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  :مقدمه
 و پایین درآمد با وکشورهاي دولتها که است اساسی مسائل جمله از پایدارکشاورزي رشد به دستیابی
 سامان ضرورت فقرزدایی، زمینه در تمایل دولتها به رشدي چنین ایجاد .باشند می مواجه آن با متوسط

 فراگیراقتصادي توسعه در تواند می کشاورزي بخش که نقش کلیدي به توجه و کافی غذاي عرضه دهی

 در تواند می که فراگیري تأثیر جهت به کشاورزي بخش نیز ایران در .دارد نماید بستگی ایفا کشورها

 حفظ و پایدار اشتغال،توسعه ایجاد غذایی، امنیت و استقالل تأمین(اجتماعی  اقتصادي هاي چالش زمینه رفع

 در جدید هاي گذاري سرمایه انجام و ضرورت بوده برخوردار مهمی جایگاه از باشد داشته )زیست محیط

 هاينیاز پیش و الزامات از یکی مالی، منابع به وسریع آسان دسترسی .سازد می آشکار را کشاورزي

در اغلب کشورهاي دنیا شرایط دیم براي تولید غذا اولویت . است کشاورزي بخش وتوسعه گذاري سرمایه
هاي زیاد بعمل آمده براي بهبود تولیدات و شرایط محیطی در کشورهاي در حال خاصی دارد، علیرغم تالش

، عدم امنیت غذایی و سوئغذیه هاي فقیر در افریقا و آسیا با فقر گرسنگیتوسعه، تعداد زیادي از خانواده
اما، بخش عمده غذا براي جوامع فقیر در . اهمیت کشاورزي دیم در جهان متغیر است. مواجه هستند

علیرغم کاهش سهم و ). 2009وانی و همکاران (شودکشورهاي در حال توسعه در شرایط دیم تولید می
خش هنوز در اقتصاد ملی و امرار معاش ، این ب)GDP(میزان اهمیت کشاورزي در تولید ناخالص داخلی 

  . روستایی در ایران سهم مهمی دارد
تنوع در فراوانی، زمان و شدت وقوع خشکی از فصلی به فصل دیگر و مکانی به مکان دیگر، نیازمند مدیریت 

ي فنی مزرعه، تامین به موقع نهاده ها، فراهم نمودن ادوات و ماشین آالت مناسب و کافی، رعایت تناوبها
زمان . زراعی و کشت ارقامی است که داراي سطوح متفاوتی از تحمل به خشکی در مناطق مختلف  باشند

، الگوي بارندگی )ابتداي فصل، میانه فصل و دوره رشد انتهایی، و در مواردي خشکی ممتد( وقوع خشکی
، استراتژي کاهش فقر در بنابراین. هاي مختلف نیز بر روي میزان عملکرد تاثیر جدي دارد بین مناطق و سال

ورزي، کاشت، داشت  بایست بر عملکرد پایدار متمرکزشودکه مدیریت اعمال شده براي خاكمناطق دیم می
  . و برداشت مطابق با نیازهاي زراعی منطقه باشد

میلیون تن متغیر بوده  632تا  520بین میالدي  2112تا  2005هاي  میزان تولید گندم در جهان طی سال
ولی میزان تولید آن نه تنها کاهش  طی سال هاي اخیر کاهش یافتهگندم کشت  زیر سطحچه  اگر .است

عامل اصلی افزایش تولید گندم در جهان، افزایش عملکرد در واحد . نداشته بلکه افزایش نیز نشان داده است
میانگین عملکردآ ن  میلیون هکتار متغییر بوده و 4.2الی  3.8از سطح زیر کشت گندم دیم . سطح بوده است

می در دنیا  افزایش متوسط عملکرد گندم از عوامل مهم و مؤثر در . بوده استدر هکتار در ده اخیر  1056
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واریته هاي گندم توسعه کشت مدیریت مزرعه، تغذیه مناسب، انجام اصولی عملیات خاك ورزي، توان به 
   .اشاره نمود ارددیگر ازقبیل مسایل به زراعیورعایت سایر مو و مقاوم به بیماریها کودپذیرو معرفی شد

در کنار تالش براي افزایش عملکرد گندم، ارائه یک راهکار مناسب براي ساماندهی  الزم به ذکر است که
هاي زراعی، تهیه بستر بذر با توجه به  دیمزارها بویژه ارایه دستورالعمل هاي اجرایی در خصوص مدیریت

ه به شرایط اقلیمی، پتانسیل تولید براي افزایش کمی و کیفی گندم را اصول خاك ورزي حفاظتی و توج
حفاظتی،  امکانات و ادوات الزم براي خاك ورزي: بطوریکه در صورت تحقق، الزاماتی از قبیل فراهم نمود
بذر ، تهیه تامین به موقع نهاده ها، معرفی ارقام با توجه به نیازهاي اقلیمی، کاهش ضایعات تولید ،کارنده ها

 انتظاراز درصدي میانگین گندم دیم دور  35الی  25افزایش عملکرد   ،و مدیریت خوب مزارع ارقام مناسب
  .نمی باشد

با توجه به شرایط  راعیارقام متنوع ز از مطلوب ترتیبی بکارگیري و طراحی زراعی،ارقام   صحیح انتخاب  
ه اصولی بستر بذر، رعایت پارامترهاي به زراعی، تهیه تهی ،هاي زراعی، توجه به پتانسیل مناطق اقلیمی و تناوب

و مصرف به موقع و متناسب نهاده ها، فراهم نمودن و معرفی ادوات و ماشین آالت مناسب براي خاك ورزي 
 بهره برايدر هر اقلیم  مدیریتی روشهاي آسانترین ازو کاشت، رعایت تناوبهاي زراعی و مدیریت مزرعه 

 بر اساس دیمگندم دستورالعمل فنی . باشد گندم و سایر محصوالت دیگر می پایدارتولید  جهت در برداري
   :می باشدزیر بشرح  ها اقلیم

  
  دیم ورزي در  خاكعملیات 

ورزي صـورت   آماده سازي زمین تحت عنـوان عملیـات خـاك   دیم محصوالت براي زراعت نخستین مرحله    
 15در عمـق بـیش از    خاك ورزي اولیـه عمومـاً  . باشد میگیرد شامل دو بخش خاك ورزي اولیه و ثانویه  می

ار از آن، باز نمودن ذرات خاك جهـت نفـوذ   ظسانتی متر خاك انجام می شود، و هدف هاي اصلی و مورد انت
در مناطق دیـم اصـول حـاکم در عملیـات     . آب، هوا و ایجاد محیطی مناسب براي رشد و توسعه ریشه می باشد

ت از خـاك  ظـ د شرایط مناسب به منظور اسـتفاده بهینـه از نـزوالت آسـمانی و حفا    زراعی بایستی با هدف ایجا
  . باشد

  :اي داشته و باید تامین کننده موارد زیر باشد در این راستا عملیات خاك ورزي نقش تعیین کننده   
آبـی و   کاهش روان آب و جلوگیري از فرسـایش  موجبافزایش نفوذ پذیري خاك نسبت به نزوالت که  -1
  .می گردد اديب

  .افزایش قابلیت نگهداري آب در خاك -2
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  .حفظ مواد آلی در خاك و امکان افزایش آن -3
  .کاهش تبخیر غیر مفید -4

اجراي  عملیات خاك ورزي در اقالیم مختلف دیم بسته به تنوع محصوالتی که در تناوب با گندم قرار 
  : باشد ح زیر میمیگیرند، با توجه به نتایج تحقیقات سال هاي گذشته بشر

 
 ورز در شرایط دمي انتخاب وسیله خاك

هاي هرز، ساختمان و بافت خاك،  نوع ومقدار علف: ورز در شرایط دیم به فاکتورهایی نظیر نوع وسیله خاك
ورزي  نوع تناوب زراعی، طول دوره آیش، پتانسیل فرسایش، میزان بارندگی و زمان انجام عملیات خاك

هاي مختلف تناوب، ذخیره آب در خاك  از مسائل اصلی تولید محصوالت دیم در  در سیستم. بستگی دارد
مرطوب  است، به نحوي که گیاه بعدي دچار تشنگی شدید نشده و تولید مناسبی را  خشک و نیمه نواحی نیمه
ر نشان داده که د) آذربایجان شرقی(نتایج بررسی هاي انجام یافته در مناطق سردسیر کشور . داشته باشد

 1825(گندم استفاده از  گاوآهن قلمی در پاییز، بیشترین میزان عملکرد محصول  –سیستم تناوب آیش
استفاده از + براساس همین تحقیقات، کاربرد گاو آهن قلمی در پاییز . را دارا بوده است) کیلوگرم در هکتار 

وزنی بیشتري برخوردار بوده به ورزي، از میزان رطوبت  هاي خاك پنجه غازي در بهار، نسبت به سایر روش
متري خاك بیش از  سانتی 10-20طوري که میزان رطوبت خاك در زمان قبل از کاشت گندم در عمق 

  .بود) رطوبت وزنی%  23/17(سایر روش ها 
عملیات خاك ورزي در اقلیم هاي مختلف دیم کشور بر اساس نتایج دستورالعمل فنی کشت گندم و 

، بنابراین با توجه به استزراعی تهیه و تدوین شده هاي  تناوب پایه ر این موسسه و برات انجام گرفته دقتحقی
اهمیت این یافته هاي تحقیقاتی براي افزایش تولید و پایداري محصول گندم در دیمزارها به شرح آنها 

  :.شود پرداخته می
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  : سرداقلیم 

  سیستم زراعی حبوبات ـ گندم

در  هوا نخود است، که به دلیل نقش مهمی که لگوم ها در تثبیت ازت –وب غالب گندم در اقلیم سردسیر تنا 
حبوبات براي عملیات الزم براي تهیه زمین بعد از برداشت .باشد خاك دارند از اهمیت ویژه اي برخوردار می

  : کشت گندم بشرح زیر است
متر توام با  سانتی 8-10جه غازي به عمق استفاده از کولتیواتور با تیغه پن اگر کشت حبوبات بهاره باشد،

  در پاییز  گندمکاشت + غلتک بعد از برداشت حبوبات 
متر   سانتی 20الی  15شخم با گاوآهن قلمی توام با غلتک به عمق حداکثر اگر کشت حبوبات پاییزه باشد، 

