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  1                                                                                                        دستورالعمل تولید گندم گواهی شده

 

  )پیش گفتار( مقدمه - 1
متناسب با جمعیت،  غذاي خود سپري نموده وتأمین براي  هاي مختلفی رابشر از ابتداي خلقت تاکنون دوره

 . هاي متمرکز امروزي را تجربه نموده استهاي گوناگون شکار تا کشتهاي روز از شیوهشیوه زندگی و تکنولوژي

. است ه امنیت غذایی با مفهوم امروزي آننگرش انسان ب در حال حاضر مهم جلوه نموده است دیدگاه واما آنچه 
نیاز به غذاي بیشتر دیدگاه انسان از  دهد در چند دهه گذشته با افزایش شدید جمعیت وبررسی سوابق نشان می

مصرف مانند یک کارخانه بایستی با  کشاورزي سنتی به کشاورزي صنعتی تغییر یافت؛ بدین معنی که کشاورزي هم،
چند  اینچنین دیدگاهی در. تولید کند تا بیشترین سود حاصل گردد را) محصول(حداکثر خروجی  هاي بیشترنهاده

منجر به بروز  خود قرار داد وتأثیر کشاورزي را تحت  تجربیات خردمندانه بشر از طبیعت و دهه گذشته، باورها و
، امنیت غذایی توسعهرغم ها به حدي بود که علیهاي ناپایداري اکوسیستمنشانه .ردیدهاي متعددي گناپایداري

غذاي کافی، سالم و مغذي براي همه افراد تأمین امنیت غذایی با مفهوم . ن در معرض تهدید جدي قرار گرفتانسا
تأکید مورد مختلف  يهاجمله مفاهیمی است که در زمان ها بر اساس ترجیحات غذایی ازجامعه در همه زمان

ها شود مواد غذایی کشاورزي بسیاري به دلیل مصرف نادرست نهادهمشاهده میبسیاري در موارد . بوده است
هاي شیمیایی ، آلودگی هوا، آلوده بودن منابع خاك و آب و مدیریت نادرست دچار آلودگیهمانند کود و سم

نگرانی هم اکنون د تا جایی که دگرسموم و آلودگی میکروبی میهمانند نیترات، نیتریت، فلزات سنگین، باقیمانده 
 چنین شرایطی در در .هاي اصلی مردم تبدیل شده استیکی از دغدغهبه از کیفیت محصوالت کشاورزي 

به توان جمله آنها می از. هاي متنوعی براي گواهی محصوالت کشاورزي تعریف گردیدکشورهاي مختلف سامانه
کشور ایران نیز تولید محصوالت گواهی شده در قالب  در. و ارگانیک اشاره نمود) GAP( 1خوبعملیات کشاورزي 

الزامات تولید، فراوري، بازرسی و « اول تولید محصوالت ارگانیک که با استاندارد. دو استاندارد پیگیري گردید
دوم تولید محصوالت با  رفت وشکل گ »)11000( رسانی مواد غذایی ارگانیکگذاري و بازارصدور گواهی، برچسب
صدور، تجدید، تعلیق، رفع تعلیق، و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز « ها که با استانداردنشان حد مجاز آالینده

  . پا برعرصه گذاشت »ها در محصوالت کشاورزيآالینده
تشویق  مراحل اداري وتسریع در  ها با هدف تسهیل ومجاز آالینده استاندارد نشان حد 1397در سال 

در همین راستا و براي عملیاتی نمودن . تصویب گردید 7/3/97در مورخ  قرار گرفت و  بازنگري  نندگان موردکتولید
  .اندازي گردیدراه) cerganic(موسوم به سرگانیک  گواهی شده پایگاه اطالع رسانی محصوالت ارگانیک وآن 

هاي فنی تولید اختیار داشتن دستورالعمل ها نیاز به درمجاز  آالیندهعملیاتی نمودن گواهی حد  براي اجرایی و
نامه همکاري فیمابین به همین دلیل تفاهم. مشهود بود کامالًآن محصوالت گواهی شده متناسب با استاندارد 

قراردادي اساس  سالمت غذا منعقد گردید که بر زیست وترویج کشاورزي و دفتر محیط سازمان تحقیقات، آموزش و
دستورالعمل محصوالت گواهی شده به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي واگذار گردید تا  تدوین و تهیه و

مؤسسات ها با مشارکت این دستورالعمل. نهایی قرارگیردتأیید قالب کمیته اجرایی مشترکی مورد بررسی و  در
سسه تحقیقات ؤ، مآب خاك و تحقیقاتمؤسسه ورزي به ویژه تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا

 تحقیقات فنی ومؤسسه تحقیقات باغبانی، مؤسسه بذر،  تهیه نهال و تحقیقات اصالح ومؤسسه ی، کپزشگیاه
                                                        
1 Good Agriculture Practice (GAP) 
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اي از دستورالعمل که نسخهشد تدوین  سالمت غذا تهیه و زیست ومهندسی کشاورزي و به درخواست دفتر محیط

  . گرددارائه میهی شده تولید گندم گوا
  

  ها گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده -2
ها و عملیات زراعی مناسب کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به عنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان گامی  1تواند با تولید محصوالت گواهی شدهاین مهم می. باشدو مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی می
دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز « .مهم در این عرصه محقق شود

به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید  »ها در محصوالت کشاورزيیندهآال
هاي مندي از سامانهاین دستورالعمل با بهره. قرار گرفتمورد بازنگري مجدد  1397سال  محصوالت گواهی شده، در

هاي تخصصی، فرایند دریافت نشان حد مجاز را ها و شرکترسانسازي فرآیندها و استفاده از خدماتنوین، ساده
رسانی محصوالت گواهی شده و و یا پایگاه اطالع 2براي اطالعات بیشتر به پیوست . تسهیل و تسریع نموده است

  . توان مراجعه نمودمی cerganic.maj.ir نیک به آدرسارگا
 

  ICM(2(مدیریت تلفیقی محصول  -3
روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است که اجراي آن تضمین ) ICM(مدیریت تلفیقی محصول 

درآمد واقعی  تواند می ها و انرژي مصرفی و با کاهش مصرف نهادهبوده کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم 
شده و تلفیق و مناسب هاي نوین فناوريهاي سنتی با در این نوع مدیریت، بهترین روش .کشاورز را بهبود دهد

این نوع مدیریت بر مبناي درك . رساندتولید اقتصادي محصوالت زراعی را با مدیریت زیست محیطی به تعادل می
رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار راي دازیست و کشاورزي است و تعادل پیچیده بین محیط

عبارتند از مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت ) ICM( اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول .باشدمی
هاي ها با بهترین روشلفهؤهر یک از این م. باشدو مدیریت مالی میها و بیماري، مدیریت آفات عناصر غذایی

کشاورزي مرتبط بوده و در نهایت منجر به دستیابی به استراتژي بلندمدت و پایدار براي کل  BMP(3(مدیریت 
  . مراجعه نمائید 3 براي اطالعات کامل و بیشتر به پیوست .مزرعه خواهد شد

 

  اختصاصی تولید آن شرایط عمومی و معرفی محصول و - 4
در محدوده وسیعی از شرایط آب و  بوده کهترین گونه غالت  سازگار Triticum.aestivum Lگندم با نام علمی 

 حاوي مقادیر قابل توجهی هیدرات کربن و ترکیباتگندم . شودسر جهان و کشور ایران کشت می ا هوائی در سر
 آرد حاصل از گندم به خاطر داشتن گلوتن و .باشددو براي تغذیه انسان میاین نسبت مناسبی از با پروتئینی 

کیفیت گلوتن گندم بستگی به ژنوتیپ آن دارد و همین صفت است . خاصیت نانوایی داراي ارزش بسیار باالیی است

                                                        
1 Certified Crops 
2 Integrated Crop Management 
3 Best Management Practice 
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کربنیک  اي کوچک گاز و نگهداشتن گازهحبابگلوتن گندم از طریق تشکیل . نماید که آرد گندم را ممتاز می
هایی که  مصرف نان. شودوایی آن میسبب ورم آمدن و رسیدگی خمیر و افزایش خاصیت نان ،حاصل از تخمیر
بر اساس آمار سازمان خواربار و کشاورزي . گرفته است قرار می  ها پیش مورد استفاده از قرنیافته  خمیرشان تخمیر

تولید کل در جهان بیش ساالنه میلیون هکتار و متوسط  250سطح زیر کشت گندم در دنیا بیش از  (FAO)جهان 
. کیلوگرم است 2000متوسط عملکرد گندم در جهان در هر هکتار بیش از . شده است میلیون تن گزارش 500از 

، چین، هندوستان، کانادا و آمریکا، عمده ترین صادرکنندگان گندم را جهان کننده گندمترین کشورهاي تولیدعمده
سه  .هستندیز چین و روسیه ترین وارد کننده گندم نکشورهاي آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا و آرژانتین و عمده

با توجه به نیاز به این ماده . کننددرصد گندم دنیا را تولید می 25کشور آمریکا، هندوستان و کانادا بر روي هم 
کشور ایران سیزدهمین . هستاصلی  يمحورکشور هاي کشاورزي گذاريکشت گندم در سیاست ،غذایی با ارزش

میلیون هکتار آن به  2/4میلیون هکتار که  5/6تقریباً آن سطح زیرکشت گندم بوده که تولیدکننده گندم در جهان 
میلیون تن گندم در  14تا  13بطور متوسط ساالنه . میلیون هکتار آن با کشت آبی اختصاص دارد 3/2کشت دیم و 

انرژي و پروتئین  تأمیناي در  ترین محصول در الگوي غذایی ایرانیان و نقش عمدهگندم اساسی. شودکشور تولید می
  .باشد درصد می 40متوسط سهم مصرف نان در کل انرژي مورد احتیاج در کشور ایران حدود . مورد نیاز آنها دارد

دهی، خوشه رفتن و زنی، ساقهزدن، پنجهترین مراحل رشد گندم که باید به آن توجه داشت شامل جوانهمهم
  . باشدمی رسیدگی در مراحل شیري، خمیري، نیمه سخت و سخت

دارد هـاي دیگـر کمک بـه تناوب زراعـت در ایران زراعت گندم به دلیل سهمی که در تأمین غذاي مردم و نیز
اراضی کشاورزي کشور را %  50داشته چندان که به تنهایی بیش از در زراعت محصوالت کشاورزي نقش مهمی را 

 .به خـود اختصـاص داده است

است تا با استفاده از خصوصیات ژنتیکی گیاه و توان فنی به نژادگران، با در نظر  هاي گذشته تالش شدهطی سال
هاي به زراعی و مدیریت بهینه مزارع متوسط تولید ه توصیهئگرفتن عوامل محیطی، ارقام مناسب معرفی و با ارا

  .اي داشته باشدافزایش قابل مالحظه
  

  کاشتمدیریت قبل از  -5
  گواهی شده گندمتولید  انتخاب محل هاي مهم درویژگی -5-1  

در مطالعات ارزیابی تناسب اراضی براي انتخاب مکان مناسب کشت محصوالت کشاورزي، نیازهاي رویشـی  
هـاي موجـود   هاي اقلیمی، خاکی و زمین نماي آن منطقه تطبیق داده شده و محـدودیت هر محصول با ویژگی

هـا و اطالعـات مربـوط بـه      گیاهان بر پایه سه رکن اصـلی داده مطالعات تناسب اراضی براي . شودشناسایی می
ترین بخش از اطالعات موردنیاز هاي رویشی که مه جداول نیازمندي. نما، اقلیم و گیاه استوار است خاك و زمین

بـه خـود    ها و نیازهاي هر محصـول منحصـر   گردد با توجه به مشخصه براي انجام مطالعات مذکور محسوب می
ــاه  ــان گی ــیهم ــا حــداکثر محــدودیت    در. باشــد م ــاده ی ــن جــداول از ســه روش محــدودیت س  ســاختار ای

)S1,S2,S3,N1,N2( تعداد و شدت محدودیت )ضـمنا  .استفاده گردیده است )100-0( و روش پارامتریک )4-0 
  :براي هر ویژگی، چهار سطح محدودیت به شرح ذیل در نظر گرفته شده است
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  .)S1, 0(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت
ها تأثیر کمی بر کاهش عملکرد  محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم

  ). S1, 1(درصد عملکرد مطلوب است  80محصول دارند و عملکرد محصول بیش از 
ها تأثیر متوسطی بر کاهش عملکرد  محدودیت. مطلوب استبراي رشد گیاه نسبتاً  ها مشخصه: محدودیت متوسط

درصد عملکرد مطلوب است و سودآوري محصول نیز نسبتاً قابل  80تا  40محصول دارند و عملکرد محصول بین 
  ).S2, 2(قبول است 

ها تأثیر زیادي بر کاهش عملکرد  محدودیت. براي رشد گیاه کم است ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید
و سودآوري محصول خیلی کم است  درصد عملکرد مطلوب است 40تا  20محصول دارند و عملکرد محصول بین 

)S3, 3.( 
ها تأثیر خیلی زیادي بر کاهش  محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید

و هیچگونه سودآوري براي  درصد عملکرد مطلوب است 20تا 0عملکرد محصول دارند و عملکرد محصول بین 
  ).N1& N2, 4(گردد  محصول وجود ندارد و براي نوع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمی

محصول زراعی  40براي  .ه مبناي مطالعات تناسب اراضی استجداول نیازهاي رویشی محصوالت زراعی وباغی ک
پس از تعیین نیازهاي رویشی هر محصول، . تهیه گردیده است غی در مؤسسه تحقیقات خاك و آبمحصول با 30و 

در  مقایسه و )نما و اقلیم خاك، زمین هاي مشخصه(هاي اراضی در هر منطقه  و یا کیفیت ها این اطالعات  با مشخصه
  . گردد نهایت تناسب اراضی براي هر محصول مشخص می
مطالعات  لذا. تناسب اراضی استوي کشت نقشه هاي ریزي الگنظر به اینکه مهمترین الیه اطالعاتی در برنامه

ارزیابی تناسب اراضی براي محصوالت زراعی و باغی در اراضی آبی کشور توسط موسسه تحقیقات خاك و آب 
تهیه گردیده و در اختیار  نیز 1:50000ها با مقیاس هاي آبخیز و استانهاي مربوطه براي حوضهانجام شده و نقشه

  . ریزان قرار گرفته استبرنامه
  

  نیازهاي اقلیمی گندم -1- 5-1
درجه  23تا  12شرایط مطلوب رشد در دماي . گراد است درجه سانتی 25تا  10دامنه دما براي رشد گندم 

اي که قصد کشت گندم در آن وجود دارد، با توجه به واریته اهمیت دماي هواي منطقه. آیددست می گراد بهسانتی
روز و براي  130تا  100طول سیکل رشد براي گندم بهاره . کندتقویت می زنی را دماي پایین، جوانه. خاصی دارد

گندم زمستانه در مراحل اولیه . یک دوره سرد براي گلدهی مورد نیاز است. باشد روز می 250تا  180گندم زمستانه 
و  ظهور گوشواركگراد در زمان درجه سانتی -1گراد باقی بماند اما دماي کمتر از درجه سانتی -20تواند در می

زارهاي  در گندم .گندم بهاره حساس به یخبندان است. طور جدي عملکرد محصول را کاهش دهد تواند به گلدهی می
یک دوره خشک در مرحله . متر باشد میلی 1250تا  350متوسط بارندگی ساالنه در سیکل رشد باید حدود دیم 

  .بلوغ مورد نیاز است
بر اساس تجارب حاصل از اجراي آزمایشات مختلف بر روي ارقام بـا موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 

هاي تحقیقاتی کشور، مناطق ایستگاه 33هاي متمادي در هـاي رشد متفاوت زمسـتانه و بهاره، در طی سالتیپ
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رقام زراعی، به چهار اقلیم اصلی بزرگ تقسیم ها و اکشـت گنـدم کشـور از نظر آب و هوایی و عادت رشدي واریته
  :کرده است

  )اي در سواحل خزرشامل اراضی جلگه(اقلیم گرم و مرطوب  -1
  )شامل مناطق جنوب و جنوب غربی کشور(اقلیم گرم و خشک  -2
  )شامل مناطق مرکزي و مناطقی پراکنده در غرب و شرق کشور(اقلیم معتدل  -3
  )در شمال غرب، شمال شرق و مرکز کشورشامل مناطقی (اقلیم سرد  -4

بنـابراین، در هر اقلیم . هر کدام از اقالیم اصلی فوق داراي عوامل محدود کننده مختلف در زراعت گندم هسـتند
  .باشندهاي کشت وکار و ارقام متفاوتی قابل توصیه میشیوه
  

  نیازهاي خاکی گندم  -5-1-2
متر  1/0حداقل عمق خاك براي رشد گندم . شنی تا رسی رشد کندهاي با بافت لوم  تواند در خاك گندم می

حداکثر عمق ریشه دوانی . شود متر ایجاد می 9/0هاي با عمق بیشتر از  ولی شرایط مطلوب براي رشد در خاك. است
زهکشی هاي با  گندم بهترین شرایط را در خاك. متر است 2تا  5/1متر و براي گندم زمستانه  5/1تا  2/1گندم بهاره 

ماندگی حساس است، تحمل کمی نسبت به سطح ایستابی باال نشان  این محصول به آب. متوسط تا خوب دارد
زنی، کمترین تحمل به شوري  گندم در زمان جوانه. باشد می 2/8تا  6مطلوب  pHو  5/8تا  2/5از  pHدامنه . دهد می

درصد در  10کاهش محصول . عملکرد مطلوبی دارد مترزیمنس بر  دسی 6کمتر از ) EC(الکتریکی  در هدایت. را دارد
درصد کاهش محصول  50. است زیمنس بر متر دسی 20درصد در  100و  15درصد در  50، 11درصد در  25، 4/7

  ترتیب در جداول نما گندم به خاکی، زمیناقلیمی و نیازهاي . گردد مشاهده می 20)لدرصد سدیم قابل تباد( ESPدر 
در ارزیابی تناسب  :براي استفاده از این جداول دانستن نکات ارائه شده در ذیل الزم است. ه استارائه شد 2و  1

نما مورد نیاز  خاك و زمین هاي اراضی براي نباتات گوناگون، نیازهاي آن گیاهان از نظر شرایط اقلیمی و مشخصه
اند و در هر یک از  نما ارائه شده اقلیم، خاك و زمینطور جداگانه براي  صورت جداولی به این نیازها غالباً به. باشد می

 .این جداول براي هر گیاه، حاالت زیر تعریف گردید

  .در نظر گرفته شده است تیچهار سطح محدود ،یژگیهر و يبرا
  )S1, 0, 95-100(هاي اراضی براي رشد گیاه مطلوب است  و کیفیت ها مشخصه: بدون محدودیت

ها تأثیر کمی بر کاهش عملکرد محصـول   محدودیت. ها براي رشد گیاه تقریباً مطلوب است مشخصه: محدودیت کم
  ). S1, 1, 85-95(درصد عملکرد مطلوب است  80دارند و عملکرد محصول بیش از 

ها تأثیر متوسطی بر کاهش عملکـرد   محدودیت. براي رشد گیاه نسبتاً مطلوب است ها مشخصه: محدودیت متوسط
درصد عملکرد مطلوب است و سودآوري محصول نیز نسـبتاً قابـل    80تا  40و عملکرد محصول بین محصول دارند 

  ).S2, 2, 60-85(قبول است 



 گواهی شدهدستورالعمل تولید گندم                                                                                                       6 

 
هـا تـأثیر زیـادي بـر کـاهش عملکـرد        محـدودیت . براي رشد گیاه کم است ها مطلوبیت مشخصه: محدودیت شدید

و سودآوري محصول خیلی کم اسـت   استدرصد عملکرد مطلوب  40تا  20محصول دارند و عملکرد محصول بین 
)S3, 3, 40-60.( 

ها تأثیر خیلی زیادي بر کاهش عملکرد  محدودیت. براي رشد گیاه نامطلوب است ها مشخصه: محدودیت خیلی شدید
درصد عملکرد مطلوب است و هیچگونـه سـودآوري بـراي محصـول      20تا  0محصول دارند و عملکرد محصول بین 

  ).N1& N2, 4, 0-40(گردد  ع کاربري اراضی مورد نظر توصیه نمیوجود ندارد و براي نو
  

  گندم نیازهاي اقلیمی - 1 جدول

Climatic 
characteristics 

Class,  degree of limitation and rating scale 
 

S1 S2 S3 N1 N2 

0 1 2 3 4 

100 95 85 60 40 24 0 

Precipitation of 
growing cycle (mm) 

700-450 
700-1000 

450-350 
1000-1250 

350-250 
1250-1500 

250-200 
1500-1750 

- 
<200 

>1750 

Monthly rainfall of 
vegetative stage(mm) 

65-45 
65-90 

45-20 
90-120 

20-12 
>120 

12-8 
 

- 
<8 

 

Monthly rainfall of 
flowering stage(mm) 

75-60 
75-90 

60-30 
90-120 

30-15 
>120 

15-10 
 

- <10 
 

Monthly rainfall of 
ripening stage(mm) 

60-50 
60-70 

50-30 
70-100 

30-10 
100-120 

<10 
>120 

- 
 

Mean temp. of  
growing cycle 

 (°C) 

18-20 
18-15 

20-23 
15-12 

23-25 
12-10 

25-30 
10-8 

- >30 
<8 

Mean temp. of 
vegetative cycle 

 (°C) 

10-8 
10-12 

8-4.9 
12-18 

4.9-4 
18-24 

4-2 
24-28 

- <2 
>28 

Mean temp. of 
flowering stage cycle 

(°C) 

18-14 
18-22 

14-12 
22-26 

12-10 
26-32 

10-8 
32-36 

- <8 
>36 

Mean temp. of 
ripening stage cycle 

(°C) 

20-16 
20-24 

16-14 
24-30 

14-12 
30-36 

12-10 
36-42 

- <10 
>42 

Average daily min. 
temp. of coldest 

month combined with 
average daily max. 

temp. of coldest 
month 

If  <8 - If >8 If 8-19 - - 

and 
 

and and 
  

<21 
 

<21 >21 
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 نما براي گندم نیازهاي خاکی و زمین -2جدول 

Land characteristics 

Class, degree of limitation and rating scale 
      

S1 S2 S3 N1 N2 
0 1 2 3 4 

100 95   85 60 40 25 0 
Topography (t)       Slope (%) (1) 0-1 1-2 2-5 5-8 >8  
 (2) 0-2 2-4 4-8 8-16  >16 

 (3) 0-4 4-8 8-16 16-30  >30 
Wetness (w)       Flooding  F0 - F1 F2  F3+ 

Drainage (4) Good Moderate imperfect poor and poor but poor not 

 (5) imperfect Moderate good aeric drainable drainable 
Physical soil       characteristics(s)       

Texture/structure 

C<60s, 
SiC, Co, 
Si, SiL, 

CL, SiCL, 
SiCs 

C<60v, 
SC, C>60s, 

L 
C>60v, 

SCL 
SL, LfS, 

LS  
Cm, SiCm, 

LcS, fS, 
cS, S 

Coarse fragment (vol %) 0-3  3-15 15-35 35-75  >75 
Soil depth(cm) >90 90-50 50-20 20-10  <10 

CaCO3.(%) Primary 3-20 20-40 40-60 60-70  >70 

 Secondary 3-20 20-30 30-40 40-60  >60 
Gypsum (%) 0-10 10-25 25-40 40-50  >50 
Soil fertility       characteristics (f)       Apparent CEC 

(cmol (+) /kg clay) >24 24-16 <16(-) <16(+)   
Base saturation (%) >80 80-50 50-35 <35   Sum of basic cation 

(cmol(+)/kg soil) >8 8-5 5-3.5 3.5-2 <2  
pH(H2O)  7.0-6.5 6.5-6.0 6.0-5.6 5.6-5.2 <5.2  

 7.0-7.5 7.5-8.2 8.2-8.3 8.3-8.5  >8.5 
Organic carbon (%) >1.5 1.5-0.8 <0.8    
 (6) >2.5 2.5-1.5 1.5-1 <1   
 (7) >1.5 1.5-1 1-0.5 <0.5   
 (8) >0.6 0.6-0.4 <0.4    Salinity and Alkalinity(n)       EC (dS/m) 0-6 6-9 9-13 13-18 >18  ESP (%) 0-15 15-20 20-35 35-45 >45  

  
موارد زیر نیز مورد توجه قـرار   .زمین پیشنهاد گردید الزم استعالوه بر موارد عمومی که در باال براي  انتخاب 

  . گرفته و عملیاتی شود
  .با توجه به سوابق کشت و کار در آن حداقل در سه سال گذشته از فاضالب استفاده نشده باشد -1
 .متر از آن فاصله داشته باشد 50-100هاي اصلی قرار نگرفته باشد و یا حداقل در مجاورت جاده -2

 .هاي سم و کود غیرمعتبر و به مقادیر زیاد استفاده نشده باشدهاي قبلی از نهادهدر کشت -3
  .سموم نباشد و هاي غیرمجاز فلزات سنگینخاك مورد استفاده حاوي غلظت - 4
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در اراضی با شیب باال و با مدیریت ضعیف حفاظت خاك کشت نگردد زیرا باعث افزایش فرسایش خاك  - 5

هاي باالتر بایستی مدیریت حفاظت خاك به درصد بوده در شیب 8-12عمومی مناسب کمتر از  شیب. گرددمی
  .نحوي باشد که فرسایش خاك مشاهده نشود

  

  قبل از کشتحاصلخیزي خاك مدیریت  - 5-2
برداري و تجزیه خاك و آب نسبت بـه توصـیه کـودي    قبل از کشت محصول گندم الزم است ضمن انجام نمونه

بدین منظور نسبت به تهیه نمونه خاك و آب به صورت زیـر اقـدام نمـوده و    . کودهاي پایه اقدام نمودبراي مصرف 
هاي مورد تأیید ارسال گردد تا بر اساس نتایج تجزیـه خـاك و آب نسـبت    ها براي تجزیه به آزمایشگاهسپس نمونه

عناصر گیري اندازهجزیه خاك و آب براي عالوه بر ت. نیاز به صورت پایه و سرك اقدام گرددبه توصیه کودهاي مورد
 2شـوند کـه در جـدول    گیري واقع مـی گیاه و توصیه کودي، فلزات سنگین آالینده نیز مورد اندازه موردنیاز غذایی

  . گیري آن آمده استهاي اندازهفهرست و دوره
  

  برداري خاكروش نمونه - 5-2-1
پذیر نبوده و الزم است نمونه معموال آزمایش همه خاك امکانهنگامی که بخواهیم ویژگی خاکی را تعیین کنیم 

هاي خاك بایستی معرف و نماینده خاك منطقه موردنظر باشند و در فاصله زمانی بین نمونه. برداري انجام گیرد
نمونه هاي برداري از خاك بایستی بر اساس استانداردنمونه. گیري دست خوش تغییرات نشوندنمونه برداري تا اندازه

در صورت . رعایت شود که در زیر به برخی موارد مهم آن اشاره شده استموارد آن گرفته و انجام  1برداري از خاك
  .تر به استانداردهاي مربوط مراجعه شودنیاز به اطالعات کامل

تر از ، شبیهتراما مناطق نزدیک .کنداي به نقطه دیگر تغییر میهاي خاك از نقطهویژگی :الگوي نمونه برداري
باشد که در این نوع وابستگی به وابستگی مکانی موسوم می. دورتر استاز همدیگر مناطقی هستند که فاصله آنها 

  . برداري وجود داردالگوهاي مختلفی براي نمونه .علم زمین آمار اهمیت بسیاري دارد
از جمله  .شودبرداري انجام مینمونه ،که بر اساس شبکه مربع یا مستطیلی منظم :الگوي شبکه منظم -1

  .باشندمزایاي شبکه منظم آن است که به سادگی پیاده شده و ابعاد شبکه نیز قابل تغییر می
  

 
  نمونه برداري منظم -1شکل 

                                                        
راهنماي  :قسمت دومسازمان ملی استاندارد ایران،  10962- 1برداري استاندارد هاي نمونهراهنماي طراحی، برنامه :کیفیت خاك، قسمت اول ١

 .)10962- 3 استاندارد( راهنماي ایمنی: و قسمت سوم) 10962- 2استاندارد( برداريهاي نمونهروش
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این روش و الگو در کشاورزي  .گیرددر منطقه موردنظر انجام می N ،W،S ،  Xکه به صورت  :الگوي نامنظم - 2
  .کاربرد وسیعی دارد) زراعت و باغبانی(

  

  
 Xو  W برداري نامنظم به صورتنمونه - 2شکل 

  

بدین . شودهاي خاك از نقاط تعیین شده به صورت تصادفی برداشته میکه نمونه :روش الگوي تصادفی - 3
شوند اي استخراج میهاي رایانهاز جداول آماري یا برنامهمنظور نقاط نمونه برداري با استفاده از اعداد تصادفی که 

  . شوندتعیین می

  
  برداري تصادفینمونه -3شکل 

 
اي تقسیم شده و تعداد هاي شبکهدر این روش منطقه به تعدادي سلول :اينمونه برداري تصادفی طبقه - 4

  . شوندمشخصی از نقاط نمونه برداري بطور تصادفی انتخاب می

  
  ايبرداري تصادفی طبقهنمونه - 4شکل 
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  براي اراضی کشاورزي زراعی . شوداین عمق با توجه به اهداف موردنظر تعیین می معموالً :برداريعمق نمونه

  . شودمتري در نظر گرفته میسانتی 60-90و  30-60، 0- 30ها و براي باغ 60-30، 30-0
گرم  2000گرم بوده و در صورت نیاز به ذخیره و نگهداري آن حداقل  500حداقل مقدار نمونه  :مقدار نمونه

  . وزن دارد
. در مواردي که الزم است تا متوسط غلظت یک ماده یا یک پارامتر در یک الیه را تعیین کنند :هاترکیب نمونه

   .نمایندیک نمونه مرکب تهیه مینمونه انفرادي را با یکدیگر مخلوط کرده و  25در این حالت حداقل 
اي یا مارپیچی استفاده استوانه) اوگر(برداري برداري خاك از مته نمونهبراي نمونه :برداريوسایل و ابزار نمونه

هاي مرطوب مناسب هاي شنی و خشک و نوع مارپیچی باز براي خاكبراي خاك ،اي بستهشود که نوع استوانهمی
بایستی دقت نمود که . توان از بیلچه و یا بیل استفاده کردبرداري میدسترسی به مته نمونهدر صورت عدم . باشدمی

  .برداري فاقد هر گونه آلودگی و زنگ زدگی باشدوسیله نمونه
هاي خاك بایستی ضمن استحکام کافی احتمال آلودگی ظروف نگهداري نمونه: هانقل و نگهداري نمونهوحمل

همچنین . باشدبدین منظور استفاده از ظروف پلی اتیلنی دهانه گشاد مناسب می. برساندو تغییر را به حداقل 
هاي خاك بایستی بالفاصله نمونه. برداري نیز عاري از هر گونه آلودگی باشدبایستی توجه داشت که خود ظرف نمونه

  . برداري به آزمایشگاه منتقل شوندپس از نمونه
درج ... بردار وبرداري، زمان، عمق، نام نمونهاك بایستی مشخصات محل نمونههاي خبرروي نمونه :زنیبرچسب

داده شود به نحوي که امکان ازبین رفتن یا پاك شدن آنها وجود نداشته  گردیده و بر روي ظرف و یا داخل آن قرار
  آزمایشگاه قرار پس از انتقال نمونه نسبت به خشک کردن آن و سپس الک نمودن آن اقدام و در اختیار . باشد
  .گیردمی

برداري بهترین شرایط نمونه. برداري از مزارع یک ماه قبل از کشت استبهترین زمان نمونه :برداريزمان نمونه
زمین . باشدروز پس از گذشت آبیاري می 3-5خاك زمانی است که خاك به اصطالح گاورو شده باشد که معموالً 

در  مشکلبرداري و رفت و آمد در مزرعه و زمین خیلی خشک به علت نمونهخیلی مرطوب به دلیل بروز مشکل در 
لذا . ریزدهمچنین خاك داخل مته قبل از باال آمدن از داخل چاله بیرون می .وارد نمودن مته در زمین سخت است

 .برداري نیستزمان مناسبی براي نمونه
  

  برداري آب روش نمونه -5-2-2
گر خصوصیات واقعی منبع اصلی  آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایان گیري آب بدست هدف از نمونه

ها و یا گیري از نهربخصوص در نمونه گیري ترین عوامل براي رسیدن به این مقصود عبارتند از نقاط نمونهمهم. باشد
و حفظ ترکیب نمونه  گیري ، تناوب نمونهگیري از چاههاي دایر و راکدبخصوص در نمونه گیري ، زمان نمونهرودخانه

ذکر شده که براي دسترسی به اطالعات  2347این موارد در استاندارد ملی ایران به شماره . تا زمان اجراي آزمایش
 . شوددر زیر اشاره میتر کلی و عمومیاما بطور خالصه برخی موارد . کامل بایستی به آن مراجعه نمود
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در صورت عدم دسترسی به ظروف . یز شسته و خشک نماییدگیري را از قبل با آب مقطر تمظرف نمونه -
   .اند، استفاده کنیدتوانید از ظروف پالستیکی سفید که از مواد درجه یک ساخته شدهاي میشیشه
برداري ظرف را چندین بار با آب موردنظر شستشو اما قبل از نمونه .کندحجم دو لیتري براي ظرف کفایت می -
  .دهید
  .بایست بصورت لب پر برداشته گرددبرداري میظرف نمونه نمونه آب در -

برچسب زده و روي آنها  بردارينمونه و محل و نوع منبع مورد درب ظروف را کامالً بسته و با ذکر تاریخ
ها به آزمایشگاه، درصورت عدم امکان ارسال بموقع نمونه به آزمایشگاه ارسال کنیددر یک محیط خنک بالفاصله 
  .ها در یخچال، در تحویل نمونه به آزمایشگاه تاخیر نمودساعت به شرط نگهداري نمونه 24وان به مدت تفقط می

  
  آنالیزهاي خاك، آب و گیاه مورد نیاز در  نظام محصوالت گواهی شده -5-2-3

ها در تولید محصوالت گواهی شده الزم است تا بر اساس براي مدیریت صحیح منابع خاك و آب و نهاده
انجام آزمون خاك و گیاه از جمله مواردي است که هم براي مدیریت گیاهان به ویژه . مدیریت تلفیقی عمل نمود

