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  مقدمه 
   :گندم نانسازگاري  گستره کشت و ،قدمت

درجـه   40تـا   27درجـه شـمالی و    60تـا   30( مـی باشـد  خنک  معتدل والیم مناسب اق ،زراعت گندم   
 ارقـام  .گـزارش شـده اسـت   ) تبت (متري  4570اما کشت گندم از سطح دریاهاي آزاد تا ارتفاع )  جنوبی

ـ رشد و تولید محصول دار امکانمتر  میلی 1750میلی متر تا  250مختلف آن در مناطق با بارندگی  بـا   .دن
در هـر مـاه    حصول آن در مناطق زراعی در سطح دنیا همزمانبرداشت م ،توجه به گستردگی زراعت گندم

   .گرددانجام می تواند از سال 
هـاي دیگـر و    در ایران زراعت گندم به دلیل سهمی که در تأمین غذاي مردم و نیزکمک بـه زراعـت           

اختصـاص  کشور را به خـود   کشاورزياراضی % 50تحکیم زیربناي اقتصادي کشور دارد به تنهایی بیش از 
  .داده است

 زمسـتانه و بـا عـادت هـاي رشد   روي ارقام بر براساس تجارب حاصل از اجراي آزمایشات مختلف       
از  کشور، مناطق کشـت گنـدم کشـور    تحقیقاتی هاي ایستگاه  33طی سالهاي متمادي در در بهاره گندم 

  .استده شبه چهار اقلیم اصلی بزرگ تقسیم  ،ها و ارقام زراعی رشد واریتهعادت هوایی و  نظر آب و
  ) اي در سواحل خزر اراضی جلگهشامل (اقلیم بزرگ گرم ومرطوب  - 1
 )جنوب و جنوب غربی کشور شامل مناطق (اقلیم بزرگ گرم وخشک  - 2

 ) پراکنده در غرب و شرق کشور و مناطقی  و  يمرکزشامل مناطق (اقلیم بزرگ معتدل  - 3

 ) و مرکز کشور  ، شرقشمال غربدر  شامل مناطقی(قلیم بزرگ سرد ا - 4

در  بنـابراین، . اصلی فوق داراي عوامل محدود کننده مختلف در زراعت گندم هسـتند الیم کدام از اق هر    
هـاي   اسـاس مطالعـات و بررسـی    بـر  .باشند متفاوتی قابل توصیه می ارقامهاي کشت وکار و  هر اقلیم شیوه

   :عبارتند ازگندم مهم مؤثر در تولید  عوامل، انجام شده محققان 
  گیاه وخصوصیات ژنتیکی آن  - 1
 عوامل محیطی  - 2

 ) زراعی  به(  مدیریت مزرعه - 3

 اجتماعی و اقتصادي  عواملسیاستگذاري و  - 4

خصوصـیات ژنتیکـی آن  و عوامـل محیطـی       آنچه که به طور خالصه در خصوص گیاه و  
هـاي تحقیقـاتی گنـدم در     طرحهـا و پـروژه  است که نتایج حاصل از اجراي آن توان ذکر کرد  می

رقـم اصـالح    53منجر بـه معرفـی     ،رسد سال می 50مختلف کشور که به بیش از  الیم اق نقاط و
بـا پتانسـیل تولیـد بـاال و داراي سـازگاري و       1360-92در بـازه زمـانی    شده گندم نان و دوروم 

هاي مختلف زنـده   دودکننده و تنشاصلی که هرکدام داراي عوامل مح الیم پایداري عملکرد در اق
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  ،)SR(، زنـگ سـیاه   )LR(اي  ، زنـگ قهـوه  )YR(مثـل زنـگ زرد   مهـم  اي قارچی هشامل بیماری
 هـاي غیـر   و و نیـز تـنش  )  Scab(فوزاریوم سنبله  ،)PM(، سفیدك سطحی ).Sept(سپــتوریوز

عارضـه جوانـه    ،بهـاره  سرماي دیـررس  ،خشکی آخر فصل ،شوري خاك و آب و گرما همانندزنده 
غیـره   محـدودیت آب و  ،روي در خاکهـا هاي ریز مغـذي ماننـد    کمبودانواع  ،زنی قبل از برداشت

  .گردیده است ،باشند می
 در سالهاي اخیـر در  اصالح شده جدید تن درهکتار که از ارقام  11باتوجه به عملکردهاي بیش از       

سـازگار در   و  پتانسـیل  معرفـی ارقـام پـر    از نظـر توان گفت کـه   مزارع زارعین نمونه حاصل شده است می
  تولیــــد   مهــــم در  عامــــل کــــه  ) هــــاي اصــــلی   اقلــــیم (شــــرایط محیطــــی مختلــــف    

  .حاصل شده استچشمگیر تا موفقیت هایی  ،می باشد
 

  زراعی به عملیات 
  

  : تهیه بستر مناسب براي کاشت بذر) الف 
که به منظور حفاظت از خاك در برابر  ،آماده سازي زمین به سه روش زیر صورت می گیرد  

که  توصیه می گردد  بی خاك ورزي و کم خاك ورزيدو روش اول یعنی  ،بادي و آبیهاي فرسایش 
بدیهی است در صورت عملیاتی نشدن . شرح کامل این دو روش در فصل خاك ورزي حفاظتی آمده است

  .خاك ورزي حفاظتی روش سوم قابل اجرا خواهد بود
ادوات خاصی ماشین ها و در این روش که نیاز به انجام عملیات و تهیه و تامین    :ورزي خاك بی روش

 )No-Tillکارنده ( میکشت مستق بذرکاربا  دیبا بذرقبل از پیاده کردن این سیستم خاکورزي می باشد 
البته این نوع خاکورزي در سیستم کشاورزي حفاظتی و با  .بدون هیچگونه عملیات خاك ورزي انجام شود

در غیر . بقایاي گیاهی بمقدار کافی در سطح خاك و برقراري تناوب زراعی مناسب موثر است نگهداري
  .اینصورت کارآیی ندارد

 آماده ادوات نوع در مرسوم و يخاك ورز کم يها روشعمده  تفاوت :ورزي خاك کم روش -1
 رییتغ ،يورز خاك کم با يورز خاك یب روش عمده تفاوت که یحال در بوده یزراع نیزم يساز

 بیترکو استفاده از  يخاك ورز یبستر در ب هیو ته يروش در عدم استفاده از ادوات خاك ورز
 ایمرسوم  يدر خاك ورز یکه به طورکل ياست به نحو يدر کم خاك ورز ادوات انواعاز  یمنطق

کاشت بذر محصول در سطح خاك  اتیپس از اتمام عمل یاهیگ يایبقا مقدار کمی ازمتعارف 
با توجه به شرایط به مقدار کافی و باید   مقدار نیا يکم خاك ورزصورتی که در مانده در  یباق
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 یمنطق یبیترک با استفادهتواند  یم يروش کم خاك ورزمنطقه و نوع محصول در تناوب زراعی 
  :انجام شود ریز ادواتاز 

توأم عملیات تهیه بستر و کاشت بذر توسط دستگاه کمبینات در زمین شخم خورده توسط انواع اجراي  -
  گاوآهن و یا دیسک

  خطی کار یا ردیف کارکشت با  + تهیه زمین با خاك ورز مرکب  -
  ردیفکارخطی کار یا کشت با + تهیه زمین با چیزل پکر  -
  
  و ثانویه خاك ورزي اولیه -2

 یکاشت محصوالت زراعـ  ایو  یزراع نیزمنمودن  ریدا يابتدا دربه طور معمول  هیاول يورز خاك اتیعمل
 یزراعـ  نیزمـ  قیـ عم شـخم  ياجـرا  يبرا نیسنگ ادوات از استفاده شامل که رفتهیپذ انجام زییپا فصل در

ـ  لریسابسـو ( رشکنیز ایو  پریر ،، قلمی و پنجه غازيبرگرداندار يها گاوآهن توسط  در. اسـت ) سوسـلوز  ای
بـه   ،اسـت  یزراعـ  اهیـ رشد و نمـو گ  يبرادرون خاك  یکیزیرفع موانع ف اتیعمل نیا يهدف از اجرا اصل
آب  یکیدرولیـ ه بیشـ  رفته،یانجام پذ یبه خوب اهیگ شهیبه ر ژنیاکس دنیرس یعنیخاك  هیکه تهو يطور

و در  افتـه ی کـاهش  خـاك  يزیحاصـلخ  بیشـ  آن از تیتبع به و مختلف يها عمق و نقاط دردرون خاك 
  . دیبوجود آ شهیاطراف ر یخاک طیدر مح یوستگیپ ینوع تینها

عملیات خاك ورزي ثانویه شامل هر گونه عملیات خاك ورزي تکمیلی است که در مقایسه با خـاك ورزي  
ادوات مورد استفاده براي خـاك ورزي ثانویـه شـامل    . اولیه در عمق هاي کمتري از خاك انجام می پذیرد

ار افقی عمودي ساده و مرکب، کولتیواتور، دیسک، دندانه و گاوآهن هاي بشـقابی سـبک   انواع خاك ورز دو
این عملیات در هر فصل زراعی انجام پذیرفته تـا از طریـق آن بتـوان ضـمن ایجـاد یکنـواختی       . می باشند

ـ  زایش فیزیکی در خاك زراعی به عنوان بستر بذر امکان تماس بهتر بذر با خاك را فراهم نموده تا شاهد اف
      .          بوددرصد سبز مزرعه و یکنواختی آن در سطح مزرعه

  
   :انتخاب بذرگندم) ب 

شـامل   ،موقع انتخاب بذر در نظر گرفـت  که در انتخاب نوع بذر داراي اهمیت زیادي بوده و باید درعواملی 
همچنـین   .مـی باشـد  بذر و مخلوط نبودن با بذر سایر محصـوالت  فیزیکی خلوص  ،بودن قوه نامیه بذر باال

اي و پرمحصولی و مقاومـت نسـبت    محصول این بذر باید داراي خواص مطلوبی مانند تطابق منطقه گیاه و
البتـه  . کـش ضـدعفونی شـده باشـد     نیز کیفیت نانوائی مطلوب بوده و بذر باید با سموم قـارچ  به امراض و

ت که تا حد ممکن از بذرهاي با وزن هـزار دانـه بـاال و درشـت بـراي کاشـت در       توصیه عمومی بر این اس
    .مزرعه بویژه در مزارع تولید بذر استفاده شود
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جهت کشت بـه چنـد نکتـه بایـد      ،تهیه بستر بذرنیز مناسب و  بذر از رقمپس از انتخاب : کاشت بذر) ج 
  .توجه شود

  
  بذر گندم در ایرانهاي معمول کاشت  روش -1
  : دپذیر انجام میزیر  روشم اکنون در ایران کشت گندم به سه ه
در زمین شخم خورده توسط دام یا دنباله بنـدهاي تراکتـوري  کـه     :)دستپاش(بذرپاشی بوسیله دست  -1

این روش به طور معمول در زمـین هـاي کوچـک و یـا شـیبدار  انجـام       . گیرد عمدتاً در دیمزارها انجام می
پذیرفته و کارایی تولید آن به دالیلی مانند مصرف باالي کاشت بذر و نیز عدم یکنـواختی در سـبز مزرعـه    

  . بسیار پایین است) کمی بوته هاي گیاه  در برخی نقاط و ازدحام نسبی بوته ها در نقاط دیگر(
تنهـا   .هاي آبی و دیم معمول اسـت   اعتراین روش در ز :)سانتریفوژ(دستگاه کودپاش بذرپاشی بوسیله  -2

ویژگی مثبت این روش سرعت باالي کاشت بذر در این روش بویژه در فصل پـاییز و ضـرورت کاشـت بـذر     
گندم قبل از نزوالت بوده ولی به طور کلی این روش نیـز از جملـه ناکارآمـدترین روش هـاي کاشـت بـذر       

رقابـت غیرضـروري بـین     بنابراین،. می باشدوده زیرا عمق کاشت بذر در آن به هیچ عنوان یکسان نگندم ب
که پس از پخش سطحی اینبه دلیل . واقع می گرددبوته هاي گندم و به تبع آن کاهش عملکرد دانه گندم 

هـاي آبیـاري بـه    عملیات توأم به زیر خاك بردن بذر و ایجاد شیار  ،بذر توسط دستگاه کودپاش سانتریفوژ
و ) فاصـله یکنواخـت بـذر بـا دیگـر بـذرها      (توزیع یکنواخـت افقـی   می پذیرد، بنابراین طور همزمان انجام 

 .       روي نمی دهدبذر در زمین زراعی ) عمق(عمودي 

 تـرین  مناسـب  که فاروئر به مجهز کارهاي خطی همچنین و گندم کار خطی هاي دستگاه با کاشت -2
 بـر  مشـروط  بـوده  گنـدم  کاشت يها روش نیکارآمدتر از باشد، یم ندمگ آبی زراعت براي روش

  :شوند داده قرار نظر مد ریز نکات نکهیا
a.    خطی کارهاي مورد استفاده در سطح کشور داراي تفاوت هایی از نظر کارایی بـوده ولـی

 .نخست اینکه بایستی ساخت مناسبی داشته و در برابر شرایط سخت مقاوم باشند

b.      همچنین خطی کار مورد استفاده در کشت گندم آبی بایستی مجهـز بـه قطعـاتی ماننـد
به نحوي که کار بسترسازي، کاشت بذر و تکمیل بستر بـذر  . فاروئر، قایقی و غلطک باشد

پشته هاي کاشت بذر ایجاد شـده   ،اول در مرحله. در سه مرحله پشت سرهم انجام پذیرد
هیچگونه کلوخ یا قطعات درشت خاك در سـطح مزرعـه    گردند تابایستی به شکلی ایجاد 

جهت اهمیت دارد که پیوستگی بوجود آمده در قطعـات   از آناین موضوع . ه نشودمشاهد
سـرعت جوانـه زنـی و تکمیـل مراحـل      شده و  ایجاد محیط رشد یکنواخت موجبخاك 

ـ    می دهدبعدي رشد گیاه را افزایش  نج روز به طوري که سرعت جوانه زنی بـه کمتـر از پ
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روز نیز بـه   14در حالی که سرعت جوانه زنی در برخی بذرکارها ممکن است تا . می رسد
در پـاییز بحرانـی و   گنـدم   در حالی که روز هاي مربوط به جوانه زنی بـذر . طول بیانجامد

 50ازاي هر روز تأخیر در کاشت بذر یا جوانه زنـی گیـاه    هبسیار مهم بوده به طوري که ب
مرحله دوم این اسـت  .م در هکتار از عملکرد پتانسیل گیاه کاسته می شودکیلوگر 150تا 

که دستگاه بذر کار پس از انجام عملیات کالیبراسیون، توانایی توزیع یکنواخت عمودي و 
در مرحله سوم بذرکار طوري بستر بذر را شـکل  . افقی بذر در سطح مزرعه را داشته باشد
از نفوذ عمقی آب تـا حـد زیـادي جلـوگیري بـه      دهد که ضمن افزایش نفوذ جانبی آب، 