   در پاییز گندمکاشت + بعداز برداشت حبوبات 
  

  گندم -سیستم زراعی آیش
 C)شکل(از نوع ساقه سخت) چیزل(وآهن قلمی استفاده از گاتم بعد از برداشت گندم در تابستان، در این سیس

کاربرد پنجه غازي در بهار در + و قبل از بارندگی  گندممتر بعد از برداشت  سانتی 20 - 25در پاییز به عمق 
ظور حفظ رطوبت خاك و به من) متر سانتی 10به عمق حداکثر (هاي هرز  علف) کامل(زمان قبل از گلدهی 

  هاي هرز  کنترل علف
هاي هرز چند  در اواسط تابستان و یا در صورت وجود علف) سانتی متر 8به عمق (ماله + کاربرد پنجه غازي 

   .کش استفاده شود ساله از علف
   نکته مهم در هنگام کار با گاوآهن چیزل این است که خاك بایستی نسبتاً خشک باشد: تذکر

  
  عی گلرنگ ـ گندمسیستم زرا

عملیات  )پاییزه کشت( بعد از برداشت گلرنگدر این سیستم اگر گلرنگ در پاییز کشت شود و در تابستان 
  :بسته به امکانات شامل یکی از دو روش زیر خواهد بودالزم براي تهیه بستر بذر گندم 

  کشت گندم+ سانتیمتر  15خاك ورز مرکب به عمق حداکثر  - 1
   No-tillدر صورت وجود کارنده کاشت مستقیم گندم  - 2

 عملیات الزم براي تهیه بستر بذر شامل استفاده از، بعد از برداشت گلرنگ اگر کشت گلرنگ بهاره باشد
  خواهد بود کار با خطی گندمکاشت + سیکلوتیلر + گاوآهن قلمی 
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  گندم–تناوب علوفه 

 پاییزهکشت (بعد از برداشت علوفه  یه میشودیکی از مهمترین تناوبهاي مورد توصیه در این اقلیم است و توص 
عملیات الزم براي تهیه بستر بذر بسته به امکانات شامل یکی از دو روش زیر براي کاشت گندم  )علوفه

  :خواهد بود

  کشت گندم+ سانتیمتر  15خاك ورز مرکب به عمق حداکثر  - 1
   No-tillکاشت مستقیم گندم در صورت وجود کارنده  - 2

بعد از برداشت علوفه بهاره بسته به علوفه در بهار باشد، عملیات الزم براي تهیه بستر بذردرصورتی که کشت 
 :زیر خواهد بودیکی از دو طریق  شاملدر منطقه، امکانات موجود 

+  بهاره  متر بعداز برداشت علوفه سانتی 20شخم با گاوآهن قلمی توام با غلتک به عمق حداکثر  - 1
   گندمکاشت 

کاشت + متر قبل از کاشت   سانتی 8- 10یواتور با تیغه پنجه غازي توام با غلتک به عمق استفاده از کولت - 2
  گندم

  نکته مهم در هنگام کار با گاوآهن چیزل این است که خاك بایستی نسبتاً خشک باشد  : تذکر
  
  در اقلیم سرد گندممناسب  مارق ا

 آب- باران و تک، ياوحد، رصد ،هما   ،2سرداري، آذرارقام مناسب براي کشت در این اقلیم شامل رقم 
  .است

رصد و هما اوحدي، ،2گردد که از ارقام باران، آذر تولید گندم پیشنهاد میافزایش مستعد براي  مناطقدر 
  . استفاده نمایند

در آب - رقم تک کشت ) میلیمتر 400بارندگی دراز مدت بیش از (اقلیم سرد  مناطق مستعد و پرباراندر 
  توصیه میشودافزایش عملکرد  شرایط دیم براي

  .شود آب پیشنهاد می –و تک   2، باران، آذردر دیمزارهاي مناطق سرد اردبیل کشت ارقام رصد
رصد  و  ، باران،2آذر کشت ارقام)  مانند اردبیل(در مناطقی که بیماري زنگ زرد در غالب سالها وجود دارد 

  شود آب پیشنهاد می –تک 
 پایداري تولید کشتردسیر کشور که تنش خشکی بطور ممتد وجود دارد براي در مناطقی از دیمزارهاي س

  شود پیشنهاد میارقام سرداري و هما 
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اولین .  است و باران  2آذرتک آب،  در اقلیم سرد شامل گندم هاي  یلیتکم ياریآبارقام مناسب براي 

و آبیاري بسیار مهم  اولینبود و اهمیت خواهد ) میلیمتر 50الی  45(آبیاري بعد از کشت در نیمه اول مهرماه 
هاي ساقه دهی و ظهور  توانند این مزارع را در زمان کشاورزانی که آب اضافی داشته باشند می. استمعنی دار 

هاي مذکور آبیاري مربوطه الزم  در صورت وقوع بارندگی موثر در هر یک از زمان. سنبله آبیاري نمایند
  .نیست

  

  تاریخ کاشت 
عمومـاً  ) زمستانه، بهـاره و بینـابین  (هاي مختلف آن  نظر از تیپ رشد ارقام و واریته در ایران صرف کشت گندم

  چون  است آمیز مخاطره  گیاهان از  بسیاري  براي  خشک  خاك در بذر  کاشت. گیرد در فصل پائیز انجام می
  نباشـد، ولـی    کـافی   گیـاه  رشـد   دامها و  شدن سبز  براي  ، ولی کافی  زدن  جوانه  جهت  است  ممکن  بارندگی
  کامـل   شدن سبز و  زدن  جوانه  بین  خشکی  دوره چند  مؤثري بطور می توانند  که جو و  گندم نظیر  گیاهانی

  گـرفتن  نظـر  در بـا   خشـک   خـاك  در  کاشت خطر. کشت نمود شرایط  دراین  می توان را نمایند  تحمل را
  ابتـداي   آسـمانی   نـزوالت  از مؤثر  استفاده رشد و  فصل  شدن تر طوالنی اثر در  که عملکرد  افزایش  احتمال

در صـورت وقـوع   که مـوقعی باشـد  زمـان کاشـت گنـدم    بایـد  .  اسـت   توجیـه   می شود قابل  رشد حاصل  فصل
هـا در پـائیز بـراي ورود بـه فصـل زمسـتان وسـرما         فرصت زمانی الزم براي رشد اولیـه گیاهچـه  بارندگی موثر، 

زده، سـرعت   تغییـرات دمـا در مزرعـه بـر میـانگین تعـداد بـذرهاي جوانـه        . وجـود داشـته باشـد   ) الیزاسیونورن(
  . گذارد زنی و سبزشدن یکنواخت تأثیر می جوانه

  : اقلیم سرد شاملبراي گندم دیم در  تاریخ کشت مناسب 
   موثرپاییزه بارندگی اولین ازقبل  در مناطق خیلی سرد کوهستانی از اواخر شهریور لغایت نیمه اول مهرماه -1

  .موثر پاییزه بارندگی از اولین قبل ازو مهر ماه  25در مناطق سردسیر از اول مهرماه لغایت  - 3
  
  روش کاشت  

   .در گندم متر سانتی 4-5متر به عمق حداکثر  سانتی 15-17استفاده از خطی کار با فاصله خطوط کشت 
  )سانتیمتر زیر بذر 6کود (  کود در زیر بذراستفاده از خطی کار با قابلیت جایگذاري 

شود از   اگر از دستگاههاي کاشت مستقیم براي کشت گندم استفاده شود، پیشنهاد می: تذکرمهم
توانند کود را در عمق  هاي استفاده کنند که داراي شیار بازکن تیغه اي دارند چون این دستگاهها می دستگاه
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هاي کشت مستقیم با شیاربازکن بشقابی فقط توانایی  ، در حالیکه دستگاهگذاري کنندیسانتیمتر زیر بذر جا 4
  .سانتیمتر زیر بذر را دارند 2گذاري کود تا یجا

چـرا کـه   . امري مهم در زراعت غالت دیم می باشد) سانتی متر 15از  مترک(هاي کم  دستیابی به فاصله ردیف
تـر عـدم    رز، افـزایش تبخیـر و از همـه مهـم    فاصله زیاد بین دو ردیف کشت موجب رشـد بیشـترعلف هـاي هـ    

موجـب کـاهش عملکـرد محصـول خواهـد      و) افزایش تراکم در روي ردیـف (یکنواختی بذر در واحد سطح 
کارهایی با فاصله خطوط کمتر و نیز داراي قابلیت حفظ فواصل خطـوط در حـین کاشـت تـاثیر      لذا خطی. شد

سـانتیمتر   15عملکرد گندم دیم در فاصـله بـین دو ردیـف     .مثبتی برروي عملکرد گندم می توانند داشته باشند
تـراکم توصـیه    بـا رعایـت  فواصل خطوط کشت کمتـر  . نسبت به فواصل خطوط کشت زیاد، افزایش می یابد

باعـث افـزایش تعـداد پنجـه، طـول       و در نتیجـه ها در روي ردیف بیشتر  شده باعث خواهد شد فواصل بین بوته
اع گیاه و نهایتاً عملکرد دانه در مقایسه بـا کشـت متـراکم بـا فاصـله خطـوط بیشـتر        سنبله، وزن هزار دانه و ارتف

  .شود
  
   میزان بذر  
 حدود( نان گندمارقام  دربر اساس وزن هزار دانه دانه در مترمربع  350 -3 80میزان بذر بر اساس تعداد 

  خواهد بود )کیلوگرم در هکتـار 130 - 165
درصد  10شود که میزان بذر  توصیه می و خطر خشکی ممتد و گرما ترکم یبا بارندگ یدر مناطق :توجه
  .شودتوصیه شده در نظر گرفته بذر  از مقدار کمتر

از درصد بیشتر  10شود که میزان بذر  توصیه می ،وجود داردزمستانه در مناطقی که خطر یخبندان  :توجه
  .شودتوصیه شده در نظر گرفته بذر  مقدار

  عمق کاشت 
از عـواملی  . سانتیمتر در نظر گرفته می شـود  5 الی 4 گندم دیم طق سردسیرکشور عمق کاشت مناسبدر منا   