جدول ( باشدعناصر غذایی و شوري و هم براي جلوگیري از باالبودن احتمالی عناصر آالینده موردنیاز و ضروري می
  .)4تا  3

  
  ت کشت محصوالت گواهی شدهآنالیزهاي مورد نیاز خاك براي اراضی تح -3جدول 

 توضیحات عمق تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف
  0- 30 سال یکبار 5 قبل از کشت  بافت 1

2 
EC 
pH 

SAR 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30 -0  
  و
60 -30 

در صورت تغییر شوري منابع آب و خاك 
 گیري شود هر ساله اندازه

3 

OC 
P 
K 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu* 

B 
Mo 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 2
  سال یکبار 2
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 5

30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0 

در صورت تغییر بایستی پس از آن اندازه 
 .گیري انجام شود

4 

Cd* 

Pb* 

Ni* 

Hg* 

  قبل از کشت
  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

30 -0  
30 -0  
30 -0  
30 -0 

  .اندازه گیري در سال اول ضروري است - 
در صورت وجود منبع آلودگی هر ساله  - 

 .بایستی انجام گیرد

  ضروري براي اندازه گیري در سال اول قبل از کشت*   
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  پارامترهاي مورد نیاز در تجزیه آب آبیاري براي تولید محصوالت گواهی شده - 4جدول 

 توضیحات تواتر زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

1 
  هدایت الکتریکی

  اسیدیته
  نسبت جذب سدیم

  قبل از کشت
  قبل از کشت
 قبل از کشت

  ساالنه
  ساالنه
 ساالنه

  
  

 pHدر صورت باال بودن 

2 

 غلظت فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  قبل از کشت
 قبل از کشت
 قبل از کشت
 قبل از کشت

 
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3
  سال یکبار 3
 سال یکبار 3

 
  اندازه گیري در سال اول ضروري است

  

  
    گندم شتاک و سازيآماده مدیریت -6

از جمله این شرایط مطلوب . سازي زمین، فراهم کردن شرایط مطلوب براي رشد و نمو گیاه استهدف از آماده
توان به بهبود نفوذ آب و هوا در خاك، خرد کردن و آمیختن بقایاي گیاهی، ایجاد شرایط مناسب براي حفظ می

هاي گیاهی و جلوگیري از فرسایش خاك اشاره هاي هرز و کاهش آفات و بیماريرطوبت خاك، از بین رفتن علف
ورزي است رزي توالی عملیات خاكو خاك ورزي با مفهوم عمل مکانیکی بر روي خاك است و سیستم خاك. نمود

 عملیات خاك ورزي به دو بخش خاك ورزي اولیه و خاك. شودکه براي تولید محصول موردنظر بکار گرفته می
زیرشکن، روتیواتور، ) قلمی(برگردان دار، بشقابی، چیزل (ورزي اولیه از گاوآهن در خاك. شوندورزي ثانویه تقسیم می

تر بوده و سطح خاك را ناهموارتر ورزي ثانویه عمیقشود که معموالً نسبت به خاكپشته ساز و نهرکن استفاده می
  .کندمی

 
 بذر کاشت براي مناسب بستر تهیه -6-1 

- یم دهینام يورز شود خاكیآن انجام م يکاشت رو يبرا نیکه به منظور آماده کردن زم یکیمکان اتیعمل
 زین» هیاول يورز خاك«است که به آن  نیزم يسازمراحل آماده نیتریو اصل نیتراز مهم یکیشخم،  ياجرا .شود

 یلی تکم یاتشخم و عمل يبا اجرا. خاك است یسخت یاشخم، شکستن مقاومت  ياز اجرا یاصل هدف .ندیگویم
در  یهر چند هدف اصل .شودیم یلتبدگندم کاشت  يمناسب برا يخاك به بستر ،)ورزي ثانویه خاك(بعدي 

آن اهداف  يبا اجرا کنیخاك در مقابل بذر و خروج جوانه است، ل یکیزیمقاومت ف ای یشخم، شکستن سخت
و  یباال آوردن مواد معدن ی،آل يو کودها یمحصول قبل ياین کردن بقادف ی،پوك کردن خاك زراعمانند  يگرید
  .شود ی تامین میاهیاز آفات و امراض گ يریشگیهرز و پ يها مهار علف و موجود در عمق خاك یآل
  

انواع . ها وظیفه شخم زدن یعنی بریدن، شکستن و برگرداندن خاك را بر عهده دارندگاوآهن :گاوآهن - 1
 : ها وجود دارد که عبارتند ازگاوآهنمختلفی از 
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درصد بقایاي گیاهی را در هر سري عملیات دفن  90-95ها این نوع گاوآهن :گاوآهن برگرداندار -الف
  .گردددرصد از بقایاي خاك سطحی زیرورو نمی 5- 10کنند و تنها می

هایی با فوذ کند و در خاكدار نتواند نهایی که گاوآهن برگرداندر خاك :گاوآهن دیسکی یا بشقابی -ب
دار استفاده سایندگی و یا چسبندگی زیاد و با حجم بقایاي گیاهی زیاد از گاوآهن بشقابی بجاي گاوآهن برگردان

  .شودمی
- دار خاك خاك را برنمیگاوآهن قلمی برخالف گاوآهن برگردان ):اي چیزلاسکنه(گاوآهن قلمی  - ج

  .کندخاك آن را شکافته و ست می هاي آن درگرداند بلکه با نفوذ تیغه
روي یک محور  Lدستگاهی است شامل تعدادي تیغه که معموالًًً به شکل  ):1روتیواتور(گاوآهن دوار  - د

تیغه به  .چرخدمحور روتیواتور توسط شافت نیرو دهنده عقب تراکتور با سرعت دورانی زیادي می. اندنصب شده
شوند و در استفاده از روتیواتورها خاك برگردانده نمی. کندسطحی خرد می ها را بطورکلوخه خاك برخورد کرده و

  .شودمی ا خاك تا عمق معینی بریده و مخلوطتنه
هاي یکی از راه. گردد میبا افزایش رفت و آمد ماشین آالت کشاورزي فشردگی و تراکم خاك  :زیرشکن -ه

که جهت است زیرشکن از جمله ادوات خاك ورزي اولیه . باشدمی ها کاهش تراکم خاك استفاده از انواع زیرشکن
نظر تعداد  بسته به قدرت تراکتور و عمق مورد. شودهاي سخت و متراکم در عمق خاك استفاده میشکستن الیه

 .باشندشاخه و معموالً سه شاخه می پنجدر ایران یک تا . شودهاي متفاوتی در زیرشکن تعبیه میشاخه

 .شودادواتی است که براي ایجاد پشته یا مرز از آنها استفاده می :پشته ساز - و

ترکیبی از دو خیش متصل به هم است که خاك را همزمان به چپ و راست برگردانده و ایجاد  :نهرکن - ي
 .کندنهر می

 در ورزي اولیه خاك با مقایسه در که است تکمیلی ورزيخاك عملیات گونه هر شامل ثانویه ورزيخاك عملیات

 دوار ورز خاك شامل انواع ثانویه ورزيخاك براي استفاده مورد دواتا. پذیردمی انجام خاك از کمتري هايعمق

 هر در عملیات باشند، اینسبک می بشقابی هايگاوآهن و دندانه دیسک، کولتیواتور، مرکب، و ساده عمودي افقی

 بذر بستر عنوان به زراعی خاك در یکنواختی فیزیکی ایجاد ضمن بتوان آن طریق از تا پذیرفته انجام زراعی فصل

  .مزرعه بود سطح در آن یکنواختی و مزرعه سبز افزایش درصد شاهد تا نموده فراهم را خاك با بذر بهتر تماس امکان
  . گیردورزي حفاظتی انجام میورزي مرسوم و خاك به طور کلی دو نوع خاك

سري عملیات متداول که معموال با شخم و بهم زدن شدید خاك ورزي مرسوم عبارتست از یک  خاك - 1
دار و براي اجراي آن اغلب از گاوآهن برگردان .خوردورزي تمام سطح خاك بهم میدر این نوع خاك. همراه است

در این . گیردمعموال تسطیح نیز با ماله انجام می. شودآهن بشقابی و دیسک سنگین استفاده میدیسک و یا گاو
شود که در این روش به هاي هرز با استفاده از روش مکانیکی به وسیله کولتیواتورها انجام میوش کنترل علفر

  . شودخوردگی خاك به وسیله ادوات مکانیکی حفظ آب و خاك و مصرف انرژي دچار مشکل میدلیل بهم

                                                        
1 Rotary tiller 
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- آهنامکان از گاوتـا حد  )ولرک و لشخم اولیه، دیس( تفاده از روش مرسوم در تهیـه زمین گنـدمدر صورت اس

اك بـراي رطوبت مناسب خ. ددار بـه حداقل ممکن برستفاده شود و استفاده از گاوآهن برگردانهاي قلمی اس
همچنیـن رعایت . تورزي ثانویه ضروري اسعات خاكداد دفدت و تعش شراي کاهب) درصد 16ا ت 14(ه خم اولیش
ات عملیدر  زنیداد دفعات دیسکدر کاهش تعنیز ) خمک بعد از شدیس(ورزي ثانویـه ام خاكب انجان مناسزم
ه زمین بـه روش مرسـوم، ورت تهیـدر ص). ودزنی انجام شد از شخمحداکثر یک روز بع(ت مؤثر اس ورزياكخ

  . شودام میا کمبینات انجکار ی یاستفاده از خط ادم بکاشت گن
ورزي، کاهش عمق شخم و یا سست و لق  خاك عملیات هر گونه تالش در کاهش شدت ورزي حفاظتی خاك -

در این سیستم تمامی یا . شودمحسوب می ورزي حفاظتی کردن آن، خاك) برگرداندن(بدون زیر رو  کردن خاك
حفظ . شودخاك نگهداري می در سطح یا نزدیک سطح) درصد 30حداقل (محصول قبلی بقایاي قسمتی از 

رطوبت خاك،  ورزي حفاظتی باعث حفظ هاي خاك سطح خاك در روش بقایاي گیاهی در سطح یا نزدیک
شود،  می دار و کاهش فرسایش آبیضربات باران در اراضی شیب جلوگیري از شستشوي ذرات خاك بر اثر

 شدن و جابجایی زیاد ذرات خاك و ورزي از خرد خاك همچنین کاهش شدت برهم زدن خاك در سیستم
ورزي مرسوم عالوه بر موارد فوق در خاك .شود می باعث کاهش فرسایش باديکند و  پودرشدن آن جلوگیري می

ورزي حالی است که در خاك نوبت تردد در مزرعه براي کشت، هزینه بسیاري دارد و این در تا هفت شش
و انرژي مصرفی  روند، که کاهش هزینه کاشت یک تا دو نوبت به سطح مزرعه می ورزي فقطحفاظتی ادوات خاك

، )چیزل پکر(دار  هاي چیزل، چیزل غلتک آهن ورزي حفاظتی از گاو هاي خاك براي اجراي روش .در پی داردرا 
  .شود استفاده می) ورزي بی خاك(ورزهاي مرکب و بذرکارهاي کشت مستقیم  ها، خاك انواع دیسک
  .اشاره کردورزي  و کم خاك )کاشت مستقیم(ورزي  توان به بی خاك ورزي حفاظتی می هاي خاك از روش

  
  کشت مستقیم گندم

محصول قبلی تا کاشت محصول بعدي، دست  ، خاك از زمان برداشت)ورزيبی خاك(کشت مستقیم  در روش
این روش کارنده مستقیماً وارد زمین شده  در. ماند مگر جهت قراردادن بذر و کود در داخل خاك می نخورده باقی

   .دهد را در داخل خاك قرار میدر داخل خاك، بذر و کود  و با ایجاد شکافی
ساخته  یاهیگ يایاز بقا دهیپوش يهانیو در زم يورزخاك یب طیکه به منظور کار در شرا یهاینیدر ماش

با اعمال  ي بشقابیهابازکن اریش در. شودیاستفاده م و یا کاردي )یسکید(بشقابی  يهابازکن اریشده است ش
در  یکیبار اریو ش دهیرا بر یاهیگ يایشود بقایم وارددستگاه به آنها  نیوزن سنگ قیطر زکه ا يادینسبتا ز يروین

به منظور کاشت محصوالت . گرددیم يگذاریدو عمق مختلف جا در یمطلوب کود و بذر به نحو و جادیخاك ا
 يتواند در جلو یم )مواج( اي ی کنگرهسکید يبرهاشیغالت، پ ستادهیا يایدر بقا يورز خاكیبه روش ب یفیرد

و سست کردن  یاهیگ يایقادر به برش بقا يبرهاشیپاین . گردد هیمرسوم تعب يهاکار فیکاشت رد يهاواحد
  .باشدیدستگاه در عمق مطلوب م یاصل يهابازکن اریخاك جهت حرکت ش کیبارنوار  کی

د دارد که بعضی از آنها هاي کشت مستقیم متفاوتی وجو با توجه به تناوب محصوالت مختلف با گندم، روش
   :شود بشرح زیر اجرا می
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م بقایاي ی با حجا محصوالت صیفت گندم در تناوب باگر کش :تناوب گندم با محصوالت صیفی کم بقایا -الف
کشت مستقیم براحتی قابل و رطوبت مناسب زمین، گیرد، به دلیل حجم کم بقایا صورت می) مثل لوبیا و کنجد(کم 

ت بهتر است کشت مستقیم گندم زودتر از تاریخ کاش(کاشت مناسب رعایت شود رطی که تاریخ به شاجراست 
  .)ودروش مرسوم انجام شتوصیه شده در 

ن کار، به دلیل اما در صورت انجام ایکاشت دوباره گندم پس از گندم توصیه نمی شود، : گندم- تناوب گندم -ب
این حالت، حجم بقایا باید مدیریت شود تا در . بیشتري انجام شوداط کشت مستقیم باید با احتیزیاد بودن بقایا، 

و بقایاي  فقط بقایاي ایستاده گندم در مزرعه حفظ شوندشود ه میتوصی. جاد مشکل نکندراي سیستم کارنده ایب
اطق منیر باید کمتر از حجم بقایا در مناطق سردس. زرعه منتقل شوندرون از مشده از انتهاي کمباین به بیخارج 

ــذر و رشــد شود و جوانه زنــی بمی ن حجم زیاد بقایا در مناطق سرد باعث کاهش دماي خاكوگرمسیر باشد، چ
یا به حداقل م بقادر این صورت، رعایت تاریخ کاشت مناسب همراه با کاهش حج. کند کل مواجه میگیــاه را بــا مش

ه بیرون انتهاي کمباین ب و انتقال بقایاي خارج شده از مترانتیس 25تا  20تنظیم ارتفاع برش در حدود (ن ممک
د، جوانه اشاد باگر تاریخ کاشت رعایت نشود و حجم بقایا بخصوص در مناطق سردسیر زی. بسیار اهمیت دارد )مزرعه

مستقیم گندم در بقایاي گندم باید سعی شود براي کشت ل میاثر کاهش دماي خاك مختزنی بذر و رشد گیاه در 
تفاده از دستگاه در زمان اس. ا اینکه روي زمین ریخته شوندند تایستاده باشن بقایا در مزرعه بیشتر به صورت یشود ا

درصد باشد و ترجیحا دستگاه کشت مستقیم داراي شیار بازکن  16کشت مستقیم رطوبت خاك نباید بیش از 
  . دیسکی باشد

ت ذرت در سیستم ادوکشتی گنـدم و ذرت، برداش روش مدیریت بقایاي گیاهی بهترین: ذرت -تناوب گندم - ج
بته رطوبت خـاك در ال. تبـا حفـظ بقایاي بیشتر گندم اسا در مزرعـه اي و جبران کمبود میزان بقایبه صورت علوفه

اي باید طوري انتخاب شود که فشردگی خاك مشکلی براي کشت حفاظتی بعـدي ت ذرت علوفهزمان برداش
  :اوت عمـده دارددر مقایسه با بقایاي گندم چهار تف ايهبقایاي ذرت دان. جاد نکندای) تقیمبخصوص کشت مس(

  )به دلیل عملکرد بیشتر( معموال حجم بقایاي ذرت در مقایسه با گندم بیشتر است -1
  )شودالبته در مقایسه با بقایاي گندم راحتتر پوسیده می( تر از بقایاي گندم استتر و خشبیبقایاي ذرت ضخیم - 2
بنابر این پس از برداشت ذرت،  .شودهاي اطراف آن وارد کمباین میاي فقط بالل و برگدر برداشن ذرت دانه -3

  .بندي و از مزرعه خارج شودشود تا براحتی بستهبقایاي خرد شده به صورت ردیف شده در مزرعه ریخته نمی
 . د و در نتیجه بازار مصرف نداردشواي براي علوفه دام استفاده نمیاز بقایاي ذرت دانه -4

از از مدیریت میزان تر اي در مزرعه بسیار سختزان بقایاي ذرت دانههاي فـوق، مدیریت میتوجه به تفاوتبا 
. انجام داد) اده از ساقه خردکنتفبـدون اس(ن در بقاي ایستاده ذرت توادم را میتقیم گنت مسکش. بقایاي گندم است

اي ذرت در این صورت، چنانچه حجم بقای. کن صـورت گیردذرت با هد مجهز به ساقه خرد تت برداشاما بهتر اس
بندي از تهشده ذرت را ردیف کرد و پس از بس بقایـاي خرد توان با استفاده از ریکد، میاي در مزرعه زیـاد باشدانه

ده ش د و بقایاي خردـم بقایا زیاد نباشاما اگرحج. ـن کار پرزحمت و زمان بـر نیز هستالبته ای. مزرعـه خـارج کـرد
در صـورت  .بخوبی در سـطح مزرعه پخش شـوند، نیـازي به بیرون بردن بخشی از بقایاي ذرت از مزرعه نیست
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ام داد و معمولی انج دتوان با هت را میت ذرت، برداشخردکن براي برداش دسترسی نداشتن به هد مجهز به ساقه

 . کن پشت تراتوري خرد کرداقه خرداده از ساي ذرت را با استفسپس بقای

ین بقابا قبل از اقدام به کشت مستقیم خرد ابه دلیل خشبی بودن بقایاي پنبه بهتر است : پنبه- تناوب گندم -د
براي خرد کردن بقایاي پنبه که با . پذیر استشوند هرچند کشت مستقیم گندم در بقایاي ایستاده پنبه هم امکان

کن پشت تراکتوري است که اتفاقا شود، بهترین انتخاب و شاید تنها گزینه استفاده از ساقه خرددست برداشت می
 15تا  8شود که طول بقایاي گیاهی مانده در سطح مزرعه در محدوده توصیه می. کارایی بسیار خوبی هم دارد

  .متر باشدسانتی
  

  
  بذرکار کشت مستقیم -5شکل 

  

    
  حفاظتیورزهاي خاك -6شکل 

  
  کم خاکورزي

خاك و رطوبت خاك تعداد  ورزي به منظور کاهش انرژي مصرفی، حفظ ساختمان خاك در این سیستم
درصد سطح خاك با  30 تا 15در این روش پس از کاشت، . یابد عملیات کاهش می عملیات و یا شدت انجام

بسته به شرایط موجود، نوع محصول و تناوب مرسوم در هر منطقه اجراي کم  .شود بقایاي گیاهی پوشیده می
  :شود ورزي مطابق زیر انجام می خاك

ورز مرکب ماشین کاشت كادر ایــن وضعیت، با استفاده از خ: ایاتناوب گندم با محصوالت صیفی کم بق - الف
در اینجا به دلیــل حجــم کم بقایا . تاسه صورت کم خاکورزي قابل اجرت گندم بکمبینات مناسب، کشا مناسب ی
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فاصله زمانی بین برداشت محصول صیفی و کشت گندم وال نیازي به مدیریت بقایاي گیاهی نیست؛ ضمن اینکه معم
  .تورز مرکب و کمبینات مناسب استفاده از خاكسطوبت خاك براي اه رکم است و در نتیج

ورز با خاكورزي اكگندم توصیه نمی شود اما به دو صورت خکشت گندم در بقایاي : گندم -تناوب گندم -ب
قابل انجــام  تورزي و کاشم همزمان کم خاكاهاي مناسب یا کمبینات و انجکارنده تفاده ازمرکب و کاشت با اس

کن پشت قایاي خارج شده از انتهاي کمباین، استفاده از ساقه خردبز عالوه بر بیرون بردن است در این حالت نی
  . تبقایاي ایستاده ضروري اس اعتراکتوري در صورت زیاد بودن ارتف

ایــد برداشت ورزي باي با استفاده از کم خاكهاي ذرت دانراي کاشت گندم در بقایب: گندم-تناوب ذرت - ج
کن براي اقه خرده ساگر اگر به هد مجهز ب. ت ذرت صورت گیرداقه خردکن براي برداشا هد هد مجهز به سذرت ب

کن پشت توان با هد معمولی انجام داد و سپس با استفاده از ساقه خردرداشت ذرت دسترسی ندارید برداشت را میب
ان  د، می تواد باشاي در مزرعه زیدانه ه حجم بقایاي ذرتن صورت، چنانچدر ای. یاي ذرت را خرد کردتراکتوري بقا

اما اگر حجم بقایا . رعه خارج کردبندي از مزتهپس از بسذرت را ردیف کرد و ده ش اي خردبا استفاده از ریک بقای
از بقایاي ذرت از ه بیرون بردن بخشی سطح مزرعه پخش شوند، نیازي ب ی درشده بخوب اي خردزیاد نباشد و بقای

کشت نیز با  شود وورز مرکب انجام میاي گیاهی، خاکورزي با استفاده از خاكبعد از مدیریت بقای. مزرعه نیست
و با استفاده از کمبینات ورزي و کاشت را همزمان توان کم خاكدر این حالت نیز می. گیردب صورت میکارنده مناس
  .ام دادمناسب انج

ورزي حتما باید بقایاي براي کشت گندم در بقایاي پنبه با استفاده از سیستم کم خاك :پنبه -تناوب گندم -د
ورزي ورز مرکب خاكخرد کن پشت تراکتوري خرد شود و سپس مزرعه با استفاده از خاكپنبه با استفاده از ساقه 

 . ورزي شده کشت شودشود و گندم با استفاده از کارنده مناسب کاشت در زمین کم خاك

سه عامل رعایت رطوبت مناسب، تسطیح )  ورزي خاك و بی  ورزي کم خاك(حفاظتی   ورزي در اجراي موفق خاك
  :گردد یریت بقایاي گیاهی نقش اساسی دارند که ذیالً جزئیات بیشتري در مورد این سه عامل ارائه میزمین و مد

  

  رطوبت مناسب تهیه زمین و کاشت
که در کشاورزي  همچنان.  اي در کیفیت عملیات انجام شده بر روي خاك داردرطوبت خاك نقش تعیین کننده

تا بهترین نتیجه حاصل گردد و ) درصد 16تا  14(مناسب صورت گیرد مرسوم، انجام عملیات شخم باید در رطوبت 
جهـت انجـام   . نیاز به عملیات ثانویه کمتري باشد، در کشاورزي حفاظتی نیز رطوبت خـاك اهمیـت فراوانـی دارد   

چون درصد مـاده آلـی   . شود ورز مرکب و یا کمبینات مخصوص استفاده میمعموالً از خاك  ورزي عملیات کم خاك
سخت است و خاك ورز مرکب بـه خـوبی در آن   ) خشک(هاي کم  هاي ما کم است، بنابراین خاك در رطوبت كخا

هاي خاك ورز فقط شکافی در خاك ایجاد کرده و با از طرف دیگر اگر رطوبت خاك باال باشد، چیزل. کندنفوذ نمی
ه و به دلیل رطوبت باال مقداري هم هم آمد هها بورز بر روي خاك شکافته شده، شکافحرکت غلتک انتهایی خاك

هاي  همچنین در رطوبت باال حرکت چرخ.  گیرد شوند و عملیات سست شدن خاك به خوبی صورت نمیفشرده می
ترین رطوبت بنابراین مناسب. شود بر روي زمین باعث ایجاد فشردگی در خاك می) معموالً تراکتور سنگین(تراکتور 

و کاشت با استفاده از   ورزي با استفاده از خاك ورز مرکب و انجام همزمان کم خاك  ورزي خاك براي انجام کم خاك
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در . نیز رطوبـت خـاك اهمیـت زیـادي دارد    ) کاشت مستقیم(  ورزي خاك در بی. باشد درصد می 16-14کمبینات، 

یل چسبندگی رطوبت باالي خاك، عالوه بر مشکل فشردگی که ممکن است در خاك ایجاد شود، معموالً خاك به دل
از طـرف دیگـر،   . شود چسبد و مانع کشت دقیق بذر میهاي دستگاه کشت مستقیم میبازکن به شیار) رسی بودن(

بازکن را  مرطوب بودن خاك باعث افزایش رطوبت بقایاي موجود بر روي سطح خاك شده و بریدن بقایا توسط شیار
ها معموالً  این دستگاه. کنند بت پایین خاك بهتر کار میهاي کشت مستقیم در رطو بنابراین دستگاه. سازدمشکل می

هاي آنها وجـود دارد، از نظـر نفـوذ در خـاك      بازکن هاي مستقلی که روي هرکدام از شیار به دلیل وزن زیاد و فشار
هاي پـایین،   همچنین در رطوبت. اي باشندها از نوع دیسکی کنگره بازکن خشک مشکلی ندارند بخصوص اگر شیار

شود که جهت کشت مستقیم رطوبت خاك زیر  بنابراین توصیه می. شوند تر بریده میتر بوده و راحتا نیز خشکبقای
  .درصد باشد تا دستگاه کشت مستقیم بهترین کارائی را داشته باشد 16

  
 تسطیح زمین

تسطیح اراضی و کشاورزي حفاظتی الزم و ملزوم هم هستند، بنابراین براي حداکثر استفاده از مزایاي کشاورزي 
حفاظتی باید زمین تسطیح گردد و براي حفظ تسطیح زمین براي مدت طوالنی، باید کشاورزي حفاظتی در آن اجرا 

ــاالي ) مســتقیم و کشــت  ورزي کــم خــاك(یکــی از مزایــاي عمــده کشــاورزي حفــاظتی  . گــردد   ســرعت کــار ب
اي زیاد آنها است و سرعت و در نتیجه ظرفیت مزرعه) کیلومتر در ساعت 12تا (هاي این سیستم کشاورزي ماشین

همچنـین  . باشـد هاي تسطیح شده قابل حصول مـی باالي خاك ورز مرکب و دستگاه کشت مستقیم فقط در زمین
بخصوص . است و تسطیح زمین نیاز اولیه این سیستم آبیاري است سیستم آبیاري غالب در کشور ما، آبیاري سطحی

در کشاورزي حفاظتی که سطح خاك پوشیده از بقایاي گیاهی است و در صورت مناسب نبودن شیب زمین، وجود 
لذا جهت استفاده از . دهد این بقایا حرکت آب را کند کرده، راندمان آبیاري را کاهش داده و مصرف آب را افزایش می

هاي مورد استفاده در کشاورزي حفاظتی و افزایش راندمان آبیاري سـطحی در ایـن سیسـتم    مزیت سرعت ماشین
از طرف دیگر، جهت حفظ تسطیح زمین و جلـوگیري از بهـم خـوردن    . کشاورزي، حتماً باید مزارع تسطیح گردند

شـخم بـا   (از کشاورزي مرسـوم  اي جز استفاده از کشاورزي حفاظتی نیست و در صورت استفاده شیب زمین چاره
امروزه تسطیح و . کند، مزرعه تسطیح شده بعد از مدت کوتاهی نیاز به تسطیح مجدد پیدا می)گاوآهن برگردان دار

اي و ادوات دقیـق آن صـورت   شیب دهی مناسب زمین وسط تکنولوژي جدید تسـطیح لیـزري، تسـطیح مـاهواره    
در کشـاورزي  . یح اراضی داراي دقت بیشتر و کارائی بهتري اسـت هاي مرسوم تسط گیرد که در مقایسه با روش می

  .شود درصد توصیه می 6/0هاي بیشتر از  حفاظتی به دلیل وجود بقایاي گیاهی در سطح خاك، شیب
  

  مدیریت بقایاي گیاهی
چنانچـه  . هاي مؤثر بر کیفیت انجام کشاورزي حفاظتی استترین فاکتورمدیریت بقایاي گیاهی یکی از کلیدي

، نیازي به خـارج  )ها زارمعموالً در دیم(تن در هکتار و یا کمتر باشد  دومیزان بقایاي گندم موجود در مزرعه حدود 
در  و کشت مستقیم) ورز مرکباستفاده از خاك(  ورزي کردن بخشی از بقایا از مزرعه وجود ندارد و امکان کم خاك

اي وجود دارد و در صورتی که بقایاي خارج شده از انتهاي کمباین به خوبی در مزرعه پخش گردد، بقایا چنین مزرعه
 دواما اگر بقایاي گندم در مزرعه بیش از . کنند هاي کشاورزي حفاظتی ایجاد نمی مزاحمتی براي کار ادوات و ماشین
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از بقایاي خارج شده از انتهاي کمباین با استفاده از بیلر ) به حجم بقایابسته (تن در هکتار باشد، باید تمام یا قسمتی 
در ) اسـتفاده از خـاك ورز مرکـب   (  ورزي بخصوص اگر قرار باشد کم خاك. بسته بندي شده و از مزرعه خارج گردد

بقایـاي  کـاهش ارتفـاع   (تر تنظـیم شـود   مزرعه صورت گیرد بهتر است ارتفاع برش در هنگام برداشت گندم پایین
اما اگر قرار باشد کشت مستقیم در مزرعه انجام شود، . و قسمتی از بقایاي بریده شده از مزرعه خارج گردد) ایستاده

و پس از خارج کردن ) افزایش ارتفاع بقایاي ایستاده(توان ارتفاع برش را هنگام برداشت گندم باالتر تنظیم نمود  می
-البته چنانچه کمباین برداشت مجهز به ساقه خردکن و پخش. ا انجام دادبقایاي بریده شده از مزرعه، عمل کشت ر

وان کاشـت  تـ تن در هکتار نباشـد، مـی   5/3ش از کننده بقایاي خرد شده در سطح مزرعه باشد و حجم بقایا نیز بی
شري نسبت بـه  هاي ذرت ارتفاع بی معموالً بوته. مستقیم را بدون خارج نمودن بقایاي بریده شده از مزرعه انجام داد

تر بوده و هاي ذرت قطورتر و خشبی از طرف دیگر، ساقه. رسد هاي گندم دارند و ارتفاع آنها به بیش از دو متر می بوته
ها بریده  شوند ولی ساقه ها از ساقه جدا می اي با هد بدون ساقه خردکن، فقط باللدر هنگام برداشت مزرعه ذرت دانه

بلند و خشبی که اکثراً به حالت ایستاده قرار دارند، اجراي کشاورزي حفاظتی و به ویژه هاي  بنابراین ساقه. شوند نمی
لذا بهترین روش براي راحت شدن از مزاحمت بقایاي ذرت، . سازند ورز مرکب را با مشکل مواجه میاستفاده از خاك

آنجایی که بقایـاي ایسـتاده ذرت   از . باشد اي میاستفاده از هد مجهز به ساقه خردکن در هنگام برداشت ذرت دانه
تـوان ارتفـاع بـرش    کنند، میورز مرکب ایجاد میمزاحمت کمتري براي دستگاه کشت مستقیم در مقایسه با خاك

هاي ایستاده کمتر  ورز مرکب هرچه ارتفاع ساقهها را براي کشت مستقیم بیشتر گرفت اما براي استفاده از خاكساقه
  . تر استباشد، مناسب

  

  ن الیه سختشکست
در خاك با طوبت  ورزي هاي سنگین کشاورزي، انجام خاك توسعه مکانیزاسیون کشاورزي و افزایش تردد ماشین

   .گردد فشردگی خاك و ایجاد سخت الیه میدار در عمق ثابت منجر به  باال و انجام عملیات شخم با گاوآن برگردان
. باشد مسئله فشردگی و تراکم خاك استفاده از زیرشکن میهاي مکانیکی پیشنهاد شده براي حل  یکی از روش

که عملیات زیرشکنی خاك سبب کاهش جرم مخصوص ظاهري و شاخص مخروط خاك،  دهد مطالعات نشان می
  .گردد افزایش نفوذپذیري آب در خاك و به تبع آن افزایش عملکرد محصول می

ال واین امر معم. ردبررسی کاك را وضعیت تراکم خ باید) در هر دو روش مرسوم و حفاظتی(قبل از کاشت گندم 
صورت وجود سخت الیه در خاك، این الیه باید بــا استفاده  در. شودخاك عملی می گیري شاخص مخروطیبا اندازه

اي اي سه شاخههشکناز زیر ورزي اولیهخاكام توان یک ماه قبل از انجدر این صورت می. از زیرشکن شکسته شود
تري خاك مسانتی 50تا  30متري در عمق سانتی 80اي با فاصله ساق متري یا دو شاخهانتیس 50ه ساق با فاصل

. نتیجه مطلوب به دست اید درصد باشد تا 14د کمتر از رطوبت خاك در زمــان استفاده از زیرشکن بای. استفاده کرد
آبشویی را در خاك انجام دهد و نمک را از  تواندهایی که خاك آنها کمی شور است، آگر آب آبیاري میدر زمین

هاي نزدیک بهم و کم عمق خارج کند زیرشکنی مفید است در غیر این صورت عملیات عمق خاك توسط زهکش
  . شودزیر شکنی توصیه نمی
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  هاي مهم در خاکورزي حفاظتیتوصیه برخی
 ورزي، مزرعه را با استفاده از خاكهاي هرز، قبل ازکاشت محصول زراعی به روش بی براي کنترل بهتر علف

  .پاشی کنیدکش سمعلف
 هاي بی خاکورزرا به ابزار ردیف تمیز کن در جلوي شیار بازکن مجهز کنید، کارندهبراي اطمینان از کاشت. 

 تري طی دوره رشد نیاز داردورزي حفاظتی به کود ازته بیشهاي خاكروش کشت با. 

 کیلومتر باشد 10رکب حداقل سرعت حرکت باید ورز مورزي با ادوات خاكدرخاك. 

 هاي هرز ومیزان بارندگی ورزي را براساس میزان بقایاي گیاهی موجود، شدت گسترش علفنوع روش خاك
 .سالیانه انتخاب کنید

 از پوشش خاك روي بذر توسط ابزارهاي پوشاننده کارنده در هنگام کاشت اطمینان حاصل کنید. 