افـزایش نفـوذ   . عمل آمده در عین حال تماس الزم بین بذر و خاك اطراف آن برقرار شود
جهت اهمیت دارد که مدت زمان و حجم آب مصـرفی   از آن جانبی و کاهش نفوذ عمقی 

 هرگـاه  در ایـن خصـوص  . یابدمی کاهش و در نتیجه آن بهره وري آب افزایش را آبیاري 
بهتر است از افزایش عـرض پشـته هـا     ،قرار است در مصرف آب صرفه جویی به عمل آید

درمیـان پشـته    سانتی متر خودداري گردیده و به جاي آن آبیاري یـک  65یعنی بیش از 
  . ها مدنظر قرار داده شود

  
  میزان بذربه کارگرفتن واژه تراکم بذر به جاي  -2

م گندم تولید شـده در شـرایط مختلـف اقلیمـی و مـدیریتی و تـأثیر       ارقابا توجه به تفاوت در وزن بذر     
توصیه بر این است که به جاي اسـتفاده   ،شگرف آن بر میزان بذر مناسب براي کاشت در سال هاي مختلف

ار رفتـه و بـر اسـاس آن    از واژه فنی میزان بذر، واژه تراکم بذر توصیه شده براي هر اقلیم و یا منطقه به کـ 
تراکم بذر و با در نظر گرفتن وزن هزار دانه رقم مورد کشت و نیز قوه نامیه و خلوص فیزیکی آن بذر اقـدام  

براي دستیابی به محصول باال و مطمئن، داشتن تـراکم  در حالی که . به تعیین میزان بذر مورد کشت نمود
بذر در متـر مربـع    500تا  350اقالیم مختلف کشور از زراعت گندم در بذر در تراکم مناسب (مناسب  بذر

عموماً بسته به نـوع خـاك، بسـتر بـذر، تـاریخ      مناسب میزان بذر . در مزرعه ضروري است) می باشدمتغیر 
..) .کم پنجه بودن و کودپذیري و وزن هـزار دانـه و  (اقلیم مربوطه و خصوصیات رقم  کاشت، روش کاشت و

توجـه   و آبیاري بهنگام بـا ) در تاریخ توصیه شده(کشت بموقع  ،مناسببذر  در یک بستر .می باشدمتفاوت 
  .می باشدکیلوگرم در هکتار متغیر  200تا  120کاري بین  خطی به رقم بذر مصرفی در کشور با روش

رشـد و   رده،هـا بـروز کـ    رقابت شـدید بـین بوتـه   ) میزان بذر زیاد(هاي باال  در اراضی کم بازده در تراکم    
در صورت بـروز تـنش خشـکی    . گردد می را موجب ها ه ریشه محدود شده و عدم استقرار مطلوب بوتهتوسع

  .بینند هایی بیشتر خسارت می خصوصاً در اول فصل زراعی چنین زراعت
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یابد و از طرفی کـاهش   اي از رشد افزایش می ارتفاع گیاه در مرحله، تراکم بیش از حد بوته همچنین در    
تـراکم  . گـردد  در مزرعـه مـی   افزایش خوابیدگیباعث ) سایه اندازي(هاي وسطی و پائین  رگتابش نور به ب

بخصـوص   هـا  زنگانواع ها در واحد سطح موجب توسعه بیماریهاي قارچی مثل سفیدك و  حد بوته بیش از
  .افتـد  دوره رسـیدن دیرتـر اتفـاق مـی     ،هـاي بـاال   همچنـین در تـراکم    .گردد اي می زرد و قهوه زنگ هاي
هـایی دچـار کـاهش محصـول      هایی که تنش گرماي آخر فصـل دارنـد چنـین زراعـت     در محیط بنابراین،

  .شوند می
تـا   3در جداول هاي مختلف به تفکیک ارقام زراعی مربوطه  میزان بذر الزم براي زراعت آبی گندم در اقلیم

  .آمده است 10
  
   :تاریخ کاشت -3

عمومـاً در فصـل پـائیز    ) بهـاره و بینـابین    ،زمستانه( رشد ارقام  عادتازنظر  کشت گندم درایران صرف    
  .گیرد انجام می

یعنـی زمـان    .می باشددما  ،کند بزرگ اصلی تعیین می  لیماآنچه که زمان مناسب کشت گندم را در اق     
روز غیرحسـاس بـه تغییـرات طـول     بهاره جدید گندم ارقام (کاشت گندم صرف نظر از واکنش فتوپریودي 

هاي دمایی آن اقلـیم   مختلف بایستی با توجه به منحنی الیم و نیز خصوصیات ژنتیکی رقم دراق) ی باشندم
ها در پائیز براي ورود به فصل زمسـتان   بطوري که فرصت زمانی الزم براي رشد اولیه گیاهچه .تعیین گردد

یـا تـامین نیـاز     ورنالیزاسـیون (بینـابین و زمسـتانه   عـادت رشـدي   در ارقام گندم بـا   ییسرماتأمین نیاز  و
  .وجود داشته باشد)  سرمایی

زنـی و سبزشـدن یکنواخـت     سـرعت جوانـه   ،زده تغییرات دما در مزرعه بر میانگین تعداد بذرهاي جوانه    
درجه سـانتیگراد گـزارش شـده اسـت کـه       37تا  4زدن گندم بین  دماي اصلی براي جوانه. گذارد تأثیر می

 ،بدیهی است هر چه کشت گندم بـا تـأخیر انجـام پـذیرد    . می باشده سانتیگراد درج 20دماي مطلوب آن 
گیرد و به علت کاهش دمـاي   ها در شرایط دمایی مطلوب صورت نمی زنی و رشد اولیه گیاهچه مرحله جوانه

نزده بیشتر در معرض مواجهه با امراض قارچی قرار خواهنـد گرفـت کـه سـبب کـاهش        بذور جوانه ،خاك
  . شود ها در مزرعه می هتراکم بوت

ثیر را در عملکـرد  أدر زراعت آبی گندم بیشترین ت) تعداد سنبله در واحـد سطح(ها در مزرعه  تراکم بوته    
شود که نتیجه آن عـدم   ها در مرحله اولیه می خیر درکشت باعث عدم رشد کافی گیاهچهأهمچنین ت . دارد

هایی بسیار  که تحمل به تنش در چنین بوته بودهها  لیه بوتهفرصت الزم براي رشد ریشه و استقرار اوایجاد 
توان به کاهش درصد سبز بدلیل مواجهه بـا دوره   می )دیر کشت( هاي کرپه نتایج زراعت از. یابد کاهش می
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و همچنین در برخـی شـرایط بـادزدگی گنـدم و     ) تنش اول فصل(ها  یخبندان و نیز کاهش تعداد سنبلچه
  . زن هزاردانه بدلیل مواجهه با گرماي آخر فصل اشاره کردکاهش تعداد دانه و و

ه  سـاقه رفتـ  بـه  شود تا ارقام زودرس در فصل پائیز  هاي بهاره نیز موجب می البته کشت زود هنگام گندم   
 . سنبله رفتن در معرض خسارت سرما قرارگیرندو در مرحله ظهور اوایل فصل بهار در یا و 

  
   داشت) د 
  آبیاري  -1

چـه فاصـله    گیرنـد و هـر   زمان با اولین آبیاري در نظر مـی  زمان کشت را هم ،هاي آبی معموالً در زراعت    
در  خیرأت .یابد زمان کشت و اولین آبیاري و تاریخ سبز شدن بیشتر شود میانگین عملکرد نسبی کاهش می

و یـا  ) هـاي نـامطلوب   قعم(سبز شدن پس از انجام آبیاري ممکن است به علت عدم کشت یکنواخت بذور 
لذا توصیه بر این است که در صورت . فتداکشت خارج از زمان مناسب منطقه و یا آبیاري نامناسب اتفاق بی

. کاشت گندم در تاریخ مناسب در پاییز، مزرعه گندم در دو نوبت با فاصله ده روز تا دو هفته آبیـاري شـود  
معموأل گیاهچه اولیه از منطقه یقه تحت فشـار   ،رعزیرا به دلیل فشردگی مشاهده شده در خاك خشک مزا

آبیاري غرقابی یـا کرتـی در زراعـت    . کاسته شودقرار داشته که می تواند از سرعت رشد اولیه و ویگور گیاه 
در خاکهـاي  (که سخت شدن سطح خاك ) آب خاك(گندم نامطلوب است خصوصاً پس از آبیاري نوبت اول 

هـا   گردیده و باعث خفگی و کاهش درصد سبز و یا ضعیف شـدن گیاهچـه  باعث فشردگی کلئوپتیل ) رسی
در چنـین شـرایطی   . دهـد  ها را در مقابل شـرایط نـامطلوب احتمـالی کـاهش مـی      شود که تحمل بوته می

  .کاري گندم اولویت دارد هیرم
بـراي  هـا و افـزایش میـانگین دمـاي فصـل       مختلف با توجه بـه خشکسـالی   الیم آبیاري نوبت دوم در اق   

این نوبت آبیاري جهت جلوگیري از تـنش خشـکی اول فصـل     .می باشددستیابی به پتانسیل عملکرد الزم 
اینصورت میـزان تـنش وارده بـه زراعـت بـا توجـه بـه سـن          در غیر. گندم ضروري است  در زراعت) پائیز(

تـا   3ه رایط در مرحلـ مرحله تشکیل سلولهاي بنیادي سنبله که معموالً بسته به ش ،ها فیزیولوژیک گیاهچه
  .      افتد اتفاق می ،برگی گیاه است 5
مرحلـه تعیـین و تشـکیل     ایـن   دریـا پنجـه هـا،      سـاقه   یـک   سنبلههر   در  ها سنبلچه  تعداد ه ک از آنجائی 

  . تواند زیاد باشد مینقش دسترسی به رطوبت کافی،  ،گردد می
نوبت آبیاري بسته به بافت خاك اراضی و شـرایط آب   10 نوبت تا 6هاي آبی گندم معموالً از  در زراعت    

  .می باشدو هوایی معمول 
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هـاي   انجام آبیاري با توجه به شرایط مزرعه در زمان مناسب و بـا توجـه بـه نوبـت     ،در طول زمان داشت   
بیـاري  بندي اقـدام بـه آ   آبیاري الزم بوده و در صورت احتمال وزش بادهاي گرم و افزایش دما در زمان دانه

  .جهت جلوگیري از کاهش محصول ضروري است
  

  مراحل مختلف نمو گندم  آبی در اثر تنش کم -1جدول 

  
  )تغذیه ( شیمیائی کودهاي مصرف -2

، زراعـت قبلـی، میـزان و کیفیـت آب و     میائی بسته به نوع خاك، آب و هـوا میزان مصرف کودهاي شی    
توصیه فنی براي هر مزرعه پس از انجام تجزیه خـاك و تعیـین عناصـر غـذایی     . واریته گندم متفاوت است

باید در نظر داشت کـه  . ددگر موجود و میزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمایشگاه خاك و آب ارائه می
کیلـوگرم ازت   70 مزرعـه باعـث برداشـت    تن کاه و کلش گنـدم در هـر هکتـار از    5/3تن دانه و  3تولید 

در چنـین  . گـردد  مـی ) K2O( یمکیلـوگرم پتاسـ   40و ) P2O5(کیلـوگرم فسـفر    15 ،)خـالص  نیتـروژن (
ازت، فسفر و پتاس براي مزرعـه  کیلوگرم در هکتار از عناصر غذایی  45و  20 ،80شرایطی مصرف حداقل 
شود و بـا در   بدیهی است در مواردي که از ارقام پر پتانسیل و کودپذیر استفاده می. گندم توصیه شده است

دسترس بودن آب کافی، براي برداشت حداکثر محصول باید نیاز غذائی رقم پرپتانسیل را با افزایش مقـدار  
برابـر   2تن کاه و کلـش، حـدود    7تن دانه و  6طی با عملکرد بطور مثال در شرای. کود مصرفی تأمین کرد

  اثر تنش کم آبی  گندم نموي مرحله
 تشکیل گیاهچه ضعیف  جوانه زدن

 زنی پنجه
گردنـد   هاي ثانویه یا دائمی تشکیل مـی  عالوه بر کاهش تعداد پنجه، در این مرحله ریشه

 حیاتی در تغذیه گیاه دارند که دراثر وقوع تنش ضعیف خواهند بودکه نقش اصلی و 

 کاهش تعداد سنبله و سنبلچه ساقه رفتن

 سنبله رفتن

از آنجـا  . اسـت که نتیجه آن کاهش تعداد دانه در سنبله  غیربارورعالوه بر افزایش گلهاي 
در صورت بروز تنش، سطح برگ و در نهایت ، کند در این مرحله برگ پرچم رشد می که

 کاهش وزن هزار دانه را بدنبال خواهد داشتمتعاقب آن  اهش وکسطح فتوسنتزکننده 

 عدم تلقیح گلها و کاهش تعداد دانه در سنبله  گلدهی

مرحله 
 دانه شدن شیري

 ها و کاهش وزن هزار دانه  چروك و الغر بودن دانه
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  از منبـع اوره  نیتروژنـه در مـورد کـود   . مورد نیاز خواهد بـود ) N,P,K(الذکر از کودهاي اصلی  مقادیر فوق
  . نوبت بصورت پایه و سرك در مراحل مختلف رشد قابل توصیه است 3یا  2تقسیط کود به 

در شـروع گلـدهی گنـدم باشـد، میـزان       نیتروژنـه سـرك  کود چنانچه آخرین نوبت مصرف      
کـود  در مورد کـود فسـفره، مصـرف    . شود پروتئین دانه افزایش یافته و کیفیت محصول نیز بهتر می

گردد کـه مقـدار فسـفر قابـل اسـتفاده آن       کود فسفات آمونیوم در خاکی توصیه میفسفر از منابعی مانند 
  .باشد) PPM 15(کمتر از 

سولفات پتاسیم نیـز در خاکهـایی قابـل توصـیه اسـت کـه مقـدار        کود پتاسیم از منابعی مانند مصرف     
  .  باشد)  PPM 250(پتاسیم قابل مصرف آن کمتر از 

ـ     بستگی به فاصله مقدار عنصر انـدازه کود بدیهی است مقدار مصرف      آن در  یگیـري شـده از حـد بحران
تن محصـول گنـدم در    10اساس آزمون خاك، براي تولید توصیه کودي بر 2در جدول شماره . خاك دارد

  )1375موسسه تحقیقات آب و خاك . (ارایه شده است) بدون محدودیت آب(هکتار در زراعت آبی 
  

در شرایط ( آبیگندم توصیه کودي براساس آزمون خاك براي تولید ده تن محصول  -2جدول 
 )بدون محدویت آبپتانسیل و 

نیترات آمونیوم در خاکهاي سنگین طی سه نوبت و در خاکهاي سبک در چهار  از منبعمصرف کود اوره  *
  . گیرد نوبت انجام می

