـت. 
همچنیـن آیش گذاشـتن زمین، تهیه بسـتر مناسـب برای کشـت و ضدعفونـی بذور از 

اهمیـت ویـژه ای برخوردارند.
3- روش های مکانیکی

سـبز  بـه  می تـوان  گنـدم  کشـت  از  قبـل  قابل اجـرا  مکانیکـی  روش هـای  از 
زدن  شـخم  بالفاصلـه  کشـت و  از  قبـل  آبیـاری،  طریـق  از  علف های هـرز  نمـودن 
سـطحی علف های هـرز می تـوان اشـاره نمـود. بوجـاری بـذور قبـل از کاشـت و انجام 

از روش هـای دیگـر کنتـرل مکانیکـی اسـت. مخلوط کشـی در مـزارع کوچـک، 
4- مبارزه شیمیایی

در سـال های اخیـر جهـت کنتـرل علف های هـرز سـموم جدیـد و کم خطرتری به 
ثبـت رسـیده اسـت، با این حـال توصیه می شـود که سم پاشـی در زمان توصیه شـده 
)بـا توجـه بـه دوره رشـدی محصـول یـا علف هـرز( و بـا دزهای ارائه شـده و بـه روش 

مناسـب و اصولی انجـام گیرد.
اسـتفاده از علف کش های پیش رویشـی نظیر پنتر به میـزان 2/5-2 لیتر در هکتار 
پـس از انجـام عملیـات کاشـت و قبل از سـبز شـدن مزرعـه، در کنترل هردو گـروه از 
علف های هـرز باریـک بـرگ و پهن بـرگ مؤثـر اسـت. بـرای کنتـرل علف های هـرز 
باریـک برگ، سـموم آکسـیال بـه میزان 1/2-1 لیتـر در هکتار به صورت پس رویشـی 
از مرحلـه 3 برگـی تـا طویل شـدن سـاقه گنـدم و تاپیـک بـه میـزان 0/8-0/6 لیتر در 
هکتـار از مرحلـه 3 برگـی تا اواخـر پنجه زنی علف هـرز و جهت کنتـرل علف های هرز 
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پهن بـرگ، اسـتفاده از سـمومی چـون توفـوردی بـه میـزان 1/5-1 لیتـر در هکتـار به 
صـورت پـس رویشـی و در مرحلـه ۴-2 برگـی شـدن علف هـرز و گرانسـتار بـه میزان 

25-20 گـرم در هکتـار از ابتـدا تـا انتهـای پنجه زنـی گندم توصیه می شـود.

آفات گندم

محـدود بـودن دامنـه میزبانـی آفات غـالت و مکان زمسـتان گذرانـی تعداد زیـادی از 
آنهـا کـه در خـاک و بقـــایای محصـول صورت می گیـرد، موجـب می شـود کـه جمعیت 
اکثـر ایـن آفـات، بـا تنـاوب زراعـی و انجـام عملیـات زراعـی پـس از برداشـت، بـه مقدار 
قابل توجهـی کاهـش یابنـد. علی رغـم ایـن مسـئله، حـدود 15 گونـه از حشـرات زیان آور 
گنـدم را می تـوان نام برد که به عنـوان آفات درجه اول و دوم، زیـان اقتصادی قابل توجهی 

بـه ایـن محصـول وارد می کننـد که مهم تریـن ایـن حشـرات زیـان آور عبارتند از:
1- سن گندم

سـن گنـدم بـا تغذیـه از گنـدم و جـو در مراحـل مختلف رویشـی موجـب کاهش 
عملکـرد )خسـارت کمـی( و از بیـن بردن خاصیـت نانوایی )خسـارت کیفی( می شـود 
)شـکل 13(. جلوگیـری از کشـت گندم و جـو در مراتع تخریب شـده و اختصاص دادن 
اراضـی دیـم کـم بازده به کشـت گیاهان مناسـب دیگـر، در کاهش جمعیـت این آفت 
بسـیار مؤثـر اسـت و الزم اسـت به عنـوان یک راهکار اساسـی، مـورد توجـه قرار گیرد. 
همچنیـن روش هـای کنتـرل زراعـی از قبیـل برداشـت زودهنـگام، زود کاشـتن و یـا 
کاشـت واریته هـای مقاوم تـر، مبـارزه بـا علف های هـرز، تناوب کشـت بـا محصوالتی 
غیـر از غـالت، بـه زراعی در کشـت غالت کـه باعث می شـود گیاه بهترین رشـد و نمو 
را داشـته و درنتیجه زودتر برداشـت شـود. سـن گندم دشـمنان طبیعی فراوانی دارد و 
در بیـن آنهـا زنبورهـای پارازیتوئیـد تخـم و مگس های پارازیتوئید سـن گنـدم از نظر 