  7شکل (شود ورزي نواري توصیه میردیفی، کشت به روش خاكبراي محصوالت زراعی(. 

 هاي بالدار مجهز کنیدورزهاي مرکب رابه تیغهخاك. 
 

  
 خاکورزي نواري - 7شکل 

 
  گندمبذر و رقم مناسب  انتخاب -6-2

 باالشامل  گرفت، نظر در بذر انتخاب موقع در باید و بوده زیادي اهمیت داراي بذر نوع نتخابا در که عواملی
 محصول و همچنین گیاه. باشدمی محصوالت سایر بذر با نبودن مخلوط و بذر فیزیکی خلوص بذر، نامیه قوه بودن
 کیفیت نیز و امراض نسبت به مقاومت و پرمحصولی و ايمنطقه تطابق مانند مطلوبی خواص داراي باید بذر این

 حد تا که است این بر عمومی لبته توصیها. باشد شده ضدعفونی کش قارچ سموم با باید بذر و بوده مطلوب نانوائی
  .شود استفاده بذر تولید مزارع در بویژه در مزرعه کاشت براي درشت و باال هزاردانه وزن با بذرهاي از ممکن
نچه که به طور خالصه در خصوص گیاه آ: پیشنهاد ارقام سازگار خصوصیات مختلف ارقام در محصول و - 

هـا و توان ذکر کرد آن است که نتایج حاصل از اجراي طرحآن و عوامـل محیطـی میو خصوصـیات ژنتیکـی 
سال دارد، منجر بـه  60هـاي تحقیقـاتی گنـدم در نقاط و اقالیم مختلف کشور که قدمتی در حدود پـروژه

هر . ه استهاي گذشته شدرقـم اصـالح شده گندم دوروم طی سال 9رقـم اصـالح شده گندم نان و  120معرفـی 
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هاي قارچی مثـل زنـگ زرد، زنـگ هاي مختلف زنـده شامل بیمارياقلیم اصلی داراي عوامل محدودکننده و تنش
هـاي غیـرزنده همانند شوري سپــتوریوز، سفیدك سطحی، فوزاریوم سنبله و نیـز تـنش نـگ سـیاه،ز ،ايقهـوه

، عارضـه جوانـه زنی قبل از برداشت، انواع کمبودهاي خاك و آب، گرما، خشکی آخر فصل، سرماي دیـررس بهـاره
معرفی ارقام جدید با توجه به  .باشدماننـد کمبود روي در خاك، محـدودیت آب و غیـره میعناصر کم مصرف 

لذا ارقام اصالح شده بر مبناي دامنه رسیدگی متفاوت، مقاومت بیشتر به نژادهاي  ،شرایط خاص هر اقلیم بوده
جدید عوامل بیماریزاي گیاهی، پتانسیل باالتر عملکرد با نیاز آبی کمتر از طریق کاهش دوره رسیدگی و فیزیولوژیک 

هاي اخیر وقوع تندبادها که بعضاً با رگبارهاي از طرف دیگر در سال. اندشرایط دیگر مستقر در هر اقلیم معرفی شده
در مناطق شمالی استان به ویژه مزارع گندم شدید همراه بوده است موجب بروز خوابیدگی شدید در برخی از 

هاي به نژادي بطور ویژه مورد توجه قرار این مشکل از طریق کاهش ارتفاع بوته در برنامه .خوزستان گردیده است
توان هاي اخیر میتن درهکتار در مزارع زارعین نمونه در سال 12عملکردهاي بیش از دستیابی به  .گرفته است

بسیار عامل ) هاي اصلیاقلیم(نقش معرفـی ارقـام پرپتانسیل و سازگار با شرایط محیطی مختلف ادعا نمود کـه 
در این راستا اراضی و مناطق تحت کشت گندم بر  .و غیرقابل اغماض استبوده مهمی در تولید گندم کشور 

  . استبندي شده هاي مورد کشت به چهار اقلیم بزرگ تقسیماساس آب و هوا و تیپ رشدي گندم
  

 مرطوب سواحل دریاي خزر  اقلیم گرم و –الف 

اي گرم ومعتدل مرطوب وداراي خصوصیات اکولوژیکی نسبتاً یکنواخت بوده این اقلیم داراي آب وهواي مدیترانه
دشت مغان  و) شمال غربی بجنورد (هایی از استان خراسان قسمت ، گیالن گلستان وهاي مازندرانشامل استان و

. گراد استدرجه سانتی -7میانگین حداقل دما  گراد ودرجه سانتی37میانگین حداکثر دما دراین اقلیم می باشد 
هکتار  هزار 164سطح زیرکشت گندم آبی در این اقلیم حدود . است متغیر روزهاي یخبندان حدود یکماه و تعداد

هایی که در این اقلیم زراعی گندم تیپ. شامل می شود سطح زیر کشت گندم آبی کشور را% 8باشد که حدود می
نظر کیفیت جزء گندم ممتاز محسوب  مناطق این اقلیم از در شده باشد وگندم تولیدنوع بهاره می شوند ازکشت می

  .شودمی
  

  )zone II(اقلیم گرم وخشک جنوب  -ب
گرما طوالنی بوده وشامل فصل  هاي مالیم، بهار کوتاه وگرم وزمستان هواي گرمسیري با این اقلیم داراي آب و

بویراحمد، لرستان،  هاي فارس، کهکیلویه وهاي جنوبی استانقسمت هاي خوزستان، هرمزگان، بوشهر واستان
این اقلیم  میانگین حداکثر دماي سالیانه در .بلوچستان، ایالم، کرمانشاه وخراسان جنوبی است کرمان، سیستان و

حداقل تعداد روزهاي یخبندان کمتر از . باشدگراد میدرجه سانتی -5آن میانگین حداقل  گراد ودرجه سانتی 50
سطح % 27باشد که حدود هکتار می هزار 610این اقلیم حدود  یک ماه بوده وسطح زیرکشت گندم آبی در

شود از نوع بهاره این اقلیم کشت می ی که درهایتیپ زراعی گندم .شودشامل می زیرکشت گندم آبی کشور را
  .باشدرس میزود
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  )zone III( اقلیم معتدل - ج

هاي فارس، لرستان، کرمانشاه، کرمان استان ی ازیهاقسمت هاي تهران، اصفهان، یزد واین اقلیم شامل استان
این نواحی داراي . ایالم است بلوچستان، مرکزي قم، قزوین، چهارمحال بختیاري، و ، سیستان وخراسان رضوي

ولی عموماً . باشندمتغیر می ارتفاعات، بسیار متفاوت و نزدیکی به کویر و توجه به دوري و ، باییهوا شرایط آب و
این اقلیم  طول دوره رشد گندم در. هاي نسبتاً گرم هستندتابستان و مالیم و زمستان سرد داراي آب هواي معتدل با

گراد تغییر درجه سانتی -14 تا -7اقلیم از میانگین حداقل دما در این . تر استطوالنی zone Iو  zone IIنسبت به 
 682این اقلیم حدود  بی درآسطح زیرکشت گندم . ماه متغیر است تعداد روزهاي یخبندان بین یک تا دو. نمایدمی

ی که دراین اقلیم یهاتیپ زراعی گندم. شودشامل می بی کشور راآسطح زیرکشت گندم % 30هزار هکتار که حدود 
طول دوره رشد  با توجه به مناسبت شرایط اقلیمی و. باشدبینا بین می نوع بهاره متحمل به سرما وشوند از کشت می
  . آیدهاي باالي تولید گندم در این اقلیم بدست میپتانسیل

  
  )zone IV(اقلیم سرد  -د

 شمالی، اردبیل،هاي خراسان استان ی ازیهاقسمت هاي آذربایجان شرقی، غربی، کردستان، همدان وشامل استان
، و قم احمد، کرمان فارس، ایالم، سمنانبویر مرکزي، کرمانشاه، زنجان، قزوین، چهارمحال بختیاري، کهگیلویه و

ها بیشتر است ولی عموماً داراي فصل سرماي طوالنی همراه این اقلیم تنوع آب وهوائی نسبت به سایر اقلیم در .است
ها این اقلیم نسبت به سایر اقلیم طول دوره رشد گندم در. باشندتاً مالیم میهاي نسبتابستان با توقف رشد گیاه و

تعداد روزهاي یخبندان آن بیش از سه ماه در  گراد ودرجه سانتی -14میانگین حداقل دما کمتراز . تر استطوالنی
سطح زیرکشت % 35 هزار هکتار می باشد که حدود 800این اقلیم بیش از  سطح زیر کشت گندم آبی در .سال است

 شوند از نوع زمستانه زودرس وهایی که دراین اقلیم کشت میتیپ زراعی گندم. شودرا شامل می گندم آبی کشور
   .باشندبینابین متحمل به سرما می

  
  هاي مختلفامکانات بالقوه افزایش عملکردگندم دیم در اقلیم

دهد که حدود سه میلیون هکتار از دیمزارها، در زارهاي کشور نشان میدیم بررسی وضعیت تولید گندم در
این مناطق میانگین  دارند که در قرار )مترمیلی 200گاهی  و(متر میلی 400مناطق با بارندگی سالیانه کمتر از 

تنها کمتر  باشد وغییرات بارندگی میبشدت تحت تاثیر ت و کمتر از میانگین تولید کشور بودهواحد سطح  عملکرد در
متر قرار دارد که عمدتاً داراي میلی 400زارهاي کشور در مناطقی با بارندگی بیش از میلیون هکتار از دیم2/1از 

  .باشدکیلوگرم در هکتار می 2200حدود  عملکرد قابل قبول و
متر حاکی از آن است که میلی 400بارندگی هاي کمتر از  مناطقی با بررسی تغییرات عملکرد گندم دیم بویژه در

 پذیري دارد وهاي جوي تاثیرتوزیع ریزش میزان و و بشدت از بسیار متغیر این مناطق در سطحعملکرد در واحد 
بارش  مناطق با زارهاي کشور بویژه درمقایسه آن نیز با کشورهاي پیشرفته نمایانگر وضعیت نامطلوب تولید در دیم

 هاي خشکی، سرما وهاي شدیدي نظیر تنشزارهاي این مناطق را محدودیتوه دیمبعال. باشدمتر میمیلی 400زیر 
  .نمایدگرم شدن ناگهانی هوا در فصل بهار تهدید می
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توان به هاي مختلف میتوان از نظر بارندگی، درجه حرارت و تیپ رشد گندممناطق کشت گندم دیم کشور را می
  .بندي کردهاي ذیل تقسیماقلیم
  
  اقلیم خیلی سرد –الف 

  اقلیم خیلی سرد با بارندگی متوسط 
 و )مناطق سردسیري(هاي آدربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان، زنجان، اردبیل، این اقلیم شامل استان

این اقلیم  در .بویراحمد است ، فارس، کرمانشاه وکهکیلویه وهاي قزوین، چهارمحال وبختیاريهایی از استانقسمت
روز  100تعداد روزهاي یخبندان بیشتر از  باشد ومتر متغیر میمیلی 480-300میانگین میزان بارندگی سالیانه بین 

سطح زیر . باشدگراد میدرجه سانتی -15 از هاي زمستان کمترهمچنین میانگین حداقل دما درسردترین ماه و
درصد از کل سطح زیر کشت گندم  38که حدود هکتار است  هزار 1614این اقلیم در حدود  کشت گندم دیم در

. وجود دارد ماه از سال توقف رشد3یخبندان بیش از  این مناطق بخاطر سرماي طوالنی و در. شوددیم را شامل می
بینابین متحمل به سرما وخشکی  شوند از نوع زمستانه زودرس واین اقلیم کشت می هایی که درتیپ زراعی گندم

  .باشدمی
  

  خیلی سرد بابارندگی کماقلیم 
 میانگین میزان بارندگی دراز مدت در. هاي همدان، سمنان، مرکزي و قسنتی از شمال خراسان استشامل استان

سردترین  میانگین حداقل دما در روز و 100از تعداد روزهاي یخبندان بیشتر و متر بودهمیلی 300اقلیم کمتر از  این
هزار هکتار  710این اقلیم حدود  سطح زیرکشت گندم دیم در. باشدگراد میتیدرجه سان 15 از هاي سال کمترماه

این اقلیم نیز بخاطر سرماي  در. شوددرصد از کل سطح زیر کشت گندم دیم را شامل می 16است که حدود 
این  تیپ رشد مناسب گندم که در. یخبندان بیش از سه ماه از سال توقف رشد گیاه گندم وجود دارد زمستانه و

  .باشدبینابین متحمل به سرما وخشکی می شوند از نوع زمستانه زودرس ومناطق کشت می
  

  معتدل  –اقلیم سرد  -ب
  معتدل با با رندگی متوسط –اقلیم سرد  

فارس  بختیاري، و هاي لرستان، ایالم، قزوین، چهارمحال وهایی از استانقسمت هاي کرمانشاه وشامل استان
کل سطح زیر کشت  از. درصد 9هزار هکتار است که حدود  400این اقلیم حدود  گندم درسطح زیرکشت . است

تعداد  متر متغیر بوده ومیلی 480 تا 300این مناطق بین  متوسط میزان بارندگی در. شودگندم دیم را شامل می
هاي سال بین سردترین ماه میانگین حداقل دما در. سال متغیر است روز در 60تا  100روزهاي یخبندان نیز بین 

هاي رشد شوند شامل تیپهایی که دراین مناطق کشت میتیپ رشدي مناسب گندم. متغیر است 15صفر تا 
  .باشدزمستانه زودرس، بینابینی مقاوم به سرما وخشکی می
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  معتدل با بارندگی کم –اقلیم سرد   

دراین اقلیم میانگین بارندگی . زي، اصفهان وفارس استهاي خراسان، مرکهایی از استانقسمت: این اقلیم شامل
 میانگین حداقل دما در. تغیر استروز م 60تا  100تعداد روزهاي یخبندان بین  و متر بودهمیلی 300ساالنه کمتر از 

این اقلیم  سطح زیرکشت گندم دیم در. نوسان است گراد دردرجه سانتی 15سردترین ماهاي سال نیز بین صفر تا 
تیپ زراعی . درصد ازکل سطح زیر کشت گندم دیم را شامل می شود 8هزار هکتار است که حدود  340در حدود 

  .این اقلیم کشت می شود از نوع بینابینی وبهاره متحمل به سرما می باشد گندم که در
  
  اقلیم گرم - ج
  م گرم با بارندگی متوسط تا زیاداقلی  

 کهکیلویه ،هاي لرستانقسمتی از استان مازندران، ایالم، گیالن، خوزستان، وهاي گلستان، این اقلیم شامل استان
 330این اقلیم به استثناي استان خوزستان که داراي متوسط بارندگی  در. بویراحمد، فارس، وکرمانشاه می باشدو 

سطح  .باشندمتر میمیلی 500باشد، بقیه مناطق اکثراً داراي متوسط بارندگی دراز مدت بیشتر از متر میمیلی
درصد ازکل سطح زیر کشت گندم دیم  22حدود  در. هکتار است هزار 963حدود  این اقلیم در زیرکشت کندم در

فصل  کوتاه وگرم و هاي مالیم، بهارهواي گرمسیري با زمستان این مناطق داراي آب و. شودشامل می کشور را
هایی که تیپ رشد گندم. یک ماه درسال است این اقلیم کمتر از تعداد روزهاي یخبندان در. گرماي طوالنی می باشد

هوایی  هاي مناسب آب واین اقلیم به علت دارا بودن ویژگی. باشدشود از نوع بهاره زودرس میاین اقلیم کشت می در
ین اقلیم ا در. افزایش عملکرد گندم دیم کشور ایفا نماید می تواند با بکار گیري توصیه هاي فنی نقش مهمی در

 .باشندگندم هاي دوروم نیز قابل کشت می
  

 

  اقلیم گرم با بارندگی کم
زمستان  هواي گرمسیري با این مناطق داراي آب و. بوشهر است و) مغان(شامل قسمتی از استان هاي اردبیل 

اقلیم کمتر از یک این  تعداد روزهاي یخبندان در. باشدفصل گرماي طوالنی می بهار کوتاه وگرم و هاي مالیم و
سطح زیرکشت گندم . متر استمیلی 300این اقلیم متوسط میزان بارندگی ساالنه کمتر از  در .سال است ماه  در
کشت گندم دیم کشور را  کل سطح زیر درصد از 7هزار هکتار است که حدود  263حدود  این اقلیم در دیم در

مقاوم به  شوند از نوع بهاره زودرس واقلیم کشت می این تیپ رشد مناسب گندم هایی که در. شودشامل می 
  .خشکی است

همچنین در . درج شده است 5هاي مختلف در جدول ترین و جدیدترین ارقام معرفی شده براي اقلیممهم
هاي معرفی شده توسط مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر ارقام متحمل یا مقاوم در بیماري 6جدول 

  .آمده است
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  هاي اخیرهاي اصلی تولید گندم در کشور در سالترین ارقام توصیه شده گندم نان و دوروم براي اقلیممهم - 5جدول 
  ردیف
  

  اقلیم هاي اصلی تولید گندم در کشور
  سرد  معتدل  گرم وخشک  گرم ومرطوب

  تیرگان  گندم نان 
  مروارید
  احسان
  کالته 
 معراج
  

  مهرگان 2 ارقام چمران
  برات
  افالك
  خلیل
  سارنگ
  ستاره
  شاوور
  شوش

  پارسی
  سیوند
  پیشتاز
  سیروان
  رخشان
  بهاران

  طالیی  
  ترابی

  حیدري
  زرینه
  میهن

  پیشگام
  اروم
  زارع

  شبرنگ    گندم دوروم
  بهرنگ
  آران

     هانا

  

  هاي اخیراطق شور در کشور در سالمهمترین ارقام توصیه شده گندم نان مناسب من - 6جدول 
  اقلیم  رقم
  معتدل  ارگ
  معتدل  افق
  معتدل  بم

  گرم  سیستان
  گرم- معتدل   برزگر
  گرم–معتدل  نارین

 .قابل ذکر است ارقام گندم نان متحمل به شوري براي اقلیم هاي معتدل و متعدل گرم اصالح شده اند* 

  
  

  تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذرمؤسسه ارقام مقاوم یا متحمل به بیماري معرفی شده توسط  -7جدول 
  مشخصات  ارقام

  ارقام گندم نان آبی مقاوم به زنگ سیاه و زنگ زرد، مناسب  مناطق معتدل کشور  پارسی، سیوند
  اي،  مناسب  مناطق معتدل کشور رقم گندم نان آبی مقاوم به زنگ زرد و متحمل به زنگ قهوه  بهار

  اي،  مناسب  مناطق معتدل کشور قهوهارقام گندم نان آبی نیمه مقاوم به زنگ زرد، سیاه و   سیروان، گنبد
  اي،  مناسب  مناطق سرد کشور مقاوم به زنگ سیاه و قهوه ارقام گندم نان آبی مقاوم به زنگ زرد و نیمه  پیشگام، اروم، زارع، میهن

  شمال کشوراي،  مناسب مناطق گرم و مرطوب  متحمل به زنگ سیاه و قهوه رقم گندم نان مقاوم به زنگ زرد و نیمه  مروارید
  اي، مناسب مناطق گرم و خشک جنوب کشور مقاوم به زنگ قهوه رقم گندم نان آبی مقاوم به زنگ زرد و نیمه  افالك

  مقاوم به زنگ زرد و سیاه، مناسب  مناطق گرم و خشک جنوب کشور ارقام گندم دوروم بترتیب مقاوم و نیمه  دنا، بهرنگ

زنگ زرد، مناسب  مناطقی از اقلیم سردسیر کشور که امکان یک و یا دو آب، براي  رقم گندم نان دیم نیمه مقاوم به  تک آب
  آبیاري را دارند

  گرمسیر اي،  مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمه رقم گندم نان دیم نیمه مقاوم به زنگ زرد و قهوه  کریم
 Aمروارید، کوهدشت و الین 

)URWYT-8211(  سنبله گندمبه بیماري فوزاریوز  مقاوم نیمه  

 17دریا، مغان، آرتا، الین 
)URWYT-8217( ،زاگرس ،

 N-87-20کریم، 
)ERWYTN-8720(  

  به بیماري فوزاریوز سنبله گندم حساس  نیمه
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  ارقام گندم دیم -8 جدول

  منطقه کشت  تیپ رشد  رقم
  معتدل-سرد   زمستانه  سرداري

  سرد  زمستانه  رصد
  معتدل-سرد   زمستانه 2آذر 

  نیمه گرم - گرم  بهاره زاگرس
  معتدل گرم-معتدل سرد  بینابین ساجی
  سرد  زمستانه هما

  نیمه گرم - گرم  بهاره  کوهدشت
  گرم یمهن - گرم  بهاره  دهدشت
  معتدل سرد–سرد   زمستانه  اوحدي
  معتدل - گرم  بهاره  کریم
  معتدل  بینابین  ریژاو

  سرد  زمستانه  آب-تک
  معتدل-سرد   زمستانه  باران
  نیمه گرم - گرم  بهاره  قابوس
  گرم  بهاره  آفتاب
  سرد  زمستانه  سایین

 
  

  ایران در گندم بذر کاشت معمول هايروش -6-3
هاي رسی و تر و خاكهاي سبک عمیقباشد و در خاكمتر میسانتی 4-6ترین عمق کاشت گندم مناسب

 تر کشتتر عمیقخشکتر و در مناطق همچنین در مناطق مرطوب کم عمق. شودسنگین در عمق کمتر کشت می
  .گرددمی

دست، بذرپاشی با دستگاه کودپاش و کاشت با  بوسیله بذرپاشی روش سه به گندم کشت ایران در اکنون هم
ی کارای و انجام پذیرفته شیبدار یا و کوچک هايزمین در معمول بذرپاشی با دست بطور. شودخطی کار انجام می

و  نقاط برخی در گیاه هايبوته کمی( ،مزرعه سبز در یکنواختی دم، عبذر باالي مصرف مانند دالیلی به آن تولید
ش کودپا دستگاه بوسیله در روش دوم بذرپاشی. گرددتوصیه نمیبوده لذا پایین  بسیار )دیگر نقاط در هابوتهنسبی 
ه ب آن در بذر کاشت عمق زیرا بوده بذر گندم کاشت هايروش ناکارآمدترین جمله از نیز روش این. شودمیانجام 

م گند دانه عملکرد کاهش آن تبع به و گندم ايهبین بوته غیرضروري رقابت بنابراین .باشدنمی یکسانعنوان  هیچ
د ایجا و بذر بردن خاك زیر عملیات کودپاش دستگاه توسط سطحی بذر پخش از پس اینکه دلیل بهگردد و می واقع

 بذرها دیگر با بذر یکنواخت فاصله افقی یکنواخت توزیع بنابراین پذیرد،می انجام همزمان بطورآبیاري  شیارهاي
ر فاروئ به مجهز کارهاي خطی همچنین و گندم کار خطی هايدستگاه با اشتک .شودنمیرعایت  ذربعمق کاشت 

ه اینکبر  مشروط بوده گندم کاشت هايروش کارآمدترین از باشد،می گندم آبی زراعتبراي  ترین روش مناسب که
ه س بذر در بستر تکمیل و بذر کاشت بسترسازي، کار که نحوي باشد، به غلطک و قایقیفاروئر،  خطی کار مجهز به

ا ت گردند ایجاد شکلی به شده بایستی ایجاد بذر کاشت هايپشته اول، مرحله رد. پذیردانجام  هم سر پشت مرحله
ه ک دارد اهمیت جهت آن از موضوع این .نشود مشاهدهمزرعه  سطح در خاك درشتقطعات  یا کلوخ گونههیچ
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ل مراح تکمیل و زنیجوانه سرعت و شده یکنواخت رشد محیط ایجاد موجب خاكقطعات  در آمده بوجود پیوستگی
ه ک حالی در. رسدروز کاهش می پنج از کمتر به زنی جوانه سرعت که طوري بهدهد می افزایش را گیاه رشد بعدي

ه جوان به مربوط روزهاي که حالی در. بیانجامد به طول نیز روز 14 تا است ممکنموارد  برخی در زنی جوانه سرعت
ه گیا زنیجوانه یا بذر کاشت در تأخیر روز هر ازاي به که طوري به بوده مهم بسیارو  بحرانی پاییز در گندم بذر زنی
ر بذرکا دستگاه است که این دوم مرحله .شودمی استهک گیاه پتانسیل عملکرد ازهکتار  در کیلوگرم 150تا  50بین 

ر د. باشد داشته را مزرعه سطح در بذر و افقی عمودي یکنواخت توزیع تواناییکالیبراسیون،  عملیات انجام از سپ
ي زیاد حد تا آب عمقی نفوذ از آب، جانبی نفوذ افزایش ضمن که شکل دهدرا  بذر بستر طوري بذرکار سوم مرحله

ش کاه و نفوذ جانبی فزایشا. شود برقرار آن اطراف خاك و بذر بین الزمتماس  حال عین در آمده بعمل جلوگیري
ي وربهره آن نتیجه در و کاهش ار مصرفی آبیاري آب حجم و زمانمدت  که دارد اهمیت جهت آن از عمقی نفوذ
ش افزای از است بهتر آید، بعمل جویی صرفه آب مصرف در استهرگاه قرار  خصوص این در. یابدمی افزایش آب

ر قرا مدنظر هاپشته میان در یک آبیاري آن بجاي و گردیدهخودداري  مترسانتی 65 از بیش ها یعنیپشته عرض
م هاي کاشت گندتوصیهاس تحقیقات انجام گرفته در مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزي بر اس. شود داده

  .باشدزیر میول جدهاي مختلف کشور بر اساس در اقلیم
  

  توصیه هاي تحقیقاتی براي کاشت گندم در اقلیم هاي مختلف کشور -9جدول 
  روش کاشت پیشنهادي به ترتیب اولویت  مناطق  اقلیم  ردیف

  سرد  1

آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، 
کردستان، همدان، مرکزي، قزوین، زنجان، 

 وخراسان شمالی، چهارمحال بختیاري، کهکیلویه 
  بویراحمد، لرستان، اصفهان، کرمان، شمال فارس

: براي مثال وبه ترتیب اولویت(کاشت بابذر کارهاي خطی کار متداول  - الف
  )هاسیاخطی کارهاي تاکا ، همدانی و

  )براي مثال کمبینات رائو(کاشت با کمبینات رائو مجهز به سیکلوتیلر  - ب

2  
 گرم و
  خشک

بلوچستان، خراسان جنوبی، شمال سیستان 
جنوب کرمان،  ، مرکز فارس،شمال خوزستان

جنوب غربی خراسان  ایالم، سمنان، جنوب و
  رضوي

براي مثال بذر ) (کاشت مستقیم(ورزي خاكکاشت با بذر کارهاي بی - الف
  )کار گاسپاردو

خطی : براي مثال وبه ترتیب اولویت(کاشت با خطی کارهاي متداول  - ب
  )کارهاي تاکا وهاسیا

  )براي مثال کمبینات رائو(با کمبینات مجهز به سیکلو تیلر  شتکا - ج

3  
گرم و 
  مرطوب

جنوب خوزستان، جنوب کرمان، جنوب سیستان 
  و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب فارس

براي مثال و به ترتیب (کاشت با بذر کارهاي خطی کار متداول  - الف 
  )خطی کارهاي، همدانی وهاسیا: اولویت

  )براي مثال خطی کار همدانی) (سه یا چها ردیفه(روي پشته کاشت  - ب
  )کاشت مستقیم (کاشت با بذر کارهاي بی خاك ورزي  - ج

  گلستان، مازندران، گیالن  بارانی  4

: براي مثال وبه ترتیب اولویت(کاشت بابذر کارهاي خطی کار متداول  - الف
  )خطی کارهاي تاکا، همدانی وهاسیا

براي مثال بذر ) (کاشت مستقیم(کارهاي بی خاك ورزي کاشت با بذر  - ب
  )کار بالدان
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  تراکم کاشت -6-4

نظر  در با اقلیم هر توجه و براي بذر تراکم واژه فنی بذر به میزان در نظر گرفتن واژه بجاي که است این بر توصیه
کشت  مورد بذر میزان تعیین اقدام به بذر آن فیزیکی خلوص و نامیه قوه نیز و کشت مورد رقم هزاردانه وزن گرفتن

از  کشور مختلف اقالیم در گندم زراعت در بذر مناسب تراکم داشتن مطمئن، و باال محصول به دستیابی براي .نمود
تاریخ  بذر، بستر خاك، نوع به بسته عموماً مناسب بذر میزان .باشدمی مربع متغیر بذر در متر 500تا  350بین 

-می متفاوت) ... و هزاردانه وزن و کودپذیري و بودن پنجه کم( رقم خصوصیات و مربوطه اقلیم و کاشت روش کاشت،
در  مصرفی بذر رقم توجه به با بهنگام آبیاري و شده توصیه تاریخ در کشت مناسب، بذر بستر یک در میزان بذر. باشد

اال ب هايتراکم در بازده کم اراضی در. باشدمی متغیر هکتار در کیلوگرم  200تا  120 بین کاري خطی روش با کشور
مطلوب  استقرار عدم و دهکر محدود ها راریشه شده، رشد و توسعه هابوته بین شدید زیاد موجب رقابت بذر میزان

خسارت  هاییزراعت چنین زراعی فصل اول در خشکی خصوصاً تنش بروز صورت در .گرددمی موجب را هابوته
طرفی  از و یابدمی افزایش رشد از ايمرحله در گیاه ارتفاع بوته، حد از بیش تراکم در همچنین. بینندمی بیشتري

در  هابوته حد از تراکم بیش. گرددمی مزرعه در خوابیدگی افزایش باعث پائین و وسطی هايبرگ به نور کاهش تابش
. گرددمی ايقهوه و زرد هايزنگبخصوص  هازنگ انواعو  سفیدك مثل قارچی هايبیماري توسعه موجب سطح واحد

 دارند فصل آخر گرماي تنش که هاییمحیط در بنابراین،. افتدمی اتفاق دیرتر سیدنر دوره باال، هايتراکم در همچنین

 400دانه در مترمربع براي مناطق سرد،  450بطور کلی تراکم بذر . شوندمحصول می کاهش دچار هاییزراعت چنین
  .شوددانه در مترمربع براي مناطق گرم کشور توصیه می 350براي مناطق معتدل و دانه در مترمربع 

  
  تاریخ کاشت -6-5

که  نچهآ. گیردمی پائیز انجام فصل در بینابین عموماً و بهاره رشد زمستانه، از عادت نظر صرف درایران گندم کشت
از  صرفنظر گندم زمان کاشت یعنی .باشدمی دما کند،می تعیینرا  اصلی بزرگ اقالیم در گندم کشت مناسب زمان

در  رقم ژنتیکی خصوصیات .باشندروز می طول تغییرات به غیرحساس ،بهاره گندم جدید فتوپریودي ارقام واکنش
رشد  براي الزم زمانی فرصت که بطوري گردد، اقلیم تعیین آن دمایی هايمنحنی به توجه با بایستی مختلف اقالیم
و  بینابین رشدي عادت با گندم ارقام در سرمایی نیازتأمین  زمستان و فصل به ورود براي پائیز در هاگیاهچه اولیه

جوانه  بذرهاي تعداد میانگین بر مزرعه در دما تغییرات .باشد داشته وجود )نیاز سرماییتأمین (رنالیزاسیون  و زمستانه
به  قادر گرادسانتی درجه 37تا  4 بین گندم در دماي. گذاردمیتأثیر یکنواخت  سبزشدن و زنیجوانه سرعت زده،

گندم  کشت چه هر است بدیهی .باشدمی گرادسانتی درجه 20 مطلوب براي آن حدود دماي باشد ولیجوانه زدن می
علت  به و گیردنمی صورت مطلوب دمایی شرایط در هاگیاهچه اولیه رشد و زنی جوانه پذیرد، مرحله انجام تأخیر با

کاهش  سبب که گرفت خواهند قرار قارچی امراض با مواجهه معرض در بیشتر نزده جوانه بذور دماي خاك، کاهش
آن  نتیجه که شودمی اولیه مرحله در هاگیاهچه کافی رشد عدم باعث کشت در تأخیر. شودمی مزرعه در هابوته تراکم

اهش بسیار ک هاییبوته چنین در تنش به تحمل که بوده هابوته اولیه استقرار و ریشه رشد براي الزم فرصت عدم ایجاد
نیز  و دوره یخبندان با مواجهه بدلیل سبز درصد کاهش به توانمی) کشت دیر( کرپه هايزراعت نتایج از .یابدمی

وزن  و دانه تعداد و کاهش گندم بادزدگی شرایط برخی در همچنین و )فصل اول تنش( هاسنبلچه تعداد کاهش
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تا  شودمی موجب نیز بهاره هايگندم هنگام زود کشت البته. کرد اشاره فصل آخر گرماي با مواجهه بدلیل هزاردانه
 خسارت معرض در رفتن سنبله ظهور مرحله در و بهار فصل اوایل در یا رفته و ساقه به پائیز فصل در زودرس ارقام

  .گیرند قرار سرما
مهر ماه،  20تاریخ کاشت گندم براي مناطق سرد کشور اول تا ترین بر اساس نتایج تحقیقات به زراعی مناسب

و براي مناطق ) براي ارقام بهاره(آبان ماه  25تا  10و ) براي ارقام بینابین(آبان ماه  20براي مناطق معتدل اول تا 
  .باشدآذر می 10آبان تا  20گرم 

 زنی وجوانه از اولین بارندگی موثر دروري رعایت دقیق زمان کشت توصیه شده در گندم دیم به منظور بهره
زمانی که بارندگی موثر پاییز براي  .باشدمناطق دیم جهت افزایش تولید بسیار موثر می اولیه پاییز در بدنبال آن سبز

 شدن دماي  سبز اولیه بعلت سرد زنی وگیرد، دراین صورت بعد از اولین بارش، جوانهجوانه زنی با تاخیر صورت می
خواهد بود این ) مناطق سردسیر بعلت بارش برف در(اغلب موارد سبز زیر برفی  در کندي صورت گرفته و هوا به

وقوع مرحله سرما به مرحله روزت بروند، چون این  شود که ارقام با تیپ رشد زمستانه نتوانند قبل ازشرایط باعث می
به پنجه رفته تا  وقوع تنش برودتی سبز شده و بل ازارقام براي مقاوم شدن نسبت به سرما ویخبندان نیاز دارند که ق