کودهاي سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم قبل از کاشت مصرف و با خاك مخلـوط   **
  . دنگرد

  هاي هرز مزارع گندم بیماریها و علف ،آفات -3

  )K(پتاسیم   )P(فسفر   )N(ازت 

  میزان کربن
 %خاك 

  *کود اوره
Kg/ha 

فسفر قابل جذب 
  خاك

mg/kg 

  **تریپل سوپرفسفات
Kg/ha  

قابل جذب  پتاسیم
  خاك

mg/kg  

سولفات 
  **پتاسیم 

Kg/ha  
5/0 <  400 5 < 150 150 < 150 
1-5/0 350 10-5 100 200-150 100 
5/1-1 250 15-10 50 250-200 50 
5/1 > 200 15> 0 250 > 0 
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عواملی هستند که موجب کاهش محصول گندم و افت کیفیـت  جمله هاي هرز از  بیماریها و علف ،آفات    
هاي آتی مفصالً به شرح انـواع مهـم آنهـا     در بخش ،و نامرغوبی آن گردیده و به لحاظ اهمیت و گستردگی

  .رداخته شده استزا پ پرداخته و به روشهاي مبارزه و جلوگیري از شیوع این نوع عوامل زنده خسارت
  

  برداشت) هـ 
هاي ناشی از پرنـدگان،   جمله خسارت هاي متعددي از زراعت گندم پیش از رسیدن در معرض خسارت    

زنـی بـر روي    هاي متعدد، عارضـه جوانـه   آفات، ریزش دانه و به هنگام باال بودن رطوبت نسبی هوا و بارش
. گیـرد  قـرار مـی  ) دورمانسی در ارقام جدید گندمبذر یا  خواببودن دوره   به علت فقدان و یا کوتاه(سنبله 

بنابراین الزم است تا به محـض رسـیدن    .گردند همه این عوامل سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول می
 مناسـب گـزارش  دانـه گنـدم   برداشـت  براي % 14درصد رطوبت  .محصول نسبت به برداشت آن اقدام شود

له حشرات و میکروارگانیسم هـا مهیـا مـی    مگندم را براي ح ،مقدار تر از ایندرصد رطوبت باال .شده است
جابجـایی دچـار   ینـدهاي  آفرخـالل  در درصد رطوبت کمتر از ایـن مقـدار دانـه شـکننده شـده و در      . کند

                                                                                                            .شود شکستگی می
هایی که از نظر عملکرد یک رقـم در مـزارع زارعـین مختلـف در      تفاوتکه توجه به این نکته الزم است     

خورد، ناشی از همان اختالفات جزئی در اصول اعمـال شـده در مراحـل کاشـت و      یک منطقه به چشم می
 .داشت و برداشت است

  : زراعی در گندم آبی عملیات به
پتانسـیل ژنتیکـی تولیـد ارقـام      فراهم نمودن شرایط مساعد براي تظـاهر  ،هدف از عملیات آگروتکنیک   

اي  کی از اهمیت ویـژه ریزي عملیات آگروتکنی برنامه باشد و لذا شناخت فنولوژي گیاه در مختلف گندم می
  .برخوردار است

  نیـاز  گیـاه    زراعـی مـورد   عملیـات بـه   مشخص کننده یتعیین نیاز گیاه گندم در هر مرحله فنولوژیک     
ـ    می   تظـاهر پتانسـیل ژنتیکـی گیـاه      ،مین و میسـر گـردد  أباشد و با این شناخت چنانچـه امکانـات الزم ت

  .باشد امکان پذیر می
          سـاقه رفـتن   -4پنجـه زدن   -3سـبزکردن   -2 زدن بـذر  جوانـه  -1 :گنـدم شـامل   کیمراحل فنولوژی     

  . باشد رسیدن دانه می-7دادن و تلقیح و تشکیل دانه گل -6رفتن  سنبله -5
  .گردد عملیات زراعی به صورت زیر تقسیم بندي می ،با شناخت مراحل فوق و نیازسنجی هر مرحله

  
  ):آماده سازي زمین(تهیه بستر کاشت 

  :خاك ورزي اولیه -1
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بـا   ،بقایاي گیـاهی خاك بردن  همچنین به زیر جهت برگرداندن وزراعی، پس از گاوروشدن زمین
در این حالت چون خاك کامالً جا افتاده و با داشتن رطوبت مناسب شـخم از کیفیـت   (استفاده از گاوآهن 

  .نمودسانتیمتر   25عمق حدود  آن تااقدام به شخم می توان ) بسیار خوبی برخوردار خواهد شد 
شـدن   و پس از گـاورو  ،)ش آبیاريپی( االمکان آن را آبیاري کرده که زمین خشک باشد حتی در صورتی *

در مناطق سردسیر پیش آبیاري زمین زراعی در کشت هاي پـاییزه در شـهریور   ( عملیات شخم انجام گیرد
در مهرماه بدلیل سردشدن هوا ممکن اسـت بـه    ،ماه انجام می پذیرد زیرا در صورت تأخیر در آبیاري زمین

تخریـب فیزیکـی و تـراکم     ،در صورت انجام شـخم  شخم زمین ناممکن شده و یا ،دلیل رطوبت زیاد خاك
  :که مزیتهاي زیر را بدنبال خواهد داشت خاك را فراهم آورد

زدن و سبزشـدن   مزرعه تحریک و شـروع بـه جوانـه    هاي هرز موجود در بذور علف ،آبیاريپیش با انجام  -
  .روند هاي هرز از بین می این علفبعدي کنند که با انجام شخم  می

 .خاك به لحاظ گاوروشدن به خوبی شخم خورده و نیاز به دیسک اضافی نخواهد داشت - 

 .بذور با رطوبت نسبی موجود در خاك می توانند جوانه زده و سبز شوند -

لذا ضروري است کـه   ،حساسیت شدید دارد یبا توجه به اینکه گندم به نشست خاك پس از مرحله رویش *
البته در صورتی کـه کاشـت بـذر گنـدم بـا دسـتگاه        .از کاشت انجام گیرد عملیات شخم حدود یکماه قبل

خطی کار غالت مجهز به غلطک و یا چرخ فشار باشد، تمـاس الزم بـین بـذر و خـاك فـراهم آمـده و لـذا        
  . خسارت ناشی از حساسیت گندم به نشست خاك منتفی خواهد بود

آالت بتدریج الیه سخت تحتـانی در   ل تردد ماشینباتوجه به عمق ثابت شخم درسالهاي متوالی و نیز بدلی*
اسـتفاده از   ،هـا  گردد، لذا در صورت ضـرورت بـراي رفـع ایـن مشـکل و شکسـتن الیـه        خاك تشکیل می

سال یکبار با تشخیص کارشناسان واحد مهندسی زراعی و یـا خـاك و آب    4یا  3هر) زیرشکن(سویلر  ساب
فضاي رشد براي ریشـه گیـاه    ،ذیري خاك و زهکشی مناسبگردد تا ضمن ازدیاد نفوذپ می  منطقه توصیه

  .فراهم گردد
  

  :توان به ترتیب زیر بیان نمود اهداف شخم را می
  آل و مناسب براي رشد ونمو بذر گیاه  تهیه یک بستر ایده -
 فرج در داخل خاك جهت تهویه مطلوب  ایجاد خلل و -

 از بین بردن علفهاي هرز  -

 رطوبت بیشتر نرم کردن خاك جهت جذب -

سایر مواد آلی کـه باعـث فعالیـت بیشـتر میکـرو       خاك کردن کودهاي حیوانی و باقیمانده گیاهان و زیر -
 .گردند می سم هاارگانی
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هـاي گیـاهی    یک شخم خوب آن است که عمق آن در سرتاسر زمین یکنواخـت و باقیمانـده      
نواخـت و بـه سـختی قابـل     کهاي شخم ی خاك کامالً زیرخاك رفته و سطح روي شخم و ردیف

  .تشخیص باشد
 ،قنـد  تابسـتانه نظیـر چغنـدر    که کشت گندم بعد از برداشت محصوالت بهاره و  در آن دسته از اراضی      

به دلیل عدم تهیه مناسب و بموقع بسـتر   ،علیرغم تناوب خوب براي کشت گندم گردد، انجام می.. .ذرت و
و در جهت جلـوگیري از ایـن خسـارت     بودهشدید عملکرد مواجه متاسفانه با کاهش  ،بذر در چنین اراضی

مخصوصـاً  (بـراي خـرد کـردن بقایـاي گیـاهی      ) خـردکن   سـاقه  ( الزامی است از دسـتگاه چـاپر کلنگـی    
اجـراي     بـراي  .یک شخم خوب بقایاي محصول به زیر خاك بـرده شـود   استفاده نموده و پس از آن با )ذرت

گـردد زیـرا    متر توصیه می سانتی 20گاوآهن  کار  عمق) لومی رسی( شخم خوب در خاکهاي نیمه سنگین
سانتی متر باشد عملکرد دانه در هکتار  15دهد در صورتیکه عمق شخم کمتر از  نتایج تحقیقات نشان می

  .با کاهش روبرو خواهد شد
  

  :خاك ورزي ثانویه -2
 کنـار  ورزي ثانویه، ایجاد بستر مناسب قبل از انجام عملیـات کاشـت بـوده تـا بـذر در      نتیجه انجام خاك   

 .خوبی جـذب نمایـد  ه نمو ب زنی و رشد و مواد غذایی را جهت جوانه خاك مناسب قرار گرفته و بتواند آب و
  .شود توصیه میبندهاي دیسک و لولر جهت نرم کردن و تسطیح خاك   در این مرحله از دنباله

   
اگر زمین از رطوبـت نسـبی برخـوردار و بـه اصـطالح       ،در عملیات شخم زدن :دیسک استفاده از -1-2

. و زمین را تسـطیح نسـبی نمـود   نموده توان از تکرار دفعات دیسک زدن اضافی خودداري  می ،گاورو باشد
دار  قایاي کشـت قبلـی و کلـوخ   با عمق متوسط انجام گردد و با توجه به ب یبایست عملیات دیسک زدن می

به این ترتیب زمین تسطیح نسبی شـده و بقایـاي باقیمانـده از     .بار و عمود برهم زده شود بودن زمین،  دو
  .گردد و افزایش مواد آلی خاك نیز می زراعت قبلی زیر خاك رفته که باعث تهویه بیشتر

خاك حالت پودري داشته باشد زیـرا در   ،ها در دیسک زدن نباید پس از خاتمه عملیات خرد شدن کلوخه *
خاك سله بسته و خروج بـذور از الیـه سـخت سـطح خـاك بـا        ،این صورت پس از جذب رطوبت و تبخیر

  .   مشکل مواجه خواهد شد
  
به منظور تسطیح نهایی و همـوارکردن سـطح جهـت بـذرکاري و انجـام آبیـاري        :استفاده از لولر -2-2

   .مطلوب استفاده از لولر پس از عملیات دیسک الزامی است
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  اولویت بندي روشهاي مختلف تهیه بستر بذر
  :دنگرد زیر تعیین می يها با توجه به مطالب فوق جهت تهیه بستر بذر اولویت  -

  لولر+ دیسک + ن دو طرفه شخم با گاو آه :اولویت اول
  تیواتور یا سیکلوتیلر ور+ شخم با گاو آهن یکطرفه  :اولویت دوم
  لولر+ دیسک + شخم با گاو آهن یک طرفه  :اولویت سوم

  لولر+ دیسک + دو بارشخم با گاو آهن قلمی  :اولویت چهارم
ورزي  عنوان عملیات خـاك ه گاوآهن قلمی مرکب داراي غلطک ب+ شخم با گاوآهن یکطرفه  :اولویت پنجم

  ثانویه 
  

   :عملیات کاشت در اقلیم هاي مختلف
اسـتفاده از بـذور مناسـب هـر      مناسب منطقه، تاریخ کاشت :از نکات بسیار مهم در کاشت گندم رعایت    

 متناسـب بـا آن،   بذر مصـرفی  یزان ملذا و بذر مناسب تراکم  ،سسات تحقیقاتیؤهاي م منطقه طبق توصیه
مناسـب   سیستم کاشـت بر پایه و  با بذرکار مناسب کاشت مناسب کشت آبی، ر، عمق کاشتضدعفونی بذو

که در زیـر بـا توجـه بـه تقسـیم بنـدي        . و پرهیز از کاشت با دستگاه کودپاش و یا کشت دستی می باشد
معتـدل   ،جنوب کشور گرم وخشک ،مرطوب حاشیه دریاي خزر گرم و: چهار منطقه( شرایط اقلیمی کشور 

نظـر و بهتـرین تـاریخ کاشـت و تـراکم       هاي فنی موسسات تحقیقاتی، ارقام مورد ضمن توصیه) سیرو سرد
  .بذور شرح داده شده است

 داشتن تراکم مناسب بوته در واحـد سـطح  ضـروري اسـت،     ، براي دستیابی به محصول باال و مطمئن      
اقلـیم مربوطـه و خصوصـیات     ، کاشـت  روش  ،تاریخ کاشـت  بستر بذر، ،میزان بذر عموماً بسته به نوع خاك

لذا تراکم مناسـب در   ،باشد متفاوت می) زنی  قدرت جوانه ،وزن هزاردانه  ،نیازکودي ،تعداد پنجه(ارقام بذر 
  .می باشدمربع متغیر  عدد بذر در متر 500تا  350اقالیم مختلف کشور از 

  هاي کاشت بذر به ترتیب اولویت  شیوه
  ).روي پشته  کشت(با فاروئر م أکاشت با بذرکار تو -1
 .کاشت با کمبینات و مرزکشی جهت آبیاري -2

 .متري بسته به شیب و بافت خاك 4-8کاشت با بذرکار وایجاد فارو و یا مرزکشی  -3

 .مرزکشی و انجام دیسک سطحی و ایجاد فاروئر یا) سقوط آزاد(کاشت به روش بذرپاشی  -4

  .دیسک سطحی وایجاد فاروئر یا مرزکشی کاشت با دستگاه سانتریفوژ و انجام -5
توصیه کلی بر این است که ابتدا پشته ها توسط دستگاه فاروئر ایجاد شده سپس اقدام به کاشت بـذر   :نکته

از این طریق رقابت بین بوته هاي روي پشته ها بـه حـداقل رسـیده و    . بر روي پشته ها توسط بذرکار نمود
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ا یکسان می شود، به طوري که می توان بـه پتانسـیل عملکـرد رقـم     در عین حال فاز رشدي تمامی بوته ه
همین موضوع در مورد استفاده از بذرکار نیز صدق نموده بدین معنی کـه بایسـتی   . مورد کشت نزدیک شد

از بذرکارهاي داراي فاروئر استفاده نموده که تهیه بستر و ایجاد پشته ها را قبل و یا همزمان با کاشت بـذر  
ته انجام داده به طوري که کمترین تداخلی بین این دو عمل بوجـود آمـده، در نتیجـه آن نظـم     بر روي پش