کاهـش جمعیـت این آفـت از اهمیـت بیش تـری برخوردارند.
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شکل 13- برخی از مراحل مختلف زیستی و نحوه خسارت سن گندم )از باال چپ به راست: تخم سن گندم، 
سن مادر، پوره سن گندم(

راهکارهـای توصیه شـده بـرای مدیریـت منطقـی کنتـرل آفـات در مـزارع گنـدم 
کشـور، مبتنـی بـر اسـتفاده از روش هـای غیـر شـیمیایی اسـت. کنتـرل شـیمیایی 
سـن گندم بـه عنـوان مهم ترین آفت زیـان آور مزارع گنـدم و جو کشـور، از این قاعده 
مسـتثنی اسـت. بـرای تصمیم گیـری در خصوص ضـرورت یا عدم ضرورت سم پاشـی، 
تعییـن تراکـم جمعیت سـن گندم و روش نمونه بـرداری اهمیت زیادی دارد. سـمومی 
کـه پـس از بـرآورد دقیـق جمعیـت آفت و تشـخیص ضرورت مبـارزه توصیه می شـود 
فنیتروتیـون، فنتیـون، تـری کلرفـون، دلتامترین هسـتند. طبق بررسـی های محققین 
انتخابی تریـن حشـره کش بـرای کنتـرل سـن مـادر و پوره هـا تـری کلرفـن اسـت که 

اثـرات چنـدان نامطلوبی روی دشـمنان طبیعـی ندارد.
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2- راست باالن زیان آور گندم
تاکنـون چندیـن گونـه ملـخ از مـزارع گنـدم جمـع آوری و شناسایی شـده اند. در 
بیـن ایـن ملخ هـا، گونه هـای ملـخ مراکشـی، ملـخ صحرایـی و ملـخ آسـیایی، حائـز 
اهمیت هسـتند )شـکل 1۴(. در مدیریـت تلفیقی ملخ هـای بومی زیان آور، شناسـایی 
کانون هـا و مناطـق نشـو و نمـای ایـن ملخ هـا و انهدام ایـن کانون هـا اهمیـت فراوانی 
دارد. عملیـات دیده بانـی و مبـارزه بـا ملخ هـای بومی و ملخ صحرایی در سـطح کشـور 
توسـط عوامـل اجرایـی سـازمان حفـظ نباتـات صـورت می گیـرد. در صـورت طغیـان 
ایـن گـروه از آفـات، محلـول پاشـی سـموم فنیتروتیـون و دیفلوبنـزورون و یا اسـتفاده 
از طعمـه مسـموم دیازینـون بـه مقـدار 50-25 کیلوگـرم در هکتـار به محـض خروج 

پوره هـا تـا زمـان ظهـور ملخ هـای کامـل، انجـام گیرد.

 