ثرند می توان به ویژگیهاي رقم از نظر طول کلئوپتیل، اندازه و میزان پروتئین دانـه  ؤکه در عمق کاشت گندم م
کاهش عملکـرد را بـه    شده کهتعداد پنجه بارور وکاهش کاشت عمیق موجب کاهش درصد سبز . اشاره نمود

تاثیر منفی کاشت عمیق در کشت هاي دیر بـه دلیـل کنـد شـدن سـرعت جوانـه زنـی در        . داشت خواهد دنبال
– 12هـاي بیشـتر از    بررسیهاي انجام یافته بیانگر کاهش درصد سبز در عمق. خاك سرد بیشتر نمایان می شود

   .سانتی متر می باشد 10
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   .خاك قرار گرفته بر روي بذر می باشدمنظور از عمق کاشت، مقدار : تذکر
  

  عمق جایگذاري کود 
درصد  15- 20سانتی متر زیر بذر موجب افزایش عملکرد گندم دیم به میزان  6کودحدود جایگذاري  

سقوط جداگانه و شیار بازکنی که قابلیت جایگذاري  هاي لــوله ه دارايـی کئلذا، خطی کارها میگردد
  .تاثیر مثبتی روي عملکرد محصول دارند را دارا هستند،ر بذر جداگانه کود و بذر در بست

هاي که داراي  شود از  دستگاه هاي کاشت مستقیم براي کشت گندم استفاده شود، پیشنهاد می اگر از دستگاه 
سانتیمتر زیر بذر  4توانند کود را در عمق  شیار بازکن تیغه اي دارند استفاده شود، چون این دستگاهها می

هاي کشت مستقیم با شیاربازکن بشقابی فقط توانایی جایگذاري کود تا  ذاري کنند، در حالیکه دستگاهجایگ
  .سانتیمتر زیر بذر را دارند 2
  

  ضدعفونی بذر 
ترجیحا از ضد عفونی بذر قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده براي کنترل بیماریهاي بذر زاد 

براي کنترل بیماري سیاهک پنهان پاکوتاه . ک استفاده گرددسموم دو منظوره جهت کنترل سیاه
  .گردد یه میتوص) در هزار 2دیفنوکونازول به میزان (کش دیویدند  گندم در مناطق سردسیر استفاده از قارچ

  
  مصرف کودهاي شیمیائی 

، بایـد از  و تولیـد محصـول اقتصـادي    رشـد   زنی، براي ادامه بذر گندم پس از کشت در خاك مناسب و جوانه 
  براسـاس  کود مقدار  تنظیم دیمزارها، در  گیاهی  تغذیه  اساسی  مسئله. اي مناسبی برخوردار باشد شرایط تغذیه

  مصـرف   ضرورتاً بایستی محدود،  بارندگی شرایط در. می باشد  گیاه رشد  در منطقه انتظار  قابل  رطوبتی  رژیم
  استفاده بتواند با  گیاه تا  نشده  گیاه حد از  بیش رشد  موجب  که نمود محدود  اي اندازه  به را  شیمیائی  کودهاي

 موادغـذائی را  بایـد   ، مطلـوب   در بارنـدگی  دیگـر   طـرف  از. برسـد   برداشـت   موجـود، بـه مرحلـه     رطوبت از

میـزان  . باشد  بتیرطو  شرایط مطلوب در ، آن از مفید و  کامل  استفاده  به قادر  گیاه  که کرد  مصرف  اي اندازه به
مصرف کودهاي شیمیائی بسته به نوع خاك، میزان و توزیـع زمـانی بارنـدگی، زراعـت قبلـی و واریتـه گنـدم        

توصیه فنی براي هر مزرعه پس از انجام تجزیه خاك و تعیـین عناصـر غـذایی موجـود و میـزان      . متفاوت است
در  رویه کودهـاي ازتـه بصـورت سـرك     مصرف بی .قابل دسترس بودن آن توسط آزمایشگاه ارائه می گردد
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هـاي   از عوامل تشدید کننده اثرات تنش خشـکی در طـی سـال    هاي گذشته، بهار در بسیاري از مناطق طی سال
لذا با توجه به نقش و اهمیـت کـاربرد ایـن کودهـا     . بوده است 1379-80و  1378-79، 1377-78زراعی 

  .این خصوص در مناطق مختلف بسیار مهم است در زراعت گندم دیم، لزوم رعایت توصیه هاي فنی در
خالص در هکتار از منبع اوره در پائیز همزمان با کاشت و بصورت ) (N40استفاده از نیتروژن  :ازت

  . متر زیر بذر سانتی 6جایگذاري کود حدود 
اي بعدي هاي مناسب در پاییز، زمستان و اوایل بهار و اطمینان از بارش ه درصورت وجود بارندگی:  1تذکر

بسته به شرایط (اسفند و یا اوایل فروردین ماه  اواخر در اولین فرصت در  N20شود که مقدار  توصیه می
  . به صورت سرك مصرف شود)  محیطی
شود که به جاي مصرف کود  هاي بهاره کمتر است توصیه می در مناطقی که میانگین بارندگی :2تذکر

درصد اوره در بهار و در مرحله اوایل ساقه دهی گندم  4.5الی   2.5  سرك، از محلول پاشی ازت به مقدار 
لیتر آب حل  600الی  400توان همزمان با مصرف علف کش ها نیتروژن مورد نظر را در  می .استفاده شود

  .و همراه علف کش استفاده نمود
توصیه  مصرف کودهاي بیولوژیک ازتوباکتر و حل کننده هاي فسفات مخصوص تلقیح گندم :3تذکر

میزان مصرف . هاي مایع تلقیح خواهد بود نحوه مصرف مطابق دستورالعمل درج شده  روي بسته. شود می
  .کیلوگرم بیشتر از شرایط آبی در نظر گرفته شود 1الی  5/0مایه تلقیح در شرایط دیم 

که ) یلوگرمگرم در ک میلی 10(بر اساس مقدار کمبود از حد بحرانی آن در خاك براي گندم دیم  :فسفر
کیلوگرم کود سوپر  12-15گرم در کیلوگرم از حد بحرانی بطور متوسط  براي جبران کمبود هر میلی

  . شود فسفات تریپل در پائیز همزمان با کاشت مصرف می
کیلوگرم در  30الی  P205:15   ) 25در مناطقی که آزمون خاك انجام نشده باشد، مقدار فسفر :تذکر

  .مصرف شود )منبع سوپر فسفات تریپلهکتار کود فسفره از 
  

  علف هاي هرز  
حدي زیاد است که گاهی منجر به از بین بردن بیش از  ، امروزه به گندمهاي هرز مزارع  زیان وخسارت علف

شوند؛ رقابت بین  محسوب می گندمهاي هرز رقیب بسیار بزرگی براي  علف. گردد درصد محصول می 50
، استفاده از نور آفتاب و جذب مواد غذائی )مخصوصاً در مناطق کم آب(این دو از لحاظ جذب رطوبت 

براي کاهش .شود گندم دیم می عملکردکمی و کیفی کاهش  سببهاي هرز  علف. موجود در خاك است
توان به مبارزه مکانیکی،  هاي گوناگونی وجود دارد که می هاي هرز و مبارزه با آنها، راه علفجمعیت دادن 
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، عدم استفاده از کود نپوسیده دامی، به حداقل تناوب رعایتاستفاده از بذر بوجاري شده، ( مبارزه زراعی
هاي مورد استفاده در زراعت گندم را  کش علف. و مبارزه شیمیائی اشاره نمود) رسانیدن عملیات تهیه زمین

  .هاي باریک برگ تقسیم نمود هاي پهن برگ و علف کش کش توان به دو دسته علف می
تواما و به ) لیتر در هکتار 1الی  8/0(  تاپیک و ) لیتر در هکتار 1.5( سیدیبروماستفاده از سموم گندم در 

  .گردد توصیه می قبل از ساقه رفتن گیاه اصلیدر مرحله پنجه زنی و   صورت مخلوط
  

  سن گندم
ز مزارع  گندم گردد و هر ساله اراضی وسیعی ا در ایران محسوب می گندماین حشره یکی از آفات مهم 

بزاق دهان این حشره براي گیاه سمی بوده و تنها یک سوراخ . شود آفت سمپاشی می  جهت مبارزه با این
تغذیه از دانه در مرحله خمیري شدن موجب از بین رفتن دانه شده، حال . تواند گیاه را نابودکند تغذیه می

تغذیه این حشره در مرحله ظهور . شد آنکه تغذیه در مراحل بعدي رشد موجب چروکیدگی دانه خواهد
هائی از زنبوران  مانند گونه(مبارزه استفاده از دشمنان طبیعی براي .خوشه ممکن است موجب عقیمی گردد

Assolcus, Dissolcus, Trissolcus(ها، بر هم نزدن پوشش مراتع و  ، حفظ پوشش طبیعی گندمیان در کوه
ها از تعداد معینی در واحد سطح  که تراکم سن مادر یا پوره صورتی ها و  مبارزه شیمیائی در عدم تخریب آن

براي کاهش جمعیت سن و جلوگیري  .شود پیشنهاد می )طبق توصیه و نظر سازمان حفظ نباتات(تجاوز نماید 
از ریزش آن  از ارتفاعات به مزارع گندم دیم در وهله اول توصیه می گردد از کاشت اراضی کوهپایه اي، 

همچنین برداشت سریع محصول گندم به منظور جلو گیري از . جلوگیري شود) مراتع(بسیار شیبدار و  فقیر
 .خسارت سن گندم توصیه شود

  
   زراعی  تناوب

ترین ارکان کشاورزي پایدار و حتی  ترین و در عین حال اساسی تناوب گیاهان زراعی یکی از قدیمی
رات مفید تناوب شامل بهبود عملکرد، استفاده برخی از این اث. گردد کشاورزي صنعتی محسوب می

شیمیایی و بیولوژیکی و  –هاي فیزیکی  کارآمدتر از منابع محیطی، افزایش اثرات متقابل و مکملی بین بخش
در حقیقت تناوب علمی با تلفیق مسائل پایداري محیط، . باشند هاي تولید می بهبود در به کارگیري نهاده