در مـورد روش آخـر توصـیه میگـردد کـه      همچنـین  . الزم در الگوي کاشت بذر در سطح مزرعه بوجود آید
  .کشت به طور اضطراري و به تشخیص کارشناس انجام پذیرد

  
  :خزراقلیم گرم ومرطوب حاشیه دریاي  -الف
درجـه طـول شـرقی و     57تا  5/47از نظر جغرافیائی مناطق مورد نظر در طول وعرض جغرافیائی بین     
این مناطق را از نظر ارتفاع از سطح دریا و شرایط اقلیمـی   .گیرند درجه عرض شمالی قرار می 39تا  5/36

  .توان به سه گروه تقسیم بندي نمود می
  متر از سطح دریا 500ارتفاع اي سواحل خزر تا  ـ  مناطق جلگه1
متـر از سـطح    1000متر تا ارتفـاع   500از ) کوههاي البرز  هاي شمالی رشته دامنه( ـ مناطق میان بند 2

 دریا 

 متر از سطح دریا 1000ـ مناطق کوهستانی با ارتفاع بیش از  3

ریـاي مدیترانـه و دریـاي    باشند که تحـت تـأثیر د   معتدل می اي گرم و این مناطق داراي اقلیم مدیترانه    
هـوا ایـن نـواحی داراي تابسـتان      از نظر آب و .باشند خزر بوده و داراي خصوصیات اکولوژیک یکنواخت می

مـی  این فصول هوا نسبتاً معتـدل   گیرد و در بارندگی عمدتاً در فصل پائیز و زمستان صورت می .گرم است
  . باشد
نواحی بجنورد و دشت گرگان تا سواحل دریـاي خـزر و دشـت     اي گرم در شمال ایران از اقلیم مدیترانه    

بیشـترین بارنـدگی در اوایـل بهـار و اواخـر       یابد که میزان بارندگی تابستانه کمتري دارند و مغان ادامه می
. باشـد  زیـر صـفر مـی    C07و متوسط حداقل دمـا   C037متوسط حداکثر دماي این اقلیم . پائیز می باشد

شود و طـول دوره یخبنـدان در    مرداد و حداقل مطلق آن در دي و بهمن حادث میحداکثر مطلق دما در 
 بـاال  .میلیمتـر متغیـر اسـت    700تا  350متوسط بارندگی سالیانه بین  .باشد روز می 40این اقلیم حدود 

باشد عامل مهمی از نظر حیـات گیـاهی    بودن رطوبت نسبی هوا در این نواحی که متأثر از دریاي خزر می
هاي زودرس و گرم در این مناطق عمومـاً   هاي مالیم و تابستان با توجه به وجود زمستان. شود ب میمحسو
توان  بندي برنامه کاشت در نقاط مرتفع می ولی بسته به منطقه و زمان ،توسعه یافته تیپ بهارههاي  گندم

  .از ارقام نیمه زمستانه و زمستانه نیز استفاده نمود
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  : ه تولیدعوامل عمده محدودکنند
الـذکر داراي شـرایط مناسـبی بـراي      هوائی فوق این اقلیم با توجه به شرایط خاص جغرافیائی و آب و      

لـذا از   .مـی باشـد  هـاي قـارچی در کشـور     تولید با راندمان باالبوده ولی کـانون ظهـور وگسـترش بیمـاري    
 ،سـپتوریا  ،فوزاریـوم سـنبله   ،اي زنـگ قهـوه   ،اي مثـل زنـگ زرد   هاي شناخته شـده  بیماري زنده هاي تنش

تـوان نـام    نیز برخی بیماریهاي طوقه و ریشه را می و) BYDV(کوتولگی ویروسی جو  ،هلمونتو سپوریوم
تکوین دانـه در   خشک گاهی در مرحله تشکیل و فصل با توجه به تابستانهاي گرم و تنش گرماي آخر .برد

نماید، کـه مهمتـرین عوامـل     اي خزر بروز میگنبد در شرق و دشت مغان در غرب دری هاي گرگان و دشت
باریـک بـرگ در مـزارع ایـن      ،برگ هاي هرز پهن گسترش علف .آید محدود کننده غیرحیاتی به حساب می

رویـه و عـدم    از جنبه مدیریت مزرعه کشت بـی  .شوند مناطق نیز از عوامل محدودکننده تولید محسوب می
برداري بیش از حد  هاي گرگان و مازندران و بهره ه در دشتاین مناطق بویژ رعایت تناوب صحیح زراعی در

توانائی اراضی با کشت و برداشت دو محصول مثل گندم و سویا در یک سـال بـدون رعایـت مسـائل مهـم      
داشت و برداشـت و مشـکالت    ،نیز نحوه تهیه زمین و رعایت اصول صحیح و به موقع کاشت تغذیه خاك و

  .باشند هرز و شیوع امراض از عوامل محدودکننده دیگر می ناشی از آن نظیر گسترش علفهاي
آذر  30آبان لغایـت   15هاي تحقیقاتی زمان کاشت مناسب گندم در این اقلیم از  طبق توصیه     

  .باشد مربع می دانه در متر 350-450و میزان بذر مصرفی
  . درج گردیده است 4و  3ارقام گندم متداول در این مناطق و خصوصیات آنها در جداول شماره 

اي است داراي خاکهـاي حاصـلخیز نسـبتاً آهکـی و      اراضی مزروعی آبی این اقلیم که عمدتاً جلگه
در مناطق شرق و غرب دریاي خزر مثل دشت گرگـان و مغـان، بیشـتر خاکهـا در     . باشند اکثراً سنگین می

بنـدي خنثـی تـا     کهـا در طبقـه  گیرند ودر سواحل دریاي خزر خا بندي قلیائی کم تا متوسط قرار می طبقه
  .باشند خاکهاي این مناطق داراي فسفر و ازت نسبتاً کم می. شوند نسبتاً اسیدي واقع می

  
  دستورالعمل فنی کاشت، داشت و برداشت 

. اي این مناطق، عموماً روشهاي زراعی یکسانی قابـل توصـیه اسـت    با توجه به هم اقلیمی اراضی جلگه     
هـا هـر چنـد سـال نیـاز بـه نـرم و         ولی بسته به بافت و ساختمان خـاك (یق ندارد، گندم نیاز به شخم عم

گردد استفاده از سوسولز  متري ایجاد می سانتی 50تا  40اي که در اعماق  هاي فشرده شده خردکردن الیه
بـراي کشـت   . باشـد  متـر مـی   سانتی 25تا  20مناسبترین عمق شخم حدود ). و ساب سویلر ضروري است

که افزایش تعداد عملیات موجب پودر شـدن   چرا ،حداقل عملیات براي تهیه زمین قابل توصیه استگندم 
از آنجاکـه  . شـود  بندي مناسب آن و فشردگی هرچه بیشتر در عمق می خاکهاي سطحی و از بین رفتن دانه

بـه   زند، لـذا تسـطیح زمـین، انجـام شـخم صـحیح       شدت به گندم خسارت میه وجود آب راکد در مزرعه ب
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ـ . شکلی که زمین را از حالت تسطیح خارج نکند و کشیدن ماله توصیه می شود گی زیـاد  ددر مازندران بارن
در  .و نفوذپذیري کم خاك در بعضی مناطق موجب می شود کـه مانـدابی در سـطح مزرعـه اتفـاق بیافتـد      

گیاهی بـه مقـدار   اینگونه شرایط سیستم کشاورزي حفاظتی یعنی حداقل بهم زدن خاك، نگهداري بقایاي 
در  . کافی در سطح خاك و تناوب زراعی مناسب می تواند تا حدود زیادي به رفع این مشکل کمـک نمایـد  

روي پشـته  بـر  که کشت  استبراي رفع مشکل بهتر صورت عدم امکان اجراي سیستم کشاورزي حفاظتی 
بـه  . ه زمـین خیلـی مهـم اسـت    نجام به موقع عملیات تهیا .روها نقش زهکش را بازي کننداانجام شود تا ف

  : توان به مراحل زیر تقسیم کرد طور کلی عملیات تهیه زمین را می
  سانتیمتر پس از برداشت محصول قبلی  25تا  20انجام شخم با عمق -1
  )اول( دیسک زنی -2
  هموار کردن زمین با لولر-3
  کودپاشی -4
  ) دوم(دیسک زنی -5
  کاشت-6
ها با توجه بـه بافـت خـاك     جهت شرقی، غربی انجام شود و نیز عرض پشتهاالمکان در  حتی(فاروکشی  -7

  ).گردد تعیین می
  )بالفاصله پس از کاشت(آبیاري نوبت اول -8 
  .توان عملیات کاشت و فاروکشی را در یک مرحله توأماً انجام داد با استفاده از بذر کارهاي جدید می * 

  
  تناوب زراعی 

پنبـه،  (هـاي وجینـی    اي ساحل دریاي خزر زراعت گندم آبی معموالً پـس از زراعـت   در مناطق جلگه       
در مواردي هـم   .پذیرد انجام می) عمدتاَ یونجه(اي  ، صیفی جات و یا گیاهان علوفه)چغندرقند، ذرت و سویا

اي گنـدم بـه غیـر از    هاي گرگان و مغـان بهتـرین تنـاوب بـر     در دشت. گردد گندم پس از گندم کشت می
محصـول پنبـه و    گاهی با توجه به عـدم دسترسـی زارعـین بـه ارقـام زودرس و پـر      . می باشدیونجه، پنبه 

  ایـن امـر موجـب    . شـود  کشت گندم پس از پنبه بـا تـأخیر زیـاد انجـام مـی      ،آالت مناسب برداشت ماشین
  . می گردد تا زراعت گندم کرپه شده و محصول کاهش یابد

این محصول براي تولید بذر در اردبیل و در سطح محدود در مغان براي تولیـد  ( چغندرقندفتن قرار گر     
در تنـاوب گنـدم نیـز بـا توجـه بـه        )بنابراین به تمام استان قابل تعمیم نمی باشـد .  ریشه کشت می شود

بـه مصـرف    وجینی بودن این زراعت و نیز استفاده از کودهاي فسفره به مقدار زیاد که قسـمتی از آن هـم  
چغندرکن، بـارکن، کـامیون   (آالت مختلف  البته تردد زیاد ماشین .تواند مفید باشد رسد می زراعت گندم می
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شود که عملیات تهیه زمـین   در برداشت مکانیزه چغندر قند موجب فشردگی بیشتر خاکهاي رسی می..) .و
به منظور کشـت بموقـع بعـد ازشـخم      سازد که استفاده از انواع کمبینات براي گندم را با مشکل مواجه می
  . میتواند این مشکل را مرتفع نماید

ـ   سـنبله ذرت به مدت طوالنی نیز با توجه به گسترش بیمـاري فوزاریـوم    ،تناوب گندم      علـت  ه گنـدم ب
کـش انتخـابی ذرت    دو گیاه نسبت به این بیماري و همچنین اثر سـوء بعضـی از سـموم علـف     میزبانی هر

قرارگرفتن سویا در تناوب با گندم اگرچه از نظـر تثبیـت ازت   . می باشداعت گندم مناسب نبر زر) آترازین(
زراعـت گنـدم پـس از    . مـی باشـد  در خاك مفید است با این وجود در مقایسه با پنبه و چغندرقند موفق ن

یـز  نظـر تغذیـه گیـاهی ن    توسعه آفات و بیماریها شـده و از  ،گندم نیز موجب افزایش جمعیت علفهاي هرز
  .کند مشکالتی ایجاد می

  
  مصرف کود شیمیائی

اي که حاصلخیز هستند میزان مصرف کود شیمیائی بسته به نوع خاك و زراعت  قبلی  در مناطق جلگه    
  و سـایر عوامــل متفـاوت اســت ولـی بــا توجـه بــه اینکـه ارقــام جدیـد ایــن منـاطق پاکوتــاه و کودپــذیر        

آزمایشگاه خاك و آب محل براي تولید حداکثر پتانسیل این ارقـام  می باشند مصرف مقدار حداکثر توصیه 
  .شود توصیه می

  
  : زمان کاشت

چـه در   اگـر . اي ساحل دریاي خزر به دالیلی اهمیت دارد انتخاب زمان کاشت مناسب در مناطق جلگه     
دانی ندارد با ایـن  و زراعت گندم توقف رشد چن می باشداین مناطق زمستانها مالیم و دوره یخبندان کوتاه 

 یـا  و) چغندرقنـد، پنبـه و غیـره    (وجود تـأخیر درکاشـت ناشـی از تـأخیر در برداشـت محصـوالت قبـل        
شود تا زراعت گندم کرپه شده که کاهش طول دوره رشد گیـاه و همزمـانی    هاي فصلی موجب می بارندگی

 .ول را بـه همـراه دارد  هاي گرمـاي آخـر فصـل در نهایـت کـاهش محصـ       بندي با تنش گرده افشانی و دانه
دهی بـا روزهـاي سـرد     در مرحله ساقه ها رشد زیادي نمایند  و شود تا بوته همچنین کاشت زود موجب می

هـا   حاصـل از پنجـه   سنبله هادر این صورت  .عقیم گردند در حال رشدهاي  سنبله زمستان مواجه شوند و 
باتوجـه بـه   . رت ناشی از سرما را کاهش دهنـد توانندتا حدودي خسا هاي الزم می در بهار در صورت مراقبت

هـاي واقـع درسـاحل     موارد فوق و کشت گندمهاي بهاره در این مناطق تاریخ کاشت مناسب بـراي جلگـه  
خـارج از زمـان   (  کشـت   در  تأخیر  است  بدیهی .شود توصیه می آبان ماه تا آذرماهدریاي خزر از نیمه دوم 

  .د داشتخواه کاهش عملکرد را در پی) مناسب 
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  :عمق کاشت

توانـد عمـق    کارهاي  غالت می استفاده از خطی .می باشدسانتیمتر  5تا  4عمق کاشت مناسب گندم      
عمق مناسب موجـب   تهیه بستر بذر مناسب و کاشت یکنواخت با. را تأمین نماید یکنواخت بذور مناسب و

هـا را در   تـراکم مطلـوب بوتـه    ها گشته و گیاهچهاستقرار بهتر و به موقع  سبز یکنواخت بذور و زنی و جوانه
  .مزرعه به همراه خواهد داشت

  
  :عملیات داشت

رطوبـت خـاك    .گـردد  شروع مـی ) خاکاب (عملیات داشت با انجام اولین آبیاري  ،کشت مزرعه پس از     
بـراي   بـذر گنـدم   نیز کاربرد اداوات تهیـه زمـین کـاهش یافتـه و     تعرق محصوالت قبلی و بدلیل تبخیر و

ضرورت داشته و انتظـار بـراي   آب اول و دوم گندم  ،کشت بنابراین پس از .زنی به رطوبت نیاز دارد جوانه
بـا   .دوره توقف رشد در مناطق ساحل خزر در زمسـتان کوتـاه اسـت    .می باشدهاي فصلی صحیح ن بارندگی