زنی خوب در پائیز باعث افزایش طول پنجه سبز اولیه و .یخبندان را داشته باشند نسبت به سرما و مقاومت حداکثر
تاریخ کشت در . نهایتا عملکرد بیشتر دانه خواهد شد همچنین افزایش تعداد خوشه در متر مربع و دوره رشد و

تاریخ کشت مناسب براي گندم دیم در . شودزنی محسوب مییم از زمان اولین بارش موثر براي جوانهشرایط د
  . باشدمناطق مختلف بشرح زیر می

 مناطق خیلی سرد کوهستانی از اواخر شهریور لغایت نیمه اول مهرماه  در .1
 مهرماه 20اول مهر لغایت  مناطق سردسیر از در .2
 آبانماه 20لغایت مناطق معتدل از نیمه مهر  در .3
 آذرماه باتوجه به بارش اولین بارندگی 15نیمه آبانماه تا  نیمه گرمسیر از در مناطق گرمسیر و .4
 

  هنگام کاشت آبیاري -6-6
یکی از عوامل مهم در تعیین ) یا بالفاصله پس از کاشت(تأمین رطوبت مناسب براي گندم در زمان کاشت 

هاي آبی زمان کاشت را زمان اولین آبیاري معموالً در زراعت. باشدبذر میعملکرد نسبی گیاه به دلیل وضعیت سبز 
زنی، سبز شدن و استقرار گیاه زراعت گندم از زنی به دلیل نقش آن در جوانهآبیاري اول براي جوانه. گیرنددر نظر می

وضعیت به نوعی تأخیر در (ه زنی تأخیر در آبیاري اول به دلیل تأخیر در جوان. باشداهمیت بسیار باالیی برخوردار می
کاري معموالً کشت گندم به دو صورت هیرم. گرددو نیز غیریکنواخت باعث کاهش نسبی عملکرد می) زمان کشت

کاري قبل از کشت آبیاري انجام گرفته و پس از گاورو شدن در روش هیرم. شودو خشکه کاري انجام می) نم کاري(
نکته قابل توجه در این روش آن است که هر گونه تأخیر در . شودبذر اقدام می سازي و کشتزمین نسبت به آماده

زنی، سبز شدن و استقرار اولیه گیاه بذرکاري باعث تبخیر آب خاك شده و رطوبت کافی براي انجام فرآیند جوانه
در . باشدتر میزند مناسبتر که خاك سله میکاري براي اراضی سنگینمعموالً روش هیرم. وجود نخواهد داشت

 . شودروش خشکه کاري بعد از کاشت بذر زمین آبیاري می
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، رشد هشود که بذر گندم با کمبود آب مواجه شد آبیاري قبل از کشت گندم یا بالفاصله پس از کشت باعث می

حله، مناطقی که بطورکلی در این مر. و بتواند در مراحل بعدي از عملکرد بیشتري برخوردار باشدکرده بهتري 
متري خاك با آبیاري  سانتی 80تا  50در مراحل بعدي، با کمبود آب مواجه هستند، نیاز است تا عمق حدود  خصوصاً

در  کند و خصوصاً این مقدار آب، رطوبت مناسبی را در فصل زمستان در خاك ذخیره می. مرطوب شود) یا باران(
اي در  آبیاري در مرحله سبزینه. آب اضافی نیاز نخواهد بود به) متورم شدن(تا مرحله بوتینگ  آب احتماالً مناطق کم

بطور . صورتیکه شرایط اقلیمی منطقه داراي زمستان گرم و خشک، بدون باران و یا خاك سبک باشد، مورد نیاز است
 60ترتیب در حدود  ، متوسط و سنگین به)نیش(اختن هر متر خاك براي خاك سبک متوسط براي مرطوب س

عبارت دیگر، براي  به. متر باران یا آبیاري مورد نیاز است میلی 180و  120، )متر مکعب در هر هکتار 600(متر میلی
مناسبی در عمق خاك  متر باران ببارد، رطوبت میلی 60که در زمان کاشت در حدود  یک خاك متوسط در صورتی

 .شود ذخیره می

 10 فاصله با نوبت دو در گندم مزرعه پاییز، در مناسب تاریخ در گندم صورت کاشت در که است این بر توصیه لذا
ه منطق از اولیه گیاهچه معموأل مزارع، خشک خاك در شده مشاهده فشردگی دلیل به شود، زیرا آبیاري هفته دو تا روز
ت زراع در کرتی یا غرقابی آبیاري شود، کاسته گیاه ویگور و اولیه رشد سرعت از تواندمی که داشته فشار قرار تحت یقه

ی هاي رسخاك خاك در سطح شدن سخت که )آب خاك( اول نوبت آبیاري از پس خصوصاً است نامطلوب گندم
ل تحم و شودها میگیاهچه شدن ضعیف یا و سبز درصد کاهش و خفگی باعث و گردیده کلئوپتیل فشردگی باعث
ي بیارآ. دارد اولویت گندم کاريشرایطی هیرم چنین دهد، درمی کاهش احتمالی نامطلوب شرایط مقابل در را هابوته

د عملکر پتانسیل به براي دستیابی فصل دماي میانگین افزایش و هاخشکسالی به توجه با مختلف اقالیم در دوم نوبت
ر است، د ضروري گندم زراعت در )پائیز(فصل  اول خشکی تنش از جلوگیري جهت آبیاري نوبت این .دباشمی الزم
ي بنیاد هايسلول تشکیل مرحله ها،گیاهچه سن فیزیولوژیک به توجه با زراعت به وارده تنش میزان این صورت غیر

ه سنبل هر در هاسنبلچه تعداد که یآنجای از. افتدمی اتفاق )گیاه برگی 5 تا 3 مرحله در شرایط به بسته معموالً(سنبله 
-یکننده مکافی بسیار تعیین رطوبت به دسترسی نقش گردد،تشکیل می و تعیین مرحله این در پنجه، یا ساقه یک

ل معمو هوایی آب و شرایط و اراضی خاك بافت به بسته آبیاري نوبت 10تا  6 از معموالً گندم آبی هايزراعت در. باشد
ي آبیارهاي نوبت به توجه با و مناسب زمان در مزرعه شرایط به توجه با آبیاري انجام داشت، زمان طول در. باشدمی

ز ا جلوگیري آبیاري جهت به اقدام بندي دانه زمان در دما افزایش و گرم بادهاي وزش احتمال صورت در و بوده الزم
  .است ضروري محصول کاهش

  

  مدیریت داشت محصول -7
  مدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه -7-1

  و تجزیه آن برداري گیاهنمونه - 7-1-1   
  برداري گیاه نمونه

خاك ابزار مفیدي در تشخیص وضعیت عناصر غذایی در گیاه کمک در شناخت کمبود بیش بود و یا عدم  آزمون
در مقایسه بین آزمون خاك وگیاه بایستی گفت که آزمون خاك غالباً قبل از کشت . باشدتعادل عناصر غذایی می
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در بسیاري . اي گیاه رصد گرددت تغذیهدر حالی که آزمون گیاه در حین رشد گیاه انجام شده تا وضعی انجام گرفته و
نمونه . باشدمیه انجام هر دو آزمون خاك و گیاه از موارد هنگام بروز مسائل و مشکالت در رشد و نمو گیاه نیاز ب

شود که در آن در زمان یکی براي ارزیابی معمول و روتین انجام می .شودبرداري از گیاه معموالً در دو حالت انجام می
. گیردسازي آنالیز آنها انجام میبرداري شده و پس از خشک کردن و آمادههاي خاصی از گیاه نمونهاز اندامخاصی 

هایی است که اي و یا ناهنجاريحالت دیگر وقتی است که عالئم و شواهد حاکی از وجود مسائل و مشکالت تغذیه
ها بدون وجود شواهد و عالئم و معنی که یکی از نمونه بدین. باشدها در حالت مقایسه میگیري نمونهنیاز به اندازه

سازي به آزمایشگاه منتقل باشد که پس از تهیه و آمادهاي میهاي مشکل تغذیهدیگري نمونه داراي عالئم و نمونه
  : برداري از گندم رعایت موارد زیر ضروري استنمونه. گرددمی

 باشدسط بعدازظهر در روزهاي غیربارانی میبرداري اواسط صبح و یا اوابهترین زمان نمونه. 
 هاي آسیب دیده توسط آفت و آوري نمونه برگها جمع آوري شده و از جمعمواد خارجی متصل به برگ

 .ها خودداري کنیدبیماري
 اي داراي تهویه استفاده شودهاي تمیز کاغذي یا پارچهبرداري از پاکتبراي نمونه. 
 باشددم بهترین زمان در زمان قبل و گلدهی از برگ پرچم میبرداري از گنبراي نمونه  . 

مورد  نمونه برگ گندم به صورت تصادفی از مناطق مختلف مزرعه یا بخش موردنظر 40-50معموالً تعداد حدود 
  .نیاز است

  
  راهکارهاي مدیریت وگندم کمبود عناصر غذایی در  عالئم بیش بود و -7-1-2

گیاهان مبتال بـه  ). 8شکل (است گندم ترین کمبود عناصر غذایی در  کمبود نیتروژن معمول :کمبود نیتروژن
  هـا ظـاهر   تـرین بـرگ   عالیم اختصاصی کمبـود نیتـروژن ابتـدا در مسـن    . پریده و زرد هستند کمبود نیتروژن رنگ

تـر   هـاي جـوان  ه بـرگ تـر نسـبت بـ   هاي مسنبرگ. مانند هاي جوان نسبتاً سبز باقی می شود، در حالی که برگمی
گردد، که این کلروز به تدریج در قاعده برگ به رنگ سبز روشن ایجاد می) زرد شدن برگ(تر شده و کلروز  رنگ کم

ــد  ــد ش ــدیل خواه ــاهر     . تب ــا زرد ظ ــن ی ــگ ســبز روش ــه رن ــاتی ب ــه صــورت قطع ــم، همیشــه ب ــه عالی   در مزرع
  .شوندك میها ناز گردند که در ادامه رشد گیاه کاهش یافته و ساقهمی

ترین نشانه کمبود فسفر در مراحل اولیه رشد رویشی گندم، کاهش توانایی رشد و تعداد  مشخص :کمبود فسفر
ها به رنگ ارغوانی مایل  هاي مسن در نوك و لبه گیاهان مبتال به کمبود فسفر به رنگ سبز تیره و برگ. پنجه است

یابـد،  ك برگ پیر شروع شده و به طرف قاعده برگ گسترش میکلروز از نو). 9شکل (یابند به قرمز تغییر رنگ می
هاي گندم مبتال به کمبـود فسـفر دچـار     برگ. ماند هاي گیاه سبز تیره باقی می ولی قاعده برگ مانند سایر قسمت

گیاهان کوتاه مانـده و ارتفـاع   . خورند تر پیچ می هاي جوان هاي پیر، به دور برگ پیچیدگی شده و بعضی اوقات برگ
  .  شود هاي کوچک می کمبود فسفر، سبب تأخیر و نامنظمی در رسیدگی دانه و تولید خوشه. یابند ها کاهش می بوته

تحت شرایط . گردد هاي پیر ظاهر میعالیم اختصاصی کمبود پتاسیم در گندم همیشه در برگ: کمبود پتاسیم
در نتیجـه  ). 10شـکل  (شـود  شـاهده مـی  هاي پیـر م کمبود پتاسیم، زرد شدن و نکروزه شدن نوك و حاشیه برگ

در شـرایط کمبـود   . مانـد گسترش این بافت نکروزه، بافت سبزرنگی به شکل پیکان در قاعده تا مرکز برگ باقی می
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  گیاهـانی کـه بـه کمبـود شـدید پتاسـیم مبـتال        . گـردد هاي جوان نیز منتقل می شدید پتاسیم این عالیم به برگ

  .کنندچار تنش خشکی را پیدا میشوند، ظاهري مشابه گیاهان دمی
از آنجایی که گوگرد در تشکیل کلروفیل گیاهان دخالت دارد، لذا عالیـم کمبـود آن در گنـدم     :کمبود گوگرد

با ایـن حـال کمبـود گـوگرد بـرخالف      ). 11شکل (است ) زردي عمومی برگ(شبیه کلروز ناشی از کمبود نیتروژن 
  . گردد کمبود شدید گوگرد موجب عدم تشکیل خوشه می. شود یده میهاي جوان د کمبود نیتروژن بیشتر در برگ

عالیم کمبود منیزیم در برخی موارد شبیه به کمبودهاي پتاسیم و آهن است، اما از نظر محل  :کمبود منیزیم
بـرخالف کمبـود پتاسـیم، در کمبـود     ). 12شـکل  (قرار گرفتن عالیم اولیه اختالف فاحشی با کمبود پتاسیم دارد 

در . تري دارند و این حالت شبیه کمبود آهـن اسـت   هاي پیر رنگ روشنهاي جوان در مقایسه با برگزیم، برگمنی
در . شـود هاي نکروزه در نوك برگ ظاهر میها و لکه هاي تسبیح بین رگبرگ پریده به شکل دانه هاي رنگابتدا لکه

هـاي   عه گندم عمومیت نداشته و بیشتر در خـاك کمبود منیزیم در مزر. شوندها زرد شده و کوچک می ادامه، برگ
  .شودسبک شنی مشاهده می

شود گرچه ممکـن   هاي میانی مشاهده می عالیم کمبود روي در گندم بطور معمول ابتدا در برگ :کمبود روي
شامل  عالیم اولیه). 13شکل (هاي پیر و میانی ظاهر گردند ها عالیم به طور همزمان در برگ است در بعضی از بوته

در ایـن  . شـوند ها ظـاهر مـی   باشد که بیشتر در وسط برگتغییر رنگ از سبز طبیعی و سالم به سبز برنزي کدر می
هایی به صورت سوختگی و عالیم تنش خشکی ظاهر شده که از یک نقطه کوچک نکروزه سـریعاً  قسمت برگ، لکه

دید روي در مزرعه موجب کوتاه ماندن گیـاه و  کمبود ش. شود یابد و تدریجاً به حاشیه برگ کشیده میگسترش می
هاي سبک و  عالیم کمبود روي در خاك. شوند خورده می ها به خاطر سوختگی در مرکزشان چینزردي شده و برگ

  . شود هاي آهکی مشاهده می در خاك
هاي  ، برگدر کمبود منیزیم و آهن. عالیم کمبود آهن و منیزیم در اکثر گیاهان شبیه هم هستند :کمبود آهن

هاي  در کمبود آهن تفاوت بین رنگ سبز برگ). 14شکل (شوند کمبود قرار گرفته و زرد میتأثیر جوان ابتدا تحت 
حالت زردي ناشی از کمبود آهن به . تر از سایر عناصر نسبتاً غیر متحرك است هاي جوان مشخص پیر و زردي برگ

این نوارها نسبت به . شودناوب در امتداد رگبرگ اصلی ایجاد میصورت کلروز نواري و مشاهده نوارهاي سبز و زرد مت
. شوند رنگ و سفید می هاي جوان زرد کم در حالت کمبود شدید آهن، برگ. تر هستندکمبود منیزیم و منگنز منظم

خورده در شرایط کمبود آهن، گیاهان کامالً ایستاده هستند در حالی که در کمبود منگنز گیاهان حالت افتاده و تـا 
  . شود هاي آهکی مشاهده می در مزرعه کمبود آهن بیشتر در خاك. دارند

هـاي پیـر   شوند که در مقایسه با برگ هاي جوان آشکار میعالیم کمبود منگنز در گندم ابتدا در برگ :کمبود منگنز
تـرین برگـی کـه بـه      جوانرنگی در قاعده  سپس لکه و نوارهاي برنزي کم). 15شکل (کنند ظاهري زرد و پژمرده پیدا می

کمبود شدید در مزرعـه عـالوه بـر عالیـم     . گیردگردد و در ادامه تمام طول برگ را میطور کامل باز شده است ظاهر می
هـاي آهکـی    تـوان در خـاك  کمبود منگنز را مانند کمبـود آهـن مـی   . دهد هاي جوان را نیز نشان میمزبور، خشکی برگ

  . تري دارد پریده و افتاده زي گندم سالم، گندم مبتال به کمبود منگنز ظاهري رنگدر مقایسه با سرسب. مشاهده نمود
ایـن عالمـت بـا    . هاي جوان نزدیک رگبرگ اصلی استخوردگی برگ اولین نشانه کمبود بور، ترك :کمبود بور
خورده  ركهاي غیر طبیعی در حاشیه برگ همراه است که در طرف مقابل رگبرگ اصلی تا قسمت تتعدادي دندانه
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در مـواردي کـل   . ها نیز از عالیم مشخص کمبود بور است عقیم شدن گل). 16شکل (شوند در طول برگ ایجاد می
در ضمن کمبود بور بـه کـاهش وزن هـزار دانـه و     . کندها باز شده و تخمدان رشد نمیشود، پرچمخوشه عقیم می

ها نیز از عالیم و پراکندگی و خمیده بودن ریشک عدم موازي بودن. شودها منجر میچروکیدگی و خشک شدن دانه
  .کمبود بور در خوشه می باشد

دهـی، حتـی اگـر    اولین نشانه ظاهري کمبود مس در گندم پژمردگی گیـاه اسـت کـه در اوایـل پنجـه      :کمبود مس
میـزان رشـد   آن روي تـأثیر  اگر کمبود شـدید باشـد   ). 17شکل (آید رطوبت خاك در حد ظرفیت مزرعه باشد، پیش می

هاي جوان اولـین نشـانه    سوختگی نوك برگ. تري دارندگیاهان در اثر کمبود مس رنگ روشن. کننده است ها تعیینپنجه
خوردگی انتهاي پهنـک بـرگ شـده و در     این حالت به طور ناگهانی باعث خشک شدن و پیچ. مشخص کمبود مس است

 .مانـد ایین برگ تا زمان پیري طبیعی آن به رنگ سبز بـاقی مـی  گیرد، ولی قسمت پمواقعی تا نصف طول برگ را فرا می
  .عدم پر کردن نوك خوشه مشابه با سن زدگی و پیچش برگ حول محور طولی برگ نیز از عالیم کمبود مس می باشد

  

      
  کمبود پتاسیم  - 10شکل   کمبود فسفر  - 9شکل   کمبود نیتروژن  - 8شکل 

      
  کمبود روي  -13شکل   کمبود منیزیم  - 12شکل   کمبود گوگرد  -11شکل 

      
  کمبود بور - 16شکل   کمبود منگنز  -15شکل   کمبود آهن -14شکل 

    

  کمبود مس  - 17شکل 
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   براي محصول گندم تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه  - 7-1-3

  توصیه مصرف نیتروژن
درصـد نیتـروژن    46کود نیتروژنی موجود براي کشت گندم، کـود اوره حـاوي   ترین  رایج :نیتروژنی نوع کود

شـود لکـن   باره آن قبل از کشت در هیچ شرایطی توصیه نمی به دلیل پویایی کود اوره، مصرف یک. باشدخالص می
 .استتأکید صورت پایه و سرك مورد مصرف چندباره آن به 

نیـز یکـی دیگـر از کودهـاي حـاوي      ) درصـد سـولفات   24درصـد نیتـروژن و    21حاوي (کود سولفات آمونیوم 
کود مناسبی اسـت امـا   ) هاي تحت کشت گندم کشور بخش عمده خاك(هاي آهکی  باشد که در خاكنیتروژن می

افـزون بـر   . باشـد  بر مصرف آن نمـی تأکید به علت گرانی نسبی واحد نیتروژن موجود در آن در مقایسه با کود اوره 
ایـن  البتـه  . دیریت تقسیط اوره، کود سولفات آمونیم از مزیت نسبی باالتري برخوردار نیستاین در شرایط اعمال م

  .تواند بخشی از نیاز گیاه به گوگرد را نیز برطرف نمایدکود به دلیل داشتن سولفات می
ق به عنوان یکی دیگـر از منـابع کـودي نیتروژنـی در منـاط     ) درصد نیتروژن 34حاوي (از کود نیترات آمونیوم 

و بـه  ) زیمنس بـر متـر   دسی 9تا  6شوري خاك، (شوري کم تا متوسط  سرد و به ویژه در دیمزارها و نیز در شرایط
رابطه تبدیل مقدار کود اوره به دیگر کودهاي نیتروژنـی بـه   . توان استفاده کرد عنوان کود سرك بجاي کود اوره می

  :باشد صورت زیر می
  مقدار کود اوره×  2/2 =مقدار کود سولفات آمونیوم
  مقدار کود اوره×  5/1 =مقدار کود نیترات آمونیوم

کودهاي محلول حاوي عناصر غذایی پرمصرف از جمله . نیتروژن در انواع مختلف کودهاي مرکب نیز وجود دارد
در . باشد نیتروژن براي مصرف در آب آبیاري طراحی شده که در شرایط آبیاري تحت فشار و بارانی قابل توصیه می

  . باشد این شرایط آبیاري امکان تقسیط بیشتر نیتروژن در مراحل مختلف رشد فراهم می
  

  مقدار مصرف کودهاي نیتروژنی
گندم در دوره رشد خود احتیاج زیادي به . نیتروژن عامل کلیدي در دستیابی به عملکرد مطلوب در غالت است

بر اساس آزمون خاك . شود تعیین مقدار نیتروژن مورد نیاز توصیه میانجام آزمون خاك در . نیتروژن قابل جذب دارد
تـا   سـه (، متوسـط  )تن و کمتـر  سه(هاي عملکردي کم  و تعیین مقدار کربن آلی، مقدار کود اوره مورد نیاز در گروه

متـر  هاي با مقـدار کـربن آلـی ک    در خاك. آمده است 12تا  10هاي در جدول) تن و بیشترهفت (و زیاد ) تن هفت
  .یابدمیزان نیاز به مصرف نیتروژن افزایش می
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  )کیلوگرم در هکتار(درصد کربن آلی  5/0هاي کمتر از  توصیه مقدار مصرف کود اوره براي خاك -10جدول 

  )تن در هکتار(عملکرد پتانسیل   اقلیم
3  4  5  6  7≥  

  420  380  340  290  240  گرم و مرطوب
  430  400  360  310  260  گرم و خشک 

  420  380  340  290  240  معتدل
  390  350  310  260  210  سرد

  
  )کیلوگرم در هکتار(درصد کربن آلی  5/0 -75/0هاي حاوي  توصیه مقدار مصرف کود اوره براي خاك - 11جدول 

  )تن در هکتار(عملکرد پتانسیل   اقلیم
3  4  5  6  7≥  

  390  350  310  260  210  گرم و مرطوب
  400  370  330  280  230  گرم و خشک

  390  350  310  260  210  معتدل
  360  320  280  230  180  سرد

 
  )کیلوگرم در هکتار(درصد کربن آلی  75/0 -1هاي حاوي  توصیه مقدار مصرف کود اوره براي خاك -12جدول 

  )تن در هکتار(عملکرد پتانسیل   اقلیم
3  4  5  6  7≥  

  360  320  280  230  180  گرم و مرطوب
  370  340  300  250  200  گرم و خشک

  360  320  280  230  180  معتدل
  330  290  250  200  150  سرد

  
در صورت عدم امکان انجام آزمون خاك و تعیین میزان کود نیتروژنی مصرفی بر اساس نتایج آزمـون خـاك بـا    
توجه به شرایط اقلیمی، سابقه کشت قبلی، میزان آب قابل دسترس تراکم کشت و پتانسیل عملکـرد مـورد انتظـار    

توصیه عمومی مقدار مصرف کودها اوره براي  13در جدول . توان میزان مصرف کودهاي نیتروژنی را تعیین نمود می
بدیهی است در مواردي که از ارقام پرمحصول . هاي مختلف ارائه شده استدستیابی به عملکرد مورد انتظار در اقلیم

شود مشروط به در دسترس بودن آب کافی، براي برداشت حداکثر محصول باید نیـاز غـذایی رقـم پـر     استفاده می
  . کردتأمین ش مقدار کود مصرفی محصول را با افزای

  

  )کیلوگرم در هکتار(توصیه عمومی مقدار مصرف کود اوره براي تولید گندم آبی  - 13جدول 

  )تن در هکتار(عملکرد پتانسیل   اقلیم
3  4  5  6  7≥  

  400  360  320  270  220  گرم و مرطوب
  410  380  340  290  240  گرم و خشک

  400  360  320  270  220  معتدل
  370  330  290  240  190  سرد
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در زراعت گندم دیم مقدار مصرف کود نیتروژن بسته به میزان نیتروژن اولیه خاك، میزان رشد و عملکرد مورد 

هاي بهاره که بتواند رطوبت خاك و  در این بین میزان بارندگی. انتظار و میزان و توزیع بارندگی پاییزه و بهاره دارد
اگرچه نیاز اقتصادي مصرف . اهمیت خاصی برخوردار است نماید ازتأمین نیاز رشد گیاه را تا پایان دوره رشد 

باشد، اما با متوسط  نیتروژن براي ارقام مختلف گندم دیم بر حسب میزان و توزیع بارندگی در سال زراعی متفاوت می
 توان به می) کیلوگرم اوره در هکتار 130الی  110به ترتیب معادل (کیلوگرم نیتروژن در هکتار  60الی  50مصرف 

هاي خارج از این محدوده نیز  براي بارندگی. متر دست یافت میلی 375الی  300هاي  عملکردهاي مطلوب در بارندگی
چنانچه سیستم . گندم توصیه شده است-این مقادیر براي سیستم تناوبی آیش. استفاده نمود 10توان از جدول  می

کیلوگرم در هکتار  20الی  10اي گندم بطور متوسط گندم تغییر کند، مصرف نیتروژن بر-)لگوم(تناوبی به علوفه 
  .  کمتر خواهد بود

  

 توصیه عمومی مصرف نیتروژن براي گندم دیم بر حسب بارندگی در سال زراعی -14جدول 
  ) کیلوگرم در هکتار(اوره   )کیلوگرم در هکتار(نیتروژن مورد نیاز   )متر میلی(بارندگی سال زراعی 

275-250  40  87  
300-275  45  98  
325-300  50  109  
350-325  55  120  
375-350  60  130  
400-375  65  141  

  152  70  400بیش از 
  

  زمان و نحوه مصرف کودهاي نیتروژنی
بر اساس مراحل رشد گندم، اهمیت علمی و عملی زیادي ) دهیسرك(تنظیم و تطبیق برنامه کودپاشی نیتروژن 

چهار مرحلـه اساسـی رشـد    . رسدشده و در مرحله گلدهی به حداکثر می جذب نیتروژن از مرحله نشایی آغاز. دارد
باشد که تأمین نیتروژن مورد نیاز در پر شدن دانه می -4دهی، و خوشه -3دهی، ساقه -2زنی، پنجه -1گندم شامل 

  . اي برخوردار است این مراحل از اهمیت ویژه
-کاشت که به مصرف پائیزه معروف است نکات ذیل می در مورد مصرف کود نیتروژنی مورد نیاز در مرحله شروع

  .گیردبایست مورد توجه قرار می
شود که گیاه را در مقابـل  اي توسعه یافته میموجب تشکیل یک سیستم ریشه ،مقدار نیتروژن به اندازه نیاز -1

اي  رشد سیستم ریشـه در شرایط مصرف پایه کود نیتروژنی، میزان . کندخسارت ناشی از سرماي زمستان مقاوم می
  .سازد که آب و مواد غذایی بیشتري جذب نمایدو گیاه را قادر میشده نسبت به بخش هوایی بیشتر 

زده و تولیـد   گیاه گندم در تاریخ کاشت مناسب کاشته شود به طـور معمـول قبـل از خـواب زمسـتانه، جوانـه      اگر  - 2
، امـا نیـاز بـه    اسـت د شده کم بوده و نیاز نیتروژن آن نیز کـم  اگرچه در این شرایط مقدار ماده خشک تولی. کندپنجه می

اي باشـد   در صورتی که تاریخ کاشـت بـه گونـه   . هاي قوي ضروري استمصرف نیتروژن براي استقرار خوب و تولید پنجه
یخبندان فـراهم  که با انجام آبیاري اول گیاه سبز و استقرار یافته باشد و شرایط براي انجام آبیاري نوبت دوم قبل از فصل 
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درصد کل کود نیتروژنی بـرآورد شـده بـراي کـل      40گردد، اولین نوبت مصرف نیتروژن به قبل از آبیاري دوم و به میزان 
زنـی گنـدم قبـل از شـروع فصـل سـرما و        بدیهی است در این شرایط تا حد زیادي عمـل پنجـه  . فصل رشد موکول شود

دیـر  (بیاري نوبت دوم قبل از شروع فصـل سـرما وجـود نداشـته باشـد      در شرایطی که امکان آ. گیردیخبندان صورت می
  . گرددزنی موکول میمصرف کود نیتروژنی به بعد از فصل سرما و در زمان تکمیل پنجه) کاشت یا کاشت کرپه

و در نتیجـه  ) ورس(اي از رشد رویشی که منجر به خوابیدگی گیاه باید از مصرف غیرضروري کود در مرحله -3
مصرف زیاد نیتروژن در این مرحله موجب هدر رفت نیتروژن در اثر شستشو . شود اجتناب ورزید عملکرد میکاهش 

براي پیشگیري از آبشویی و آلودگی . کندومیر زمستانه حساس می ها و مرگ شده و گیاه را نسبت به شیوع بیماري
  . مصرف نمود) تقسیط(، بهتر است نیتروژن را به دفعات منابع خاك و آب

هاي جدید ظاهر و در این دوره پنجه. شود دوره رشد و فعالیت مجدد گندم زمستانه بعد از دوره سرما شروع می
از نیمه دوم فروردین مرحله . یابند و بسته به رشد اولیه گندم تا اواسط فروردین ادامه داردهاي قدیم رشد میپنجه

متري سطح خاك آشکار اقه با ظهور اولین گره در دو سانتیشروع س. شودجدید و بسیار حساس ظهور ساقه آغاز می
  .بیشترین نیاز نیتروژنه گندم در این مرحله است. است

شوند در  ها در ساقه گندم ظاهر می انجامد، میان گره در مرحله طویل شدن ساقه که دو تا سه هفته به طول می
-آن مرحله خوشه در شکم یا شکم خوش نیـز مـی   انتهاي این مرحله خوشه در غالف ساقه پنهان شده است که به

سوم از کل کود نیتروژنی  پیشنهاد شده است با توجه به شرایط خاك و مدیریت آبیاري و مزرعه حداقل یک. گویند
  . مورد نیاز در طول دوره رشد در این مرحله مصرف شود

درصـد   40تـا  ) درصـد  30(وم سـ  ، یـک )لوم(و متوسط ) رسی و لوم رسی(هاي با بافت ریز و سنگین  در خاك
زنی و سوم در مرحله تکمیل پنجه ، یک)زنی قبل از شروع سرماي زمستانی شروع پنجه(نیتروژن در مرحله آب دوم 

و یـا تشـکیل خوشـه    ) ظهور اولین گره در سـاقه (دهی سوم در مرحله ساقه پس از گذراندن سرماي زمستانی و یک
بهتر است نیتروژن ) شنی(هاي با بافت درشت و سبک  در خاك. شود یمصرف م) متورم شدن ساقه و یا شکم خوش(

در صورت . دهی و گلدهی مصرف شودزنی، ساقهزنی، تکمیل پنجه در چهار مرحله، همزمان با آب دوم و شروع پنجه
متـورم  ( درصد نیتروژن کل در مرحله شکم خـوش  25هاي نسبتاً سبک بهتر آن است که  امکان و به ویژه در خاك

  .  ها مصرف گردد درصد بعد از گلدهی و شروع پرشدن دانه 15و ) شدن ساقه
) ترجیحاً از منبع نیتـرات آمونیـوم  (بایست در پاییز  در زراعت گندم دیم، دوسوم مقدار کود نیتروژنی توصیه شده می

سـوم باقیمانـده    یـک  .متري بذر مصرف شـود  سانتی 9تا  7همزمان با کشت به صورت جایگذاري زیر بستر بذر در فاصله 
 مـاه  صورت سرك در فاصـله زمـانی نیمـه دوم اسـفند تـا نیمـه اول فـروردین        هاي بهاره به نیز در صورت وجود بارندگی

در مناطقی که دوسوم کـود نیتروژنـی در پـاییز مصـرف شـده، در صـورت عـدم وجـود         . شود صورت سرك توصیه می به
کیلـوگرم در هکتـار    40به دلیل اینکـه در روش جایگـذاري بـیش از    . بارندگی بهاره از مصرف کود سرك خودداري شود

شود بـراي بـیش    گردد توصیه می نیتروژن خالص در زیر بذر از منبع آمونیومی نیتروژن مانند اوره رشد ریشه  محدود می
آمونیـومی  به عالوه هرگز نباید کـود نیتروژنـی   . کیلوگرم نیتروژن خالص مصرف کود به روش تقسیط صورت گیرد 40از 

بـر  . زنـی آن خواهـد شـد    را با بذر در نوار کشت با عمق یکسان مصرف کرد چون این عمل باعث سوزش بذر و عدم جوانه
  .کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار را به همراه بذر مصرف نمود 10توان بیش از  این اساس نمی
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اي  مدیریت مصـرف نیتـروژن از اهمیـت ویـژه    به منظور افزایش کیفیت دانه گندم به ویژه افزایش پروتئین آن، 

. تواند به افزایش پروتئین دانه گندم منجر شـود  جذب نیتروژن توسط گندم در اواخر دوره رشد می. برخوردار است
با این حال بهترین روش بـراي  . مصرف خاکی کودهاي نیتروژنی در اواخر فصل رشد گندم با مشکالتی همراه است

ها و شیري  پاشی نیتروژن در مراحل ظهور خوشهمحلول. باشد پاشی می ی در این زمان محلولکاربرد کودهاي نیتروژن
درصد گلـدهی گنـدم،    50روز پس از  7بدین منظور در طول . شدن دانه به افزایش پروتیین دانه منجر خواهد شد

پاشـی کـود    محلول. گردد ه میکیلوگرم در هکتار توصی 8تا  4پاشی کود سولفات آمونیوم و یا اوره به میزان  محلول
براي مبارزه با سـن  ) در صورت توصیه کارشناسان(توان به صورت توأم با مصرف سم  نیتروژنی در این مرحله را می

سازي دانه گنـدم از   براي غنی. در هزار بیشتر نشود 7پاشی از غلظت محلول نیتروژن براي محلول. گندم انجام داد
دهاي با محتواي نیتروژنی بـاال در مرحلـه شـیري شـدن دانـه همـراه بـا آب آبیـاري         توان از کولحاظ پروتیین می