محصول در یک قطعه کشت متوالی . کند تولید پایدار را تضمین میدراز مدت،  اقتصاد و تولید بهینه در
نه تنها حداکثر بازده را از کار و عوامل تولید در دراز مدت به دست نمی آورد بلکه با مسائلی از قبیل  ،زمین

عدم  ،آفات و بیماري هاي گیاهی ، توسعه ي علف هاي هرز، هاي متوالی نقصان تدریجی عملکرد طی سال
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مجموعه ي این عوامل موجب . بهره گیري از عوامل تولید و در نتیجه به هدر رفتن سرمایه روبرو می گردد
  .شکست سیستم تولید در کوتاه مدت یا بلند مدت خواهد شد

نسبت به کاشت مستمر (تناوب زراعی مطلوب آن است که باعث افزایش عملکرد محصوالت مورد کاشت  
سبب حفاظت آب و خاك شده و بازده اقتصادي کار و سرمایه را افزایش  ،گشته) ن آنها در یک قطعه زمی

  .دهد
  

  عوامل موثر بر انتخاب تناوب زراعی
و کمیت  کیفیت،خصوصیات خاك ،با این که بعضی از عوامل محیطی و زراعی مانند شرایط آب و هوایی

قه تعیین کننده ي امکان موفقیت تولید و وجود وسائل ارتباطی در منط )مقدار و توزیع بارش( آب آبیاري
اما هر واحد زراعی شرایط خاصی داشته و اجراي تناوبهاي زراعی محدودي در  ،گیاهان مختلف می باشد
  :توجه کرد در انتخاب توالی محصوالت می بایستی به عوامل ذیل.آن امکان پذیر می باشد

  نیازها و خصوصیات مجموعه محصوالت مورد کاشت. 1
  ن براي تهیه ي بستر و پوسیدگی بقایاي گیاهیزما. 2
  آفات و امراض,کنترل علف هاي هرز . 3
  مقدار باران. 4
  رطوبت خاك. 5
  

  اهداف تناوب زراعی
می باشد که با دنبال کردن اهداف  مهمترین هدف اجراي تناوب زراعی، افزایش تولید محصوالت زراعی

  :زیر قابل دستیابی است
  یزي خاكحفظ و افزایش حاصلخ. 1
  جلوگیري از زیاد شدن مواد سمی در خاك. 2
  میزان بهره وري از زمین. 3
  جلوگیري از فرسایش خاك. 4
  کنترل علفهاي هرز، آفات و بیماریهاي گیاهی. 5
  )یا میزان بارش( استفاده مناسب از منابع آب قابل استفاده براي آبیاري. 6
  توزیع نیروي انسانی و ماشین آالت. 7
  اقتصاديعوامل . 8
  ذخیره رطوبت از یک فصل به فصل بعدي. 9
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، نوع محصوالت زراعی، و ترتیب کشت آنها با توجه به اصول در دیمزارها زراعیدر یک برنامه تناوب 
  :شخص می گرددمکلی زیر 

و سازگار با شرایط آب و هوایی از نظر اقتصادي مقرون به صرفه کشت محصوالت انتخاب شده باید  - 1
  .باشدمنطقه 

تا حد امکان خودداري ) غالت یا حبوبات(از کشت پشت سرهم گیاهان هم خانواده و گیاهان دانه اي   - 2
  .گردد

علوفه  گیاهان خانواده بقوالت حتی در مواردي که یک گیاه براي تولید دانه و گیاه دیگر براي تولید - 3
  .باشد، پشت سر هم کشت نشوند

  .از کشت متوالی گیاهانی که داراي آفات و بیماریهاي مشترك هستند، خودداري گردد  - 4
  

باارزیابی تنوع نظام هاي زراعی در ایـران اظهـار داشـتند کـه تناوبهـاي زراعـی       ) 1383(کوچکی و همکاران 
ا کوتاه است و این باعث ناکارمدي این تناوبها شـده  رایج در کشور داراي تنوع زیادي نیست و طول دوره آنه

  جلـوگیري   علـت   بـه   خـاك   حاصـلخیزي   رعایـت   هـم  و  محصوالت   تنوع لحاظ از  هم  زراعی  تناوب.است
  غـذائی  عناصـر   تعـادل   عـدم  از  عمـدتاً ناشـی   و  اسـت   گیاه  یک  پی در  پی  کاشت  نتیجه  که  زمین  ازخستگی

   .باشد می   ضروري کامالً ، است  گیاهان  ریشه از  کننده  مسموم  بیوتیکهاي آنتی و  مختلفه   ترکیبات  وترشح
  

  :طق سرد عبارتندازاهاي موجود در من مهترین تناوب
  نخود –گندم 
  عدس –گندم 
  آیش -گندم
  علوفه –گندم 
  گلرنگ –گندم 

پیشـنهاد میگـردد    ،بهاره در اقلیم سردسـیر دیـم  پاییزه و  هاي با توجه به معرفی ارقام علوفه و نخود براي کاشت
  . استفاده شودبراي پایداري تولید از این محصوالت در تناوب با گندم 
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  تنظیم بذرکارها
اکثر راننـدگان تراکتورهـا بـا نحـوه تنظـیم بـذرکارها و        که  دادهبررسی هاي متعدد از مزارع کشاورزان نشان  

بذر بصورت صحیح تنظیم نشـود و مزرعـه   ریزش باعث می شود که میزان  خطی کارها آشنا نیستند و این کار
  :دشو توصیه می لذا موارد زیر .شدکاهش عملکرد خواهد موجب گردد که کشت   بصورت متراکم و یا تنک

  .کالیبراسیون دستگاه -
  .آچارکشی دستگاه -
  .تنظیمات براساس عمق کاشت مورد نظر -
  .ها هاي ریزش ؛ موزع بذر و کود و شیاربازکن بازدید لوله هاي سقوط ؛دریچه -
   .در هنگام کاشت دستگاههاي مورد نظر توسط متخصصین ماشین آالت تنظیم شود -
  

 دميدر اقلیم سردسري  شخصات زراعي ارقام گندم م -1 جدول مشاره
  خصوصیات و واکنشهاي ارقام  نام رقم

  سرداري
اس به سیاهکها، حساس به ورس، زودرس، دانه ه خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حسبمقاوم 

  cm 78 - 65ارتفاع  -%  10- 9سفید، میزان پروتئین 

مقاوم به خشکی و سرما، متحمل به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، مقاوم به ورس، زودرس، دانه   2آذر 
  ، مناسب براي آبیاري تکمیلی cm 85 -70ارتفاع  -%  5/10 - 5/9سفید، میزان پروتئین

  بالنس*

مقاوم به سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، مقاوم به ورس،  نیمه مقاوم به خشکی و
کشت رقم سبالن به دلیل (cm 78 - 65ارتفاع  - %  9-10متوسط رس، دانه سفید، میزان پروتئین 

، در مناطق خشک و حساسیت به تنش خشکی و شکسته شدن مقاومت آن نسبت به زنگ زرد
در حال جایگزینی تحقیقات کشاورزي دیم  توصیه نمی شود و موسسه ماري زنگ زردکانونهاي بی

  .)آن با ارقام جدید می باشد

نیمه ، قرمززودرس، دانه نیمه به ورس،  مقاومبه زنگ زرد،  نیمه مقاومبه خشکی و سرما، متحمل   رصد
  cm 75 - 85ارتفاع  - %  12میزان پروتئین مقاوم به ریزش، 

  هما
خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، حساس به ورس، زودرس، دانه  مقاوم به

  cm 81 - 64ارتفاع  -%  5/10سفید، میزان پروتئین 

مقاوم به خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، حساس به ورس، زودرس، دانه   اوحدي
  cm 78 - 63ارتفاع  - %  11-5/12سفید، میزان پروتئین 

*Unknown-
11  

به ورس، زودرس، دانه  متحملمقاوم به خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، 
  )این الین تاکنون نامگذاري نشده است( cm 80 - 66ارتفاع  - %  5/11 -10سفید، میزان پروتئین
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 کراس سبالن
مقاوم به ، سقید، دانه به ورس، زودرس مقاومبه زنگ زرد،  نیمه مقاومبه خشکی و سرما، متحمل 
  cm 75 - 95ارتفاع  -%  11 - 10میزان پروتئینریزش، 

  ریژاو
زودرس، دانه  به ورس،  مقاومبه زنگ زرد،  مقاومسرما، گرما و نیمه متحمل به به خشکی و مقاوم 
  cm 65 -75ارتفاع  - %  12میزان پروتئین ه مقاوم به ریزش، ،سفید

 باران
به ورس، زودرس، دانه سفید، میزان  متحملبه زنگ زرد،  ه مقاوم نیممقاوم به خشکی و سرما، 

   cm 80 -66ارتفاع  - %  5/11 -10پروتئین
 
 
 

دمي مناسب براي آبیاري مشخصات زراعي ارقام گندم  -2اره جدول مش
 در اقلیم سردسري تکمیلي 

 
 
 
 
 
 
 

  معتدل  اقلیم
  

  خصوصیات و واکنشهاي ارقام  زمان آبیاري  نام رقم

  تک آب
  +زمان کشت 

  ظهور ساقه
به زنگ زرد، مقاوم به ورس،  مقاومه خشکی و سرما، متحمل ب
  ، کیفیت خوب نانوایی و نیمه حساس به ریزشزودرس 

  2آذر 
  +زمان کشت 

  ظهور ساقه
مقاوم به خشکی و سرما، متحمل به زنگ زرد، مقاوم به ورس، 

  %  5/10زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین 

  +زمان کشت   رصد
  هظهور ساق

متحمل به خشکی و سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به 
  %  12نیمه مقاوم به ریزش و میزان پروتئین ، ورس، نیمه زودرس

 کراس سبالن
ظهور  +زمان کشت

  ساقه
متحمل به خشکی و سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به 

   % 11ورس، زودرس، دانه سقید، مقاوم به ریزش، میزان پروتئین 

 ریژاو
  ظهور ساقه
 پرشدن دانه

مقاوم به خشکی و نیمه مقاوم به سرما، مقاوم به زنگ زرد،، 
  %  5/12متحمل به ورس، زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین 

  باران
  ظهور ساقه
  پرشدن دانه

به  متحملبه زنگ زرد،  نیمه مقاوم مقاوم به خشکی و سرما، 
ارتفاع  -%  5/11 - 10ینورس، زودرس، دانه سفید، میزان پروتئ