 انجـام آبیـاري پـس از    .شـود  ها در نیمه دوم اسفندماه دادن کود سرك توصـیه مـی   شروع رشد مجدد بوته
  .ها ضرورت دارد کودپاشی به منظور کمک به افزایش رشد و تراکم مطلوب و بارآوري سنبله

ریزي شده بر علیه علفهـاي هـرز در    مبارزه مستمر و برنامه ،هاي  هرز باتوجه به آلودگی مزارع به علف      
ناوب صحیح بهترین راه بوده ولی در صـورت  رعایت ت مبارزه زراعی و می باشدکلیه مزارع این مناطق الزم 

هاي هرز مزارع گندم نظیـر یـوالف، چچـم، خاکشـیر، تـاج خـروس و تربچـه وحشـی          لزوم براي دفع علف
دهـی، باسـموم توصـیه شـده بـه مقـدار الزم        دهی یا شـروع سـاقه   کش، قبل از ساقه استفاده به موقع علف

در طـول   .گـردد  هاي گندم مـی  ت سوء سموم بر بوتهتأخیر در سمپاشی موجب بروز اثرا. می باشدضروري 
آبیاري به مقدار الزم و حداقل سـه نوبـت در بهـار      انجام  باال  محصول  به  دوره عملیات داشت براي دستیابی

    .شود نیز توصیه می
درج  4و  3ارقام گندم متداول و خصوصیات آنها را در اقلیم گرم حاشیه دریاي خزر در جـداول شـماره      

قم مروارید نیز از ارقام جدید و مناسب مناطق گـرم و مرطـوب شـمال اسـت کـه در سـال       ر .گردیده است
  .به بیماریهاي قارچی مقاوم استنسبت معرفی شده  1388
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  ارقام گندم متداول در اقلیم گرم حاشیه دریاي خزر  :3جدول شماره 

  .می باشد) زودرسی(خاطر کوتاه بودن دوره رشد آنها ه جایگزینی این ارقام در خارج از فصل کشت ب *
  

 نام رقم

وزن 
  هزار
 دانه

تیپ 
 رشد

تعداد دانه 
 در مترمربع

مقدار بذر 
  در

 هکتار

تاریخ مناسب 
 کاشت

بذر جایگزین 
در خارج از 

فصل کشت و 
 مقدار آن

زمان 
رسیدن 

 )برداشت(

طول 
دوره 
 رویش

مقدار کود خالص 
 موردنیاز

K P N 

 آذر 15آبان تا  20 180-200 450-400 بهاره 48 ایدر
  کوهدشت

180-160 
 110 75 80 170-160 خرداد 15اول تا 

 آذر 15آبان تا  20 180-160 450-400 بهاره 38 آرتا
 کوهدشت

180-160 
 110 75 80 170-160 خرداد 15اول تا 

 آذر 15آبان تا  20 180-160 450-400  بهاره  43  مروارید
 کوهدشت

180-160 
 110 75 80 170-160 خرداد 15اول تا 

 آذر 15آبان تا  20 180-160 450-400  بهاره  43  3 مغان
 کوهدشت

180-160 
 110 75 80 170-160 خرداد 15اول تا 

 آذر 15آبان تا  20 180-160 450-400  بهاره  40  گنبد
 کوهدشت

180-160 
 110 75 80 170-160 خرداد 15اول تا 
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  خصوصیات ارقام گندم متداول در اقلیم گرم حاشیه دریاي خزر :4جدول شماره 

 خصوصیات و واکنشهاي واریته نام رقم

  آرتا
، مقـاوم  درصد 5/13 متر، متوسط رس، میانگین درصد پروتئین دانه سانتی 95میانگین ارتفاع بوته  نیمه پاکوتاه با 

 به زنگ زرد حساسو نیمه  ، متحمل به فوزاریوم سنبلهدانهبه خوابیدگی، مقاومت به ریزش 

  دریا
، مقـاوم بـه   %5/13 :دانـه  زودرس، میـانگین درصـد پـروتئین    ، متر سانتی 97میانگین ارتفاع بوته  نیمه پاکوتاه با 

متحمل به فوزاریـوم  و  آخر فصل، مقاوم به زنگ قهوه اي ییگرماتنش متحمل به  دانه، خوابیدگی، مقاوم به ریزش
  نیمه متحمل به سپتوریوز برگی و نیمه مقاوم به سفیدك سطحی ،سنبله

  مروارید
، مقـاوم بـه   %7/11میانگین درصد پروتئین دانه  متوسط رس،  متر،  سانتی 95میانگین ارتفاع بوته  نیمه پاکوتاه با 

  نیمه مقاوم به زنگ زرد و نیمه متحمل به فوزاریوم سنبله دانه، مقاوم به ریزش ،خوابیدگی

  گنبد
، مقـاوم بـه   %9/11 :رس، میانگین درصد پروتئین دانه متوسط ، متر سانتی 95میانگین ارتفاع بوته نیمه پاکوتاه با 

نیمه مقاوم به بیمـاري   مقاوم به بیماري هاي بالیت فوزاریومی سنبله، نیمه  دانه، به ریزش مقاومنیمه خوابیدگی، 
  ، تحمل باال به جوانه زنی بر روي سنبله سفیدك پودري،  نیمه حساس به زنگ زرد

 3مغان 

نیمـه  ، %2/13 :متر، متوسـط رس ، میـانگین درصـد پـروتئین دانـه       سانتی 95میانگین ارتفاع بوته نیمه پاکوتاه و 
بـه زنـگ زرد  و    نیمـه حسـاس  متحمل ، متحمل به گرماي آخر فصـل،   دانه،مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به ریزش 

  نیمه متحمل به فوزاریوم سنبله و سپتوریوز برگی، زنگ قهوه ايمقاوم به 
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  :اقلیم گرم و خشک  -ب 
بلوچستان، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایالم و قسـمتهایی   شامل استانهاي سیستان و اقلیم این       

بویراحمـد و احیانـاً میکـرو     و کهگیلویـه و رضـوي   خراسان  ،کرمانشاه ،فارس ،کرمان لرستان،از استانهاي 
  .باشد استانهاي کشور می کلیماهایی در سایر

  طـوالنی   بستان گـرم و زمستانهاي معتدل و بهار کوتاه و تا هواي گرمسیر با این اقلیم داراي آب و
  .درجه سانتیگراد است -5درجه سانتیگراد و حداقل آن  50حداکثر دماي سالیانه در این اقلیم . باشد می

 زنده و مخصوصاً گرمـا  این اقلیم عمدتاً از نوع تنشهاي محیطی غیر عوامل محدودکننده تولید در 
 ، زنـگ زرد بـه بیماریهـاي   تـوان   مـی بـوده و از تنشـهاي زنـده    آب و خـاك  شوري  خشکی آخر فصل و و 

  . اشاره نمودسپتوریا  ،اي  قهوه
آذرماه و مناسبترین زمـان نیمـه اول آذر    30آبانماه لغایت  20زمان مناسب کشت گنـدم از  

بوده و مناسبترین رقم با توجـه بـه وقـوع گرمـاي      بذر 400مربع  تعداد بذر مصرفی در متر .باشد ماه می
  . می باشد )زودرس(تر  و دوره رشدي کوتاهبهاره ناگهانی آخر فصل، گندم هاي با عادت رشد  

گنـدم هـاي    .درج گردیـده اسـت   6و  5ارقام گندم متداول این اقلیم و خصوصیات آنها در جداول شـماره  
و  یـاواروس به طوري که ارقـام گنـدم کرخـه،    . ه کشت دارنددوروم نیز در این جایگاه ویژه اي جهت توسع

  .می توان اشاره نمودبهرنگ 
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  ارقام گندم متداول در اقلیم گرم وخشک :5جدول شماره 

 نام رقم

وزن 
  هزار
 دانه

تیپ 
 رشد

مقدار 
بذر در 
 مترمربع

مقدار بذر 
 درهکتار

تاریخ 
مناسب 
 کاشت

بذر جایگزین 
در خارج از 

فصل کشت و 
 مقدار آن

زمان رسیدن 
 )برداشت(

طول 
دوره 
 رویش

مقدار کود خالص 
 موردنیاز

K P N 

  400 بهاره  37 هیرمند
 

150-140 
15/8  
15/9 

  چمران
140-130 

اواخر 
اردیبهشت تا 

نیمه اول 
 خرداد

170-180 80 65 100 

 170-180 450 بهاره 39 کویر
15/8  
15/9 

  وریناك
140-130 

 100 75 90  180-170 خرداد ماه

  220  450  بهاره  48  کرخه
 20اول تا 
  آذر

-  
نیمه دوم 
  اردیبهشت

160-165  46  90  135 

 150-160 400 بهاره 39 چمران
 15اول تا 
 آذر

 ریناكیو

140-130 

نیمه دوم 
 اردیبهشت

150-160 80 75 110 

  هامون
  

  400 بهاره 39
 

180-170 
15/8  
15/9 

  ریناكیو
140-130 

 120 75 90 180-170 خرداد ماه

 170-180 400 بهاره 41 2چمران 
 15اول تا 
 آذر

  ریناكیو
140-130 

نیمه دوم 
 اردیبهشت

150-160 80 75 110 

 170-180 400 بهاره 40 افالك
 15اول تا 
 آذر

  ریناكیو
140-130 

نیمه دوم 
 اردیبهشت

150-160 80 75 110 

 220 450 بهاره 46 یاواروس
 20اول تا 
 آذر

- 
نیمه دوم 
 اردیبهشت

160-165 46 90 135 

  220  450  بهاره  52  بهرنگ
 20اول تا 
  آذر

-  
نیمه دوم 
  اردیبهشت

160-165  46  90  135  
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  خصوصیات ارقام گندم متداول دراقلیم گرم وخشک: 6جدول شماره 

 خصوصیات و واکنشهاي واریته نام رقم

 چمران

اي و  حسـاس   نیمه متحمل به زنگ قهـوه با دامنه سازگاري وسیع و بسیار انعطاف پذیر به تاریخ هاي متفاوت کاشت، 
در استان خوزسـتان، واکـنش  حساسـیت در ایـن      92-1391با شروع اپیدمی زنگ زرد در سال زراعی ( به زنگ زرد 

نیمه حساس به فوزاریوم سنبله  سپتوریوز ـ نیمه حساس به ، ) Ug99نژاد ( و زنگ سیاه )رقم در عرصه مشهود گشت
% 4/10متوسطرس ـ رنگ دانه کهربایی ـ پروتئین    بل از برداشت  ـ مقاوم به خوابیدگی ـ  زنی ق نیمه حساس به جوانهـ 
 متحمل به گرما و خشکی آخر فصل ـ نیمه حساس به ریزش 95-100ارتفاع ـ 

 هیرمند

: زرد ، کیفیـت نـانوایی  : گـرم ، رنـگ دانـه    37: متر، زودرس، میانگین وزن هزار دانه سانتی 100: میانگین ارتفاع بوته 
، مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به ریزش ،متحمل به شوري و خشکی آخـر   2/10: متوسط ، میانگین درصد پروتئین دانه

 فصل، نیمه حساس به زنگ زرد و قهوه اي، 

 هامون

: گرم ، رنگ دانه  5/42: نیمه زود رس ، میانگین وزن هزار دانه: متر ، تاریخ رسیدن سانتی 5/97: میانگین ارتفاع بوته
، مقاوم به خوابیـدگی، مقـاوم بـه ریـزش، متحمـل بـه شـوري و خشـکی ،           7/11: زرد ، میانگین درصد پروتئین دانه

  حساس به زنگ زرد

 افالك
، مقاوم به بیماري زنگ زرد و قهوه اي ) درجه سانتی گراد 38تا (مل به گرماي آخر فصل پتانسیل عملکرد باال، متح

.و ریزش دانه و داراي کیفیت نانوایی خوب  
 

 2چمران 

، زودرسی نسبی، مقاومـت  )درجه سانتی گراد 38تا (پتانسیل عملکرد باال، تحمل نسبتاً خوب آن به گرماي آخر فصل 
قهوه اي و ریزش دانه،  مقاومت باال به خوابیدگی و مناسب بودن جهـت کشـت در سیسـتم    باال به بیماري زنگ زرد و 

 هاي آبیاري بارانی بدلیل داشتن ساقه هاي ضخیم تر

 یاواروس

زرد کهربـایی، کیفیـت   : گـرم، رنـگ دانـه    44: متر، دیررس ، میانگین وزن هـزار دانـه   سانتی 90: میانگین ارتفاع بوته
، مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به ریزش، متحمل به تنش هاي گرما 5/12: ن درصد پروتئین دانهخوب، میانگی: ماکارونی

 و قهوه اي مقاوم به زنگ  زرد:  و خشکی ،

 کرخه

کهربـایی ، میـانگین     زرد: گرم، رنـگ دانـه   46: متر، زودرس ، میانگین وزن هزار دانه سانتی 95: میانگین ارتفاع بوته
هاي محیطی، مقاوم به زنـگ  زرد   ، مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به ریزش، متحمل به تنش 2/13:  درصد پروتئین دانه

  68و قهوه اي، و سختی دانه برابر 

 بهرنگ

گرم 52: زاردانهمتوسط ، میانگین وزن ه: متر ، تاریخ رسیدن  سانتی 94: داراي تیپ رشد بهاره ، میانگین ارتفاع بوته 
خـوب ، مقـاوم بـه خوابیـدگی، مقـاوم بـه ریـزش،         : درصد ،کیفیت پخت ماکارونی14: ، میانگین درصد پروتئین دانه 

 مقاوم به بیماري هاي زنگ زرد ، زنگ قهوه اي ، سیاهک پنهان و سیاهک ناقص گندم  

  ویریناك
نیمـه   وپاکوتاه، زودرس، متحمل به خشکی و گرماي آخرفصل، حایز دوره رشدي کوتاه، حساس به بیماري زنـگ زرد   

  قهوه ايحساس به بیماري زنگ 

  کویر
روشـن شیشـه اي ،   : گرم ، رنگ دانـه  38: متر، متوسط رس، میانگین وزن هزار دانه سانتی 5/92: میانگین ارتفاع بوته

، مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به ریزش، مقاوم بـه شـوري    5/10: ، میانگین درصد پروتئین دانه متوسط: کیفیت نانوایی
  و قهوه اي   و متحمل به خشکی آخر فصل و بادزدگی، نیمه حساس به زنگ زرد
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  :اقلیم معتدل -
المدت  عدم بروز سرماي شدید و طویل ،هاي مناسب این مناطق بدلیل برخورداري از درجه حرارت

شـوند و همـواره بـاالترین عملکردهـا      براي رشد گندم مناطق مستعدي محسـوب مـی   ،در پاییز و زمستان
یـزد،   ،مرکـزي  ،قـم  ،قـزوین  ،اصـفهان  ،که عموماً شـامل اسـتانهاي تهـران   ،مربوط به این اقلیم بوده است