شکل 1۴- ملخ های زیان آور گندم
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3- شته های زیان آور گندم
شـته های زیـان آور غـالت از آفـات درجـه دوم مزارع غـالت به شـمار می آیند. در 
بعضی سـال ها جمعیت و خسـارت برخی از گونه ها مخصوصاً شـته روسـی  )شکل 15( 
گنـدم افزایـش یافتـه و خسـارت قابل توجهـی بـه مـزارع گنـدم و جـو وارد می کننـد. 
ایـن شـته ها عـالوه بـر خسـارت مسـتقیمی کـه دارنـد، ناقـل برخـی از بیماری هـای 
ویروسـی گنـدم و جـو نیز به شـمار می آینـد. اسـتفاده از ارقـام مقاوم یکـی از بهترین 
روش هـای کنتـرل شـته های غـالت خصوصـاً شـته روسـی گنـدم اسـت. از میـان 
حشـرات شـکارگر، کفشـدوزک ها و بالتوری هـا در کاهـش جمعیـت شـته های غالت 
 )Syrphidae( نقـش مؤثـری دارنـد و نیـز الرو گونه هـای مختلفـی از مگس هـای گل
از شـکارگرهای خـوب شـته های غـالت بـه شـمار می آینـد. آلودگـی مـزارع غالت به 
شـته روسـی گندم از حاشـیه مزارع شـروع می شـود و بـا بازدیدهای منظم مـزارع، در 
صـورت مشـاهده آلودگـی شـدید، می تـوان حاشـیه این مـزارع را بـه صورت نـواری با 
آفت کش هـای سیسـتمیک نظیر پریمـور، دیمتـوات و متاسیسـتوکس در اوایل ظهور 

سـنبله ها سم پاشـی نمـود.

شکل 15- شته های زیان آور گندم و خسارت آنها بر روی برگ و سنبله
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ادامه شکل 15- شته های زیان آور گندم و خسارت آنها بر روی برگ و سنبله

4- تریپس گندم
تریپـس گنـدم در اکثـر مناطـق کشـور وجـود دارد )شـکل 16(. تغذیـه ایـن آفت 
باعـث کوتـاه مانـدن و پیچیدگـی سـنبله ها و کـج و معوج شـدن ریشـک ها می شـود. 
خسـارت تریپـس گنـدم کاهش وزن دانه هـا را به همراه داشـته و کاهـش محصول در 
اثـر خسـارت آن  تـا 2۴ درصـد نیـز گزارش شـده اسـت. چنانچـه تراکـم پوره های آن 
10 عـدد در هـر سـنبله باشـد در گنـدم آبـی 0/8 درصـد و در گنـدم دیم تـا 1 درصد 
وزن محصـول در اثـر خسـارت ایـن آفـت کاهـش می یابـد. شـخم پـس از برداشـت 
محصـول، انهـدام بقایـای گیاهـی و تنـاوب زراعـی از روش هـای مناسـب کنتـرل این 
آفـت اسـت. سم پاشـی اختصاصـی علیـه آن ضـروری نبـوده و سم پاشـی های متداول 

علیـه پوره هـای سـن گنـدم در کاهـش جمعیـت آن مؤثر اسـت.
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شکل 16- از چپ به راست؛ پوره تریپس گندم، تریپس گندم و خسارت تریپس به خوشه

بیماری های گندم

بیماری های مهم گندم به شرح زیر است:
1- زنگ های گندم

زنگ هـای گنـدم )زنـگ زرد، زنـگ قهـوه ای و زنـگ سـیاه( ازجملـه بیماری هـای 
مهـم ایـن محصـول هسـتند کـه در کشـور مـا زنـگ زرد در درجـه اول اهمیـت قـرار 
داشـته، زنـگ قهـوه ای در مرتبـه دوم و زنـگ سـیاه از اهمیت کم تری برخوردار اسـت 
)شـکل 17(. در صورتـی که دمـای هوا بین 15-10 درجه سـانتی گراد بـوده و رطوبت 
کافـی نیـز وجـود داشـته باشـد آلودگـی زنگ زرد به سـرعت گسـترش می یابـد و این 
بیمـاری در مقایسـه بـا زنگ هـای قهـوه ای و سـیاه بـه دمـای پایین تـری نیـاز دارد. 
اسـتفاده از واریته هـای مقـاوم، نیمـه مقاوم یـا متحمل، رعایت زمان کاشـت مناسـب 
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بسـته بـه شـرایط آب و هوایی منطقه و تراکم مناسـب بوتـه )حتی االمکان اسـتفاده از 
مقادیـر کم تـر بـذر در واحـد سـطح( از روش های مهـم پیشـگیری از این بیمـاری به 
شـمار می رونـد. کانون کوبـی بـه محـض مشـاهده اولیـن عالئـم آلودگـی و در صورت 
شـیوع آلودگـی سم پاشـی با سـموم رایـج ازجملـه آلتو، فولیکـور، تیلـت و ایمپکت-آر 