66 - 80 cm   
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  سیستم زراعی حبوبات ـ گندم

نخود است، که به دلیل نقش مهمی که لگوم ها در تثبیت ازت در  –تناوب غالب گندم  معتدلدر اقلیم  
ت حبوبات براي عملیات الزم براي تهیه زمین بعد از برداش.باشد خاك دارند از اهمیت ویژه اي برخوردار می

  : کشت گندم بشرح زیر است
متر توام با  سانتی 8- 10استفاده از کولتیواتور با تیغه پنجه غازي به عمق  اگر کشت حبوبات بهاره باشد، - 1

  در پاییز  گندمکاشت + غلتک بعد از برداشت حبوبات 
 20الی  15 اگر کشت حبوبات پاییزه باشد، شخم با گاوآهن قلمی توام با غلتک به عمق حداکثر - 2

   در پاییز گندمکاشت + متر  بعداز برداشت حبوبات  سانتی
  

  گندم -سیستم زراعی آیش
متر بعد از  سانتی 20 - 25در پاییز به عمق  C)شکل (از نوع ساقه سخت) چیزل(استفاده از گاوآهن قلمی 

هاي هرز  علف) کامل( کاربرد پنجه غازي در بهار در زمان قبل از گلدهی+ و قبل از بارندگی  گندمبرداشت 
  هاي هرز  به منظور حفظ رطوبت خاك و کنترل علف) متر سانتی 10به عمق حداکثر (

هاي هرز چند  در اواسط تابستان و یا در صورت وجود علف) سانتی متر 8به عمق (ماله + کاربرد پنجه غازي 
   .کش استفاده شود ساله از علف

   چیزل این است که خاك بایستی نسبتاً خشک باشدنکته مهم در هنگام کار با گاوآهن : تذکر
  

  سیستم زراعی گلرنگ ـ گندم

  :عملیات الزم براي تهیه بستر بذر گندم عبارتنداز) کشت پاییزه(بعد از برداشت گلرنگ 
  کشت گندم+ سانتیمتر  15خاك ورز مرکب به عمق حداکثر  - 1
   No-tillکاشت مستقیم گندم در صورت وجود کارنده  - 2

+ گاوآهن قلمی  شامل استفاده از گندم عملیات الزم براي تهیه بستر بذر، لرنگ بهاره باشداگر کشت گ
  خواهد بود کار کاشت غالت با خطی+ سیکلوتیلر 

  
  

  گندم–تناوب علوفه 



 16

عملیات الزم براي تهیه بستر بذر بسته به امکانات شامل یکی از دو  )پاییزهکشت (بعد از برداشت علوفه   
  :کاشت گندم خواهد بودروش زیر براي 

  کشت گندم+ سانتیمتر  15خاك ورز مرکب به عمق حداکثر  - 1
   No-tillکاشت مستقیم گندم در صورت وجود کارنده  - 2

توان با استفاده از یکی از دو طریق زیر براي  بعد از برداشت علوفه بهاره بسته به امکانات موجود در منطقه، می
 :دام نموداجراي عملیات تهیه بستر بذر گندم اق

+  بهاره  متر بعداز برداشت علوفه سانتی 20شخم با گاوآهن قلمی توام با غلتک به عمق حداکثر  - 1
   گندمکاشت 

کاشت + متر قبل از کاشت   سانتی 8- 10استفاده از کولتیواتور با تیغه پنجه غازي توام با غلتک به عمق  - 2
  گندم

  ست که خاك بایستی نسبتاً خشک باشد  نکته مهم در هنگام کار با گاوآهن چیزل این ا: تذکر
  
  معتدلگندم در اقلیم رقام مناسب ا

  .است سرداري، اوحدي، باران و،  هما2آذر ریژاو،مناسب براي کشت در این اقلیم شامل رقم نان  گندم ارقام
ها نیز در این اقلیم گندم دوروم ساجی قابل کشت است که از کیفیت خوب سمولینا برخوردار بوده و به بیماری

  .مقاوم است
 ،2باران، آذر ریژاو، از ارقامتوصیه می شود براي افزایش عملکرد دانه این اقلیم پرباران و در مناطق مستعد 

بوده و در صورت وقوع ) نیمه مقاوم(این ارقام نسبت به زنگ زرد متحمل . استفاده نمایند و ساجی رصد
  . بیماري زنگ زرد از خسارت آن جلوگیري خواهد شد

توصیه  بطور ممتد وجود دارد ، گرما و بادزدگیکشور که تنش خشکیمعتدل از دیمزارهاي  نواحیدر 
 .دشواستفاده  و سرداري هما ریژاو، براي کشت از ارقام  شود می

، کراس باران ،  2، آذرریژاوشامل گندم هاي   معتدلدر اقلیم  آبیاري تکمیلیبراي  گندم  ارقام مناسب
   .خواهد بود مرحله پرشدن دانهدر  آبیاري دوم زمان  ظهور ساقه ودر اولین آبیاري .  ستا البرز و ساجی 

  

  
  تاریخ کاشت 
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عمومـاً  ) زمستانه، بهـاره و بینـابین  (هاي مختلف آن  نظر از تیپ رشد ارقام و واریته کشت گندم در ایران صرف
  چون  است آمیز مخاطره  گیاهان از  ريبسیا  براي  خشک  خاك در بذر  کاشت. گیرد در فصل پائیز انجام می

  نباشـد، ولـی    کـافی   گیـاه  رشـد   ادامه و  شدن سبز  براي  ، ولی کافی  زدن  جوانه  جهت  است  ممکن  بارندگی
  کامـل   شدن سبز و  زدن  جوانه  بین  خشکی  دوره چند  مؤثري بطور می توانند  که جو و  گندم نظیر  گیاهانی

  گـرفتن  نظـر  در بـا   خشـک   خـاك  در  کاشت خطر. کشت نمود شرایط  دراین  می توان ار نمایند  تحمل را
  ابتـداي   آسـمانی   نـزوالت  از مؤثر  استفاده رشد و  فصل  شدن تر طوالنی اثر در  که عملکرد  افزایش  احتمال

وقـوع   بایـد زمـان کاشـت گنـدم مـوقعی باشـدکه در صـورت       .  اسـت   توجیـه   می شود قابل  رشد حاصل  فصل
هـا در پـائیز بـراي ورود بـه فصـل زمسـتان وسـرما         بارندگی موثر، فرصت زمانی الزم براي رشد اولیـه گیاهچـه  

زده، سـرعت   تغییـرات دمـا در مزرعـه بـر میـانگین تعـداد بـذرهاي جوانـه        . وجـود داشـته باشـد   ) ورنالیزاسیون(
  . گذارد زنی و سبزشدن یکنواخت تأثیر می جوانه

  : شامل معتدلاقلیم اي گندم دیم در تاریخ کشت مناسب بر 
  .خواهد بود قبل از اولین بارندگی موثر پاییزهو آبان 15تا مهر ماه  15 تاریخ کاشت از

  
  روش کاشت  

   .متر در گندم سانتی 4-5متر به عمق حداکثر  سانتی 15-17استفاده از خطی کار با فاصله خطوط کشت 
  .)سانتیمتر زیر بذر 6کود (  کود در زیر بذراستفاده از خطی کار با قابلیت جایگذاري 

هاي که داراي  شود از  دستگاه هاي کاشت مستقیم براي کشت گندم استفاده شود، پیشنهاد می اگر از دستگاه
سانتیمتر زیر بذر  4توانند کود را در عمق  شیار بازکن تیغه اي دارند استفاده شود، چون این دستگاهها می

هاي کشت مستقیم با شیاربازکن بشقابی فقط توانایی جایگذاري کود تا  لیکه دستگاهجایگذاري کنند، در حا
  .سانتیمتر زیر بذر را دارند 2

چـرا کـه   . امري مهم در زراعت غالت دیم می باشد) سانتی متر 15از  مترک(هاي کم  دستیابی به فاصله ردیف
تـر عـدم    ایش تبخیـر و از همـه مهـم   فاصله زیاد بین دو ردیف کشت موجب رشـد بیشـترعلف هـاي هـرز، افـز     

موجـب کـاهش عملکـرد محصـول خواهـد      و) افزایش تراکم در روي ردیـف (یکنواختی بذر در واحد سطح 
کارهایی با فاصله خطوط کمتر و نیز داراي قابلیت حفظ فواصل خطـوط در حـین کاشـت تـاثیر      لذا خطی. شد

سـانتیمتر   15گندم دیم در فاصـله بـین دو ردیـف     عملکرد. مثبتی برروي عملکرد گندم می توانند داشته باشند
تـراکم توصـیه    بـا رعایـت  فواصل خطوط کشت کمتـر  . نسبت به فواصل خطوط کشت زیاد، افزایش می یابد

باعـث افـزایش تعـداد پنجـه، طـول       و در نتیجـه ها در روي ردیف بیشتر  شده باعث خواهد شد فواصل بین بوته
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و نهایتاً عملکرد دانه در مقایسه بـا کشـت متـراکم بـا فاصـله خطـوط بیشـتر         سنبله، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه
  .شود

  
  میزان بذر   
حدود (گندم نان ارقام دانه در مترمربع بر اساس وزن هزار دانه در  300 -3 50میزان بذر بر اساس تعداد 

  خواهد بود )کیلوگرم در هکتـار 110 - 140
 کمتردرصد  10شود که میزان بذر  توصیه می ر خشکی ممتد و گرماو خط در مناطقی با بارندگی کمتر: توجه

  .شودتوصیه شده در نظر گرفته بذر  از مقدار

  عمق کاشت 
از عـواملی  . سانتیمتر در نظر گرفته می شـود  5 الی 4 گندم دیم در مناطق سردسیرکشور عمق کاشت مناسب   

ز نظر طول کلئوپتیل، اندازه و میزان پروتئین دانـه  ثرند می توان به ویژگیهاي رقم اؤکه در عمق کاشت گندم م
کاهش عملکـرد را بـه   شده که تعداد پنجه بارور وکاهش کاشت عمیق موجب کاهش درصد سبز . اشاره نمود