توان در اوایل  ین دانه و عملکرد گندم دیم میئدر زراعت گندم دیم به منظور افزایش پروت. استفاده نمود) کودآبیاري(
 5الـی   3وره بـه غلظـت   پاشی ا هاي هرز از محلول جهت کنترل علف) در صورت نیاز(کش  دهی به همراه علف ساقه

  . درصد استفاده نمود
  

  توصیه مصرف فسفر
در (پائین  pH. تواند به علت پایین بودن فسفر بومی خاك و یا کوددهی کم فسفر باشد کمبود فسفر در گندم می

-، خاك سرد و خاك خشک جذب فسفر را کاهش می)هاي قلیائی و آهکی در خاك(باال  pHو یا ) هاي اسیدي خاك
تا  5مراحل اولیه رشد حدود . کند مبود فسفر در مراحل اولیه رشد گندم پتانسیل عملکرد را به شدت کم میک. دهد

% 15حدود . باشد و توصیه بر این است که فسفر کافی در این مرحله در اختیار ریشه گیاه قرار گیردهفته اول می 6
زیادي تأثیر این مقدار کم است ولی . شود می از کل فسفر جذب شده توسط گندم در دو هفته اول رشد گندم جذب

میزان فسفر ذخیره شده در خاك بیشتر در مراحل بعدي رشـد گنـدم مـورد    . در دستیابی به عملکرد مطلوب دارد
هاي کـافی و  پنجه. کمی روي تولید محصول گندم داردتأثیر گیرند و کمبود فسفر در انتهاي رشد  استفاده قرار می

 . کندهاي قوي بازي میافزایش تولید گندم دارند و فسفر نقش بارزي در تولید پنجهقوي نقش اساسی در 

مانـده و ممکـن    قسمت زیادي از کود فسفري مصرفی در سطح خاك باقی. باشد حرکت فسفر در خاك کند می
 pHی به کارایی نسبی کود فسفري بستگ. دهد این امر، کارایی کود فسفري را کاهش می. است در خاك تثبیت شود

خـاك از   pH .خاك، مقدار و شکل فسفر در خاك، مقدار، روش و زمان مصرف کود و نیاز خـاص ارقـام گنـدم دارد   
براي افزایش کارایی مصـرف کـود فسـفري نکـات زیـر      . باشدترین عوامل حاللیت و فراهمی فسفر در خاك می مهم
  :باید مدنظر قرار گیرد می

  هاي اسیدي و قلیایی ویژه در خاك به صورت نواري مصرف کود فسفري به: الف
  استفاده از ارقام کارآمد: ب
  مصرف سایر عناصر غذایی به مقدار کافی: ج
  هاي هرز کنترل علف: د

  مصرف کافی آب: هـ
  کنترل فرسایش داخل مزرعه : و
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 شود و باقیمانده آن به صـورت غیرقابـل جـذب   درصد فسفر مصرف شده، جذب گیاه گندم می 30تا  10حدود 
هاي تناوب در سیستم. باشندبنابراین کودهاي فسفري داراي اثرات باقیمانده براي کشت محصول بعدي می. آید درمی

گندم، در صورتی که براي کشت اول گندم و کشت دوم ذرت کود فسفري به مقـدار کـافی بـر    -ذرت-زراعی گندم
ي نیازمند بوده به عبارت دیگر کاربرد اساس آزمون خاك مصرف شده باشد، کشت سوم گندم به کود فسفري کمتر

  . نماید هاي قبلی نیاز فسفر گندم را تأمین میکود فسفري در کشت
در برخی موارد مصرف بیش از حد کودهاي فسفري و به دنبال آن، جذب بیش از حد نیاز فسفر توسط بعضی از 

باشد کـه فسـفات سـرعت جـذب و      چنین اثرهایی ممکن است به این دلیل. گردد گیاهان موجب کاهش تولید می
  .دهدمصرف مانند روي، آهن و مس را کاهش می انتقال بعضی از عناصر غذایی کم

  نوع کود فسفري 
و سوپر فسفات ) P2O5درصد  46با (از انواع مهم کودهاي فسفري مصرفی متداول در کشور، دي آمونیوم فسفات 

نیز از جمله کودهـاي فسـفري   ) P2O5درصد  16-20(ساده کود سوپر فسفات . باشد می) P2O5درصد  46با (تریپل 
کودهاي فسفري با حاللیت باال وجود دارد کـه بـراي   . است که ظرفیت مناسبی براي تولید آن در کشور وجود دارد

مزیت استفاده از این کودها، کاربرد آسان آنها در مرحله تشکیل پنجه . باشند کاربرد به صورت کودآبیاري مناسب می
باشد و  کاربرد کودهاي میکروگرانول فسفري نیز در حال گسترش می. باشدان با حداکثر نیاز گیاه به فسفر میهمزم

توان از فسفر مورد نیاز گندم میتأمین همچنین بجاي سوپرفسفات تریپل براي  .براي زراعت گندم قابل توصیه است
    .کود میکروبی فسفاته گرانوله به مقدار معادل استفاده کرد

  مقدار مصرف کود فسفري 
آزمون خاك براي توصیه مصرف . مقدار کاربرد کودهاي فسفري بسته به نوع، زمان و روش مصرف متفاوت است

  گــرم در کیلــوگرم در نظــر گرفتــه میلــی 15حــد بحرانــی فســفر در خــاك . شــودکودهــاي فســفري توصــیه مــی
فسفري هنگامی که در خـاك مقـدار فسـفر قابـل      به عبارت دیگر احتمال پاسخ گندم به مصرف کودهاي. شودمی

بندي مقدار فسفر قابل استفاده  دسته 15در جدول . یابد باشد افزایش می گرم در کیلوگرممیلی 15استفاده کمتر از 
  . خاك بر اساس آزمون خاك ارائه شده است

  

  بندي فسفر قابل استفاده خاك براي کشت گندم گروه -15جدول 
  )گرم در کیلوگرم میلی(ه خاك فسفر قابل استفاد  

5< 10-5 15 -10 15> 

  عنوان گروه
  )درصد(احتمال پاسخ به مصرف کود 

  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم
  بدون پاسخ  درصد 50کمتر از   50- 75  100-75

  

مقدار کود سوپرفسفات تریپل براي دستیابی به عملکردهاي مـورد انتظـار آورده شـده     19تا  16هاي در جدول
-در صورتی که کود با دسـتگاه کودکـار  . باشدمقدار کود توصیه شده براي کاربرد به روش پخش سطحی می. است

 17تا  14هاي ولدوم تا دوسوم مقادیر ارائه شده در جد بذرکار و به صورت نواري مصرف گردد مقدار توصیه به یک
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-مقدار مصرف کودهاي میکروگرانول فسفري که همراه با کاشت بذر درست در کنار بذر مصرف می. یابدکاهش می

  . گرددکیلوگرم در هکتار توصیه می 60تا  40شوند مقدار 
ه مقـدار  در مواردي که این امکان فراهم نباشد بـراي توصـی  . باشدمبناي توصیه مصرف خاکی فسفر، آزمون خاك می

- کاربرد کودهاي فسفري با توجه به سابقه کاشت، عملکرد مورد انتظار، میزان برداشت فسفر توسط گنـدم از خـاك مـی   
نیـز تقـویم مصـرف کـود بـر       20 در جـدول . بایست به کارشناس تغذیه گیاهی آشنا با شرایط خاکی منطقه مراجعه شود

  .ان به آن مراجعه نمودتواساس مراحل رشد گندم آورده شده است که براي توصیه مقدار مصرف فسفر می
 

گرم در کیلوگرم  میلی 5هاي کمتر از  توصیه مصرف دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل براي خاك -16جدول 
  ) کیلوگرم در هکتار(فسفر قابل استفاده 

  اقلیم
  )تن در هکتار(عملکرد پتانسیل 

3  4  5  6  7≥  
  310  290  260  230  200  گرم و مرطوب
  295  275  245  215  185  گرم و خشک

  310  290  260  230  200  معتدل
  330  310  280  250  220  سرد

  
کیلوگرم  گرم در میلی 5-10هاي حاوي  توصیه مصرف دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل براي خاك -17جدول 

  ) کیلوگرم در هکتار(فسفر قابل استفاده 

  اقلیم
  )تن در هکتار(عملکرد پتانسیل 

3  4  5  6  7≥  
  270  250  220  190  160  گرم و مرطوب
  255  235  205  175  145  گرم و خشک

  270  250  220  190  160  معتدل
  290  270  240  210  180  سرد

  
گرم در کیلوگرم  میلی 10- 12هاي حاوي  سوپرفسفات تریپل براي خاكتوصیه مصرف دي آمونیوم فسفات یا  - 18جدول 

  )کیلوگرم در هکتار(فسفر قابل استفاده 

  اقلیم
  )تن در هکتار(عملکرد پتانسیل 

3  4  5  6  7≥  
  180  160  130  100  70  گرم و مرطوب
  165  145  115  85  55  گرم و خشک

  180  160  130  100  70  معتدل
  200  180  150  120  90  سرد
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گرم در کیلوگرم  میلی 12-15هاي حاوي  توصیه مصرف دي آمونیوم فسفات یا سوپرفسفات تریپل براي خاك -19جدول 
  )کیلوگرم در هکتار(فسفر قابل استفاده 

  

  اقلیم
  )تن در هکتار(عملکرد پتانسیل 

3  4  5  6  7≥  
  130  110  80  50  20  گرم و مرطوب
  120  100  70  40  20  گرم و خشک

  130  110  80  50  20  معتدل
  160  130  100  70  40  سرد

  
تـوان   گرم در کیلوگرم تعیین شده است که بـر ایـن اسـاس مـی     میلی 9در زراعت گندم دیم حد بحرانی فسفر 

  . محاسبه نمود 20متوسط نیاز به فسفر مزرعه را بر اساس آزمون خاك از طریق جدول 
  

 بر اساس آزمون خاك متوسط نیاز به مصرف فسفر در کشت گندم دیم - 20جدول 

  فسفر اولیه خاك 
  )گرم در کیلوگرم میلی(

  میزان پنتااکسید فسفر مورد نیاز
(P2O5) 

دي آمونیوم فسفات یا 
  سوپرفسفات تریپل مورد نیاز

  )کیلوگرم در هکتار(
9  7  15  
8  14  30  
7  21  45  
6  28  60  
5  35  75  
4  42  90  

  
  زمان و نحوه مصرف کودهاي فسفري

توصیه بر . براي کاربرد خاکی به روش پخش سطحی پیشنهاد شده است 17تا  15مقادیر توصیه شده در جداول 
مصـرف فسـفر در ایـن    . این است که تمام کود فسفري قبل از کاشت گندم و یا همزمان با کاشت بذر مصرف گردد

دلیل تثبیت فسفر در خاك و عدم تحرك آن به . اي داردزیادي بر روي تعداد پنجه و توسعه سیستم ریشهتأثیر دوره 
 10تـا   5بـذر بـه فاصـله     کودکار، در زیر-در مقایسه با کودهاي نیتروژنی بهتر است کود فسفري با دستگاه بذرکار

در کل مصرف کودهاي فسفري به صورت نواري نسبت به روش دست پاش و یا پخش سطحی . متر قرار گیرد سانتی
درصد مقدار محاسبه شده براي  50تا  75است، ضمن اینکه مقدار کود مصرف شده به  از اولویت بیشتري برخوردار

در مقادیر خیلی کم تا کم . این میزان بستگی به مقدار فسفر قابل استفاده خاك دارد. یابد پخش سطحی کاهش می
ي مقدار درصد 50در خاك کاربرد نواري نسبت به پخش سطحی ارجحیت دارد و سبب کاهش ) 14جدول (فسفر 

تفاوت چندانی بـین دو  ) 17جدول (در مقادیر متوسط تا باالي فسفر . گرددتوصیه کود به روش پخش سطحی می
-چنانچه این روش به دلیل عدم وجود تجهیزات کافی عملی نباشد می. روش در کاربرد کود توصیه شده وجود ندارد
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در صورت کاربرد کود . انه در عمق خاك قرار دادتوان کود فسفري را در سطح خاك پخش کرده و با دیسک یا دند

  . کیلوگرم در هکتار بیشتر نباشد 60بایست دقت شود که میزان مصرف از می) روش جایگذاري(همزمان با بذر 
ایـن منـابع   . توان از منابع دیگري از کودهاي فسـفري محلـول در آب اسـتفاده نمـود    در زمان داشت گندم می

بهترین مراحل کودآبیاري گنـدم در دو  . پاشی استفاده شوندو یا محلول) کودآبیاري(آبیاري توانند همراه با آب  می
در ایـن مراحـل در   . باشـد  دهـی مـی  زنی و اواسط ساقهو یا اواخر پنجه) آب سوم(مرحله ابتداي رشد رویشی گندم 

ري و همچنـین در همـین   کیلوگرم از کودهاي محلول در آب حاوي فسفر زیاد به صورت کودآبیـا  10تا  5مجموع 
کیلوگرم  5/2-5پاشی باشند به صورت محلول مراحل رشد استفاده از منابع کودي که حاوي مقادیر زیادي فسفر می

  . گردد در هکتار توصیه می
 1آپ-این روش کاربرد به نـام پـاپ  . توان در ردیف کاشت بذر استفاده کرداز کودهاي میکروگرانول فسفري می

ین صورت که دستگاه بذرکار همزمان با کاشت بذر در ردیف کشت، کود را نیـز در همـان ردیـف    به ا. مشهور است
قرار ) در زیر و کنار بذر(این روش با روش کاربرد نواري که کود با فاصله از بذر . کنددرست کنار بذر جایگذاري می

هـاي   براي گیاهچه کمتر از روشمقدار مصرف کود در این روش به دلیل احتمال سوختگی . گیرد متفاوت استمی
  . دیگر مصرف کودهاي فسفري در خاك است

  
  توصیه مصرف پتاسیم

-با توجه به مصرف بی. عنصر پتاسیم براي گندم ضروري استتأمین براي به دست آوردن یک عملکرد مطلوب 
برداشت پتاسـیم از   رویه کودهاي نیتروژنی و فسفري و مصرف اندك کودهاي پتاسیمی، در بسیاري از موارد مقدار

هاي با بافـت سـبک و شـنی     کمبود پتاسیم در خاك. باشدها می خاك بیش از سرعت آزادسازي این عنصر از کانی
در ایـن مرحلـه   . گیاه گندم در مرحله ساقه رفتن بیشتر از سایر مراحل به پتاسیم احتیاج دارد. بیشتر متداول است

به . کندمصرف کودهاي پتاسیمی این نیاز را جبران می. نمایدسیم جذب میکیلوگرم در هر هکتار پتا 8تا  5/3روزانه 
-درصد از پتاسیم جذب شده توسط گیاه در ترکیب آن قرار می 85عالوه، کاه گندم منبع با ارزشی است که حدود 

ایـن  . دهد می هاي سرمایی افزایش ها و صدمات ناشی از تنش پتاسیم مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماري. گیرد
  . شودعنصر سبب افزایش بازدهی استفاده از کودهاي نیتروژنی نیز می

  نوع کود پتاسیمی
درصد  60و  50توان به سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم به ترتیب با مقادیر از انواع متداول کودهاي پتاسیمی می

در بسیاري از موارد بین سولفات پتاسیم و کلرید پتاسیم تفاوتی از لحاظ اثربخشی . اشاره نمود) K2O(اکسید پتاسیم 
مالحظات مربوط به کاربرد کودهاي پتاسیمی در شرایط شور در بخش مربوطه در این راهنما ارائه شده . وجود ندارد

آب قابل حل بوده و براي کـاربرد در آب   کودهاي پتاسیمی با بنیان سولفات نیز وجود دارند که به راحتی در. است
به عالوه کودهاي پتاسیمی . باشد قابل توصیه است آبیاري در مراحلی از رشد گندم که به کمبود پتاسیم حساس می

  . گردد باشند نیز براي کاربرد در آب آبیاري توصیه می مرکب که حاوي عناصر دیگر از جمله نیتروژن و فسفر می
  

                                                        
1   Pop-up 
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  ي پتاسیمیمقدار مصرف کودها
حد بحرانی پتاسیم قابل استفاده در . بایست بر اساس آزمون خاك صورت گیرد توصیه مصرف کود پتاسیمی می

به عبارت دیگر در صورتی که مقدار پتاسیم قابل استفاده خاك . گرم در کیلوگرم گزارش شده استمیلی 200خاك 
 200یابد و در مقادیر باالتر از به کاربرد کود افزایش میگرم در کیلوگرم خاك باشد احتمال پاسخ  میلی 200کمتر از 

با این حال کاربرد . شودنمیف کود پتاسیمی در خاك مشاهده گرم در کیلوگرم به احتمال زیاد پاسخی از مصرمیلی
 پتاسیم به صورت کودآبیاري به ویژه براي دستیابی به عملکردهاي باال حتی در شرایطی که پتاسیم در خاك کافی

  .بندي آزمون خاك براي پتاسیم قابل استفاده آورده شده استگروه 21در جدول . گرددرسد توصیه می به نظر می
   

  بندي پتاسیم قابل استفاده خاك براي کشت گندم گروه -21جدول 
  )گرم در کیلوگرم میلی(پتاسیم قابل استفاده خاك   

100< 150-100 200 -150 200> 

  زیاد  متوسط  کم  خیلی کم  عنوان گروه
  بدون پاسخ  درصد 50کمتر از   50- 75  75-100  )درصد(احتمال پاسخ به مصرف کود 

  

در مواردي مانند . عالوه بر آن توجه به سیستم کشت و تناوب زراعی در توصیه کاربرد کود پتاسیمی مؤثر است
کشت متوالی گندم و ذرت به دلیل تخلیه شدید پتاسیم از خاك بهتر است پس از آزمـون خـاك، کـود پتاسـیمی     

گرم در کیلوگرم باشد دو  میلی 200تا  150در صورتی که میزان پتاسیم قابل جذب خاك در محدوده . مصرف شود
  . کار براي کوددهی وجود دارد راه

 150اگر سیستم زراعی فشرده وجود داشته و زارع عالقمند باشد میزان پتاسیم خاك از کمترین حد یعنی : الف
ه پتاسیمی به عبارتی پتاسیم خاك را در یک محدوده ثابت نگه دارد باید به انداز. گرم در کیلوگرم کمتر نشود میلی

به این راهکار، استراتژي نگهداشت . شود ساالنه کود پتاسیمی مصرف نمایدکه توسط گیاه گندم از مزرعه خارج می
  . گویند می

 200گرم تا میلی 150توان از محدوده  در صورتی که زارع از توان اقتصادي خوبی برخوردار است می: ب
 200(در هکتار  K2Oکیلوگرم  100م خاك، کود پتاسیمی را تا گرم پتاسیم قابل استفاده در هر کیلوگر میلی

کار که به استراتژي ذخیره پتاسیم در خاك معروف است،  در این راه. مصرف کرد) کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار
  . ماند شود و مقدار پتاسیم در خاك در حد باال باقی می پتاسیم در خاك ذخیره می
مقدار مصرف  24تا  22هاي در جدول. پتاسیمی بسته به نوع و زمان مصرف متفاوت استمیزان کاربرد کودهاي 

کود سولفات پتاسیم در خاك به روش پخش سطحی براي دستیابی به عملکردهاي مورد انتظار در سطوح مختلف 
دیر توصیه شده در صورت کاربرد کود به صورت نواري در کنار بذر مقا. پتاسیم قابل استفاده خاك آورده شده است

باشند مصرف خاکی پتاسیم  در زراعت دیم به دلیل اینکه اغلب مزارع داراي پتاسیم باال می. یابد به نصف کاهش می
  . شود توصیه نمی
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گرم در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده  میلی 0-100هاي حاوي  توصیه مصرف سولفات پتاسیم براي خاك - 22جدول 

  )کیلوگرم در هکتار(

  )تن(عملکرد پتانسیل   اقلیم
3  4  5  6  7≥  

  300  280  260  240  220  گرم و مرطوب
  290  270  250  230  210  گرم و خشک

  300  280  260  240  220  معتدل
  310  290  270  250  230  سرد

  
گرم در کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده   میلی 100-150هاي حاوي  توصیه مصرف سولفات پتاسیم براي خاك -23جدول 

  )کیلوگرم در هکتار(

  )تن(هاي عملکرد پتانسیل  گروه  اقلیم
3  4  5  6  7≥  

  230  210  190  170  150  گرم و مرطوب
  220  190  180  160  140  گرم و خشک

  230  210  190  170  150  معتدل
  240  220  200  180  160  سرد

  
کیلوگرم پتاسیم قابل استفاده  گرم در میلی 150-200هاي حاوي  توصیه مصرف سولفات پتاسیم براي خاك -24جدول 

  )کیلوگرم در هکتار(

  )تن(هاي عملکرد پتانسیل  گروه  اقلیم
3  4  5  6  7≥  

  120  110  90  70  50  گرم و مرطوب
  110  100  80  60  40  گرم و خشک

  120  110  90  70  50  معتدل
  140  120  100  80  60  سرد

 
مواردي که این امکان فراهم نباشد براي توصیه مقدار در . است مبناي توصیه مصرف خاکی پتاسیم، آزمون خاك

کاربرد کودهاي پتاسیمی با توجه به سابقه کاشت، عملکرد مورد انتظار، میزان برداشت پتاسیم توسط گندم از خاك 
  . بایست به کارشناس تغذیه گیاهی آشنا با شرایط خاکی منطقه مراجعه شودمی
  

  زمان و نحوه مصرف کودهاي پتاسیمی
در صورتی که پتاسیم . شودتمام کود پتاسیمی قبل از کاشت مصرف و با دیسک یا داندانه زیر خاك قرار داده می

موجود در خاك براي رفع نیاز گیاه کافی نباشد و کود پتاسیمی نیز قبل از کاشت مصرف نشده باشد، مصرف سرك 
توان  براي افزایش کارایی کود پتاسیمی می. رددگکلرید پتاسیم در یک نوبت در مراحل اولیه رشد گندم توصیه می

با این روش مقدار مصرف کود پتاسیمی کـاهش  . کودکار در ردیف کشت بذر قرار داد-این کود را با دستگاه بذرکار
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  .براي اثربخشی بیشتر، بهتر است همراه با کود پتاسیمی مقداري کود نیتروژنی نیز مصرف شود. خواهد یافت
دهی استفاده از کودهاي قابل حل در آب که حاوي مقـادیر مناسـبی   زنی و اواسط ساقهپنجهدر مراحل انتهاي 

پاشـی کودهـاي حـاوي ایـن     همچنین محلول. شودکیلوگرم در هکتار توصیه می 20تا  10پتاسیم باشند به مقدار 
کمی و کیفی گنـدم  کیلوگرم در هکتار نقش مؤثري در افزایش عملکرد  2-3عنصر در همین مراحل رشد به مقدار 

هاي زیاد مصرف سرك کودهـاي حـاوي پتاسـیم بـاال بـه صـورت کودآبیـاري و یـا         براي دستیابی به عملکرد. دارد
هـا و  و شیري شدن دانـه کمـک بسـزایی در پـر شـدن دانـه      ) قبل از ظهور خوشه(پاشی در مراحل گلدهی محلول

  .افزایش عملکرد گندم دارد
  

  کاربرد گوگرد
 مناسب، زهکشی با معدنی هاي در خاك گوگرد کمبود. گرددون سولفات جذب گیاه گندم میگوگرد به صورت ی

هاي گذشته به دلیل افزایش آلودگی هوا مقدار بیشتري گوگرد از  در سال. دارد وجود کم آلی ماده و درشت بافت
گردید و  وارد خاك میهاي حاوي گوگرد و کودهاي شیمیایی  کش هاي اسیدي و همچنین قارچ طریق اتمسفر، باران

هاي اخیر، استفاده از محصوالت پرنیاز به عناصر غذایی، مصرف کودها با  ولی در سال. شدکمبود آن کمتر دیده می
در مطالعات صورت . درجه خلوص باال و کشاورزي متمرکز، کمبود این عنصر در مناطقی از جهان تشدید شده است

هاي تحت کشت گندم در کشور کمتر  درصد از خاك 37رد قابل استفاده گرفته نشان داده شده است که میزان گوگ
درصد از اراضی تحت کشت گندم به  37به عبارت دیگر حدود . باشد می) گرم در کیلوگرممیلی 12(از حد بحرانی 

هم در بافت گیاهی براي تشخیص کمبود گوگرد بسیار م) N/S(نسبت نیتروژن به گوگرد  .کاربرد گوگرد نیازمندند
در ) به صورت سولفات(حد بحرانی گوگرد . تعیین گردیده است 7/13است و حد بحرانی آن در بافت گیاهی گندم 

  . باشدگرم در کیلوگرم می میلی 12خاك 
- یون سولفات از طریق ترکیبات موجود در خاك از جمله گچ و یا از طریق آب آبیاري به خاك اضافه می

تواند در رفع بنیان سولفات نظیر سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم نیز می به عالوه کاربرد کودها با. شود
با این حال کاربرد گوگرد به صورت پودري، گوگرد پاستیل و یا . کمبود گوگرد در گیاه گندم مؤثر واقع شود

به دلیل . دان شده گوگرد مورد نیاز گندم شناختهتأمین کودهاي آلی گرانوله گوگردي نیز به عنوان منابع مهم 
بایست به کمک فرایندهاي زیستی به سولفات تبدیل و سپس توسط گیاه جذب اینکه گوگرد در خاك ابتدا می

. مصرف گردد) هاتیوباسیلوس(هاي اکسیدکننده گوگرد  بایست همراه با باکتريگردد کاربرد مستقیم گوگرد می
به  »کودهاي زیستی در زراعت گندم کاربرد« نحوه مصرف کودهاي زیستی اکسیدکننده گوگرد در بخش

 وقتی زیرا .زمستانه داشته باشند گیاهان گوگرد کودي به نیاز زیادي دقتد بای کشاورزان. تفصیل بیان شده است

 خیلی کنند می تبدیل سولفات به را طبیعی گوگرد هایی که باکتري باشدد خاك زیا و رطوبت پایین حرارت درجه

بر بودن فرایند تبدیل آن به سولفات توسط فرایندهاي زیستی در  زمانل به دلی زمان مصرف گوگرد. هستند کم
ماه قبل از  4تا  2هاي تیوباسیلوس  در خاك به همراه باکتريد کاربرد گوگر. آن بسیار مؤثر استاثربخشی 

  . شود کشت توصیه می
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کیلوگرم در  1000تا  500یزان گوگرد پودري و پاستیل به م. مقدار مصرف گوگرد بسته به نوع آن متفاوت است

. به دلیل سهولت در مصرف گوگرد پاستیل کاربرد آن نسبت به گوگرد پودري ارجحیت دارد. شودهکتار توصیه می
هاي اکسیدکننده گوگرد  به ویژه در شرایطی که استفاده از باکتري. باشدگوگرد همراه با مواد آلی نیز قابل مصرف می

گوگرد آلی گرانوله از . شودگرد به همراه مواد آلی به ویژه کودهاي حیوانی توصیه میپذیر نیست مصرف گوامکان
  .  باشددیگر انواع کودهاي آلی است که حاوي گوگرد می

ها به ویژه در ناحیه فعالیت ریشه گندم مؤثر  خاك pHعالوه بر نقش گوگرد در تغذیه گندم، کاربرد آن در کاهش 
لذا . گردداي آهکی ایران سبب افزایش فراهمی عناصري چون فسفر، روي و آهن میه این امر در خاك. باشدمی

اي در گندم و گوگرد عالوه بر نقش تغذیه. افزایش جذب این عناصر توسط گندم با کاربرد گوگرد مشاهده شده است
نان تولیدي  بهبود خصوصیات خاك براي رشد گیاه، در خصوصیات کیفی دانه گندم و به دنبال آن در خصوصیات

  . نیز نقش دارد
  

  مصرف  توصیه کاربرد عناصر کم
هـاي آهکـی و    ، خـاك )شـنی (بافت  هاي سبک و درشت مصرف بطور معمول در خاك کمبود عناصر غذایی کم

درصد دچار کمبود  37مشخص شده است که از اراضی تحت کشت گندم . افتد هاي با ماده آلی کم اتفاق می خاك
درصد نیز دچار کمبـود مـس    24درصد دچار کمبود منگنز و  25دچار کمبود شدید روي، درصد  40شدید آهن، 

تر از حد بحرانی نشان دهد بایستی از  در صورتی که نتایج تجزیه نمونه خاك، غلظت این عناصر را پایین. باشند می
ات فراوانی بـر عملکـرد   میزان مصرف این کودها کم است با این حال اثر. کودهاي محتوي این عناصر استفاده شود

کاربرد این عناصر به ویـژه روي و آهـن سـبب افـزایش غلظـت      . گذارد جاي می به ویژه بر کیفیت گندم تولیدي بر
با مصـرف بهینـه کـود    . ها در دانه شده که به دنبال آن آرد تولیدي از ارزش غذایی باالتري برخوردار خواهد بود آن

فیتیک و افزایش غلظت عناصر غذایی، نسبت مولی اسید فیتیک به روي به ویژه سولفات روي، ضمن کاهش اسید 
  . یابد باشد نیز کاهش میکه معیاري براي قابلیت جذب عناصر غذایی مهم در بدن انسان می

  
  مصرف انواع کودهاي حاوي عناصر کم

امل و کودهاي کودهاي سولفات روي، سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز، اسیدبوریک و کود میکروي ک
از جمله کودهاي حاوي عناصر ) شود استفاده می EDDHAو  EDTAهاي آلی از جمله  در این کودها از بنیان(کالته 

  .باشند که هر یک از آنها نقش خاص و بسزایی در زراعت گندم دارندمصرف می کم
  

  مصرف مقدار، زمان و نحوه کاربرد کودهاي حاوي عناصر کم
یابی به تولید مطلوب گندم آورده  مصرف در خاك براي دست بندي غلظت عناصر غذایی کم گروه 25در جدول 

تر باشد احتمال اینکه با مصـرف   دهد که هر چه غلظت عنصر غذایی در خاك پایین این جدول نشان می.شده است
  .  کود عملکرد گندم افزایش یابد بیشتر خواهد بود
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  غذایی بر اساس آزمون خاك براي کشت گندم بندي غلظت عناصر گروه -25جدول 

عملکرد نسبی با مصرف عنصر   گروه
  *)درصد(غذایی 

  )گرم در کیلوگرم میلی(عنصر غذایی قابل استفاده 
  مس  منگنز  آهن  روي

  -  >3 >5/2 >25/0  50کمتر از   خیلی کم
 >25/0  3- 6  5/2- 5  25/0-5/0  50- 75  کم

  25/0-5/0  6- 10  5-5/7  5/0-0/1  75-100  متوسط
 <5/0 <10 <5/7 <0/1  بدون پاسخ  زیاد

  .عملکرد گندم در اثر مصرف عنصر غذایی نسبت به پتانسیل عملکرد در نظر گرفته شده است *

  
مصرف در صورت کاربرد در خاك بایستی قبل از کاشت مصرف شده و بـا شـخم زیـر     کودهاي حاوي عناصر کم

پاشی دهی و حتی در مرحله گلدهی محلولزنی، اوایل ساقهمراحل پنجه در هزار در 4تا  3خاك شوند و یا با غلظت 
پاشی این عناصر از منابع کودي محلول. گردد باشند توصیه نمیمصرف بور در مناطقی که داراي خاك شور می. شوند

یی سولفات آهن هاي آهکی، کارا در خاك. پذیر است در هزار امکان 7تا 5سولفاته مانند سولفات آهن و روي با غلظت 
بـه  ) Fe-EDDHA(پاشی سولفات آهن و یا مصرف خـاکی کـالت آهـن     یابد که در این صورت از محلول کاهش می

با این حال مصرف خاکی سولفات آهن همراه با کود اوره به صورت . شودکیلوگرم در هکتار استفاده می 2-3میزان 
مصرف در خاك مصرف خاکی  شرایط کمبود شدید عناصر کمدر . تواند مؤثر باشد کودآبیاري در رفع کمبود آهن می

. شود کیلوگرم در هکتار توصیه می 40-25مصرف به ویژه سولفات روي و منگنز به میزان  کودهاي حاوي عناصر کم
کودهاي حـاوي عناصـر   . پاشی سولفات روي ارجحیت دارد در رفع کمبود روي مصرف توأم خاکی به همراه محلول

زنی کامل، اوایل ساقه رفتن و حتی در مرحله  قبل از کاشت مصرف شوند یا آنکه در مراحل پنجهمصرف بایستی  کم
پاشی رعایت کلیه نکات فنـی زیـر ضـروري    پاشی یا برگ براي محلول. پاشی مصرف شوندگلدهی به صورت محلول

  : است
  . ردپاشی باید صبح زود یا عصر هنگامی که اشعه آفتاب مایل است انجام گیمحلول -
لیتـر در   میلـی  200(در هـزار   2/0شوئی بـه غلظـت    به محلول کودي تهیه شده ، ماده سیتووت یا مایع ظرف -

این کار باعث کاهش نیروي کشش سطحی آب شده و در نتیجـه قطـرات آب حالـت    . اضافه گردد) لیتر آب 1000
نتیجه میـزان جـذب برگـی افـزایش     پخشیده به خود گرفته و سطح تماس برگ با ذرات کودي افزایش یافته و در 

  .یابدمی
  .پاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشدهنگام محلول -
  .پاشی با حداقل فاصله زمانی آبیاري مزرعه انجام گیردپس از انجام محلول -
گردد کود مورد نظر را با غلظـت مربوطـه تهیـه و در    براي اطمینان از صحت انجام عملیات فوق پیشنهاد می -
سوزي پس از سـه روز در گیـاه در    در صورت عدم ظهور عالیم برگ. پاشی انجام گیرده کوچکی از مزرعه برگقطع

  . پاشی انجام شودتمام سطح مزرعه برگ
  . در اراضی شور از کود میکروي کامل بدون بور استفاده شود -
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دهی و حتی شـیري  ، ساقهزنیمصرف در مراحل مختلف پنجه سازي بذر کودهاي حاوي عناصر کم براي غنی -

 .پاشی نمودتوان محلول شدن دانه را می

  . استفاده شود) مناسب pHشوري و (پاشی باید از آب با کیفیت مناسب در محلول -
  

  کاربرد مواد آلی در تولید گندم
درصـد از اراضـی زیـر     60ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است و میزان کربن آلی در بـیش از  