اسـت. قابل اجرا 

 

شکل 17- زنگ های گندم

2- سیاهک های گندم
سـیاهک ها از بیماری هـای مهـم و شـایع گنـدم در اکثـر مناطـق کشـور بـوده و 
منجـر بـه کاهـش میـزان محصـول و پاییـن آمـدن کیفیـت آن می شـوند. در ایـران 
پنـج نوع بیماری سـیاهک گزارش شـده اسـت کـه مهم تریـن آن ها، سـیاهک پنهان، 
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سـیاهک پنهان پاکوتاه و سـیاهک آشـکار اسـت )شـکل 18(.  اسـتفاده از ارقام مقاوم 
بهتریـن روش جهـت کنترل بیماری های سـیاهک بـوده و ضدعفونی بذر با اسـتفاده از 
سـموم سـومی-ایت )Sumi-8(، ویتاواکـس یا کاربوکسـین تیرام و نیـز عملیات زراعی 
همچـون تنـاوب بـا گیاهـان غیرمیزبـان، تغییـر عمـق و تاریـخ کاشـت، انجـام شـخم 
عمیـق )بـه عمـق 20-15 سـانتی متر( در پیشـگیری از ایـن بیماری هـا مؤثر اسـت.

   

شکل 18- از باال به پایین؛ سیاهک  آشکار گندم و سیاهک پنهان پا کوتاه
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3- بالیت فوزاریومی خوشه
ایـن بیمـاری ناشـی از چندگونـه قـارچ فوزاریوم اسـت و وقتی کـه بارندگی نسـبتاً 
طوالنـی در زمـان گل دهـی اسـتمرار یابـد یـا رطوبـت بـاالی 90  درصـد باشـد گل، 
گلـوم و دیگـر بخش هـای سـنبلچه آلـوده می شـود )شـکل 19(. دانه هـای حاصـل از 
گیاهـان بیمـار خشـک و چروکیده انـد و حـاوی زهرابه هایی هسـتند که برای انسـان و 
دام مضر اسـت. اسـتفاده از ارقـام متحمـل و خـودداری از کشـت ارقـام حسـاس و عدم 
کشـت گنـدم بـا ذرت و سـایر گرامینه هـا، اسـتفاده از بـذور سـالم، گواهـی شـده و 
ضدعفونی شـده و عـدم انتقال بذور اسـتحصالی از مـزارع آلوده به سـایر مناطق موجب 
پیشـگیری از ایـن بیمـاری می شـود. بر حسـب ضـرورت اسـتفاده از سـموم قارچ کش 

توصیه شـده در مرحلـه گل دهـی همچـون آلتوکمبـی و تیلـت توصیه می شـود.

شکل 19- بالیت فوزاریومی گندم
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4- بیماری سپتوریوز
عالئـم  می سـازند.  آلـوده  را  گیـاه  هوایـی  بخش هـای  تمامـی  بیمـاری  ایـن 
آلودگی هـای اولیـه لکه هـای کلروتیـک تخم مرغـی تـا دراز و کشـیده ای هسـتند که 
چنانچـه توسـعه یابنـد مرکـز آنهـا کم رنـگ و کاهـی رنگ شـده نکروتیـک می شـود 
)شـکل 20(. آلودگی هـای اولیـه بـر روی برگ هـای پایینـی مشـاهده می شـود که در 
صـورت مسـاعد بـودن شـرایط محیطـی )دمـای 15-10 درجـه سـانتی گراد، رطوبت 
طوالنـی مـدت و هوای ابـری( عالئم روی برگ های باالتر و خوشـه نیز ظاهر می شـود. 
بـا شـخم عمیـق و به موقـع و از بیـن بـردن بقایـای گیاهـی، کشـت ارقـام متحمـل و 
خـودداری از کشـت ارقـام زودرس، رعایت تنـاوب زراعی و آیش و درنهایت اسـتفاده از 
سـموم مـورد مصـرف بـرای کنترل زنگ هـای گیاهـی در مرحله تورم خوشـه می توان 

از شـیوع ایـن بیمـاری جلوگیـری نمود.
   

شکل 20- از چپ به راست لکه برگی سپتوریا و سپتوریای گندم