و هـاي شـمالی، رضـوي و جنـوبی     خراسـان    ،کرمـان کرمانشـاه،   ،لرسـتان  ،فارساستان هاي بخشهایی از 
که داراي شرایط آب و هوایی معتدل در طول سال و زمستان سـرد و معتـدل    می باشدهایی از ایالم  بخش

 .نمایـد  گراد تغییر می درجه سانتی  -14تا  -7حدقل دما در این اقلیم از  .می باشدتابستانهاي نسبتاً گرم  و
توان بـه   از عوامل محدودکننده تولید در این اقلیم می .می باشدتعداد روزهاي یخبندان بین یک تا دو ماه 

هـاي  زنـگ  می توان بـه  بیماریهاي مهم در این اقلیم  ازو  خوار زنبور ساقه ،سن گندمآفات مهمی همچون 
  .اشاره کرد آب و خاك شوري گرما وخشکی آخر فصل واز تنش هاي غیرزنده می توان به  اي و زرد و قهوه

گردد که در نیمه شمالی  جنوبی تقسیم می این اقلیم بدلیل گستردگی به دو منطقه شمالی و     
  تاریخ کاشت گنـدم از اواخـر مهرمـاه تـا اواخـر آبانمـاه کـه مناسـبترین آن نیمـه اول آبـان           

 400-450 آذرماه و میزان تراکم بـذر  15آبان لغایت  15کاشت از   تاریخ  جنوبی  نیمه در .می باشد
  .می باشدعدد در مترمربع 

کیلـوگرم در هکتـار توصـیه     230درصورت استفاده از گندم دوروم میزان بذر مصرفی افزایش و تاحدود    
کیلـوگرم در   250نیـز حـداکثر میـزان بـذر مجـاز       ds/m)( EC=6عنی ی اراضی لب شور در گردد و می

  .باید مصرف گردد هکتار
  

  تناوب زراعی
محصـوالت   ،ذرت ،زمینـی  سـیب  ،پنبـه  ،چغندرقنـد (گندم در تناوب معموالً پس از یک زراعت وجینـی     

بـا روشـی غیـر قابـل توصـیه      مواردي هـم   اي و یا آیش قرار گرفته و در یک گیاه علوفه ،)جالیزي و غیره 
هاي هرز و نیز فقیر شدن  و علف بیماریها ،بنابراین با توجه به گسترش آفات .شود کشت می بصورت جا کار

  .شود کشت مداوم آن توصیه نمی ،خاك
  

  تهیه زمین 
  :بایست نکات زیر را مورد توجه قرارداد ورزي می در عملیات خاك

بنابراین ضرورت دارد کـه شـخم    ،گندم به نشست خاك پس از مرحله رویش حساسیت شدید داشته)  الف
  .زمین حداقل یک ماه زودتر از کاشت انجام شود
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گندم به شخم عمیق نیازي نداشته و در مواردي که کشت آن بالفاصله پس از برداشت محصول قبلـی  ) ب 
 20تـرین عمـق شـخم بـراي گنـدم حـدود        مناسب .تواند مضر باشد انجام شخم عمیق می ،شود انجام می

  .ی باشدممتر  سانتی
بـراي ایـن    .بندي مناسب باشد زمین مورد کشت گندم پس از انجام عملیات تهیه بستر باید داراي دانه) ج 

در ایـن   .باید عملیات شخم را زمانی انجام داد که رطوبت زمین در حـد مناسـب و گـاورو باشـد     منظور می
درشـت کـه    هـاي سـخت و   کلوخـه شـود و   ماله به نحو مطلوب انجام مـی  عملیاتی نظیر دیسک و ،شرایط

  .گردد تشکیل نمی ،شدن خاك است خردکردن آنها مستلزم دیسک مجدد و پودر
در بخشـهایی از مزرعـه    .کننـد  هاي شدیدي به زراعت گندم وارد می هاي زهدار آسیب آب راکد و زمین) د

  مشـاهده   مـواد غـذایی خـاك شسـته شـده و فقـر ازت درفصـل بهـار         ،شـود  که آب راکد در آنها جمع می
خفگـی و   ،باران در این نقـاط موجـب اشـباع خـاك     همچنین در طول زمستان تجمع آب برف و. شود می

بنابراین تسطیح زمین و کشیدن لولر یا ماله در زراعـت   .گردد کاهش شدید محصول می پوسیدگی ریشه و
  .گندم در این اقلیم ضروري است

  

  تاریخ کاشت 
شـواهد   .تخاب زمان مناسـب بـراي کاشـت اهمیـت بیشـتري دارد     از بین عوامل مختلف زراعی، ان    

کشـت   .بیننـد  زیادي  مـی  موقع گندم صدمه همه ساله از کشت بی ،موجود حاکی از آن است که کشاورزان
در معرض خطـر سـرما    شود تا ارقام بهاره زودرس درفصل پاییز به ساقه رفته و زود هنگام گندم موجب می

روند و با بروز سرماي زیـر   سنبلههمچنین ممکن است این ارقام دراوایل بهار زودتر از موعد به  .قرار گیرند
چه همواره موارد زیادي از خسـارت ناشـی از کشـت     اگر. عقیم شده و محصول از بین برود سنبله هاصفر، 

امـل مهـم   ولی آنچه بیشـتر معمـول اسـت و ع    ،شود زود هنگام گندم در مناطق مختلف کشور گزارش می
تـوان بـه    از نتایج کشـت کرپـه مـی    .می باشدکشت کرپه  ،شود کاهش عملکرد گندم درکشورمحسوب می

بنـدي   ها با دوره یخبندان و نیز بادزدگی گندم بدلیل همزمانی دانـه  جوانه کاهش درصد سبز بدلیل برخورد
تشـکیل   ،سـاقه رفـتن  مراحل حساس دوره رشد گندم شـامل مراحـل بـه    . با گرماي شدید بهار اشاره کرد

آبیـاري   .کدام اهمیـت خاصـی دارد   و دانه بستن است که هر تشکیل گل ،ظهور سنبله ،درون غالف سنبله
بندي از نظر انتقال مواد غذایی برگها به دانه و در نتیجه افـزایش عملکـرد اهمیـت     بخصوص در مرحله دانه

درج  8 و 7صوصیات آنها در جـداول شـماره   خ ارقام گندم متداول در شرایط اقلیمی معتدل و. زیادي دارد
سیوند، پارسی از ارقام جدید معرفی شده می باشند که براي کشت سیروان، ارگ، افق، ارقام  .گردیده است

ارگ متحمل به شوري و مناسب براي مناطق دو رقم افق و ضمن اینکه . ندهست در مناطق معتدل مناسب
و رقـم   .دنارسی مقـاوم بـه زنـگ سـیاه و زنـگ زرد مـی باشـ       با تنش شوري خاك است و ارقام سیوند و پ

  .سیروان نیز ضمن تحمل به بیماریها بخصوص زنگ زرد به خشکی آخر فصل نیز مقاوم می باشد
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  ارقام گندم متداول در اقلیم معتدل :7جدول 

  
 

  
  
  
  خصوصیات ارقام گندم متداول در اقلیم معتدل : 8جدول   

 نام رقم

  وزن
  هزار
 دانه

تیپ 
 رشد

مقدار 
  بذردر

 مترمربع

مقدار 
  بذر در
 هکتار

تاریخ 
مناسب 
 کاشت

بذر جایگزین 
در خارج از 

فصل کشت و 
 مقدار آن

زمان 
رسیدن 

 )برداشت(

طول 
دوره 
 رویش

مقدار کود خالص 
 موردنیاز

K P N 

  450 بهاره 42 پیشتاز
400 

180  
160 

 - آبان 15اول تا 
آخر خرداد تا 
 اوایل تیرماه

200-210 100 90 130 

  500 بهاره 39 کویر
450 

200  
190 

 120 75 95 215-210 آخر خرداد سیروانپیشتاز یا  آبان 15اول تا 

  450 بهاره 40 سپاهان
400 

180  
160 

 سیروانپیشتاز یا  آبان 15اول تا 
آخر خرداد تا 
 اوایل تیرماه

200-210 75 70 110 

 450 بهاره  38  بهار
400 

180  
آبان 15 اول تا  160 آخر خرداد تا  سیروانپیشتاز یا  

 130 90 100 210-200 اوایل تیرماه

 450 بهاره  41  پارسی
400 

180  
160 

آبان 15اول تا  آخر خرداد تا  سیروانپیشتاز یا  
 130 90 100 210-200 اوایل تیرماه

 450  بهاره  40  سیوند
400 

160-
180  

آبان 15اول تا   آخر خرداد تا سیروانپیشتاز یا  
 130 90 100 210-200 اوایل تیرماه

 450 بهاره  40  سیروان
400 

180-  
160  

آبان 15اول تا   130 90 100  200-190 آخر خرداد  - 

  500 بهاره  40  ارگ
450  

190-
200  

آبان 15اول تا  آخر خرداد تا   - 
 اوایل تیرماه

210-215 75 120 95 

  500  بینابین  43  بم
450  

190-
200  

آبان 15اول تا  آخر خرداد تا   افق ارگ یا 
 95 120 75 215-210 اوایل تیرماه

  500  بهاره  48  نیشابور
450  

190-
200  

آبان 15اول تا  آخر خرداد تا   - 
 95 120 75 215-210 اوایل تیرماه

  500  بهاره  35  افق
450  

190-
200  

آبان 15اول تا  آخر خرداد تا   - 
 95 120 75 215-210 اوایل تیرماه
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 هاي واریته خصوصیات و واکنش نام رقم

 پیشتاز
متوسـط   ،اي و سیاهک پنهان و متحمل بـه سـرما و ورس   متحمل به زنگ زرد و مقاوم به زنگ قهوه ،بسیار پرمحصول

 سانتی متر 90-100ارتفاع ،% 5/12روشن  با پروتئین  زردرس، دانه 

 کویر
 دانـه  پروتئین ،رنگ دانه کهربایی ،کم پنجه ،زودرس ،مقاوم به ورس و ریزش دانه  ،اي به زنگ زرد وقهوه حساسنیمه 

 سانتی متر 95-100 بوته ارتفاع،% 4/12

 سپاهان
آخـر  تحمـل بـه خشـکی    و م زودرس، کارائی مصرف آب بـاال   سانتی متر، نسبتاً 95-100اع بوته نیمه پاکوتاه با ارتف

  ، نیمه حساس به زنگ زرد% 1/12پروتئین دانه ، فصل

  بهار
مقـاوم بـه    ،درصـد  9/11متـر، متوسـط رس، درصـد پـروتئین دانـه       سـانتی  95  میانگین ارتفاع بوتـه  نیمه پاکوتاه با

زنـگ  و نیمه حسـاس بـه    متحمل به زنگ قهوه اي: متحمل به کم آبی، امراض نسبتاٌ دانه، خوابیدگی، مقاوم به ریزش
   زرد

  پارسی
، مقـاوم بـه خوابیـدگی،    درصـد  6/12 متر، زودرس، درصد پروتئین دانه سانتی 97میانگین ارتفاع بوته  نیمه پاکوتاه با

   و نیمه حساس به بیماري زنگ قهوه اي ) Ug99نژاد ( مقاوم به ریزش دانه، مقاوم به زنگ زرد و زنگ سیاه 

  سیوند
نیمه حسـاس بـه زنـگ     ،) Ug99نژاد ( و مقاوم به بیماري زنگ سیاه  نیمه پاکوتاه، متوسط رس،  مقاوم به زنگ زرد

 92: میـانگین ارتفـاع بوتـه   و  % 12 ، مقاوم به خوابیدگی، مقاوم به ریزش دانه، میانگین درصد پروتئین دانه قهوه اي،
  ر مت سانتی

  سیروان

مقـاوم بـه زنـگ     ،کم آبی آخـر فصـل  متحمل به بدون محدودیت رطوبتی، در شرایط  باالاراي پتانسیل عملکرد دانه د
 12 دانـه  میانگین درصد پروتئینبا داراي کیفیت نانوایی خیلی خوب و  زرد، نیمه مقاوم به زنگ قهوه اي و زنگ سیاه

 درصد
  

  ارگ
درمنـاطق    خوبي سازگار و باال عملکردي دارا ،ي شور به متحمل ،متر سانتی 75 میانگین ارتفاع بوته  نیمه پاکوتاه با

تحمـل تـا   م ، %5/11 میانگین درصد پـروتئین دانـه   ،دانه ریزش وی خوابیدگ به مقاوم معتدل داراي آب وخاك شور،
  زنگ سیاه Ug99نژاد  مقاومت نسبی بهنیمه مقاوم تا  اي و  نیمه حساس به  زنگ قهوه گ زرد، نیمه حساس به زن

  بم
، مقـاوم بـه    %6/11  متوسط رس، میانگین درصـد پـروتئین دانـه    متر، سانتی92 میانگین ارتفاع بوته  نیمه پاکوتاه با

نیمه حسـاس بـه     گ زرد، تحمل تا نیمه حساس به زنم ، آب و خاك مقاوم به شوري دانه، مقاوم به ریزش ،خوابیدگی
    زنگ سیاه Ug99نژاد  مقاومت نسبی بهنیمه مقاوم تا  اي و  زنگ قهوه

  نیشابور
مقـاوم بـه   ،  %2/12 متر، متوسط رس، میـانگین درصـد پـروتئین دانـه     سانتی 95 میانگین ارتفاع بوته نیمه پاکوتاه با

     نیمه مقاوم به زنگ زرد ،آب و خاك خوابیدگی، مقاوم به ریزش دانه،مقاوم به شوري

  افق

  خوبي سازگار و باال عملکردي دارا ،خاك و آبي شور به متحمل ،متر سانتی 74 میانگین ارتفاع بوته  نیمه پاکوتاه با
   و  %95/11 میانگین درصد پروتئین دانهمقاوم به خوابیدگی و ریزش دانه،   ،درمناطق معتدل داراي آب وخاك شور

 Ug99نـژاد   مقاومت نسبی بـه نیمه مقاوم تا  اي و  نیمه حساس به  زنگ قهوه گ زرد، تحمل تا نیمه حساس به زنم
  زنگ سیاه
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  :اقلیم سردسیر -د
طـوالنی   سـرد و   داراي زمسـتانهاي نسـبتاً   ،هزار متر از سـطح دریـا   ارتفاعی بیش از یک این مناطق با    
درجـه   14متوسط حداقل مطلق درجـه حـرارت ایـن منـاطق طـی سـالهاي مختلـف کمتـر از          .باشند می

سـرماي شـدید زمسـتان      .روز در سال است90آنها بیش از تعداد روزهاي یخنبدان  گراد زیر صفر و سانتی
عوامل محدودکننده تولید گنـدم ایـن منـاطق     سرماي دیررس بهاره در بعضی از مواقع از در اغلب سالها و