هاي  چنین وضعیتی در خاك. باشد درصد می 5/0شت کمتر از یک درصد و در بخش قابل توجهی از آن کمتر از ک
ها را محدود کرده و دستیابی بـه اهـداف افـزایش تولیـد و پایـداري آن را دشـوار        کشور بی تردید توان تولید خاك

 3درصد یا  1/0معادل (آلی در کیلوگرم خاك  ها نشان داده است که به ازاي افزایش هر گرم کربن بررسی. نماید می
افزون بر این با افـزایش  . یابد کیلوگرم در هکتار افزایش می 286، عملکرد دانه گندم به طور میانگین )تن در هکتار

و سـبک  ) دسی زیمنس بـر متـر   5/10قابلیت هدایت الکتریکی حداکثر تا (هاي شور  کربن آلی از محدودیت خاك
  .   بر عملکرد دانه گندم کاسته خواهد شد) درصد 15از میزان رس کمتر (

وجود مواد . شوند جانداران و جانوران در خاك تولید می، ریز هستند که بوسیله گیاهانمواد آلی ترکیبات کربنی 
آید کـه   دهنده سالمت و کیفیت خاك است، شاخص مناسبی براي باروري آن به شمار می آلی عالوه بر اینکه نشان

ماده آلی با بهبود شرایط خاکدانه سازي و . برهمکنش فرایندهاي فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی خاك استحاصل 
از . دهدوضعیت تخلخل، نفوذپذیري آب را در خاك بهبود بخشیده و قدرت نگهداري آب را نیز در خاك افزایش می

مصرف را در خـاك آزاد   ذائی پرمصرف و کمطرف دیگر مواد آلی در اثر معدنی شدن، مقدار قابل توجهی از عناصر غ
  .  نماید نموده و به تغذیه متعادل گیاه کمک زیادي می

و شامل انواع کودهـاي حیـوانی، کمپوسـت حاصـل از بقایـاي      هستند منابع تأمین مواد آلی داراي تنوع زیادي 
و پسـته، ضـایعات    محصوالت کشاورزي نظیر شاخه و برگ گیاهان، سبوس برنج و کلـش گنـدم، ضـایعات نیشـکر    

خوراکی، کمپوسـت حاصـل از     هاي تولید قارچ هاي قند، چاي خشک کنی، چوب و کاغذ و کشت و صنعتکارخانه
فاضالب شهري، پودر استخوان و سایر مواد قابل تجزیه گیاهی و حیوانی است کـه عـالوه بـر    لجن ها و  تخمیر زباله

بـه  . دهند ورد استفاده گیاهان زراعی را در خاك افزایش میاصالح نسبت کربن به نیتروژن، غلظت عناصر غذایی م
عالوه مدیریت صحیح زراعی و اعمال کشاورزي حفاظتی از جمله انتخاب تناوب زراعی مناسب، استفاده از کود سبز، 

ورزي حفاظتی کمک شایانی در حفظ و ارتقـاي کـربن آلـی     استفاده از بقایاي کاه و کلش محصوالت و انجام خاك
  .اند هایی که در ارتباط با مواد آلی خاك قرار دارند تعریف شده در زیر واژه. نماید یخاك م

اثر مستقیم ) C/N(کربن آلی، کربنی است که در مواد آلی موجود بوده و در نسبت کربن به نیتروژن  :کربن آلی
 . دارد

جانوري که در مراحل مختلف تجزیه به انواع مختلف ترکیبات کربنی موجود در باقیمانده گیاهی و یا  :ماده آلی
  . شود قرار دارند ماده آلی گفته می
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مواد تهیه شده از فرآوري ترکیبات با منشأ زیستی و یا ترکیبات فرآوري نشده گیاهی و حیوانی و  :کودهاي آلی
کودهاي . نامند یا پسماندهاي آلی واحدهاي فرآوري صنعتی که توسط تجزیه میکروبی یکنواخت شده را کود آلی می

درصـد و   10کربن آلی بیش از (آلی باید از نظر مواد اولیه و محتواي کربن آلی، خصوصیت آلی بودن را دارا باشند 
بایست حاوي مقادیر کافی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه باشند تا بـه   کودهاي آلی می). درصد 25ماده آلی بیش از 

درصد در  پنجبه صورت مجموع یا منفرد بیشتر از  K2Oو  N ،P2O5میزان عناصر غذایی (عنوان کود شناخته شوند 
این مواد ممکن است عناصر غذایی را فوراً در دسترس گیاه قرار ندهند ولی موجب افزایش حاصلخیزي ). ماده خشک

 . شوند خاك می

جـن خشـک و   این ترکیبات از اختالط کودهاي شیمیائی با مواد آلی مانند پیت، لیگنین، ل: معدنی -کود آلی
  .رودکودهاي معدنی به منظور افزایش سطح عناصر غذایی در این کودها به کار می. شوندغیره ایجاد می
هـاي گیـاهی یـا حیـوانی،      کمپوست به ترکیبی از ماده آلی که حاصـل تجزیـه تـدریجی باقیمانـده     :کمپوست

-لجن واحدهاي تصفیه فاضالب مـی پسماندهاي فضوالت حیوانی، ضایعات گیاهی، ضایعات کشتارگاهی و رسوبات 
 .شودباشد گفته می

هاي خاکی که از طریق هضـم و   پوسال به کمپوست تهیه شده توسط کرم کرم ):ورمی کمپوست(پوسال  کرم
مواد آلی هضم شده با اختالط با  ذرات ریز خاك . شودشود گفته میدفع فضوالت و دیگر پسماندهاي آلی ایجاد می

 . شودکوچک حاوي مقدار زیادي عناصر غذایی قابل دسترس گیاه می هاي موجب ایجاد دانه

عناصر غذایی و یا کاهش آفـات و  تأمین شود که از طرقی غیر از به ترکیباتی گفته می: هاي رشد آلی محرك
تواند شامل اسیدهاي هیومیک و فولویک، اسیدهاي گردند این مواد میزا موجب بهبود رشد گیاه میعوامل بیماري

 .هاي مختلف گیاهی و غیره باشد آمینه و مواد محرك استخراج شده از بافت

اي  شکل، کلوئیدي، تا حدودي پایدار به تجزیه میکروبی با ترکیب مولکولی پیچیده رنگ، بی ماده سیاه :هوموس
این ماده نسبت به تجزیه میکروبی تا حدودي مقاوم . است که محصول نهایی تجزیه میکروبی ماده آلی در خاك است

  .گرم بر سانتی متر مکعب دارد 45/0-2بوده و وزن مخصوص ظاهري کمی 
منشأ گیاهان خشکی تشکیل شده و با اسید هیومیک از تجزیه جزئی ترکیبات آلی آروماتیک  :سید هیومیکا

ایـن اسـید در   . آیـد  هاست بوجـود مـی  ها و برخی آنزیم شکل که محصول نهایی فعالیت باکتري رنگ بی از مواد تیره
 . نماید هاي خیلی اسیدي رسوب میهاي قلیایی محلول بوده و در محیطمحیط

هـاي مفیـد بـر روي بقایـاي      هاي طبیعی هستند که از فعالیت میکـروب  اسید فولویک مولکول :اسید فولویک
باشد و وزن مولکولی  هاي بازي محلول میهاي اسیدي و هم در محیطاین اسید هم در محیط. شود گیاهی ایجاد می

 .آن کمتر از اسیدهاي هیومیک است

. باشدهاي عامل آمینی نیز می یدهاي کربوکسیلی هستند که حاوي گروهاسیدهاي آمینه اس :اسیدهاي آمینه
نوع اسیدآمینه به عنوان واحدهاي سازنده مولکولی بسیاري از گیاهان و حیوانات شـناخته شـده    20تاکنون حدود 

  . است
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  مصرف کودهاي آلی در زراعت گندم

بـه عنـوان مثـال    . تـروژن و نـوع آن دارد  میزان مصرف کود آلی بستگی به درجه پوسیدگی، نسبت کربن بـه نی 
با درجه رسیدگی باال در خاکی بـا میـزان   ) پوسیده(میزان کود آلی قابل توصیه از منابع کود گاوي کمپوست شده 

تـن در هکتـار و کـود مرغـی      10-15تن در هکتار، کود گاوي تازه  15-20کربن آلی کمتر از یک درصد به مقدار 
استفاده از کودهاي مرغی در مزارع ممکن است خطر بروز نماتد را افزایش دهـد لـذا    .باشدتن در هکتار می 10-5

تـوان اسـتفاده   از کودهاي کمپوست زباله شـهري نیـز مـی   . بهتر است از کودهاي مرغی فرآوري شده استفاده نمود
مصـرف مـدنظر قـرار     باشد که در هنگامترین مسئله در انتخاب نوع و مقدار کود آلی قیمت این نهاده می مهم. کرد
  . گیردمی

اگر کود آلی نپوسیده باشد، بهتر است چند ماه قبل از مصرف با خـاك مخلـوط و بـا اعمـال رطوبـت مناسـب        
بهتـر  . توان همزمان با کشـت آن را مصـرف نمـود    اگر کود آلی درجه رسیدگی کافی داشته باشد می. پوسانده شود

کودهاي آلی گرانوله به طور معمول به علـت داشـتن   . مخلوط شوداست کود آلی در عمق مؤثر ریشه با خاك کامالً
کیلوگرم در هکتـار   300-600سازي و حالت گرانوله بودن به میزان  عناصر غذایی بیشتر به واسطه انجام عمل غنی

تـوان از میـزان مصـرف کودهـاي     مطالعات متعدد نشان داده است که با مصرف کودهاي آلی مـی . شوندمصرف می
میزان جایگزینی کودهاي شیمیایی در اثر مصرف کودهاي آلـی بسـته بـه نـوع عنصـر غـذایی و       . یی کاستشیمیا

  .درصد گزارش شده است 35تا  25میزان مصرف آن در خاك بین 
  

  تناوب زراعی و کود سبز
زیست براي هـر منطقـه شـرط اصـلی افـزایش      هاي حفاظت محیط انتخاب یک تناوب مناسب با تأکید بر جنبه

هاي متفاوت در توالی بـا   تناوب، کشت گیاهان مختلف با ویژگی. وري و پایداري تولید در درازمدت خواهد بود بهره
انتخـاب  . کند در میان سیستمهاي زراعی، تناوب نقش بسیار مهمی را در کشاورزي پایدار ایفا می. باشد یکدیگر می

ها، آفات و  ، به دلیل بهبود حاصلخیزي و کیفیت خاك، افزایش مواد آلی خاك، کاهش بیماريتناوب زراعی صحیح
  . شود هاي هرز و کاهش فرسایش باعث افزایش تولید می علف

منظـور از کـود سـبز،    . باشـد  کود سبز در تنـاوب زراعـی مـی    هاي افزایش ماده آلی خاك استفاده از یکی از راه
اثـر کـود سـبز بـر     . ن به خاك پس از رشـد کـافی و بـدون برداشـت محصـول اسـت      برگرداندن شاخ و برگ گیاها

در صورتی که از گیاهان تیره بقوالت به عنـوان کـود سـبز    . باشدخصوصیات فیزیکی خاك همانند کود حیوانی می
غذایی از طرف دیگر کود سبز با جذب و ذخیره مواد . گردد شده به خاك بر می استفاده شود، تمام نیتروژن تثبیت

نشان داده شده است که کشت شبدر شیرین به عنوان کود سـبز  . نماید ها جلوگیري می از شسته شدن آن در خود
هاي توسعه یافته و عمیق خود سبب انتقال فسفر از اعماق خاك به سطح خـاك شـده و در افـزایش     به دلیل ریشه

بـر  ) آللوپـاتی (بایستی اثرات منفـی   سبز می گیاه مورد استفاده به عنوان کود. حاصلخیزي خاك سطحی مؤثر است
اي زیادي داشـته باشـد   بوته باال و رشد سبزینه رشد محصول بعدي نداشته باشد، فصل رشد کوتاهی داشته، تراکم

پوشـش  . نمایـد تـأمین  کند، پوشش کامل خاك را نیـز  که مقدار زیادي ماده آلی به خاك اضافه می تا عالوه بر این
بنـابراین اهـداف کـود    . هاي هرز ضـرورت دارد  گیري از فرسایش خاك و بازداري از رشد علفکامل خاك براي جلو
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از گیاهـان تیـره بقـوالت     و در صورت اسـتفاده (توان در افزایش ماده آلی خاك، حفظ مواد غذایی خاك  سبز را می
هـاي هـرز خالصـه     ا علفهاي زیستی و مبارزه ب، جلوگیري از فرسایش خاك، ازدیاد فعالیت)افزایش نیتروژن خاك

  . نمود
چنانچه طول آیـش فصـلی موجـود بـراي     . تواند جایگزین آیش فصلی گردد کود سبز در سیکل تناوبی فقط می

نـوع آیـش فصـلی    . نماید، استفاده از کود سـبز طـی آن آیـش فصـلی مجـاز نیسـت       تولید یک محصول کفایت می
. شود به شـرایط اقلیمـی بسـتگی دارد   سبز جایگزین می که در شرایط کشت آبی توسط کود) زمستانه یا تابستانه(

 ماننـد چغندرقنـد، پنبـه، ذرت و سـیب    (شوند، گیاهـان وجینـی   در نواحی اقلیمی که با زمستان سرد مشخص می
در نـواحی اقلیمـی بـا    . توانـد توسـط کـود سـبز اشـغال گـردد       شوند و آیش زمستانه میدر بهار کاشته می) زمینی

مانند ذرت، پنبـه  (یا در بهار ) زمینی مانند چغندرقند و سیب(ن وجینی ممکن است در پائیز زمستان مالیم، گیاها
) اصـلی  عکـس دوران رشـد محصـول   (تواند محصولی تابستانه یـا پـائیزه   کاشته شوند و کود سبز می) و آفتابگردان

  . باشد
جمله خلر، لوبیا روغنی، انواع لوبیا، گیاهانی از . کودهاي سبز در بیشتر مواقع از گیاهان خانواده بقوالت هستند

یونجه به عنوان کـود  . گیرند قرار می چاودار، شبدر، جو و گندم سیاه به عنوان کود سبز در کشت آبی مورد استفاده
-اي به خاك برگردانده شود، بعضی از هدفشود، اما در صورتی که پس از حصول رشد کافی سبزینه سبز کاشته نمی

هاي فقیـر رشـد    گیاهانی مثل گندم سیاه، چاودار و شبدر ایرانی به خوبی در خاك. کندمیمین تأهاي کود سبز را 
  . باشندها مؤثر می کنند و در بهبود باروري و ساختمان خاكمی

چه درصد مواد خشـبی کـود سـبز     هر. گردانند گندم به خاك بر می کود سبز را حداقل دو هفته قبل از کاشت
در . تري از کاشت گندم به خاك برگردانده شود بایستی با فاصله زمانی طوالنیباشد، می کمتربیشتر و نیتروژن آن 

آالتی  بایستی ابتدا آنها را با ماشین شود می عنوان کود سبز استفاده می صورتی که از گیاهانی مثل یونجه یا شبدر به
 3کش مناسب خشک کرد و  و یا آنها را با علف مانند کولتیواتور پنجه غازي از پائین طوقه قطع نمود تا خشک گردند

غیر این صورت این گیاهان مجدداً رشد کرده و به  در. هفته بعد در وضعیت گاو رو بودن خاك، شخم زده شوند 4تا 
. گاه نبایستی کود سبز را به عنوان علوفه برداشت و یا مورد چراي دام قرار داد هیچ. صورت علف هرز در خواهند آمد

چـراي  . ل باعث خروج مواد غذایی از خاك شده و ممکن است رشد و عملکرد محصول بعدي را کاهش دهداین عم
شیمیائی کافی به خاك داده شود و  پذیر است که کوددام یا یک برداشت مختصر علوفه از کود سبز هنگامی امکان

  . سبز بدهد آیش فصلی موجود اجازه رشد مجدد و کافی را به کود
این گیاه، گرمسیري و تابستانه بوده و داراي نیـاز  . تواند به عنوان کود سبز مورد استفاده قرار گیرد ماش نیز می

هاي  ماش پس از سبز شدن به خشکی مقاوم بوده و در اراضی سبک و غنی از مواد آلی یا خاك. حرارتی زیادي است
اي در تناوب  بخشد از جایگاه ویژه می بود که ماش حاصلخیزي خاك را به  از آنجایی. شنی رسی تولید بیشتري دارد
در مواردي که از بقوالت به عنوان کود سبز استفاده شود بـه دلیـل تثبیـت زیسـتی     . زراعی با گندم برخوردار است

  .کیلوگرم در هکتار از میزان کود نیتروژنی مصرفی کاست 100توان تا  نیتروژن توسط این گیاهان می
  
  



 گواهی شدهدستورالعمل تولید گندم                                                                                                       52 

 
  هاي رشد گیاه  محركکاربرد اسیدهاي هیومیک و 

بسزایی در بهبود شرایط شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی خاك براي رشـد گنـدم ایفـا    تأثیر اسیدهاي هیومیک 
نـوع  . دهـد به عالوه کاربرد اسید هیومیک کارایی استفاده از عناصر غذایی از جمله فسفر را افـزایش مـی  . نمایدمی

این عمل شرایط سـبز شـدن و   . ال در زمان کشت گندم مصرف نمودتوان به صورت بذرممایع اسید هیومیک را می
دهـی و یـا قبـل از    زنی، سـاقه توان در زمان پنجهبه عالوه اسید هیومیک را می. بخشدجوانه زدن دانه را بهبود می

-هاي اسید هیومیک از طریق سیسـتم آبیـاري و محلـول    کاربرد محلول. ظهور خوشه همراه با آبیاري مصرف نمود
  .باشدپذیر میشی و یا مصرف بذر مال امکانپا

هاي دریایی در این بین، کاربرد اسیدهاي آمینه و عصاره جلبک. اند شده هاي رشد مختلفی معرفی تاکنون محرك
زنی به میزان کاربرد اسیدهاي آمینه در شرایط تنش سرمایی در زمان پنجه. به سزایی در رشد گیاه گندم داردتأثیر 

این ترکیبات در مقابله با . شودپاشی براي کاهش خسارت سرما توصیه میلیتر در هکتار به صورت محلول دوتا  یک
  . باشندهاي خشکی و یا شوري نیز قابل مصرف میشرایط تنش

  

  کاربرد کودهاي زیستی در زراعت گندم
شود کـه ترکیبـی    مانند اطالق می، مایع و یا در برخی موارد ژله )بیشتر پودري(هاي زیستی به مواد جامد کود

ها  که با جمعیت انبوه از یک یا چند نوع ارگانیسم مفید خاکزي و یا فرآورده متابولیک آن  است از یک ماده نگهدارنده
هـا   ترکیب و فرموله شده است و به منظور تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان و یا افـزایش رشـد و عملکـرد آن   

نواع متفاوتی از کودهاي زیستی امروزه در دنیا معرفی شده است که توسط زارعین براي کشـت  ا. شوند استفاده می
 .گیرد ویژه گندم مورد استفاده قرار می غالت به

  

  هاي  محرك رشد گیاه کودهاي زیستی حاوي باکتري
ده در کشـت  ترین انواع کودهاي زیستی قابل استفا هاي محرك رشد گیاه از مهم کودهاي زیستی حاوي باکتري

هایی مانند سودوموناس، فالوباکتریوم، باسیلوس، ازتوباکتر و آزوسپیریلوم از انـواع شـناخته    باکتري. باشندگندم می
طـور   هاي مختلف، بـه هاي محرك رشد گیاه بوسیله مکانیسم باکتري. باشند هاي محرك رشد گیاه می شده باکتري

  .دهند می مستقیم و یا غیرمستقیم رشد گیاهان را افزایش
هاي رشد  کننده هاي نامحلول، تولید تنظیم هاي مستقیم شامل تثبیت زیستی نیتروژن، حاللیت فسفاتمکانیسم

هـاي   از مکانیسـم . باشـند باشند که با اثرات مستقیم بر رشد گیاه سبب افزایش عملکرد گیاهان میها میو ویتأمین
-مکانیسم. ها و سیدروفورها اشاره کرد بیوتیک ید هیدروژن، آنتیتوان به خصوصیاتی مانند تولید سیانغیرمستقیم می

  .شوند هاي زنده و غیر زنده سبب بهبود رشد گیاهان می هاي غیرمستقیم با تعدیل اثرات منفی تنش
  

  نحوه مصرف کودهاي زیستی محرك رشد گیاه در گندم
این کودها . نوع فرموالسیون آنها داردمقدار و نحوه مصرف کودهاي زیستی محرك رشد گیاه  بستگی زیادي  به 

حسب نوع فرموالسیون هر کود نحـوه  . شوندبیشتر به شکل مایع و یا پودري و به ندرت به صورت گرانول تولید می
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  .باشدمصرف آن به شرح زیر می
  

  کودهاي زیستی محرك رشد گیاه با فرموالسیون مایع -الف
سپس متناسب با مقدار بذر مصرفی، . شود ل ظرف مناسب تمیزي میابتدا مقدار معینی از بذر داخ :بذر مال -1

شود تا از آغشته شدن کود زیستی مایع به آن اضافه شده و براي چند دقیقه محتویات ظرف به خوبی تکان داده می
در صـورت آمـاده   . در این شرایط بذرها براي کاشت آماده هسـتند . کلیه بذور به کود زیستی اطمینان حاصل گردد

) دور از نور مستقیم خورشید و ترجیحاً هواي سـرد و خشـک  (ها در مکان مناسب تمیزي نبودن شرایط کاشت، بذر
  . شود ساعت توصیه نمی 24نگهداري بذور در این شرایط بیش از . شوند نگهداري می

کیلـوگرم بـذر   در مورد گندم به ازاي هر یـک  . مقدار کود زیستی مایع مصرفی بستگی به میزان و نوع بذر دارد
تحقیقات مؤسسه هاي اخیر انجام شده در  نتایج آزمایش. گردد لیتر از مایه تلقیح مایع توصیه می میلی 20-30کاربرد 

توانـد بطـور    به مقدار یک لیتر در هکتـار مـی  ) فالویت(خاك و آب نشان داده است کاربرد کود زیستی ویژه گندم 
  . گردد درصد 10متوسط سبب افزایش عملکرد گندم تا 

هـاي محـرك رشـد گیـاه      هاي اخیر نشان داده است کاربرد بـاکتري هاي سالنتایج آزمایش :پاشیمحلول -2
براي این کار . پاشی داراي اثرات مثبتی در رشد و عملکرد گیاهان زراعی و از جمله گندم شده استصورت محلول به

پاشی بطور معمول محلول. شود پاشی مزرعه کالیبره میابتدا با استفاده از یک سمپاش مقدار آب مصرفی براي محلول
بنابراین با توجه به سطح سبز مزرعه، مقدار کود زیستی مصرفی متفاوت خواهد . شود در دو تا سه مرحله توصیه می

بـر اسـاس جمعیـت    . بایستی کود مـورد نظـر رقیـق گـردد     پاشی، به لحاظ اقتصادي قطعاً میدر روش محلول. بود
بهتر است از کودهاي بیولوژیک با جمعیت . باشد سازي تا صد بار نیز مجاز می مؤثر موجود در کود رقیق نریزجاندارا

پاشی بهتر است در هنگام محلول. و انواعی که بیش از دو ماه از تاریخ تولید آنها گذشته باشد استفاده نشود 107پایه 
واج ماوراءبنفش نور خورشید، از فرصت کـافی بـراي   غروب آفتاب صورت گیرد تا ضمن جلوگیري از اثرات منفی ام

  . نفوذ به بافت گیاهی برخوردار باشد
  کود آبیاري

، مقدار معینی از اي و یا بارانیههرگونه آبیاري مانند قطر در این روش در صورت وجود تاسیسات آبیاري اعم از
ها نیز قبل از ورود در سایر آبیاري. خواهد شد هاي اولیه آب تزریق و در کل مزرعه پخشکود در مخازن و یا ورودي

مقدار کود مصرفی . اي با آب مخلوط و به زمین منتقل خواهد شدآب به زمین مقدار معینی از آن در حوضچه
  . بستگی زیادي به، سطح زمین، قیمت و جمعیت میکروارگانیسم موثر موجود در کود دارد

  
  فرموالسیون پودريکودهاي زیستی محرك رشد گیاه با  -ب

همچنین این کودها براي استقرار بهتر . میزان مصرف کودهاي زیستی پودري نیز بستگی به میزان و نوع بذر دارد
هاي معتبر در فرموالسیون خود از  بعضی از کمپانی. باشندنیازمند به استفاده از یک ماده چسباننده می ،بر روي بذر

در نتیجه در خصوص این کودها نیازي به ماده چسباننده وجود ندارد؛ ولی بیشتر  اند و مواد چسباننده استفاده کرده
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کننده را به استفاده از ماده چسباننده  ها یا در کنار کود خود این ماده چسباننده را قرار داده و یا مصرفتولیدکننده

  .کنندراهنمایی می
سپس . شود به داخل ظرف مناسب تمیزي منتقل می به منظور تلقیح بذر با کودهاي پودري ابتدا بذر مورد نیاز

متناسب با مقدار بذر درون ظرف، مقدار مشخصی از محلول ماده چسباننده به آن اضافه شده و به خـوبی بهـم زده   
پس از اطمینان کافی از چسبناك بودن کلیه بذور، کود زیستی اضافه شده و مجـدداً بـه خـوبی بهـم زده     . شودمی
و سپس ) در سایه و در سطح تمیز(امکان بهتر است قبل از کشت بذرها اندکی هوا خشک شده در صورت . شود می

  .کشت شوند
 چهاردرصد شکر،  20درصد صمغ عربی،  40محلول . شود استفاده میمختلفی براي چسبناك کردن بذور از مواد 

باشد چرا که اگر  مقدار مواد چسباننده مصرفی بسیار مهم می. باشند اي از این مواد می درصد متیل اتیل سلولز نمونه
ماده چسباننده بیش از نیاز اضافه گردد موجب چسبیدن بذرها به یکدیگر شده و در حالتی که کمتر از نیاز اضـافه  

لیتر محلول چسباننده و  میلی 20-30در مورد گندم کاربرد . ادگردد مقدار کود اندکی را بر روي خود جاي خواهد د
  . گرددگرم مایه تلقیح پودري توصیه می 30حدود 

  

  هاي اکسیدکننده گوگرد کودهاي زیستی حاوي باکتري
گوگرد در . باشدصورت سولفات می گوگرد از عناصري است که در خاك وجود داشته ولی فرم قابل جذب آن به

افـزودن گـوگرد بـه    . هاي شور و قلیایی کاربرد دارد محصول اثر داشته و همچنین در اصالح خاكکمیت و کیفیت 
هـاي   ساز نبوده و الزم اسـت بـا کـاربرد بـاکتري     ها در بیشتر موارد به دلیل اکسیداسیون کند این عنصر چاره خاك

درند با اکسید کردن گوگرد عنصري ها قا این باکتري. ویژه تیوباسیلوس سرعت بیشتري یابد اکسیدکننده گوگرد  به
از طرف دیگـر ایـن اکسیداسـیون سـبب کـاهش      . افزوده شده به خاك، سبب قابل جذب شدن آن براي گیاه شوند

مایه تلقـیح  . دهدموضعی اسیدیته خاك شده و قابلیت جذب عناصري مانند فسفر، روي، آهن و مس را افزایش می
کیلوگرم گوگرد باید یک کیلوگرم مایـه   50شود و به ازاي  دري تهیه میهاي تیوباسیلوس بیشتر به شکل پو باکتري

در حال حاضر پاالیشگاه گاز خانگیران اقدام به تولید گوگرد بنتونیتی .  تلقیح تیوباسیلوس قبل از کشت مصرف نمود
ـ    پاستیلی به فرم عدس نموده است که به سرعت در خاك پخشیده می ه سـایر  شود و از کـارایی بـاالتري نسـبت ب

  .هاي گوگرد برخوردار است فرم
  

  کودهاي زیستی حاوي قارچ هاي میکوریزي
. باشند، انواع حاوي قارچ هاي میکوریزي میگروه دیگري از کودهاي زیستی با قابلیت کاربرد در کشت گندم

و کود را هاي همزیست با گیاه میزبان از طریق افزایش سطح جذب ریشه کارایی مصرف آب این میکروارگانیسم
خشکی، (و تنش هاي غیر زنده ) بیمارگرهاي ریشه(هاي زنده افزایش داده باعث ارتقاء مقاومت گیاه در برابر تنش

هاي زیستی میتوان مصرف کودهاي از آنجائیکه با مصرف این نوع از نهاده. شوندمی...) شوري، تراکم خاك و 
این نوع از کودهاي زیستی بسیار مناسب براي تولید محصول سالم شیمیایی و بویژه انواع فسفره را کاهش داد، لذا 

کودهاي زیستی میکوریزي به صورت پودري و با قابلیت استفاده به صورت بذر مال در کشور تولید شده . باشندمی
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روش مصرف این نوع از کودهاي زیستی . باشدو توصیه مصرف آنها به میزان دو درصد وزن بذر براي گندم می
این امکان وجود دارد که کودهاي زیستی حاوي . هاي محرك رشد پودري استقا مشابه انواع حاوي باکتريدقی

هاي محرك رشد و انواع حاوي قارچ هاي میکوریزي را به صورت همزمان و به شیوه بذر مال مورد میکروارگانیسم
 .استفاده قرار داد

  

  زي حفاظتیمدیریت حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاه گندم در کشاور
حفظ مقدار کافی بقایاي ) ، بو بهم زدن سطح خاك ورزي کاهش مقدار خاك) کشاورزي حفاظتی مبتنی بر الف

رعایت تناوب مناسب، ضمن ملحوظ نمودن جوانب اقتصادي اجتماعی در پذیرش آن ) گیاهی بر روي سطح زمین، ج
لیکن به منظور نهادینه شدن کشاورزي حفاظتی، ورزي بوده است  در سالیان گذشته بیشتر توجه به خاك. باشد می

عناصر تأمین هاي حفاظتی،  ترین مسائل در سامانه یکی از مهم. باشدتر میدیگر اصول نیز نیازمند توجهی جدي
  . باشدغذایی براي گیاهان به مقدار الزم در زمان مناسب توأم با جایگذاري صحیح می

شخم با (ورزي مرسوم  ي موفقیت جایگزینی کشاورزي حفاظتی با خاكبطور کلی وجود شرایط زیر در مزرعه برا
  . باشدمؤثر می...) گاوآهن برگرداندار و 

 مقدار مواد آلی خاك باالتر از یک درصد  
 رسی موفقیت امر بسته به  -هاي سنگین نظیر رسی و لومخاك بافت خاك لومی و سبک، بدیهی است در

 و نوع آن و نفوذپذیري خاك داردمیزان مواد آلی خاك، وجود ساختمان 

 هاي رسوبی به طور معمول دشت(ك عمق زیاد خا( 

 عدم وجود سخت الیه در خاك 

 نفوذپذیري مناسب(کشی طبیعی خاك وجود زه( 

 عدم محدودیت شوري خاك و آب 

  درصد سطح توسط کاه و کلش و بقایاي پوششی محصول قبلی  30پوشش حداقل 

 عه، بدیهی است در صورت تجمع بیش از حد کلش در برخی نقاط در یکنواختی توزیع کلش در سطح مزر
مزرعه نه تنها با ایجاد مزاحمت براي دستگاه، یکنواختی و کشت بذر دچار مشکل شده بلکه این امر سبب 

 .شود هاي زرد ناشی از کمبود نیتروژن در سطح مزرعه طی دوره رشد گیاه می ایجاد لکه
  

  کاربرد نیتروژن
حالتی که ورزي حداقل در  خاکورزي و یا خاك مصرف نیتروژن در طول رشد گیاه در سیستم کشت به صورت بی

مانده است، با دو هدف عمده به از بقایاي گیاهی کشت قبلی در سطح مزرعه باقی) درصد 40تا  30حدود (بخشی 
  :گیرد شرح زیر صورت می

لش و برگرداندن آن به خاك سبب افزایش مواد آلی کاربرد ک :مصرف نیتروژن براي بقایاي گیاهی - 1
مفید خاك، افزایش راندمان مصرف کودهاي شیمیایی، عملکرد کمی و کیفی محصول و  ریزجاندارانخاك، 
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در حالی که سوزاندن کلش در مزرعه موجب کاهش مواد آلی، کاهش حاصلخیزي خاك و . گردد رطوبت خاك می

خاك، سفت شدن خاك، شور شدن تدریجی خاك و در نهایت تولید محصول کاهش جمعیت ریزجانداران  مفید 
بقایا، نسبت کربن ) C/N(میزان نیتروژن مورد نیاز با توجه به نسبت کربن به نیتروژن . شود گندم در بلندمدت می

 کننده، درصدي از بقایا که در مدت زمان مشخص توسط ریزجانداران تجزیه تجزیه ریزجاندارانبه نیتروژن 
از آنجا که . گیرد قابل تجزیه است، صورت می ریزجاندارانشوند و درصدي از کربن موجود در بقایا که توسط  می

بوده و در شرایط  120جز کلش برنج که حدود  به(نسبت کربن به نیتروژن در بقایاي کلش برخی گیاهان زراعی 
 60اي حدود  نظیرگندم و ذرت دانه) تر است معمول و به دلیل ترکیب خاص خود نسبت به تجزیه میکروبی مقاوم

باشد، لذا براي تجزیه بقایا و جلوگیري از بروز مشکل کمبود نیتروژن به دلیل وجود بقایا الزم است به  می  80تا 
کیلوگرم در  30کیلوگرم در هکتار اوره، و براي بقایاي ذرت، مقدار  35ازاي هر تن کلش گندم و یا جو، مقدار 

کیلوگرم اوره و براي بقایاي گیاهی سبزي و صیفی نظیر  25بقایاي پنبه و آفتابگردان مقدار هکتار اوره، 
کیلوگرم در هکتار اوره  20زمینی، پیاز،گوجه، خیار و سایر بقایاي گیاهی غیر خشبی و عمدتاً برگی مقدار  سیب

از ) کاه و کلش(بقایاي گیاهی  تعیین میزان. مازاد بر نیتروژن مورد نیاز گیاه در طول دوره رشد، مصرف گردد
آوري و توزین کلش در سطح یک تا دو متر مربع در دو یا سه تکرار و تبدیل آن به سطح یک هکتار  طریق جمع
شده از سطح یک مترمربع از  آوري به عنوان مثال در صورتی که میانگین مقدار کاه و کلش جمع. گیرد صورت می