تاثیر منفی کاشت عمیق در کشت هاي دیر بـه دلیـل کنـد شـدن سـرعت جوانـه زنـی در        . داشت خواهد دنبال
– 12هـاي بیشـتر از    رسیهاي انجام یافته بیانگر کاهش درصد سبز در عمقبر. خاك سرد بیشتر نمایان می شود

  ..سانتی متر می باشد 10
   .منظور از عمق کاشت، مقدار خاك قرار گرفته بر روي بذر می باشد: تذکر

  
  عمق جایگذاري کود 

صد در 15- 20سانتی متر زیر بذر موجب افزایش عملکرد گندم دیم به میزان  6کودحدود جایگذاري  
سقوط جداگانه و شیار بازکنی که قابلیت جایگذاري  هاي لــوله ه دارايـی کئلذا، خطی کارها میگردد

هاي  اگر از دستگاه. تاثیر مثبتی روي عملکرد محصول دارند را دارا هستند،جداگانه کود و بذر در بستر بذر 
هاي که داراي شیار بازکن تیغه اي  هشود از  دستگا کاشت مستقیم براي کشت گندم استفاده شود، پیشنهاد می

سانتیمتر زیر بذر جایگذاري کنند، در  4توانند کود را در عمق  دارند استفاده شود، چون این دستگاهها می
سانتیمتر زیر بذر را  2هاي کشت مستقیم با شیاربازکن بشقابی فقط توانایی جایگذاري کود تا  حالیکه دستگاه

  .دارند
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  ضدعفونی بذر 

ترجیحا از فونی بذر قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده براي کنترل بیماریهاي بذر زاد ضد ع
براي کنترل بیماري سیاهک پنهان پاکوتاه . سموم دو منظوره جهت کنترل سیاهک استفاده گردد

  .صیه می گرددتو) در هزار 2دیفنوکونازول به میزان (کش دیویدند  گندم در مناطق سردسیر استفاده از قارچ
  

  مصرف کودهاي شیمیائی 

و تولیـد محصـول اقتصـادي، بایـد از      رشـد   زنی، براي ادامه بذر گندم پس از کشت در خاك مناسب و جوانه 
  براسـاس  کود مقدار  تنظیم دیمزارها، در  گیاهی  تغذیه  اساسی  مسئله. اي مناسبی برخوردار باشد شرایط تغذیه

  مصـرف   ضرورتاً بایستی محدود،  بارندگی شرایط در. می باشد  گیاه رشد  در منطقه رانتظا  قابل  رطوبتی  رژیم
  استفاده بتواند با  گیاه تا  نشده  گیاه حد از  بیش رشد  موجب  که نمود محدود  اي اندازه  به را  شیمیائی  کودهاي

 موادغـذائی را  بایـد   ، طلـوب م  در بارنـدگی  دیگـر   طـرف  از. برسـد   برداشـت   موجـود، بـه مرحلـه     رطوبت از

میـزان  . باشد  رطوبتی  شرایط مطلوب در ، آن از مفید و  کامل  استفاده  به قادر  گیاه  که کرد  مصرف  اي اندازه به
مصرف کودهاي شیمیائی بسته به نوع خاك، میزان و توزیـع زمـانی بارنـدگی، زراعـت قبلـی و واریتـه گنـدم        

مزرعه پس از انجام تجزیه خاك و تعیـین عناصـر غـذایی موجـود و میـزان      توصیه فنی براي هر . متفاوت است
در  مصرف بی رویه کودهـاي ازتـه بصـورت سـرك     .قابل دسترس بودن آن توسط آزمایشگاه ارائه می گردد

هـاي   از عوامل تشدید کننده اثرات تنش خشـکی در طـی سـال    هاي گذشته، بهار در بسیاري از مناطق طی سال
لذا با توجه به نقش و اهمیـت کـاربرد ایـن کودهـا     . بوده است 1379-80و  1378-79، 1377-78زراعی 

  .در زراعت گندم دیم، لزوم رعایت توصیه هاي فنی در این خصوص در مناطق مختلف بسیار مهم است
خالص در هکتار از منبع اوره در پائیز همزمان با کاشت و بصورت ) (N40استفاده از نیتروژن  :ازت

  . متر زیر بذر سانتی 6کود حدود جایگذاري 
توصیه نمی شود و کشاورزانی که به هر دلیلی نتوانستند در موقع در این اقلیم مصرف کود سرك  :1تذکر

که به جاي مصرف کود سرك، از محلول پاشی ازت به کاشت کود ازته مصرف نمایند پیشنهاد میگردد 
توان همزمان با  می .له اوایل ساقه دهی گندم استفاده شوددرصد اوره در بهار و در مرح 4.5الی   2.5  مقدار 

لیتر آب حل و همراه علف کش استفاده  600الی  400نیتروژن مورد نظر را در  ، مصرف علف کش ها
  .نمود
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مصرف کودهاي بیولوژیک ازتوباکتر و حل کننده هاي فسفات مخصوص تلقیح گندم توصیه  :2تذکر
میزان مصرف . هاي مایع تلقیح خواهد بود رالعمل درج شده  روي بستهنحوه مصرف مطابق دستو. شود می

  .کیلوگرم بیشتر از شرایط آبی در نظر گرفته شود 1الی  5/0مایه تلقیح در شرایط دیم 
که ) گرم در کیلوگرم میلی 10(بر اساس مقدار کمبود از حد بحرانی آن در خاك براي گندم دیم  :فسفر

کیلوگرم کود سوپر  12-15گرم در کیلوگرم از حد بحرانی بطور متوسط  براي جبران کمبود هر میلی
  . شود فسفات تریپل در پائیز همزمان با کاشت مصرف می

کیلوگرم در  30الی  P205:15   ) 25در مناطقی که آزمون خاك انجام نشده باشد، مقدار فسفر :تذکر
  .مصرف شود )هکتار کود فسفره از منبع سوپر فسفات تریپل

  
  لف هاي هرز  ع

حدي زیاد است که گاهی منجر به از بین بردن بیش از  ، امروزه به گندمهاي هرز مزارع  زیان وخسارت علف
شوند؛ رقابت بین  محسوب می گندمهاي هرز رقیب بسیار بزرگی براي  علف. گردد درصد محصول می 50

نور آفتاب و جذب مواد غذائی  ، استفاده از)مخصوصاً در مناطق کم آب(این دو از لحاظ جذب رطوبت 
براي کاهش .شود گندم دیم می عملکردکمی و کیفی کاهش  سببهاي هرز  علف. موجود در خاك است

توان به مبارزه مکانیکی،  هاي گوناگونی وجود دارد که می هاي هرز و مبارزه با آنها، راه علفجمعیت دادن 
، عدم استفاده از کود نپوسیده دامی، به حداقل تناوب رعایتاستفاده از بذر بوجاري شده، (مبارزه زراعی 

هاي مورد استفاده در زراعت گندم را  کش علف. و مبارزه شیمیائی اشاره نمود) رسانیدن عملیات تهیه زمین
  .هاي باریک برگ تقسیم نمود هاي پهن برگ و علف کش کش توان به دو دسته علف می

تواما و به ) لیتر در هکتار 1الی  8/0( و  تاپیک ) لیتر در هکتار 1.5(استفاده از سموم برومیسید در گندم 
  .گردد صورت مخلوط  در مرحله پنجه زنی و قبل از ساقه رفتن گیاه اصلی توصیه می

  
  سن گندم

گردد و هر ساله اراضی وسیعی از مزارع  گندم  در ایران محسوب می گندماین حشره یکی از آفات مهم 
بزاق دهان این حشره براي گیاه سمی بوده و تنها یک سوراخ . شود ت سمپاشی میآف  جهت مبارزه با این

تغذیه از دانه در مرحله خمیري شدن موجب از بین رفتن دانه شده، حال . تواند گیاه را نابودکند تغذیه می
تغذیه این حشره در مرحله ظهور . آنکه تغذیه در مراحل بعدي رشد موجب چروکیدگی دانه خواهد شد

هائی از زنبوران  مانند گونه(مبارزه استفاده از دشمنان طبیعی براي .وشه ممکن است موجب عقیمی گرددخ
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Assolcus, Dissolcus, Trissolcus(ها، بر هم نزدن پوشش مراتع و  ، حفظ پوشش طبیعی گندمیان در کوه
از تعداد معینی در واحد سطح ها  که تراکم سن مادر یا پوره ها و  مبارزه شیمیائی در صورتی عدم تخریب آن

براي کاهش جمعیت سن و جلوگیري  .شود پیشنهاد می )طبق توصیه و نظر سازمان حفظ نباتات(تجاوز نماید 
از ریزش آن  از ارتفاعات به مزارع گندم دیم در وهله اول توصیه می گردد از کاشت اراضی کوهپایه اي، 

مچنین برداشت سریع محصول گندم به منظور جلو گیري از ه. جلوگیري شود) مراتع(و بسیار شیبدار  فقیر
 .خسارت سن گندم توصیه شود

  
   زراعی  تناوب
  ازخستگی  جلوگیري  علت  به  خاك  حاصلخیزي  رعایت  هم و  محصوالت   تنوع لحاظ از  هم  زراعی  تناوب
  وترشـح   غـذائی  عناصـر   تعـادل   معـد  از  عمـدتاً ناشـی   و  اسـت   گیـاه   یـک   پـی  در  پی  کاشت  نتیجه  که  زمین

هـر چنـد    .باشـد  مـی    ضروري کامالً ، است  گیاهان  ریشه از  کننده  مسموم  بیوتیکهاي آنتی و  مختلفه   ترکیبات
و اسـتفاده از نخـود، عـدس، گیاهـان علوفـه اي و      که در حالت کلی لگومهـا تثبیـت کننـده ازت هـوا هسـتند،      

  توصیه میشود معتدل گلرنگ در تناوب با گندم در اقلیم
  :عبارتنداز معتدلمهترین تناوبهاي موجود در منطقه 

  نخود –گندم 
  عدس –گندم 
  علوفه –گندم 
  گلرنگ –گندم 
  کلزا -گندم 

دیـم،   معتـدل براي کاشت هاي پاییزه و بهـاره در اقلـیم   و گیاهان روغنی با توجه به معرفی ارقام علوفه و نخود 
  . ت در تناوب با گندم براي پایداري تولید استفاده شودپیشنهاد میگردد از این محصوال