چند باتوجه به ارقام موجود مناسبترین اقلیم تولید گندم از نظر متوسط عملکرد در واحـد سـطح    هر .است
بودن دوره رشد در صورت کشـت ارقـام بـا     ولی مناطق سردسیر به علت طوالنی ،مناطق معتدل سرد است

پرپتانسیل و مناسـب کـه داراي خصوصـیات مطلـوب زراعـی      ) اختیاري( رشد زمستانه و یا بینابین  عادت
  .سطح را دارا باشند توانند باالترین میزان تولید در واحد می ،باشند
 و  چهارمحـال  ،همـدان  ،کردسـتان  ،یغرب آذربایجان ،شرقی شامل استانهاي آذربایجان  این اقلیم عموماً      

 ،قـزوین  ،زنجـان  ،کرمانشـاه  ،مرکـزي  ،اردبیل ،رضوي و شمالی بختیاري و قسمتهایی از استانهاي خراسان
  .می باشدسمنان و میکرو کلیماهایی در سایر استانهاي کشور  ،فارس ،کرمان ،بویراحمد کهگیلویه و

سرد زمستانی بدون پوشش بـرف و سـرماي دیرهنگـام     عوامل محدودکننده تولید در این اقلیم سرماي    
خـوار   سـن گنـدم و زنبـور سـاقه     از آفات مهم در این اقلیم می توان به. می باشد بهار و همچنین زنگ زرد

  اشاره نمود
مـی  تـرین آن دهـه دوم مهرمـاه     اول تا آخر مهرماه بـوده و مناسـب   ،در این اقلیمبهترین تاریخ کشت     

در تـأخیر   بـوده و در مترمربع قابـل توصـیه    بذر 500تعداد   مناسب براي کشت در این اقلیم،تراکم . باشد
   .خواهد شد تولیدباعث کاهش در این اقلیم کشت 

درج گردیده  10و  9متداول در اقلیم سردسیر و خصوصیات آنها در جداول شماره نان ارقام گندم    
  .است
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 کشور در اقلیم سرد توصیهنان قابل ارقام گندم  : 9جدول شماره 

  

 نام رقم

وزن 
  هزار
 دانه

 تیپ رشد

مقدار 
  بذردر

 مترمربع

مقدار 
  بذر در
 هکتار

تاریخ مناسب 
 کاشت

بذر جایگزین در 
خارج از فصل 

 کشت و مقدار آن

زمان رسیدن 
 )برداشت(

طول دوره 
 رویش

مقدار کود خالص 
 موردنیاز

K P N 

  500 بینابین 40 الوند
450 

200  
مهر 15اول تا  180  

  پیشتاز
 

آخر خرداد تا اوایل 
 تیرماه

240-250 85 75 120 

 500 زمستانه 39 زرین
200  
مهر 15اول تا  190 ریدهه دوم ت شگامیپ   265-275 95 75 120 

Mv17 42 500 زمستانه  
450 

200  
مهر 15اول تا  190 ریدهه دوم ت شگامیپ   265-275 75 70 110 

  500 زمستانه 40 زساي سون
450 

180  
مهر 15اول تا  160 ریدهه دوم ت شگامیپ   265-275 75 70 110 

  500 زمستانه 42 گاسکوژن
450 

180  
مهر 15اول تا  160 ریدهه دوم ت شگامیپ   265-275 85 75 120 

  500 زمستانه 39 گاسپارد
450 

180  
مهر 15اول تا  160 ریدهه دوم ت شگامیپ   265-275 85 75 120 

شگامیپ نینابیب  43   500 
450 

180 
ریدهه دوم ت پیشتاز مهر 15اول تا  160  260-270 85 75 120 

نینابیب  43 اروم  500 
450 

180 
ریدهه دوم ت پیشتاز مهر 15اول تا  160  260-270 85 75 120 

-180  500 زمستانه  40 زارع
200  

مهر 15اول تا  شگامیپ  ریدهه دوم ت   265-275 85 75 120 

هنیم -180  500 زمستانه  43 
200  

مهر 15اول تا  شگامیپ  ریدهه دوم ت   265-275 85 75 120 
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 خصوصیات ارقام گندم متداول دراقلیم سردسیر :10جدول شماره 

 خصوصیات و واکنشهاي واریته نام رقم

 الوند
 ،پنجه متوسـط  ،متوسط زودرس  ،مقاوم به ریزش دانه  ،اي و متحمل به شوري و خشکی آخر فصل متحمل به زنگ زرد وقهوه

 متر  سانتی 100-105ارتفاع % 11کرکدار با پروتئین  گلوم،دانه درشت  ،رنگ دانه کهربایی

 زرین
رنگ دانه کهربایی بـا پـروتئین    ،کم پنجه ،متوسط رس ،مقاوم به سرما وورس و مقاوم به ریزش ،اي متحمل به زنگ زرد وقهوه

 100-105ارتفاع % 3/12

Mv17 
رنگ دانه قرمـز بـا پـروتئین     ،دیررس ،مقاوم به سرما ،مقاوم به ورس ،پرمحصول کود پذیر ،پاکوتاه ،اي مقاوم به زنگ زرد وقهوه

 سانتی متر  85 -90ارتفاع % 5/11

 زسایسون
بـا پروتئــین    ،رنگ دانـه قرمـز   ،پرپنجه ،متوسط دیررس ،اي مقاوم به ورس و سرما زنگ قهوه مقاوم به زنگ زرد و حساس به

 سانتی متر  95-100ارتفاع % 2/11

 گاسکوژن
-100ارتفـاع  % 6/11اي متوسط رس مقاوم به سرمـا و ورس دانـه قرمز با پروتئین  مقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوه

 سانتی متر 95

 گاسپارد
 85-90ارتفـاع  % 11رنگ دانه قرمز با پـروتئین   ،اي دیررس مقاوم به سرما و ورس مقاوم به زنگ زرد و حساس به زنگ قهوه

 سانتی متر 

 پیشگام
، زنـگ زرد  قـاوم بـه  م ،بدگی و مناسب براي شرایط آبیـاري بـارانی  ابکود پذیر، مقاوم به خو و نیمه پاکوتاه، داراي ساقه ضخیم

 فصل، مقاوم به سرما و داراي کیفیت نانوایی خوب مقاوم به خشکی آخر

  اروم
کیفیـت نـانوایی   داراي پتانسیل عملکرد باال در شرایط بدون تنش،  ، متر سانتی 88 این رقم فاع بوتهترا میانگیننیمه پاکوتاه، 

  نسبت به بیماري هاي زنگ سیاه و زنگ قهوه اي  مقاوم  مقاوم بیماري زنگ زرد و  نیمه ،متوسط رس ،خوب 

تنش خشـکی آخـر    داراي پتانسیل عملکرد باال در شرایط بدون تنش، متحمل به ،متر سانتی 98 این رقم فاع بوتهترا میانگین  زارع
  نسبت به بیماري هاي زنگ سیاه و زنگ قهوه اي  مقاوم  و  نیمه زنگ زرد قاوم بهم  ،متوسط رس ،کیفیت نانوایی خوب ،فصل

  میهن
، داراي ساقه ضخیم و کود پذیر، مقاوم  %11د پروتئین دانه صرد میانگین ،  متر سانتی 88فاع بوته ترا میانگیننیمه پاکوتاه با 

نیمه مقاوم به زنگ قهوه   قاوم به زنگ زرد وم بدگی و مناسب براي شرایط آبیاري بارانی،  مقاوم به خشکی آخر فصل،اببه خو
  اي،
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  :مشخصات مناطق سردسیر
اردبیـل، همـدان،     غربـی،  شـرقی و  دشـتهاي مرتفـع اسـتانهاي آذربایجـان     چنانکه گفته شد مناطق و     

 ،فـارس  ،بختیـاري  و  چهارمحال ،اصفهان ،هاي رضوي و شمالی خراسان ،تهران ،مرکزي ،زنجان  ،کردستان
متـر از سـطح دریـا ارتفـاع داشـته و       1000بویراحمد که بیش از  و کهگیلویه وکرمانشاه  ،کرمان ،لرستان

جـزء منـاطق سـرد     باشـد، درجه سانتیگراد زیر صـفر   14تر از  حداقل درجه حرارت آنها در زمستان پائین
   :توان تقسیم نمود از نظر جغرافیایی استانهاي مناطق سرد را به دو گروه می .شوند محسوب می

و  ،غربـی  استانهایی که شهرستانهاي تابعه آنها در اقلیم سرد قرار دارند ماننـد اسـتانهاي آذربایجـان    -الف 
  .بختیاري و  کردستان و چهارمحال ،همدان ،شرقی 

  :از اقلیم قرار دارند که عبارتنداین از شهرستانهاي آنها در رخی استانهایی که ب ب ـ
 کهگیلویـه و  ،فـارس  ،اصـفهان  ،مرکـزي  ،لرستان ،قزوین ،نزنجا ،هاي شمالی و رضوي خراسان ،کرمانشاه
  .تهران و کرمان ،بویراحمد

  
  :مراحل مختلف رشد گندم در مناطق سرد

سـاقه رفـتن،   بـه   ،)رکود یا روزت( خواب زمستانه ،پنجه زدن ،زدن جوانه :شاملمراحل مختلف رشد گندم 
  .گردند به اختصار تشریح می ً ذیلدر که  ،دانه و رسیدنتشکیل ، )گلدهی( افشانی گرده ظهور سنبله، 

  
درجـه   10حـدود  بـذور گنـدم،   زدن  جوانـه   بـراي درجـه حـرارت مناسـب خـاك      :مرحله جوانه زدن -

قـرار   بذررطوبت کافی در اختیار  درجه سانتیگراد باشد و 15-25درجه حرارت محیط اگر  .سانتیگراد است
زدن  و رطوبت کافی باعث جوانـه ) سانتیمتر 4-7(مناسب کشت در عمق . جوانه خواهد زدگندم دانه  ،گیرد

درجـه   4زدن  حـداقل درجـه حـرارت خـاك بـراي جوانـه      . شـد  روز خواهـد  5-10دانه گندم ظرف مـدت  
ایـن مـدت طـوالنی     ،در اختیار بذر قرار نگیرد نیز در صورتیکه رطوبت کافی  جهت جوانه .سانتیگراد است

 وجـود  ،قدرت حیات خـود را از دسـت بدهـد    بیماریهاي قارچی پوسیده واثر  احتمال اینکه دانه درده و ش
  .دارد
سرعت افزایش یابد و یـا بافـت خـاك سـنگین باشـد      ه درجه حرارت محیط ب ،چنانچه در زمان کاشت     

آبیاري مجـدد اسـت    ،بهترین روش جهت حل این مشکل .سازد زمین سله بسته و خروج دانه را مشکل می
  .رج شدن جوانه از خاك گردیده و مزرعه به صورت یکنواخت سبز شودباعث سهولت خا تا
  
هـاي افشـان    چنانچه گفته شد از محل اولین گره در نزدیکی سطح خاك کـه ریشـه   :زدن مرحله پنجه -

هـا در   توسعه پنجه .شوند یابند که پنجه نامیده می تعدادي ساقه فرعی ظاهر و توسعه می ،گردند تشکیل می



33 
 

گیـرد   بر روي خاك که در مناطق سردسیر معموالً قبل از شـروع دوره یخبنـدان انجـام مـی     ارقام زمستانه
ها قبل از فرارسیدن سرما باعـث افـزایش مقاومـت     تشکیل و توسعه پنجه .شود زدن نامیده می مرحله پنجه

 باعث ایجاد یک زراعت خوب گنـدم در منـاطق سردسـیر خواهـد     گیاه در مواجه با سرماي زمستان شده و
هـا آبیـاري دیگـري     جهت توسعه و تکامل پنجـه  ،آید چنانچه تأخیري در نزول بارانهاي پائیزه پیش .گردید

  .می باشدبعد از آبیاري اولیه ضروري 
  
گیـاه گنـدم چهـار درجـه سـانتیگراد      فیزیولوژیک صفر نقطه با توجه به اینکه  :مرحله خواب زمستانه -

افزایش مجدد درجـه   رشد بوته گندم متوقف شده و تا ،گردد است، چنانچه درجه حرارت خاك کمتر از آن
 درجه زیـر صـفر   16ارقام زمستانه گندم کاهش درجه حرارت تا  .ماند گیاه به همان حالت باقی می ،حرارت

هاي زمستانه کاهش درجه حرارت بـا پوشـش بـرف تـا      گندم.نمایند را بدون پوشش برف بخوبی تحمل می
 ،درجه سانتیگراد بدون پوشـش بـرف   -16مل کرده ولی درجه حرارت کمتر از درجه سانتیگراد را تح -30

آغـاز  از نوك برگ به طرف پائین در مرحلـه اول  که  سبز خشک شدن آنهابه شکل سرمازدگی برگها را که 
  .به دنبال داردمنتهی می گردد را ها  از بین رفتن پنجه با ادامه خسارت به و
  
رشـد   گیـاه   و پس از مرتقع شدن سرماي فصل زمسـتان،  ش درجه حرارتبا افزای : ساقهظهور مرحله  -

در منـاطق   .یابـد  اي شده و توسـعه مـی   خود را آغاز نموده و در مدتی کوتاه هر پنجه تبدیل به ساقه دمجد
کـه در ظـرف مـدت چنـد روز      واقـع مـی گـردد   معموالً این مرحله در اوایل فروردین ماه  ،سردسیر کشور

با توجه به نیاز سریع گیاه بـه مـواد    .آغاز می شودغالف درون فعالیت شدید گیاه، مرحله تشکیل سنبله در 
  .غذایی در این مرحله دادن کود ازته  به صورت سرك اهمیت فراوانی دارد

  
اندازه کافی رشـد کـرد،   در نیمه دوم اردیبهشت ماه پس از آنکه ساقه گندم به  :مرحله تشکیل سنبله -

 .شـوند  ها ظـاهر مـی   ها و سپس سنبله ابتدا نوك ریشک ،از میان غالف برگ پرچمو از انتهاي فوقانی ساقه 
باالرفتن عملکـرد باعـث    در این مرحله عالوه بر کمک به توسعه گیاه و) اوره (  نیتروژن مصرف کود سرك 

ن مرحله آخرین فرصت براي تأمین مواد غذایی گیاه شود ای بهبود خواص کیفی و افزایش پروتئین دانه می
  .است

  
افشـانی صـورت    پس از آنکه سنبله از درون غالف برگها بیـرون آمـد عمـل گـرده     :افشانی مرحله گرده -

درجـه    25-22افشانی  درجه حرارت مناسب جهت گرده .انجامد  طول میبه پذیرد که حدود یک هفته  می
یـا کـاهش شـدید     کاهش درجه حرارت محیط در این مرحله موجب افزایش دگرگشنی و .سانتیگراد است
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در انتهاي سـنبله و  عالیم این خسارت را می توان شود که  می  ها و پوکی سنبله دما باعث عدم تلقیح گلچه
کـاهش   ،یکی از دالیل سفید شدن ریشکهاي انتهـاي سـنبله و خشـکیدگی آنهـا    . کردها مشاهده  سنبلچه