 دو، میزان کاه و کلش موجود در سطح یک هکتار، )درصد پوشش سطح 30 با فرض(کیلوگرم باشد  2/0اي  مزرعه
در این شرایط، میزان اوره مورد نیاز جهت پوسیدن بقایا و جلوگیري از بروز مشکل براي گیاه از . تن خواهد بود

درصد  50تا  40گونه است که  نحوه مصرف نیز به این. کیلوگرم در هکتار خواهد بود 70نظر تغذیه نیتروژن، 
گیرد و مابقی در دو نوبت به  نیتروژن محاسبه شده همزمان با کشت در سطح مزرعه توزیع و آبیاري صورت می
  .شود همراه مصرف سرك نیتروژن به سرجمع کود مورد نیاز در هر نوبت سرك اضافه می

تن کلش که به خاك با توجه به اینکه نسبت کربن به نیتروژن در کلش غالت زیاد است، بهتر است به ازاي هر 
 40مقدار نیتروژن اضافی نبایستی بیش از  . کیلوگرم کود اوره به همراه آن مصرف شود 20- 30شود، اضافه می

اگر . به توصیه در شرایط معمول اضافه نمود) کیلوگرم در هکتار اوره 90معادل حدود (کیلوگرم نیتروژن در هکتار 
 50حدود (ده شود، بایستی مصرف نیتروژن مقدار کمتري افزایش یابد نیتروژن به صورت نواري در زیر بذر استفا

ورزي  هاي با بافت سبک و مصرف نواري نیتروژن بایستی به همان مقدار مصرف در خاك در خاك). درصد کمتر
  . سال مقدار نیتروژن مصرفی کاهش خواهد یافت 10تا  5البته بعد از . معمول استفاده شود

با توجه به اینکه انتظار بر آن است تا در  :منظور فراهم نمودن رشد مطلوب گیاهمصرف نیتروژن به  - 2
ورزي ورزي حداقل، میزان عملکرد حداقل به اندازه عملکرد حاصل در سیستم خاك خاکورزي و خاك سیستم بی

  .ورزي به شرح زیر است در هر روش خاكنیتروژن مرسوم باشد، نحوه و میزان مصرف 
  

  )کشت مستقیم(زي ور بی خاك -الف
درصد کل نیتروژن برآورد شده براي طول دوره رشد به صورت پایه و همزمان با کاشت توسط  20در این روش،

کل نیتروژن به عنوان مثال اگر . دستگاه کارنده در زیر و کنار بذر همراه با سایر کودهاي مورد نیاز جایگذاري گردد
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کیلوگرم در  80درصد این مقدار، معادل  20هکتار باشد در این صورت کیلوگرم در  400برآورد شده بر حسب اوره 
  .هکتار خواهد بود که الزم است در این مرحله به طریق جایگذاري مصرف گردد

یا اوره کل نیتروژن درصد  25به میزان ) تقسیط اول( همزمان و یا قبل از آبیاري نوبت سوم نیتروژن مصرف 
 400کل برآورد شده بر حسب اوره نیتروژن به عنوان مثال در صورتی که . باشد برآورد شده براي دوره رشد می

کیلوگرم در هکتار خواهد بود که الزم است در این  100درصد آن معادل  25کیلوگرم در هکتار باشد، در این صورت 
  .مرحله مصرف گردد

زنی گندم یا مرحله رشد رویشی جهدرصد نیتروژن یا اوره کل برآورد شده براي دوره رشد در زمان پن 25مصرف 
کیلوگرم در هکتار باشد، در این  400کل برآورد شده بر حسب اوره نیتروژن به عنوان مثال در صورتی که . گیاه

  .کیلوگرم در هکتار خواهد بود که الزم است در این مرحله مصرف گردد 100درصد آن معادل  25صورت 
ه قبل از گلدهی گیاه به طور مثال براي گندم در مرحله متورم شدن در مرحل) درصد 30(نیتروژن مصرف مابقی 

  .)تقسیط سوم(ساقه و یا همزمان با ظهور خوشه 
ها به همراه آب آبیاري  بهترین روش مصرف کودهاي نیتروژنی از جمله اوره با توجه به حاللیت زیاد آن :نکته

شکه آب حل گردد و در زمان دوم آبیاري با آب مخلوط و به این ترتیب که کود مورد نیاز براي مصرف در ب. باشد می
ساعت آبیاري بدون کود انجام  2ساعت باشد،  4به طور مثال اگر زمان الزم براي آبیاري قطعه زمینی . استفاده شود

شیر بشکه در مسیر آب باز شود تا مخلوط آب و کود به طور یکنواخت در ) ساعت 2(مانده  شود و در زمان باقی
  . کرت و تا عمق مؤثر توسعه ریشه توزیع گرددسطح 

  
  ورزي کم خاك -ب

به صورت پایه ) اوره(نیتروژن ورزي براي کشت استفاده گردد، مصرف کود  در شرایطی که از سامانه کم خاك
) اشاره شده در باال(اضافه بر آنچه که جهت پوسیدن بقایا ) خاك آب(یا قبل از آبیاري نوبت اول ) همزمان با کشت(

  . شود به آن اشاره گردید، توصیه نمی
 هاي زراعی کمتر از یک درصد بوده و از طرفی حد از آنجا که به طور معمول میزان مواد آلی در بیشتر خاك

نیتروژن درصد کل  35باشد، لذا زنی گندم میفاصل زمانی بین آبیاري نوبت دوم و سوم  مصادف با مرحله پنجه
 . مصرف گرددنیتروژن برآورد شده براي تمام دوره رشد با آبیاري نوبت دوم به عنوان اولین سرك 

در شرایطی که گندم در اواخر ) در اسفندماه و یا اوایل فروردین ماه(در آبیاري پس از دوران سرما و یخبندان 
برآورد شده براي کل دوره رشد به عنوان سرك دوم ) اوره(نیتروژن درصد  30زنی و یا تکمیل آن است، مرحله پنجه

مورد نیاز براي کل فصل رشد با ) خالص(نیتروژن به عنوان مثال اگر مقدار . بایستی در این مرحله  مصرف گردد
کیلوگرم  60درصد این مقدار یعنی  30کیلوگرم در هکتار باشد،  200توجه به شرایط منطقه و عملکرد مورد انتظار 

باید در این مرحله مصرف گردد که این مقدار در قالب کود اوره و با توجه به درصد خلوص  نیتروژنهکتار  در
ها در مرحله رشد  براي سایر زراعت. کیلوگرم در هکتار خواهد بود 130مقدار ) درصد 46(در کود اوره  نیتروژن

  .شودرویشی گیاه نوبت سرك دوم بر اساس درصد فوق مصرف می
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در مرحله متورم شدن ساقه گندم و یا همزمان با ظهور خوشه و یا قبل از ) درصد 35( نیتروژنابقی مصرف م

  .باشدمرحله گلدهی گیاه می
خاکورزي،  در شرایط کشت با سیستم بی. براي مناطق دیم نیترات آمونیم است نیتروژنیترین نوع کود  مناسب

کیلوگرم اوره  65ت عدم دسترسی به نیترات آمونیم مقدار کیلوگرم نیترات آمونیم یا در صور 80مصرف مقدار 
 80در بهار و هنگام انتظار بارندگی نیز مقدار . شودصورت جایگذاري در زیر و کنار بذر همزمان با کشت توصیه می به

  .صورت سرك در سطح مزرعه توزیع گردد کیلوگرم اوره به 65کیلوگرم نیترات آمونیم و یا 
کیلوگرم  40کیلوگرم در هکتار اوره یا  30در این حالت مقدار  :براي پوسیدن کاه و کلش مورد نیاز نیتروژن

درصـد آن پـس از انجـام کشـت بایسـتی       50باشد کـه   در هکتار نیترات آمونیم به ازاي هر تن کلش مورد نیاز می
جمع کود مورد استفاده صورت دستی یا دستگاه سانتریفوژ پشت تراکتوري، در سطح مزرعه توزیع و مابقی به سر به

  .گردد طور یکنواخت در سطح مزرعه توزیع می اضافه و به) هنگام بهار(در مرحله سرك 
  

  کاربرد فسفر 
  )ورزي بی خاك(کشت مستقیم   -الف

گرم بر کیلوگرم و مصرف کود به روش جایگذاري باشد، میلی 15در صورتی که فسفر قابل جذب خاك کمتر از 
گرم بر  میلی 15(گرم فسفر قابل جذب کمتر از حد فوق  به ازاي هر یک میلی) لومی(متوسط هاي با بافت  در خاك
کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل  10هاي با بافت سبک مقدار کیلوگرم در هکتار و درخاك 15مقدار ) کیلوگرم

عنوان مثال در صورتی که فسفر به . شود یا فسفات آمونیم توسط دستگاه کارنده در زیر و کنار بذر جایگذاري می
باشد در این ) لوم(گرم بر کیلوگرم باشد و بافت خاك نیز متوسط  میلی 10قابل جذب خاك در مزرعه مورد نظر، 

  .کیلوگرم در هکتار خواهد بود 75صورت مقدار کود فسفاتی مورد نیاز 
    

  ورزي  کم خاك -ب
هاي با بافت متوسط  در خاك. رم بر کیلوگرم باشدگ  میلی 15در صورتی که فسفر قابل جذب خاك کمتر از 

کیلوگرم در هکتار و  30مقدار ) گرم بر کیلوگرم میلی 15(گرم کمتر از حد فوق  به ازاي هر یک میلی) لومی(
به . کیلوگرم در هکتار سوپر فسفات تریپل یا فسفات آمونیم مورد نیاز است 20درخاکهاي نسبتاً سبک بافت مقدار 

گرم بر کیلوگرم باشد و بافت خاك  میلی 10در صورتی که فسفر قابل جذب خاك در مزرعه مورد نظر، عنوان مثال 
کیلوگرم در هکتار خواهد بود که بایستی به  150باشد در این صورت مقدار کود فسفاتی مورد نیاز ) لوم(نیز متوسط 

ورزي در سطح مزرعه توزیع و سپس  روش دستی و یا دستگاه کودپاش سانتریفوژي قبل از هر گونه عملیات خاك
  .ورزي با خاك مخلوط گردد توسط ادوات خاص خاك

ورزي امکان کشت مکانیزه وجود دارد در این  سازي زمین با ادوات کم خاك در صورتی که پس از آماده: نکته
مقادیر فوق همان بدیهی است میزان کود فسفاتی مورد نیاز به جاي . حالت نیز از روش جایگذاري کود استفاده شود

  .مصرف گردد) بند الف(خاکورزي یعنی معادل نصف مقادیر فوق مقادیر اشاره شده در روش بی
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گرم ، به ازاي هر یک میلی)گرم بر کیلوگرممیلی 9حدود (با توجه به حد بحرانی فسفر خاك در مناطق دیم 
سوپرفسفات تریپل و یا فسفات آمونیم به روش کیلوگرم در هکتار  20فسفر قابل جذب کمتر از مقدار فوق، میزان 

کیلوگرم در هکتار سوپرفسفات  50در صورتی که آزمایش خاك انجام نشده باشد، مقدار . جایگذاري مصرف گردد
  .تریپل و یا فسفات آمونیم به صورت جایگذاري مصرف گردد

  
  کاربرد پتاسیم

  )ورزي خاكبی( کشت مستقیم -الف
گرم بر کیلوگرم باشد، به ازاي هر واحد کمتر از مقدار   میلی 200جذب خاك کمتر از  درصورتی که پتاسیم قابل

به عنوان مثال در . کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم مصرف گردد5/1هاي با بافت متوسط، میزان  فوق در خاك
این صورت الزم است گرم بر کیلوگرم باشد، در  میلی 200صورتی که پتاسیم قابل جذب خاك در مزرعه مورد نظر 

  .کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم توسط دستگاه کارنده، زیر و کنار بذر جایگذاري گردد 120مقدار 
  

   ورزي کم خاك -ب
گرم بر کیلوگرم باشد، به ازاي هر واحد کمتر از مقدار   میلی 200درصورتی که پتاسیم قابل جذب خاك کمتر از 

به . مصرف گردد) کلرور پتاسیم(میزان سه کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم هاي با بافت متوسط،  فوق در خاك
گرم بر کیلوگرم باشد، در این  میلی 200عنوان مثال در صورتی که پتاسیم قابل جذب خاك در مزرعه مورد نظر 

سط دستگاه به روش دستی و یا تو) کلرور پتاسیم(کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم  240صورت الزم است مقدار 
  .ورزي در سطح مزرعه توزیع گردد کودپاش سانتریفوژي قبل از هر گونه عملیات خاك

ورزي امکان کشت مکانیزه وجود دارد در این حالت نیز  سازي زمین با ادوت کم خاك در صورتی که پس از آماده
جاي مقادیر فوق همان مقادیر بدیهی است میزان کود پتاسیمی مورد نیاز به . از روش جایگذاري کود استفاده شود

  .مصرف گردد) بند الف(ورزي خاكاشاره شده در روش بی
  

  مصرف کاربرد عناصر کم
  ورزي مرسـوم   مصرف بر اسـاس آزمـون خـاك مطـابق بـا جـداول توصـیه کـودي در شـرایط خـاك           عناصر کم

ها و مشکالت جذب عناصر  خاكاي گیاه در بعضی از با توجه به توسعه محدود سیستم ریشه. بایست مصرف شوندمی
زنی و دیگري مصرف به همراه اوره در دو نوبت یکی در اواسط دوران پنجه مصرف از خاك توسط گیاه، عناصر کم کم
در هزار اوره در هکتار  پنجمصرف و  در هزار عناصر کم پنجدهی و ظهور خوشه با غلظت فاصل بین مرحله ساقه حد

مصرف به صورت بذرمال نیز  مصرف کودهاي حاوي عناصر کم. شود توصیه می) صددر هزار یا یک در 10مجموعاً (
  . باشددر این شرایط قابل توصیه می
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  کاربرد کودهاي بیولوژیک

هاي رشد  و یا محرك) هاي آزادزي نیتروژن کننده تثبیت(بذر مال و یا تلقیح بذر با ترکیبات حامل نیتروژنوباکتر 
نظیر نیتروکسین و یک ) براي ترکیبات مایع(با ترکیبات فوق به میزان یک تا دو لیتر  آغشته کردن بذر هنگام کشت

 .تواند اثرات مثبتی بر رشد گیاه بر جاي گذارد در هکتار می) براي ترکیبات جامد(تا دو کیلوگرم 

 بر اساس مراحل رشد گندم در جدول تقویم مصرف  انواع کودها با توجه به مطالب ذکر شده در باال، خالصه  
   .ها مراجعه نمود آورده شده است که براي توصیه کودي می توان به آن 26
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  تقویم کوددهی گندم منطبق بر مراحل فنولوژیکی -  26 جدول

  نوع کود

  مراحل رشد فنولوژیک
 دومین آبیاري  قبل از کشت

  شروع 
 زنیپنجه

- تکمیل پنجه
 زنی

 دهیساقه
  قبل از ظهور

 خوشه
شیري یا خمیري   بنديدانه

  ها شدن دانه
  درصد 30    کود نیتروژنی

  توصیه شده
درصد  40

 توصیه شده
 درصد توصیه 30

 پاشیمحلول پاشیمحلول  شده

درصد توصیه ترجیحاً به  100  کود فسفري
              صورت نواري

درصد توصیه ترجیحاً به  100  کود پتاسیمی
                صورت نواري

     پاشیمحلول پاشیمحلول    مصرف خاکی- بذرمال کودهاي حاوي عناصر ریزمغذي
  کودآبیاري    کودهاي قابل حل با پتاسیم باال

- محلول پاشی
 پاشیمحلول  کودآبیاري

    پاشیمحلول   کودآبیاري  کودهاي قابل حل با فسفر باال

توسط دیسک با خاك مخلوط  کودهاي آلی
        شود

         بذرمال  کودهاي زیستی
    پاشیمحلول   کودآبیاري بذر مال اسیدهاي هیومیک

     پاشیمحلول پاشیمحلول   هاي رشد گیاهی محرك
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  گندمدر ) عناصر سنگین(ها مدیریت کاهش آالینده -8
اما باال بودن آنها بیش از حدود مجاز . هاي متفاوتی وجود دارندها بطور طبیعی در غلظتفلزات سنگین در خاك

باال . باشدها میشناسی و ژئوشیمی کانیها و ساختار زمینهاي انسانی است و یا ناشی از ویژگییا ناشی از فعالیت
ز حد مجاز بدلیل استنشاق، تماس پوستی، بلع مستقیم و جذب توسط گیاهان و بودن غلظت فلزات سنگین ا

آلودگی خاك براي کاربري کشاورزي ) استاندارد(لذا مقدار حد مجاز . باشداستفاده از آنها براي انسان خطرآفرین می
ن نکته شایان ذکر ای. آمده است 27زیست تهیه و ارائه گردیده است که در جدول توسط سازمان حفاظت محیط

و نه بخش قابل (گرم در کیلوگرم به صورت کل توجه است که مقدار فلزات سنگین ذکر شده بر حسب میلی
  . گرددهاي مختلفی باعث تغییر غلظت فلزات سنگین در خاك میفعالیت. باشدمی) استفاده

  
  حفاظت محیط زیست سازمان استاندارد  ها براساسحداکثر مجاز فلزات سنگین در خاك - 27جدول 

   )میلی گرم بر کیلوگرم(
  عنصر پیشنهادي سازمان محیط زیست ایران

 آرسنیک 40
 بور - 
 بریلیوم 5
 کادمیم 5
 کبالت 50
 کروم 110
 مس 200
 فلوئور 300
 جیوه 7
 مولیبدن 40
 نیکل 110
 سرب 75
 آنتیموان 10
 سلنیوم 4

 وانادیوم 200
 روي 500

  
  :توان در عبارت ساده زیر بیان نمودجرمی فلزات سنگین در خاك را می بطور کلی توازن

M total = (MP+MA+MF+Mag+Mow+Mip)-(Mcr-Ml) 
  

هاي نهاده agمنابع کودي،  fهاي اتمسفري، نشست aمواد مادري،  pهاي فلز سنگین و اندیس  Mدر این عبارت 
  . باشدآبشویی می lبرداشت توسط گیاه،  crهاي معدنی، آالینده ip پسماندهاي آلی، owشیمیایی کشاورزي، 
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چندان که به آنها عناصر . دارند هاي بسیار کمیغلظت ،مادري فلزات سنگین حاصل از هوادیدگی مواد
البته در برخی . در مقادیر سمی نیستند معموالً شده و گفته) میلی گرم در کیلوگرم 1000غلظت کمتر از (1کمیاب

  .داراي غلظت باالیی هستندتولوژي آنها یشناسی و ویژگی لمناطق به دلیل ساختار زمین
غلظت فلزات سنگین در برخی  ،و بهم زدن تعادل موجود در چرخه عناصر و فلزاتانسان هاي البته در اثر فعالیت

سالمتی انسان، گیاهان و جانوران، اکوسیستم و دیگر براي متعددي را ها به مقداري افزایش یافته که مشکالت خاك
  .نمایدایجاد می هامحیط

هاي هاي بشري بیشتراز جریانافزایش غلظت و انباشتگی فلزات سنگین ناشی از فعالیت عالوه بر آن که معموالً
و فراهمی زیستی بیشتري نسبت به تحرك انسان داراي هاي منابع فلزات سنگین ناشی از فعالیت. باشدطبیعی می

  .شودترین منابع افزایش فلزات سنگین به خاك بیان میدر زیر تعدادي از مهم. منابع لتیوژنیک و پدوژنیک دارد
  

گیاهان براي رشد و نمو . رودمهم انسان بر روي خاك به شمار میتأثیر از نظر تاریخ کشاورزي اولین  :کودها -1
و کم مصرف ) نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد(ازمندند تا عناصر پرمصرف و تکمیل چرخه زندگی نی

هستند که برخی از آنها همانند روي، منگنز، آهن، نیکل، مس، ) ور، منگنز، آهن، مس، مولبیدن، نیکل و کلربروي، (
ها از طریق مصرف برگ عناصر ضروري بایستی به خاك و یا. گردندجزء فلزات سنگین محسوب می) مولبیدن

هر ساله مقادیر قابل توجهی از انواع کودهاي . نماید تولیدرا تا بتواند گیاه سالمی شوند تأمین برگپاشی براي گیاه 
این . گیردحاوي عناصر مورد نیاز گیاهان از طریق خاکی یا برگپاشی در اراضی کشاورزي مورد استفاده قرار می

به عنوان مثال استفاده از کودهاي فسفاتی مقادیري از . باشندزات سنگین هم میکودها حاوي مقادیر کمی از فل
آلوده نشوند بایستی از این عوامل آالینده ها از نظر براي آن که خاك. کادمیم و سرب را به خاك اضافه می نمایند

با شکل . منابع کودي مناسبی استفاده نمود براي این منظور استانداردهاي انواع مواد کودي تهیه و تدوین شده است
تحقیقات خاك وآب انواع مواد کودي از دو جهت عمده مورد مؤسسه گیري دفتر ثبت و کنترل کیفی مواد کودي در 

هاي کودها و دوم رعایت غلظت مجاز فلزات سنگین حتوي با برچسب روي بستهاول تطابق م. گیرندبررسی قرار می
بایستی کودهاي مورد استفاده داراي شماره  لذا براي تولید محصوالت گواهی شده الزاماً. در انواع مواد کودي است

 یا ارسال شماره ثبت به شماره پیامک و www.kswir.irاین امر از طریق مراجعه به پایگاه . ثبت مواد کودي باشند
گردد که استفاده از مواد کودي فاقد شماره ثبت باعث عدم مجدداً یادآوري می .باشدقابل حصول می 3000646424

مقدار مجاز فلزات سنگین در مواد کودي بر  4 در پیوست .ها خواهد شدو دریافت نشان حد مجاز آالیندهتأیید 
  . شیوه نامه ثبت مواد کودي آمده است اساس
 
هاي قابل توجه فلزات سنگین بودند استفاده هاي مختلفی که حاوي غلظتکشدر گذشته آفت :هاآفت کش - 2

در حال . هاي حاوي مس، جیوه، منگنز، سرب و روي در گذشته را ذکر نمودکشتوان به قارچاز جمله می. شدندمی
-کش استفاده میبه عنوان قارچ) آهک+سولفات مس( و اکسی کلرور مس و محلول برودحاضر نیز سمومی همانند 

بهرحال در . شوداکنون استفاده نمی شد که همالبته در گذشته سمومی همانند ارسنات سرب نیز استفاده می. شوند
هاي گیاهی عمل نموده و از مصرف هاي مدیریت آفات و بیماريها بایستی مطابق با دستورالعملکشاستفاده از آفت

                                                        
1 Trace elements 
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مجاز براي فهرست سموم   4در پیوست  .رویه و بی تجویز متخصصان خودداري نمودسموم ممنوع و استفاده بی

  . آمده است استفاده در محصول گندم
  
انواع لجن فاضالب، کودهاي دامی،  ي همانندمصرف مواد آلی غیراستاندارد :کودهاي آلی و لجن فاضالب - 3

اگرچه که . ها در خاك گرددسنگین و سایر آالیندهفلزات تواند سبب افزایش تجمع می... کمپوست زباله شهري و 
اما در مواردي که به دلیل استفاده . طیور در افزایش حاصلخیزي خاك نقش مهمی را دارند استفاده از کودهاي دام و

غذایی دام و طیور حاوي روي، مس و نیز به دلیل استفاده از ترکیبات حاوي ارسنیک در کنترل هاي نامناسب مکمل
افتد که مقادیر زیادي از کودهاي البته این امر در صورتی اتفاق می. تواند سبب تجمع در خاك شودبهداشتی آنها می

  . ي مناسب باشندو استانداردها انامناسب در سطح کوچکی استفاده شده و کودهاي مورد استفاده فاقد معیاره
در برخی مناطق و به . توان آن را بازیافت نمودباشد که میمحصوالت فرآیند تصفیه فاضالب می 1لجن فاضالب

در برخی موارد لجن . نمایندهاي شهري را در اراضی کشاورزي استفاده میصورت محدود لجن فاضالب تصفیه خانه
لجن فاضالب با توجه به . دهندضایعات باغی کمپوست و مورد استفاده قرار میفاضالب را با خاك اره، کلش و 

تواند حاوي مقادیري فلزات سنگین بویژه سرب، نیکل، کروم، مس و کیفیت فاضالب و فرآیندهاي تصفیه فاضالب می
استفاده از لجن . باشد هاي میکروبی و انگلی نیزتواند حاوي آلودگیعالوه بر فلزات سنگین لجن فاضالب می. باشد... 

بندي و شماره ثبت دفتر ثبت و کنترل باشد که داراي بستهدر شرایطی قابل استفاده و توصیه می فاضالب صرفاً
  .کیفی مواد کودي باشد

  
اي طوالنی در دنیا دارد و استفاده از فاضالب براي آبیاري محصوالت کشاورزي سابقه :و آب آبیاري فاضالب - 4

این موضوع به ویژه در مراکز و مناطق . شودایران استفاده میحتی هم اکنون نیز در بسیاري از کشورهاي دنیا و 
ها عالوه بر آلودگی میکروبی و انگلی این فاضالب. خوردکشت و کار در حاشیه و داخل شهرها بیشتر به چشم می

سنگین باشد که درصورت استفاده مستمر و بلند مدت فلزات وي مقادیري از آن حا ءتوانند بسته به منشامی
اما بهرحال بر . سنگین را نداشته باشدفلزات انباشتگی فلزات سنگین آن بحدي برسد که کیفیت خاك از استاندارد 

لذا در . شدبااساس مقررات موجود استفاده از فاضالب خام براي کشاورزي و تولید محصوالت کشاورزي ممنوع می
عالوه . داده شوداختصاص  توان به آن نشان حد مجاز آالینده صورت استفاده از فاضالب خام براي تولید گندم نمی

  بر فاضالب مورد استفاده براي آبیاري، منابع آب سطحی و یا زیرزمینی نیز بدلیل شرایط هیدرو ژئوشیمیایی 
ساختار زمین شناسی آنها حاوي گاهی  چرا که . فلزات سنگین باشند ها از جملهتوانند حاوي مقادیري از آالیندهمی

در حال حاضر براي . در این راستا الزم است تا به کیفیت آب نیز توجه نمود. هاي باالي فلزات سنگین هستندغلظت
  .آب مورد استفاده براي آبیاري استاندارد زیر وجود دارد

  
  
  
  

                                                        
1 Sewage Sludge 
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  کاربري کشاورزياستاندارد کیفیت آب براي  -28جدول 
  توضیحات  مقدار  یکا  پارامتر  ردیف

  هاي اسیدي فقط براي خاك  5000  میکروگرم بر لیتر  آلومینیم  1
    100  میکروگرم بر لیتر  آرسنیک  2
    100  میکروگرم بر لیتر  بریلیم  3
    10  میکروگرم بر لیتر  کادمیم  4
    50  میکروگرم بر لیتر  کبالت  5
    100  میکروگرم بر لیتر  کروم  6
    200  میکروگرم بر لیتر  مس  7
    5000  میکروگرم بر لیتر  آهن  8
    2500  میکروگرم بر لیتر  لیتیم  9
  هاي اسیدي فقط براي خاك  200  میکروگرم بر لیتر  منگنز  10
    10  میکروگرم بر لیتر  مولیبدن  11
    200  میکروگرم بر لیتر  نیکل  12
    5000  میکروگرم بر لیتر  پاالدیم  13
    20  میکروگرم بر لیتر  سلنیم  14
    100  میکروگرم بر لیتر  وانادیم  15
    2000  میکروگرم بر لیتر  روي  16
  هاي اسیدي فقط براي خاك  1000  میکروگرم برلیتر  فلوئور  17
    3  میلی گرم بر لیتر  بر  18
    3000  میکروزیمنس بر سانتیمتر  هدایت الکتریکی  19
    30  میلی گرم بر لیتر  نیتروژن نیتراتی  20
       1  اينماتدهاي روده  21
    5/6-4/8  -   هاش پ  22

ها  این نوع خاك. کنند هاي اسیدي محدودیت ایجاد می مقادیر ارائه شده براي پارامترهاي آلومینیم، منگنز و فلوئور فقط براي آبیاري گیاهان در خاك :1توضیح 
  .اغلب در محدوده حوضه آبریز دریاي خزر  قرار دارند

جه به وابستگی حداکثر مقدار مجاز آنها به روش آبیاري و سایر پارامترهاي با تو) SAR(براي پارامترهاي غلظت سدیم، کلراید و نسبت جذب سدیم  :2توضیح 
 به) هاي سازمان خواروبار و کشاروزي جهانی توصیه(شود در این موارد به مرجع اصلی  با این وجود توصیه می. کیفیت آب، در اینجا حدودي براي آنها تعیین نشده است

  .عنوان راهنما رجوع شود
  .hookwormsو  Trichurisو  Ascarisهاي  گونه) 1(
  در طی دوره آبیاري) 2(

  .باشد آب کشاورزي براي پارامترهاي متداول و باکتریولوژیک ماهانه و مواد سمی فصلی میتأمین برداري براي منابع  حداقل تناوب نمونه: تبصره
  
  
  
  

فلزي و صنایع وابسته آن معادن سنگ استخراج معدن، آسیا کردن  :معدن کاري و پسماندهاي صنعتی - 5
 هاطی استخراج معدن باطله. رود هاي بسیاري از مناطق به شمار میعامل پراکنش و تجمع فلزات سنگین در خاك

.... ها و هاي طبیعی همانند تاالببه گودال) تر رسوب کرده طی فرآیند شناورسازيتر و یا بزرگقطعات سنگین(
  در بسیاري موارد باعث افزایش غلظت عناصري همانند روي و سرب . یابدتخلیه شده و غلظت آنها افزایش می

-گردد که باعث ایجاد ریسک براي سالمتی انسان، محصوالت کاشته شده در آن و مخاطرات زیست محیطی میمی
هاي حاوي مقادیر باالي فلزات فلزات سنگین موجود در خاك از طریق خوردن گیاهان روئیده در خاك. گردد
  .گذاردبر سالمتی انسان تأثیر می یا بلع مستقیم آنو ن سنگی
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توانند مینیز  ها و مواد داروییعالوه بر معادن، صنایع دیگر همانند نساجی، دباغی، پتروشیمی، تولید آفت کش

ب برخی از این مواد براي خاك و گیاه مناس. موادي را به محیط وارد نمایند.... به صورت معمولی، حوادث، نشت و 
در انتخاب مزارع و باغات بایستی توجه . کنندو ایجاد مشکل در سالمتی محصوالت می) همانند فلزات سنگین(نبوده 

  .مجاورت با چنین صنایعی قرار نگیرندتأثیر نمود که منابع خاك وآب آنها تحت 
ر اتمسفر دغبار یا دودها، گازها و بخارات و  ها شامل انتشار گردمنابع هوایی آالینده :هامنابع هوایی آالینده - 6

برخی فلزات همانند ارسنیک،  .شوندهمراه با ذرات موجود در جریان خروجی گازها منتشر می فلزات معموالً. باشدمی
-پس از انتشار آالینده. آیدشوند و به صورت ذرات ریز متراکم درمیکادمیم و سرب در فرآیندهاي دماي باال تصعید می

هاي مرطوب و خشک بر روي زمین نشستفروشوند تا به صورت ها به مناطق وسیعی پراکنده میدودکش ز طریقها ا
بهرحال دودها . شوندبه دلیل تشکیل در نزدیک زمین در منطقه محدودتري پراکنده می معموالًها فرونشست. نشیندمی

نشست مرطوب و خشک بر فروشوند از طریق میتی که وارد اتمسفر سنشفروها و چه از طریق چه از طریق دودکش
به همین . باشدو موضوعی مکان ویژه میداشته کیفیت این آلودگی بستگی به کیفیت منشاء آن . شوندزمین وارد می

هاي ها و گیاهان مجاور آن با غلظتدلیل در مجاورت کارخانجات ذوب فلزات مقدار کادمیم، سرب و روي در خاك
هاي فسیلی یکی دیگر از منابع اصلی انتشار سرب در انتشارات گازي حاصل از احتراق سوخت. شودبیشتري مواجه می

همچنین . هاي اصلی می گرددهاي اطراف جادهباشد که باعث افزایش غلظت سرب در خاكبه دلیل تترا اتیل سرب می
البته این . کندها افزایش پیدا میجادههاي مجاور هاي روانسازي نیز غلظت کادمیم در خاكبه دلیل سائیدگی و روغن

باغ بایستی به این نکته توجه نمود و با / یابد لذا در انتخاب مزرعه ها گاهی تا چندین کیلومتر هم انتقال میآلودگی
متري  100فاصله . فاصله مناسب را رعایت نمود تا آلودگی پیش نیاید) فرعی/ اصلی(توجه به میزان ترافیک و نوع جاده 

زیرا نتایج مطالعات در ایران نشان  .تواند استفاده شودبه عنوان یک استاندارد بلکه به عنوان یک راهنما مینه ها ر جادهد
پرداختی و زاهد ( رسدمتر کنار جاده به حداقل خود می 100دهد که آلودگی خاك ناشی از ترافیک در فاصله می

  .نگین در خاك و گیاه نبایستی از حدود مجاز آن عبور کندگیري مقدار فلزات سدر هر صورت اندازه). 1397
 

  هایی براي کاهش فلزات سنگین در محصوالت کشاورزيگزینه
ارقام مختلف گندم انجام تحقیقات بسیاري در دنیا در مورد جذب فلزات سنگین در  :انتخاب رقم مناسب

اما بطور کلی . شرایطی هنوز معرفی نگردیده است البته ظاهراً تاکنون در ایران رقم مناسب براي چنین .گرفته است
  .باشددر شرایط مشابه غلظت کادمیوم در ارقام دوروم بیشتر از ارقام نان می

گذارد به عنوان مثال میتأثیر فراهمی زیستی گیاهان بعدي تناوب  راثرات ریزوسفر گیاهان ب :تناوب گیاهی
استفاده از گیاهان صنعتی یکی از . دهدمیم را افزایش میکند که فراهمی کادلوپن اسید سیتریک تراوش می

به عنوان مثال در نعنا فلزات . باشدهاي مناسب براي کشت در اراضی با غلظت باالي فلزات سنگین میگزینه
را در اثر سمیت فلزات عملکرد % 14هرچند کاهش  ،آنها مشاهده نشد) عصاره نعنا( هاي ضروريسنگین در روغن