  
  تنظیم بذرکارها

اکثر رانندگان تراکتورها با نحوه تنظیم بذرکارها و خطی کارها آشنا نیستند و این کـار باعـث مـی شـود کـه        
موجـب  گـردد کـه   کشـت    بذر بصورت صحیح تنظیم نشود و مزرعه بصورت متراکم و یـا تنـک  ریزش میزان 

  :دتوصیه می شو لذا موارد زیر .شدعملکرد خواهد کاهش 
  .کالیبراسیون دستگاه -
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  .آچارکشی دستگاه -
  .تنظیمات براساس عمق کاشت مورد نظر -
  .ها بازدید لوله هاي سقوط ؛دریچه هاي ریزش ؛ موزع بذر و کود و شیاربازکن -
   .م شوددر هنگام کاشت دستگاههاي مورد نظر توسط متخصصین ماشین آالت تنظی -
 
  
  

 براي اقلیم معتدل دمي  دميشخصات زراعي ارقام گندم م -3 جدول مشاره
  خصوصیات و واکنشهاي ارقام  نام رقم

  سرداري
ه خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، حساس بـه ورس، زودرس، دانـه   بمقاوم 

  cm 78 -65ارتفاع  -%  10-9سفید، میزان پروتئین 

  2آذر 
به خشکی و سرما، متحمل به زنگ زرد، حساس به سـیاهکها، مقـاوم بـه ورس، زودرس، دانـه     مقاوم 

  ، مناسب براي آبیاري تکمیلی cm 85 -70ارتفاع  -%  5/10 -5/9سفید، میزان پروتئین

  سبالن*

مقاوم به سـرما، حسـاس بـه زنـگ زرد، حسـاس بـه سـیاهکها، مقـاوم بـه ورس،           نیمه مقاوم به خشکی و
کشـت رقـم سـبالن بـه دلیـل      (cm 78 -65ارتفـاع   -%  9-10دانه سفید، میـزان پـروتئین   متوسط رس، 

، در منــاطق خشــک و حساســیت بــه تــنش خشــکی و شکســته شــدن مقاومــت آن نســبت بــه زنــگ زرد
در حال جـایگزینی آن  تحقیقات کشاورزي دیم  توصیه نمی شود و موسسه کانونهاي بیماري زنگ زرد

  .)با ارقام جدید می باشد

  رصد
نیمـه  ، قرمـز زودرس، دانـه  نیمـه  بـه ورس،   مقاومبه زنگ زرد،  نیمه مقاومبه خشکی و سرما، متحمل 

  cm 75 -85ارتفاع  -%  12میزان پروتئین مقاوم به ریزش، 

  هما
مقاوم به خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، حساس بـه ورس، زودرس، دانـه   

  cm 81 -64ارتفاع  - % 5/10سفید، میزان پروتئین 

  اوحدي
مقاوم به خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، حساس بـه ورس، زودرس، دانـه   

  cm 78 -63ارتفاع  -%  11-5/12سفید، میزان پروتئین 

*Unknown-
11  

بـه ورس، زودرس، دانـه    متحملمقاوم به خشکی و سرما، حساس به زنگ زرد، حساس به سیاهکها، 
  )این رقم تاکنون نامگذاري نشده است( cm 80 -66ارتفاع  -%  5/11 -10، میزان پروتئینسفید

 کراس سبالن
مقـاوم بـه   ، سـقید بـه ورس، زودرس، دانـه    مقاومبه زنگ زرد،  نیمه مقاومبه خشکی و سرما، متحمل 

  cm 75 -95ارتفاع  -%  11 -10میزان پروتئینریزش، 
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 ریژاو
بـه ورس، زودرس، دانـه سـفید،     مقـاوم به زنـگ زرد،،   مقاومسرما،  وم بهنیمه مقا مقاوم به خشکی و

  ، مناسب براي آبیاري تکمیلیcm 76 -60ارتفاع  -%  5/12-10میزان پروتئین 

  کراس البرز
بـه ورس، زودرس،   متحمـل بـه زنـگ زرد،،    تحمـل سرما، م نیمه حساس به به خشکی و تحملمنیمه 

  ، مناسب براي آبیاري تکمیلیcm 86 -70ارتفاع  -%  5/12دانه سفید، میزان پروتئین 

 ساجی
سرما، مقـاوم بـه زنـگ زرد، مقـاوم بـه سـیاهکها، مقـاوم بـه ورس،          ، نیمه حساس بهمقاوم به خشکی

  ،  مناسب براي آبیاري تکمیلیcm 78 -63ارتفاع  -%  13، میزان پروتئین زردزودرس، دانه 

  باران
بـه ورس، زودرس، دانـه سـفید، میـزان      متحمـل بـه زنـگ زرد،     نیمـه مقـاوم  مقاوم بـه خشـکی و سـرما،    

   cm 80 -66ارتفاع  -%  5/11 -10پروتئین
 
 
 
 
 

دمي مناسب براي آبیاري مشخصات زراعي ارقام گندم  -4اره جدول مش
  در اقلیم معتدل تکمیلي

  
    دیم گرمسیر اقلیم 

  خصوصیات و واکنشهاي ارقام  زمان آبیاري  نام رقم

  2آذر 
  +زمان کشت 

  ظهور ساقه
م به خشکی و سرما، متحمل به زنگ زرد، مقاوم بـه ورس،  مقاو

  %  5/10زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین 
ــراس  کـــــــ

 سبالن

ظهــور   +زمــان کشــت 
  ساقه

متحمل به خشکی و سرما، نیمه مقاوم بـه زنـگ زرد، مقـاوم بـه     
  %  11ورس، زودرس، دانه سقید، مقاوم به ریزش، میزان پروتئین 

 ریژاو
  ظهور ساقه

 دانه پرشدن

مقاوم به خشکی و نیمه مقاوم بـه سـرما، مقـاوم بـه زنـگ زرد،،      
  %  5/12متحمل به ورس، زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین 

  کراس البرز
  ظهور ساقه
 پرشدن دانه

متحمل به خشکی و نیمـه حسـاس بـه سـرما، متحمـل بـه زنـگ        
 5/12زرد،، متحمل به ورس، زودرس، دانه سفید، میـزان پـروتئین   

 %  

 ساجی

  ظهور ساقه
 پرشدن دانه

مقاوم به خشکی، نیمه حساس بـه سـرما، مقـاوم بـه زنـگ زرد،      
ــزان    ــه زرد، می ــه ورس، زودرس، دان ــه ســیاهکها، مقــاوم ب مقــاوم ب

  %  13پروتئین 
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  گندم –تناوب کلزا 

باشد و کلزا با شرایط آب  اعد میتقریبا مس شرایط آب و هوایی براي کشت کلزا در اکثر مناطق گرمسیر دیم 
تواند در تناوب با گندم قرار گیرد و اقدامات الزم براي  سازگار بوده و این محصول میو هوایی این مناطق 

   :شامل اولویت هاي زیر است بعد از برداشت کلزا اتهیه بستر بذر 
   )ورزي کم خاك( کار با خطی گندم کاشت+ کولتیواتور با تیغه پنجه غازي استفاده از  – 1
  )ورزي خاك بی(هاي کلزا، کاشت مستقیم  ساقه برجاي گذاشتن ته - 2
  
  سیستم زراعی حبوبات ـ گندم  

عدس و (حبوبات توانند قرار گیرند شامل  در تناوب با گندم در این اقلیم میاز خانواده لگومینوز گیاهانی که 
بعد از برداشت حبوبات، شخم با قرارگیرند، گندم  در تناوب با است کهو گیاهان علوفه اي یکساله ) نخود

  توصیه میشود دیسک + سانتیمتر  20گاوآهن برگرداندار به محض وقوع بارندگی به عمق حدود 
  

  سیستم زراعی آیش ـ گندم 
   سانتی متر براي مبارزه با علفهاي هرز 10استفاده از پنجه غازي به عمق +خاك ورزي با گاوآهن قلمی 

   پنجه غازي در اواسط تابستان براي کنترل علفهاي هرز رویش مجدد و آماده سازي بستر بذر استفاده از
  
  گرمسیرگندم در اقلیم رقام مناسب ا

 کوهدشت، کریم، زاگرس، قابوس و گهرمناسب براي کشت در این اقلیم شامل رقم  بهاره گندم نان ارقام
  .است
است که از مسیر دیم شامل سیمره، دهدشت و ساجی در اقلیم گرکشت مناسب براي  گندم دورومارقام 

  اند نیز مقاوم  ي زنگ زرد و قهوه ايکیفیت خوب سمولینا برخوردار بوده و به بیماریها
که بیماري زنگ ها و فوزاریوم در ) گلستان، مازندران، و مغان(شمالی کشور گرم و مرطوب در استانهاي 

  . شود وهدشت و کریم توصیه میها شایع است کشت ارقام قابوس، ک اغلب سال
  در مناطقی که امکان شیوع بیماري زنگ قهوهاي وجود دارد از کشت رقم کریم خودداري شود

در استانهاي غرب و جنوبی کشور کشت ارقام زاگرس، کوهدشت، کریم، قابوس، گهر، سیمره و دهدشت 
  . ي شودشود و از کشت ارقام آبی و بومی حساس به بیماریها خوددار توصیه می
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  ضدعفونی بذر

ترجیحا از ضد عفونی بذر قبل از کاشت با استفاده از سموم توصیه شده براي کنترل بیماریهاي بذر زاد 
  . سموم دو منظوره جهت کنترل سیاهک استفاده گردد

  
 میزان بذر 

وصیات رقـم  میزان بذر عموماً بسته به نوع خاك، بستر بذر، تاریخ کاشت، روش کاشت و اقلیم مربوطه و خص
  . متفاوت می باشد...) کم پنجه بودن و کودپذیري و وزن هزار دانه و(

دانه در مترمربع بـر اسـاس وزن    300-350 در اقلیم گرمسیر کشورتعداد گندممیزان بذر مناسب براي کاشت 
  ) کیلوگرم در هکتار بر اساس وزن هزار دانه 125تا  105حدود (گندم  ارقام براي ، وهزار دانه