جلوگیري از خطرات احتمالی سرما و بـاال بـردن    روش به منظوربهترین  .محیط در این مرحله است دماي
بـا توجـه بـه    . ها، آبیاري مزرعه بخصوص در روزهاي صاف و آفتابی در ایـن ایـام اسـت    میزان  تلقیح گلچه

حاصـل از   کالري است، آبیاري باعـث ذخیـره حـرارت    2/0اینکه گرماي ویژه آب یک و گرماي ویژه خاك 
پـس از خاتمـه   . تابش نور خورشید در روز شده و از کاهش درجه حرارت در شب جلوگیري خواهـد نمـود  

  .افشانی پرچم ها از بین گلوم و گلومل خارج خواهند شد گرده
  
شـود   تدریج شیري مـی ه بو دانه تشکیل شده  ،افشانی پس از گرده :آندانه و رسیدن پرشدن مرحله  -

 يبرگهـاي پـایین شـروع بـه زرد     برگها تغییر رنـگ داده و  ساقه و .کند خمیري پیدا می و بعد از آن حالت
کـاهش   .گرایـد  میزان آب دانه بتدریج کاهش یافته و دانه به سختی مـی  ،در پایان حالت خمیري .نماید می

افـزایش درجـه حـرارت محـیط در مراحـل شـیري شـدن و خمیـري باعـث           سریع رطوبت خاك و هـوا و 
دوام و طول عمـر   .گردد وزن هزار دانه و در نتیجه افت عملکرد می شاهپرشدن دانه و ک هن دورشدتر کوتاه

کـاهش   بـا سـخت شـدن دانـه و     .نمایـد  دانه مـی کمک ها به تکامل و توسعه  سبزینه برگ پرچم و ریشک
ت دانـه آمـاده برداشـ    ،ساقه و ریشکهاست ،که همراه با خشک شدن کامل برگها% 14حدود به رطوبت آن 
  .خواهد شد

  
  :هاي محیطی درمناطق سردسیر تنش

دشتهاي مناطق سرد کشور به دلیـل قـرار گـرفتن در ارتفاعـات و      ها و مهمترین تنش محیطی درجلگه    
ایـن   در .سرما اسـت  ،شود ه جبال البرز که باعث وزش بادهاي سرد میلکوههاي زاگرس و سلس  دامنه رشته

در این صورت چنانچـه زراعـت بـدون     .یابد درجه سانتیگراد کاهش می -25مناطق گاهی درجه حرارت تا 
 .اي خواهـد دیـد   خسـارت عمـده   ،زمستانه نباشـد از نوع با عادت رشد رقم مورد کشت  پوشش برف بوده و
افشـانی   زمان ظهور سنبله و گـرده  .گردد می امرباعث تشدید این  ،عمق مناسب کاشت عدم رعایت تاریخ و
هـا وکـاهش    باعـث عـدم تلقـیح گلچـه     ،گـردد  مواجهق چنانچه با سرماي دیررس بهاره گندم در این مناط

  .جلوگیري از این خسارت، آبیاري مزرعه در روزهاي آفتابی استبراي تنها راه . خواهد شدعملکرد 
و خشکی   دانهپرشدن هنگام درمرحله  یکی دیگر از تنشهاي محیطی این مناطق وزش بادهاي گرم زود    

گرم شدن سریع هوا دراین مرحله باعث کاهش شدید وزن هزار دانه و چروکیـدگی   .شدید آخر فصل است
فقـط بـا    نزوالت جوي نـاچیز بـوده و   ، دانهپرشدن مرحله و در  دراغلب مناطق سردسیر کشور .شود آن می
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منـاطق سـرد بـدلیل     بعضـی از اراضـی زراعـی    .توان عملکرد مطلوبی تولیـد نمـود   هاي بموقع می آبیاري
  .باالبودن سطح آب تحت االرضی زهدار بوده و یا داراي عارضه شوري هستند

حفـر کانالهـاي نسـبتاً عمیـق عمـود بـر         .در اراضی زهدار مدیریت کشت وآبیاري اهمیت زیادي دارد      
اصـلخیزي  باعث افزایش ح تواند این مشکل را درکنار زهکشی حل نموده و جهت آب زیرزمینی ورودي می

آب آبیـاري بـه خـارج از     مازادی جهت هدایت یها دراین مناطق حتماً باید در مزرعه جوي .شود این اراضی 
بـر   سمیلـی مـو   8خاك کمتـر از   )EC(هدایت الکتریکی در اراضی لب شور چنانچه  .مزرعه احداث نمود

بـا مـدیریت صـحیح گنـدم      بر سانتیمتر باشد میتـوان  سمیلی مو 2آب آبیاري کمتر از  ECمتر و  سانتی
شـود کـه ایـن گونـه اراضـی بـه کشـت جـو          کشت نمود ولی چنانچه شوري بیش از این باشد توصیه مـی 

ها بایـد عـرض آنهـا را کـاهش داده و      در اراضی لب شور به علت تجمع نمک بر روي پشته .اختصاص یابند
ها شسته شـده   بوته  اطرافنمک  خط گندم در نزدیکی محل داغ آب فاروها اقدام نمود تا فقط به کشت دو

ها که باعث مسمومیت و باالرفتن فشار اسـمزي محـیط ریشـه     عالوه بر آن از تجمع نمک در اطراف بوته و
  .جلوگیري نمود ،شود می

  
   :دستور العمل فنی براي مناطق سردسیر

آماده سازي زمین بسـتگی بـه    .شخم زدن معموالً بعنوان اولین قدم درتهیه بستر کاشت است :تهیه بستر
طـی  که زمین سال قبل آیش باشد در اولین فرصت بعـد از   در صورتی .وضعیت محصول قبل از گندم دارد

 حـذف این عمل عالوه بـر  . اقدام نمود زراعی بهتر است نسبت به شخم زمین ،یخبندان زمستانشدن دوره 
که سبز شده از بین برده و زمین را عـاري از   بذور گندم حاصل از ریزش کمباین سال قبل را ،علفهاي هرز

زمین به همین صورت تا موقع کشت گندم در پـائیز باقیمانـده و    .نماید علفهاي هرز و سایر ارقام گندم می
یا لولر انجام مـی  ماله تسطیح زمین با کمک سپس  و  ،نمودهشخم و دیسک اقدام به در شهریورماه مجدداً 

با بذرکار ردیفی  نسبت به احداث فارو اقدام و) پتاسه وروي  ،فسفره ،ازته (ایه کودهاي پتوزیع پس از  .شود
هندوانـه یـا    ،خیـار  ،خربـزه ( چنــانچه محـصول قبلی جــالیز   .گردد کشت انجــام مییا خطی کار غالت 

ي و بالفاصله بعد از برداشت جالیز باید نسبت به از بـین بـردن جـو    ،زمینی باشد یا سیب) طالبی و گرمک 
پشته و شخم زدن زمین اقدام نمود و بعد از آن عملیات در نیمه دوم شهریورماه مشـابه روش قبـل انجـام    

  .شود
مشـروط بـر آنکـه زراعـت گنـدم بعـد از        ،گیـرد  در صورتیکه کشت گندم بعد از چغندرقند صورت می      

نسـبت  باید بالفاصله بعد از خارج کردن چغندرقند از خاك با رطوبت باقیمانده  ،برداشت چغندر کرپه نشود
توضیح اینکه بهتـر اسـت از ارقـام گنـدمی کـه داراي تیـپ رشـد        . به شخم و آماده سازي زمین اقدام کرد

 .هستند جهت کشت بعد از چغندرقند استفاده نمود)  اختیاري(  بینابین
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مانند یونجه یـا شـبدر در  آنهـا    هاي  علوفهگیاهان هستند که   اضیار ،بهترین اراضی کشت گندم       
درصـد مـواد آلـی خـاك نیـز       ،در این صورت عالوه برتأمین قسمتی از ازت موردنیاز گیاه. کشت شده باشد

تـوان   مـی  ،درصـورت رعایـت اصـول بـه زراعـی دیگـر      نیز عاري خواهد بود و  و زمین از علف هرز افزایش
بـاقال و لوبیـا نیـز      عـدس،  ،ماش ،نخود :مانندتیره بقوالت هکشت گندم بعد از  .داشتحداکثر عملکرد را بر

زمین را شـخم اولیـه زده    ،باید بالفاصله بعد از برداشتمی این مورد نیز  در اي است و علوفه گیاهان بهاشم
کشـت گنـدم بعـد از آفتـابگردان و ذرت      .مـی رود ماله و فـاروئر بکـار    ،دیسک ،و در شهریورماه شخم دوم

بهتـر   .گـردد  مشروط بر اینکه نیاز غذائی گندم از طریق مصرف کودهاي شیمیایی تامین شود توصیه مـی 
خرد شـده و سـپس نسـبت بـه تهیـه زمـین        )خردکن(یا بوسیله چاپر  است بقایاي گیاهی از زمین خارج و

نسـبت کـربن بـه    ( C/Nل گیري از بهم خـوردن تعـاد  ازته جهت جلو مصرف بیشتر کود. سریعاً اقدام گردد
  .شود کشت ارقام باتیپ رشد بینابین در اینگونه اراضی بیشتر توصیه می .گردد خاك توصیه می) ازت

  
  :تاریخ کاشت

ضرورت استقرار گیاه و گذراندن مراحل اولیـه   با توجــه به کاهش دما در اقلیم سرد در آبان ماه و   
کشـت بموقـع در    ،سـرمازدگی  به منظور کاهش خطر ناشی از  قبل از آن دهیل مرحله پنجه یکمترشد و

تاریخ کاشت اغلب استانهاي سـرد کشـور نیمـه اول مهرمـاه      .مناطق سرد از اهمیت خاصی برخوردار است
 بطورکلی می توان گفت ارقامی که داراي تیپ رشد زمستانه هستند، در نیمه اول مهرمـاه و ارقـامی  . است

داراي  نـی زارعی. در نیمه دوم مهرماه باید کشت شـوند  ،هستند) اختیاري(که داراي تیپ رشــد بینــابین 
به کشت ارقـام بـا عـادت    اوائل مهرماه را اراضی بخشی از د نتوان می ،ستا زیادزمین هاي زراعی آنها سطح 
 .دهنـد شـد بینـابین اختصـاص    رعـادت  م با ارقاکشت و به نیمه دوم مهرماه بخش دیگر را زمستانه و رشد 

از  .کـرد باید از ارقام مناسب تیپ بینابین اسـتفاده   د،شو نیز کرپه می بدین ترتیب در اراضی که کشت آنها
آماده شدن زمین و سـپري   در صورت دیر. االمکان باید خودداري نمود کشت کرپه ارقام تیپ زمستانه حتی

انی ارقام بهاره مقاوم به سرما در نیمه دوم آبان و یـا  توان اقدام به کشت زند شدن فصل مناسب کاشت می
در بهار با ذوب شـدن برفهـا و    در این صورت بذر در زیرخاك به صورت زنده باقیمانده و .اوائل آذرماه نمود

هـر حـال تـأخیر در کشـت باعـث       در .نماینـد  جوانه زده و رشد خود را آغاز می ،مساعدشدن درجه حرارت
  .کاهش محصول خواهد شد

  
   :میزان بذر

میزان بذر در واحد سطح در یک زراعت آبی خوب که عملیات آماده سـازي بسـتر، بخـوبی انجـام       
پنجـه   با قابلیت از ارقام مورد کشت چنانچه رقم  .تابع خصوصیات زراعی رقم مورد کشت است ،شده باشد
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 در صـورتی  باید میزان بذر را افزایش و ،جهت تأمین تعداد مناسب سنبله در واحد سطح ،باشددهی پایین 
بـا توجـه بـه     .توان کـاهش داد  مقدار بذر را می باال باشد، دهیپنجه  ز ارقام با قابلیت امورد کشت رقم که 

اساس تعداد دانه  سطح را بر بهتر است مقدار بذر در واحد ،اینکه وزن هزار دانه ارقام مختلف متفاوت است
طبـق مطالعـات   . محاسـبه نمـود   دانه مقدار بـذر در هکتـار را   تساب وزن هزاردر متر مربع مشخص و با اح

دانـه در متـر    450-550تعداد  دهی پایین،پنجه  با قابلیت توان گفت براي ارقام  کلی می انجام شده بطور
دانـه   400-450تعـداد   بـاال،  دهیپنجه  با قابلیت کیلوگرم در هکتار و براي ارقام  200-220مربع معادل 

  .هکتار منظور کرد کیلوگرم در 160-180در مترمربع معادل 
  

  :فواصل و روش کاشت ،عمق
کشت بذر در عمـق مناسـب عامـل     ،با توجه به خطر سرمازدگی گیاه در زمستان و فصل یخبندان  

قبـل از رسـیدن فصـل     که در عمق مناسب کشـت نشـوند و   بذوري .می باشدمهمی در کاهش این عارضه 
هـائی هسـتندکه در مزرعـه از سـرما      حتی در ارقام مقاوم بـه سـرما اولـین بوتـه     ،توسعه کافی نیابندسرما 

  .شوند خسارت دیده و باعث کاهش درصد سبز مزرعه می
بـدیهی اسـت چنانچـه ارقـامی      .شـود  سانتیمتر توصیه می 5-6عمق کاشت در مناطق سردسیر حدود      

  .میزان عمق کاشت را افزایش داد توان تري باشند میمعرفی شوند که داراي طول کلئوپتیل بیش
در اراضـی سـبک عـرض     .ها در زراعت آبی تابع بافت و جنس خاك است فواصل خطوط و عرض پشته     

هـاي انجـام  شـده در     در بررسـی  .تواند افـزایش یابـد   ها می ها کمتر و در اراضی سنگین عرض پشته پشته
متـر   سـانتی  18 -20سانتیمتر و فاصـله  خطـوط از هـم     60رو از هم خاکهاي با بافت متوسط فاصله دو فا

   .سانتیمتر کشت خواهد شد 15ـ18ترتیب روي هــر پشــته سه خط بفاصله  بدین. گردد  توصیه می
فاصله  ،توان بذر را در عمق زیرا بدین طریق می ،کشت با بذر افشان ردیفی است ،بهترین روش کاشت      

در کشـت   .حداقل ممکن رسـاند ه ها رقابت بین آنها را ب تا با تنظیم فاصله بین بوته ،ادو محل مناسب قرارد
با بذرافشان سانتریفیوژ و احداث فارو قسـمتی از بـذور در اعمـاق مـدفون و بخشـی نیـز سـطحی کاشـته         

اسـتفاده   .خواهد داشت شوند که در این صورت کاهش درصد سبز و افزایش خطر سرمازدگی را در بر می
مناسـبترین   ،نمایـد  مـی  ایجـاد  نیـز  بذرفارو  هاي مجهز به فاروئر که عالوه برکشت ز بذر افشانا

   .روش کشت در مناطق سردسیر است
  

        
 