از میـزان بـذر کمتـر در واحـد سـطح       که داراي متوسط بارش کمتري هستند، توصیه میشـود  مناطقی: 1جهتو
   .استفاده شود

  
  مصرف کودهاي شیمیائی

و تولیـد محصـول اقتصـادي، بایـد از      رشـد   زنی، براي ادامـه  بذر گندم پس از کشت در خاك مناسب و جوانه
  براسـاس  کـود  مقـدار   تنظیم دیمزارها، در  گندم  تغذیه  اساسی  مسئله. اي مناسبی برخوردار باشد شرایط تغذیه

  مصـرف   ضرورتاً بایستی محدود،  بارندگی شرایط در. می باشد  گیاه رشد  در منطقه انتظار  قابل  رطوبتی  رژیم
  برداشـت   مرحلـه  موجود، به  رطوبت از  استفاده بتواند با  گیاه تا نمود محدود  اي اندازه  به را  شیمیائی  کودهاي

  بـه  قـادر   گیـاه   کـه  کـرد   مصـرف   اي انـدازه  بـه  موادغذائی را باید  ، مطلوب  در بارندگی دیگر  طرف از ،برسد
  .باشد  رطوبتی  شرایط مطلوب در ، آن از مفید و  کامل  استفاده

قبلـی و واریتـه   میزان مصرف کودهاي شیمیائی بسته به نوع خاك، میزان و توزیـع زمـانی بارنـدگی، زراعـت      
توصیه فنی براي هر مزرعه پس از انجام تجزیه خـاك و تعیـین عناصـر غـذایی موجـود و      . گندم متفاوت است

لـذا بـا توجـه بـه نقـش و اهمیـت کـاربرد ایـن          .میزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمایشگاه ارائه می گـردد 
صـوص در منـاطق مختلـف بسـیار مهـم      کودها در زراعت گندم دیم، لزوم رعایت توصیه هاي فنـی در ایـن خ  

  .است
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کیلـوگرم نیتـروژن خـالص در هکتـار از منبـع اوره در پـائیز        60اسـتفاده از  بر اسـاس نتـایج تحقیقـاتی    : ازت
  همزمان با کاشت که بصورت جایگذاري کود 

ه کـ ) گـرم در کیلـوگرم   میلـی  10(بر اساس مقدار کمبود از حد بحرانی آن در خاك براي گندم دیـم  : فسفر
کیلـوگرم کـود سـوپر     12-15گـرم در کیلـوگرم از حـد بحرانـی بطـور متوسـط        براي جبران کمبود هر میلی

  . شود فسفات تریپل در پائیز همزمان با کاشت مصرف می
    

  :کاشت
داشتن تراکم بوتـه مناسـب، کاسـتن اثـرات خطرنـاك      کشت به موقع، براي دستیابی به محصول باال و مطمئن، 

 15از  متـر ک(هـاي کـم    دسـتیابی بـه فاصـله ردیـف      .ت گندم دیم بسیار ضروري اسـت تنش خشکی در زراع
چرا که فاصله زیاد بین دو ردیف کشـت موجـب رشـد    . امري مهم در زراعت غالت دیم می باشد) سانتی متر

افـزایش تـراکم در   (تر عدم یکنواختی بـذر در واحـد سـطح     بیشترعلف هاي هرز، افزایش تبخیر و از همه مهم
کارهایی بـا فاصـله خطـوط کمتـر و نیـز       لذا خطی. موجب کاهش عملکرد محصول خواهد شدو) ردیف روي

. داراي قابلیت حفظ فواصل خطوط در حین کاشت تاثیر مثبتی برروي عملکرد گندم می تواننـد داشـته باشـند   
ایش مـی  سانتیمتر نسبت بـه فواصـل خطـوط کشـت زیـاد، افـز       15عملکرد گندم دیم در فاصله بین دو ردیف 

هـا در روي   تراکم توصیه شده باعث خواهد شد فواصـل بـین بوتـه    با رعایتفواصل خطوط کشت کمتر . یابد
باعث افزایش تعداد پنجه، طول سنبله، وزن هزار دانه و ارتفـاع گیـاه و نهایتـاً عملکـرد      و در نتیجهردیف بیشتر 

  .دانه در مقایسه با کشت متراکم با فاصله خطوط بیشتر شود
  
 بیستم آبان تا بیستم آذزمناسبترین تاریخ کشت در این اقلیم :  ریخ کشتتا

  متر  سانتی 4- 5 :  مناسب گندم در این اقلیم عمق کاشت
  متر سانتی 15- 17: فاصله خطوط کاشت

  
  
  

  هاي هرز  کنترل علف
تواما و به ) کتارلیتر در ه 1الی  0.8( و  تاپیک ) لیتر در هکتار 1.5(استفاده از سموم برومیسید در گندم 

 .گردد صورت مخلوط  در مرحله پنجه زنی و قبل از ساقه رفتن گیاه اصلی توصیه می
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   زراعی  تناوب
  ازخستگی  جلوگیري  علت  به  خاك  حاصلخیزي  رعایت  هم و  محصوالت   تنوع لحاظ از  هم  زراعی  تناوب
  وترشـح   غـذائی  عناصـر   تعـادل   عـدم  از  دتاً ناشـی عمـ  و  اسـت   گیـاه   یـک   پـی  در  پی  کاشت  نتیجه  که  زمین

   .باشد می   ضروري کامالً ، است  گیاهان  ریشه از  کننده  مسموم  بیوتیکهاي آنتی و  مختلفه   ترکیبات
و اسـتفاده از کلـزا، عـدس، نخـود وگیاهـان      هر چند که در حالت کلی لگومها تثبیت کننده ازت هوا هسـتند،  

  ا گندم در اقلیم گرمسیر توصیه میشودعلوفه اي در تناوب ب
  :عبارتندازبه ترتیب اولویت  مهترین تناوبهاي موجود در منطقه گرمسر 

  کلزا -گندم 
  عدس –گندم 
  نخود –گندم 
  علوفه –گندم 
  آیش -گندم 

، ي مناسـب دیـم  بـا توجـه بـه معرفـی ارقـام کلـزا      این اقلیم مستعد کشت و تولید کلزا در تناوب با گندم است، 
عدس و نخود براي کاشت در اقلیم گرمسـیر دیـم، پیشـنهاد میگـردد از ایـن محصـوالت در تنـاوب بـا          ،وفهعل

  . گندم براي پایداري تولید استفاده شود
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دمي در اقلیم گرمسريشخصات زراعي ارقام گندم م -5 جدول مشاره
  خصوصیات و واکنشهاي ارقام  نام رقم

  زاگرس
مقاوم به تنش گرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ قهوه اي،  مقاوم به خشکی و نیمه

  cm 78 -100ارتفاع  -%  11مقاوم به ورس، زودرس، دانه قرمز روشن، میزان پروتئین 

  کوهدشت
مقاوم به خشکی و تنش گرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به 

  cm 78 -100ارتفاع  -، نیمه مقاوم به ریزش% 11میزان پروتئین  ورس، زودرس، دانه سفید،
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مقاوم به خشکی و نیمه مقاوم به تنش گرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به زنگ نیمه   گهر
  cm 68 -95ارتفاع  - %  4/11اي، مقاوم به ورس، میزان پروتئین  قهوه

  نیک نژاد
مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، میزان  متحمل به خشکی و نیمه مقاوم به زنگ زرد،

  cm 65 - 95ارتفاع  -%  9پروتئین 

زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس،  و مقاوم به خشکی و تنش گرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد  سیمره
  cm 78 - 105ارتفاع  - ، مقاوم به ریزش% 14زودرس، دانه زرد کهربایی، میزان پروتئین 

  دهدشت
زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه زرد  و وگرما، مقاوم به زنگ زرد مقاوم به خشکی

،  مناسب براي آبیاري cm 78 - 95ارتفاع  -، مقاوم به ریزش% 12کهربایی، میزان پروتئین 
  تکمیلی

  کریم
به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس،  حساسمقاوم به خشکی و تنش گرما، مقاوم به زنگ زرد، 

،  مناسب cm 70 - 90ارتفاع  - ، مقاوم به ریزش% 5/12فید، میزان پروتئین زودرس، دانه س
  براي آبیاري تکمیلی

 قابوس

مقاوم به خشکی و تنش گرما، مقاوم به زنگ زرد،  مقاوم به زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس، 
،  مناسب براي آبیاري cm 70 - 90ارتفاع  -، مقاوم به ریزش% 3/12زودرس ، میزان پروتئین 

  تکمیلی
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مناسب براي آبیاري مشخصات زراعي ارقام گندم  -6اره جدول مش
 در اقلیم گرمسري دميتکمیلي 
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  خصوصیات و واکنشهاي ارقام  زمان آبیاري  نام رقم

  کوهدشت
  ظهور ساقه
  پرشدن دانه

مقاوم به خشکی و تنش گرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به زنگ قهوه 
، نیمه مقاوم به % 11ي، مقاوم به ورس، زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین ا

  cm 78 - 100ارتفاع  - ریزش

  گهر
  ظهور ساقه
  پرشدن دانه

مقاوم به خشکی و نیمه مقاوم به تنش گرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد، مقاوم به 
  cm 68 -95ارتفاع  - %  4/11اي، مقاوم به ورس، میزان پروتئین  زنگ قهوه

  ظهور ساقه  دهدشت
  پرشدن دانه

زنگ قهوه اي، مقاوم به ورس،  و مقاوم به خشکی وگرما، مقاوم به زنگ زرد
  ، مقاوم به ریزش% 12زودرس، دانه زرد کهربایی، میزان پروتئین 

  کریم
  ظهور ساقه
  پرشدن دانه

مقاوم به خشکی و تنش گرما، مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به زنگ قهوه اي، 
  ، مقاوم به ریزش% 5/12اوم به ورس، زودرس، دانه سفید، میزان پروتئین مق

  قابوس
  ظهور ساقه
  پرشدن دانه

مقاوم به خشکی و تنش گرما، مقاوم به زنگ زرد، نیمه مقاوم به زنگ قهوه اي، 
 - 90ارتفاع  - ، مقاوم به ریزش% 3/12مقاوم به ورس، زودرس ، میزان پروتئین 

70 cmیاري تکمیلی،  مناسب براي آب  