زیستی انرژي تولید گیاهان لیفی همانند پنبه، کتان، کنف، گیاهان مورد استفاده براي . به کرده بودسنگین تجر
هاي خوبی براي اراضی آلوده به فلزات سنگین گزینه (reed Canary grass)و علف قناري  (Salix)همانند بید 

  .هستند
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  گزارشات متعددي حاکی از آن است که غلظت کادمیم در گیاهان با مصرف کودهاي روي کاهش  :کوددهی
به احتمال زیاد پاسخ به مصرف . کودهاي روي بوده استتأثیر البته برخی گزارشات هم در خصوص عدم . یابدمی

اشد مصرف آن روي در کاهش جذب کادمیم به وضعیت روي درخاك بستگی دارد و در صورتی که خاك پائین ب
البته این اثرات  .کندچنین مس با کادمیم براي جذب توسط گیاه رقابت میهم. جذب کادمیم را کاهش خواهد داد

وجود داشته  محدودي هاي کشت بدست آمده است و در شرایط گلخانه و خاکی در مزرعه شواهددر محلول اًغالب
فسفر نقش مهمی در . ودهاي فسفاتی مورد توجه قرار گیرددر مزارع با احتمال غلظت باالي آرسنیک مصرف ک. است

در حضور مقادیر کافی فسفر در گیاه بخش . کاهش جذب و انتقال آرسنیک و تعدیل اثرات نامطلوب آن در گیاه دارد
  .شودها منتقل نمیاعظم آرسنیک در ریشه انباشته شده و به سایر بخش

همانند زیست جامدها، کمپوست لجن فاضالب، کودهاي دامی مواد بهسازهاي آلی  :مواد بهسازهاي آلی
فراهمی ریستی فلزات سنگین در خاك را به دلیل محتوي مواد آلی خود و غلظت باالي مواد آلی و فسفر و آهن 

وارد نمودن مواد آلی به خاك به دلیل نگهداري کادمیم و جلوگیري از جذب توسط گیاه و آبشویی . دهندکاهش می
کود دامی غلظت نیکل در هویج % 2به عنوان مثال در برخی تحقیقات نشان داده است که مصرف  .باشدمناسب می

تحقیقات دیگري که بر روي اثربخشی افزودن بقایاي گندم بر . را کاهش داد%) 35(و گندم %) 45(اسفناج %) 30(
  . یافتدرصد کاهش  40روي خاك آلوده انجام شد نشان داد که غلظت کادمیم در گندم 

هاي سایتایجاد کاهش فراهمی زیستی فلزات سنگین بدلیل بر روي مواد بهساز شیمیایی : بهسازهاي شیمیایی
بسیاري از این مواد محصوالت جانبی صنایع بوده . هستندمؤثر بسیار  pHاتصالی اضافی براي فلزات سنگین و نیز اثرات 

برخی مواد بهساز شیمیایی و آثار آن بر روي  29در جدول . بنابراین کم هزینه و به مقادیر زیادي در دسترس هستند
دهد هاي اسیدي قابلیت استفاده فلزات سنگین راه کاهش میاستفاده از آهک در خاك. جذب فلزات سنگین آمده است

باشند اما به دلیل کاهش قابلیت استفاده عناصر ضروري، استفاده از آنها در اراضی کشاورزي کشور ما که آهکی می
هاي هیدراته هستند که ظرفیت انتخابی باالیی براي جذب سیلیکات ها که آلومنیوزئولیت. چندان قابلیت اجرایی ندارد

ثرترین مواد بهساز شیمیایی هستند که انتقال فلزات سنگین به ؤها یکی از مبنابراین زئولیت. سطحی فلزات دارند
 41و  81، 72اي مصرف زئولیت تجمع کادمیم، سرب و روي را به عنوان مثال در مطالعه. دهندگیاهان را کاهش می

دن براي غیر متحرك کر) همانند آپاتیت یا هیدروکسی آپاتیت(استفاده از ترکیبات فسفاتی . درصد کاهش داده است
  . فلزات در مطالعات بسیاري مورد توجه بوده است

  

   براي کاهش فراهمی فلزات سنگینمؤثر برخی بهسازهاي شیمیایی معدنی که به صورت  –29جدول 
 (Puschenreiter et al., 2002)  

  ثر براي ؤم  مواد بهساز 
 Cd, Ni, Zn  مونتموریلونیت
  Cd, Pb, Zn  کلینوپتلوالیت

  Cd, Pb, Zn  دي آمونیوم فسفات
  As, Cr (II)سولفات آهن 

  Cd, Cu, Ni, Zn  هیدروکسی آپاتیت
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  آهک 

  Cd, pb  اکسیدهاي منگنز 
  Cd, Cu, Ni, Pb, Zn  زئولیت مصنوعی
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  چند نکته در خصوص فلزات سنگین

در تداوم عدم استفاده از مسئوالن ملی بایستی . هاي حاوي سرب نقش مهمی را در سرب همراه دارندسوخت -
 .اصرار ورزندهاي سرب دار سوخت

هاي نظامی می توانند داراي سرب بیشتري نسبت ها، انبار مهمات، میداناراضی کشاورزي نزدیک صنایع، جاده -
هاي رنگ آمیزي شده داراي سرب همچنین اراضی کوچک نزدیک ساختمان. به اراضی طبیعی معمولی باشند

نسبت به آزمون سرب در  در صورتی که به هر دلیلی مشکوك به آلودگی باالي سرب هستید حتماً. بیشتري باشند
 .خاك اقدام نمایند

 . در استفاده از اراضی دقت شود شتسموم آرسنات سرب وجود دامصرف در صورتی که در گذشته سوابقی از  -
 .خودداري شود ،شدهاز کشت گیاهان بر روي اراضی که درآنها لجن فاضالب خام اضافه  -
هاي حاوي سرب در نشستفرواي نسبت به سبزیجات برگی نسبت به سبزیجات غیر برگی یا سبزیجات ریشه -

بنابراین بایستی در انتخاب . نماینددار جذب میهاي غالت سرب هوا را به مقدار معنیدانه. هوا آسیب پذیر تر هستند
 .جه کافی نماییدهاي هوا تونشستفروگیاهان در مناطق حاوي 

همانند کودهاي (یا آلوده به سرب ) همانند سموم ارسنات سرب( هاي حاوي سرباز مصرف ترکیبات و نهاده -
 .در مناطق کشاورزي خودداري شود) غیرمعتبر هاي حاوي مسفسفاتی و قارچ کش

 .هاي بدون سرب استفاده شوداز سوخت صورت استفاده از خشک کن، حتماً در -
تماس با سرب هوا، خاك و (آنها  هاي احتمالیآلودگیاز گام انتقال محصوالت تا محل فرآوري بایستی در هن -

 .خودداري نمود) گرد و غبار
هاي حاوي هاي رنگ شده با رنگها و یا ساختماندر مزارع کوچک مقیاس بایستی از کشت در نزدیک جاده -

 .سرب خودداري شود
 pHتنظیم  ،از مواد آلی در خاكاستفاده کشاورزي همانند اقدامات  ،متوسط سربهاي حاوي مقادیر در خاك -

ها و به آلودگی سرب و استفاده از عایقنسبت براي کاهش قابلیت استفاده، انتخاب گیاهان با حساسیت کمتر خاك 
 .ها بر روي گیاهان از جمله آنهاستنشستفروبراي تماس ممانعت 

  .منبع آالینده فلزات سنگین دور نگهداشته شوند و به صورت منظم پایش شوندهاي آبیاري بایستی از آب -
 

 گواهی شده  گندممدیریت آب وآبیاري براي تولید  -9
گیاه در محل استقرار خود از محیط اطراف  هر کسري آب مورد نیاز گیاه است،تأمین آبیاري به معناي 

هاي خاص صورت رطوبت بوسیله انسان و یا بکارگیري روشتأمین کند چنانچه رطوبت مورد نیاز را جذب می
که از یک طرف گیاهان دچار  برنامه صحیح و دقیق براي آبیاري بطوري. گویندگیرد این فعالیت را آبیاري می

را پدید نیاورد، از اولویت خاصی  رویه آب موجبات هدررفت آنتنش رطوبتی نشوند و از طرف دیگر مصرف بی
  .برخوردار است
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  سیستم آبیاري -9-1
بسته به نوع . دهدسیستم آبیاري درحقیقت سیستمی است که آب را در محل مصرف آن در اختیار گیاه قرار می

معموال از سیستم انتقال، سیستم توزیع، . گیرداین کار انجام می... ها وها، آب پاشآن با استفاده از نهرها، لوله
  .زهکشی تشکیل شده استسیستم کاربرد در مزرعه و سیستم 

 )آبیاري زیر سطحی، ج) ب ،آبیاري سطحی) الف  :ي کلی تقسیم  نموددسته 4به  را می توان  هاي آبیاريروش
  ).ايقطره( آبیاري موضعی )د و آبیاري پاششی یا بارانی

  
  آبیاري سطحی -فال

گونه روي سطح زمین بدون هیچ برآبیاري سیالبی به این صورت است که آب  :1آبیاري غرقابی یا سیالبی -1
بنابراین براي تنظیم میزان تقاضا و یکنواختی به هیچ . کندتنظیمی بر یکنواختی توزیع آب در مزرعه جریان پیدا می

معموال براي . دارند استفاده نمود) همانند یونجه(این روش را باید براي محصوالتی که پوشش دائمی. شودتالشی نمی
اي تبدیل هاي آبیاري نواري، کرتی یا جویچهوع آبیاري را کنترل کنیم باید آن را به یکی از سیستماگر بخواهیم این ن

  باشدتوزیع آب در این سیستم بسیار غیر یکنواخت می. کنیم
شود که اطراف آن را پشته محصور کرده و  یا بزرگی گفته می به قطعات کوچککرت : 2آبیاري کرتی - 2

در این روش مزرعه به قطعات مختلف تقسیم و به طور جداگانه  .باشدسطح داخل آن کامال مسطح و بدون شیب می
براي آبیاري هر قطعه . گرددایجاد می )مرز( ي کوتاهیسپس دور تا دور هر قطعه با خاك دیواره .تسطیح می شود

گاهی پس از نفوذ مقدار . ماندآب موجود در کرت تا نفوذ کامل باقی می. کنندرا تا ارتفاع معینی وارد کرت می آب
 . کنندي آن را از کرت خارج میمشخصی آب بقیه

جز اینکه نوارها در جهت طولی داراي شیب . آبیاري نواري مشابه آبیاري کرتی می باشد: 3آبیاري نواري - 3
انتهاي نوارها معموالً باز است و آب از باالدست وارد نوار شده و بصورت یک . جهت عرضی مسطحندهستند ولی در 

در اکثر موارد در انتهاي نوارها، زهکش روباز . رسدقشر آبی روي زمین را پوشانده و ضمن نفوذ به انتهاي نوار می
بیاري متناسب با نوع خاك و ابعاد نوار تنظیم میزان آب ورودي به نوارهاي آ. گرددآوري رواناب احداث میبراي جمع

هاي با نفوذپذیري متوسط بهترین ها قابل کاربرد است ولی در خاكروش آبیاري نواري براي همه خاك. گرددمی
  .نتیجه را داشته است

در این . رایج ترین روش آبیاري براي محصوالت زراعی ردیفی می باشد: 4)فارو یا شیاري( آبیاري جویچه اي -4
ها جریان دارد لذا در این روش گیاه به صورت روش آب در تمام سطح خاك جریان نمی یابد وفقط درون جویچه

هایی با فاصله منظم در براي این کار ابتدا زمین تسطیح و سپس براي کاشت، جویچه. نشتی از آب بهره می برد
براي آبیاري آنها نهري در باالدست عمود  .گردد توسط دستگاه ایجاد میجهت شیب زمین  معموال درسطح خاك  و 

بطورکلی روش . تواند باز یا بسته باشدنتهاي شیارها میا. ها و در جهت شیب عرضی احداث می شودبر جویچه

                                                        
1 flood irrigation 
2 basin irrigation 
3 Border irrigation  
4 Furrow irrigation 
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هاي متوسط با بافت ریزدانه روش آبیاري شیاري براي خاك. آبیاري شیاري براي اکثر محصوالت  قابل استفاده هست

هاي ریزدانه با نفوذپذیري آهسته و در اراضی سازي آب بیشتري دارند مناسب است و در خاكهکه قدرت ذخیر
  .که ایجاد ماندابی نکند مناسب استمسطح بشرطی

  
  آبیاري زیرسطحی -ب

ب مرطو عمقی تلفات یا خاك سطح بدون خیس شدن گیاه ریشه منطقه آن در که است روشی زیرسطحی آبیاري
این روش با به حداقل رسانیدن تبخیر آب، . در آبیاري زیر سطحی محل خروج آب زیر سطح خاك قرار دارد. شودمی

عمق مورد نظر براي جاگذاري اجزاء در این روش به نوع . از کارآیی بیشتري نسبت به آبیاري سطحی برخوردار است
ري پرهزینه بوده و طراحی و نگهداري آن این روش آبیا. محصول، جنس خاك و نوع برداشت محصول بستگی دارد

  . نیز نیاز به تخصص دارد
  

  1آبیاري بارانی - ج
هاي شبکه به نام آبپاش کشی وارد شده و سپس از خروجیدر آبیاري بارانی آب با فشار در داخل یک شبکه لوله

شود به صورت قطرات ریز ساختمان آبپاش ها طوري است که هنگامی که آب با فشار از آن خارج می. شودخارج می
 .شودو درشت درآمده و مشابه باران طبیعی در سطح مزرعه ریخته می

هاي سبک و ها براي آن، خاكبهترین خاك. هاي قابل کشت استفاده نمودتوان در همه شیبآبیاري بارانی را می
دقت نمود که میزان پاشش در در طراحی و استفاده از آبیاري بارانی بایستی . باشدبدون سله در سطح خاك می

  . پذیري کمتر باشدواحد سطح خاك از نفوذ
  
  آبیاري موضعی -د

اي به نام  باشد که در آن، آب را با فشار کم از روزنه یا وسیله نوعی آبیاري موضعی یا میکرو می اي آبیاري قطره در
شوند برخالف آبیاري بارانی و سطحی که بخش عمده سطح خاك خیس می .رساند به ریشه گیاهان می قطره چکان

نکه در این روش مساحت و عمق کمی با توجه به ای. در این روش  آب به آهستگی تنها در پاي گیاه ریخته می شود
جویی و افزایش بازدهی که موجب صرفه گردد شود، موجب کاهش میزان تبخیر آب نیز می از سطح خاك خیس می

  ..گردد آبیاري می
در این  .اي استفاده از نوار تیپ است که به آبیاري نواري نیز معروف است هاي مرسوم آبیاري قطره یکی از روش
این وسیله در واقع . شود استفاده می (tape) نوار تیپ براي آن که بتوان آب را به پاي گیاه رساند، ازسیستم آبیاري 

براي کارکرد و  .باشد اي آب می یک لوله پلیمري یکسره است که در فواصل مشخص داراي محلی براي خروج قطره
با توجه به اینکه آبیاري تیپ به فشار . باشدمیاتمسفر نیاز  2تا  5/0هاي تیپ به فشار آبدهی مناسب و یکنواخت لوله

  .را در مزارع داراي پستی و بلندي نیز استفاده کردتوان آن زیادي نیاز ندارد می
  

                                                        
1 Sprinkler Irrigation 
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  ریزي آبیاريبرنامه - 9-2
تعیین زمان آبیاري و مقدار آبی که در هر آبیاري باید بکار عبارتست از عملیات مدیریتی براي ریزي آبیاري برنامه

ریزي آبیاري مشخص کردن مقدار دقیق آب مورد استفاده در مزرعه و به عبارت دیگر هدف برنامه. شودمیبرده 
  . تواند با اهداف مختلفی انجام گیردمیحداکثر رساندن کارآیی آبیاري  براي بهبندي دقیق کاربرد آن زمان

تـأمین  هـاي  ریزي آبیاري موفقی داشته باشد الزم اسـت کـه بـه آب آبیـاري و روش    ي اینکه یک زارع برنامهبرا
نیاز آبی گندم در اختیار داشته باشد و ایـن کـه   تأمین دسترسی داشته و اطالعاتی از روابط آب وخاك و گیاه براي 

و آب مورد نیاز در هر مرحله از رشد ) ق آبیاريعم( براي آبیاري گندم در هر آبیاري چه مقدار آب مورد نیاز است؟
  ).دور آبیاري در هر مرحله رشد( گندم با چه فاصله زمانی بکار برده شود؟

  
  آبی در مراحل مختلف نموي گندم  کم تنش اثر -30جدول 

  اثر تنش کم آبی  گندم نموي مرحله  ردیف

 ضعیف گیاهچه تشکیل جوانه زدن  1

 دائمی یا ثانویه هاي پنجه، ضعیف شدن ریشه تعداد کاهش زنی پنجه  2

 سنبلچه بارور و سنبله تعداد کاهش رفتن ساقه  3

برگ، کاهش سطح فتوسنتز  سنبله، کاهش سطح در دانه تعداد کاهش غیربارور، هايگل افزایش  رفتن سنبله  4
  دانه وزن کاهش و کننده

 سنبله در دانه تعداد کاهش و هاگل تلقیح عدم گلدهی  5

 هزاردانه وزن کاهش و هادانه الغر شدن و چروك دانه شدن مرحله شیري  6

  
  دور آبیاري گندم 

مراحل مختلف رشد گندم  نقش بسزایی در انجام عملیات داشت به ویژه آبیاري، مصرف کودها و سموم شیمیایی 
اگر منبع آبی داراي . ریزي آبیاري دور آبیاري را باید تعیین نمودبراي برنامهپس از تعیین نیاز آبی گندم، . دارد

محدودیت باشد مثال در شرایطی که زارع داراي حقابه است ناگزیر بایستی تنظیم آبیاري و دور آبیاري براساس 
  . حقابه باشد

در  مـثالً . است دور آبیاري تابع زمان دریافت آب و مقدار آناست محدودي در دسترس آب زمانی که منابع  -1
در شـرایطی کـه مقـدار آب در    . باشـد شرایطی که زارع داراي حقابه است ناگزیر به تنظیم برنامه آبیاري با آن مـی 

در شرایط فوق بهتر است نحوه توزیع . گردددسترس محدود باشد مقدار آب و دور آبیاري متناسب با آن تعیین می
حداقل برسد و سعی شود کـه در یـک یـا چنـد مرحلـه از مراحـل        آب در سطح مزرعه به نحوي باشد که تلفات به

براي هر نوبت . دهی، پر شدن دانه است، آبیاري انجام گیردحساس به رطوبت که شامل زمان اواخر رشد سبزینه، گل
هاي مزرعه بخصوص مقدار تلفات آب در کانال( متر آب مورد نیاز استمیلی 100تا  90آبیاري به روش کرتی حدود 

  . هاي خاکی در نظر گرفته نشده استدر کانال
اساس مقدار آب خالص مورد نیاز گندم و میزان  ریزي آبیاري بربا برنامه محدودیت منابع آب نداشته و -2

  . گیرددر خاك و منطقه ریشه صورت می) آب قابل استفاده( رطوبت ذخیره شده
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اي است که ی که شرایط و شدت تبخیر و تعرق به گونهمناطق -1توان مناطق را به دو قسمت کرد بنابراین می

مناطقی که فواصل آبیاري آنقدر طوالنی است که  -2نیاز است با دور آبیاري بر اساس تقویم روز شمار تنظیم شود 
  .می توان از مراحل فنولوژیک و عالئم وقوع آنها کمک گرفت و دقت نظر آبیاري در مراحل حساس را بیشتر کرد

ها، ریزي ابیاري نیاز به دانستن پارامترهاي رطوبت خاك، عمق ناحیه ریشهبراي برنامه :ریزي آبیاريبرنامه
ریزي آبیاري را می توان در سه گروه کلی برنامه. باشدمصرف روزانه آب، آبیاري موثر می ظرفیت نگهداشت آب خاك،

 )ج(هاي گیاهی، ریزي بر اساس شاخصرنامهب )ب(هاي گیاهی، ریزي بر اساس شاخصبرنامه )الف( .تقسیم نمود
  . شودریزي بودجه آبی که در زیر به آنها اشاره میبرنامه

هاي مختلفی براي تعیین زمان آبیاري در این رویکرد از شاخص: هاي خاكبرنامه ریزي بر اساس شاخص -الف
ت خاك و مقایسه آن با حداقل رطوبتی است که باید خاك قبل از آبیاري وبشود که مشتمل بر تعیین رطاستفاده می
  . براي این منظور بایستی حداقل رطوبت قبال تعیین شده باشد. داشته باشد

  . هاي خاك در ابتدا بایستی با چند واژه کلیدي آشنا شدریزي آبیاري بر مبناي شاخصبراي برنامه 
را که با آب کامال اشباع شده است به حال خود قرار داده تا به صورت  چنانچه یک خاك: (FC) ظرفیت زراعی -

آزاد زهکشی شده و آب اضافی آن خارج شود مالحظه خواهد شد که با گذشت زمان رطوبت آن کاهش پیدا کرده و 
اعی رطوبت خاك در این حالت را ظرفیت زر. ماندسرانجام خروج آب آزاد از آن قطع و رطوبت خاك ثابت باقی می

  . می گویند
چنان چه رطوبت خاك به قدري کاهش یابد که گیاه قادر به جذب آب نبوده و حتی : (PWP) نقطه پژمردگی -

شود که رطوبت خاك درصد باشد نتواند زنده بمان گفته می 100با قرار دادن گیاه در محیطی که رطوبت نسبی آن 
  . در حد پژمردگی دائم است

تواند براي گیاه قابل دسترس باشد اختالف بین رطوبت در مقدار آبی که می: (AWC) آب قابل دسترس -
 AWC=FC-PWP                                                             .ظرفیت زراعی و نقطه پژمردگی دائم است

  
  ) خاكمتر آب در یک متر عمق میلی(هاي مختلف خاك آب قابل استفاده براي بافت  - 31جدول 

  متوسط  حدود تغییرات  تیپ خاك
  60  70- 50  شن درشت 

  85  75- 95  شن نرم
  100  90-110  شنی لومی 
  115  105-125  لومی شنی

  130  120-140  لومی شنی ریز
  140  130-150  لومی شنی خیلی ریز

  150  120-180  لومی رسی
  160  140-180  رسی لومی 

  185  160-210  رسی
  210  160-250  ماك وپیت
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کند و براي بخشی از آب قابل دسترس است که گیاه به سهولت آن را جذب می: (RAW) سهل الوصولآب 
  . که مصرف این انرژي تولید را کاهش می دهد.مانده گیاه بایستی انرژي زیادي را جذب کندجذب آب باقی

در حداکثر تخلیه مجاز  (AW)ب سهل الوصول حاصل ضرب آب قابل دسترس آ: (MAD)ز حداکثر تخلیه مجا
این مقدار براي گندم در . باشدو واحد آن درصد می. گیردریزي بر اساس آن انجام میباشد که در واقع برنامهمی

  . درصد ذکر شده است 55بسیاري منابع حدود 
RAW=AW*MAD 

   

شود زیرا تخلیه آب می در نگاه اول بایستی گفت که وقتی آبیاري بایستی انجام گیرد که آب سهل الوصول تمام
  :گرددبراي آشنایی بیشتر مثالی ذکر می. خاك بعد از آن با کاهش تولید همراه خواهد بود

یا آدرصد باشد  13اگر مقدار رطوبت حجمی فعلی آن . باشدخاکی با بافت لوم شنی داراي مشخصات زیر می
  یاري رسیده است یا خیر؟آبزمان 

  درصد حجمی 21رطوبت خاك در حد ظرفیت مزرعه 
  درصد حجمی 9 :رطوبت خاك در حد پژمردگی دائم

  متر سانتی 60:هاعمق توسعه ریشه
  : پاسخ

  آب قابل دسترس = 21 - 9 = 12درصد 
  آب سهل الوصول = 55/0×  12 = 6/6  درصد

  حداقل رطوبت آب سهل الوصول = 9 + 6/6 = 6/15
  که مقدار آن برابر است با  آبیاري آنجام شوددر حال حاضر آب سهل الوصول تمام شده و بایستی 

  کسر رطوبت تا رطوبت مزرعه = 21-13 = 9  درصد
  عمق آب مورد نیاز  = 0 /09× 0 /6 = 054/0 متر = 54  میلی متر

با فرض آن که روزانه . آید چند روز بعد بایستی آبیاري کنیم که گیاه دچار تنش نشودسوالی که اکنون پیش می
  :متر باشدمیلی 5ق روزانه تبخیر و تعر

  6/ 6% × 6/0 = 0396/0 متر آب = 6/39 میلی متر
  6/39÷   5 = 92/7 روز

  . و بایستی آبیاري انجام شود شودروز آب سهل الوصول تمام می 8بعد از 
گیري رطوبت شود که از جمله آنها اندازهگیري و تخمین رطوبت استفاده میهاي مختلفی براي اندازهاز روش

  . شودگچی است که در زیر به برخی آنها پرداخته میو بلوك خاك، روش تخمین لمسی، استفاده از تانسیومتر
گیري رطوبت خاك و مقایسه آن با مقدار رطوبت مناسب در این روش با اندازه: روش اندازه گیري رطوبت

بیاري انجام آدرصد بایستی  16بت حجمی به عنوان مثال اگر در رطو. شودبیاري تعیین میآبیاري، زمان آخاك براي 
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درصد رسید آبیاري  16گیري شده و زمانی که رطوبت به رطوبت حجمی خاك طی روزهاي مختلف اندازه. شود

  .  انجام می شود
  

  روش تخمین لمسی و مشاهداتی
خاك زمان  در این روش  با پایش رطوبت. ریزي آبیاري استهاي برنامهیکی از روش: روش لمسی و مشاهداتی

  .شوداستفاده از آب زیادي باعث ایجاد رواناب و یا نفوذ عمقی می. شودآبیاري و مقدار آب آبیاري ارائه می
با این روش درصورت وجود . ویژگی هاي لمسی ظاهري خاك با توجه به بافت و میزان رطوبت آن متفاوت است

هاي رطوبت خاك را معموال در عمق. توان تخمین زددرصد دقت می 5توان رطوبت خاك را با حدود تجربه خوب می
البته بهتر است . کنندبرداري و تعیین میها در سه یا چند نقطه در هر مزرعه نمونهمتري در عمق ریشهسانتی 25

بندي خاك متفاوت در نظر ، اندازه مزرعه، بافت خاك و طبقهبرداري را با توجه به محصوتعداد نقاط و عمق نمونه
  . گرفت

  : موارد زیر انجام می گیرد "روش لمسی و مشاهداتی"براي هر نمونه 
  . نمونه خاك در عمق انتخابی را با استفاده از اوگر یا بیل  تهیه کنید -1
به شکل نامنظم تشکیل  "توپ"چندین بار نمونه خاك را به طور محکم در دست خود فشار دهید تا یک . 2
  .شود

  . نمونه خاك را در دست خود بین انگشتان شست و نشانه به نحوي فشار دهید که تشکیل یک روبان دهد.  3
، توانایی تشکیل روبان، استحکام و زبري سطح توپ، درخشندگی آب، سستی ذرات با توجه به بافت خاك. 4

توپ بسیار ضعیف با  : توجه(نید خاك،  اثرات رنگ خاك و آب بر روي انگشتان و رنگ خاك را مشاهده و دقت ک
  )شودتوپ ضعیف با دو تا سه پرتاب از هم جدا می. شودیک تکان دستی جدا می

ها و جداول براي برآورد درصد آب موجود و مقدار آب تخلیه شده از ظرفیت مزرعه مشاهدات را با عکس. 5
  .مقایسه کنید

بطور . بوسیله آبیاري براي کمبود آب خاك استفاده شودمنظور از کمبود آب در جدول، مقدار آبی است که باید 
متر در یک متر میلی 100تا  40را داشته باشد که کمبود رطوبت خاك  32مثال اگر خاك مزرعه حالت اول جدول 

متر به آن خاك آب اضافه شود تا رطوبت کافی تا عمق یک متر فراهم میلی 100تا  40عمق خاك مزرعه است، باید 
متر به خاك آب داده شود میلی 50تا  20متر باشد باید نصف این مقدار یعنی سانتی 50ر عمق ریشه گیاه شود و اگ

متر به خاك آب داده شود و یا اگر میلی 25تا  10متر باشد باید سانتی 25تا کمبود آب رفع شود و اگر عمق ریشه 
  .ر آب داده شودمتمیلی 40تا  16متر باشد باید بین سانتی 40عمق ریشه گیاه 

  
  



  75                                                                                                       دستورالعمل تولید گندم گواهی شده

 

  راهنماي تخمین رطوبت قابل استفاده و مقدار کمبود رطوبت خاك به روش لمسی -32 جدول
   Fine sand, loamy fine sand هاي با بافتخاك -الف

  کمبود آب ) درصد(آب قابل استفاده 
  تصویر  توصیف  )میلیمتر در یک متر عمق خاك( آب تخلیه شده

هاي مانند، دانهدر صورتی که خرابشان نکنیم بهم پیوسته می - خشک  درصد 0- 25
  میلیمتر در متر 100- 40  -   .چسبندشن به انگشتان می

که اثر انگشتان با فشار دادن تشکیل گلوله شکننده  - نسبتاً مرطوب  درصد  250- 50
هاي شن که به انگشتان چسبیده ماند و یک الیه از دانهروي آن می

  .ماندروي انگشتان باقی می
  

  میلیمتر در متر 75 - 25

هاي شن روي شود و دانهاي شکننده ساخته میگلوله - مرطوب  درصد 50- 75
کند متوسط می و لکه........ چسبد، رنگ خاك تیره شده انگشتان می

    .دهدتشکیل نوار نمی
  میلیمتر در متر 17- 50

هاي شن روي انگشتان شود و دانهاي شکننده ساخته میگلوله - خیس  درصد 100-75
ماند، رنگ خاك تیره است و الیه ضخیم آب دست را لکه باقی می

    .کند قابلیت نواري شدن را نداردمی
  میلیمتر در متر  0- 25

اي نازك تا ضخیم از شود، الیهاي شکننده ساخته میگلوله- خیس  )ظرفیت مزرعه(درصد   100
پوشاند، رطوبت خارج شده از گلوله روي آب انگشتان را می/ خاك

  .مانددست باقی می
  میلیمتر در متر  0  - 

  
  لمسی راهنماي تخمین رطوبت قابل استفاده و مقدار کمبود رطوبت خاك به روش - 32 ادامه جدول

   Sandy loam, fine sandy loamهاي با بافت خاك - ب
  کمبود آب ) درصد(آب قابل استفاده 

  تصویر  توصیف  )میلیمتر در یک متر عمق خاك( آب تخلیه شده

شود، ذرات بهم چسبیده خاك به اي بسیار شکننده ساخته میگلوله - خشک   درصد 0- 25
  میلیمتر در متر 590- 85  -   .شوندراحتی از هم جدا می

   درصد 250 - 50
  

  میلیمتر در متر 110- 59

- ماند، شکل میاي شکننده که اثر انگشتان روي آن میگلوله - کمی مرطوب
ندارد ذرات از همدیگر رنگ خاك تیره است، لکه به آب روي انگشتان . گیرد

    .شوندجدا می
  درصد 50- 75

اي نازك از رنگ ماند الیهمرطوب تشکیل گلوله که اثر انگشتان روي آن می
  .ماند، رنگ تیره دارد و لغزنده نیستآب روي انگشتان باقی می/ خاك 

  
  میلیمتر در متر 75- 25

 34- 0شود، لکه ماند درست میاي که رطوبت آن روي دست میگلوله - خیس  درصد 75 -100
اي نازك تا متوسط روي انگشتان  آب به صورت الیه/ میلیمتر در متر خاك 

    .ماند، قابلیت نواري شدن ضعیف بین انگشت شست و لبابه داردمی
  

 0شود، با فشردن یا تکان دادن آن آب اي نرم تشکیل میگلوله - خیس  )ظرفیت مزرعه(درصد  100
اي متوسط تا ضخیم شود، الیهمتر کمی روي سطح خاك ظاهر می میلیمتر در

  .گیردآب انگشتان را در بر می/ از خاك
 -    
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  راهنماي تخمین رطوبت قابل استفاده و مقدار کمبود رطوبت خاك به روش لمسی - 32 ادامه جدول

   Sandy clay loam, loam, silt loamهاي هاي با بافتخاك - ج
  کمبود آب) درصد(آب قابل استفاده 

  تصویر  توصیف  )متر در یک متر عمق خاكمیلی( آب تخلیه شده

اي شوند لکهراحتی از هم جدا میهاي بهم پیوسته که به خاك - خشک  درصد 0- 25
  .شوندهاي با فشار متالشی میماند، کلوخهروي انگشتان نمی

  
  میلیمتر در متر 180 - 95
  درصد 250- 50
  

  میلیمتر در متر 135- 70

لکه آبی . گردداي شکننده با سطحی صاف تشکیل میکمی مرطوب گلوله
دانه به صورت پراکنده ماند، تعداد کمی از ذرات خاك روي انگشتان نمی

    .شودروي انگشتان مشاهده می
اي رنگ خیلی نازك روي توان درست کرد، لکهاي میگلوله - مرطوب  درصد  50- 75

ماند، رنگ تیره دارد و انعطاف پذیراست، قابلیت نواري انگشتان باقی می
  . شدن بین انگشت شست و اشاره دارد

  
  میلیمتر  95 - 35

 450-0ماند اي که اثر انگشتان بخوبی روي آن میتشکیل گلوله - خیس  درصد 75 -100
اي نازك تا ضخیم روي آب به صورت الیه/ میلیمتر در متر دهد، لکه خاك

توان آن را صاف کرد و به ماند، بین انگشت شصت و اشاره میانگشتان می
    .شکل نوار وضیعت درآورد

  

  )ظرفیت مزرعه(درصد  10
  

شود، با فشردن یا تکان دادن آن کمی آب اي نرم ساخته میگلوله- خیس
آب / اي متوسط تا ضخیم از خاكشود، الیهروي سطح خاك ظاهر می

  .پوشاندانگشتان را می

  

    میلیمتر در متر 0
  

  راهنماي تخمین رطوبت قابل استفاده و مقدار کمبود رطوبت خاك به روش لمسی - 32 ادامه جدول
    Clay, clay loam, silty clay loam هايبا بافت هايخاك - جدول د

کمبود آب ) درصد(آب قابل استفاده 
  تصویر  توصیف  )متر در یک متر عمق خاكمیلی(

اي روي انگشتان لکه. شوندهم جدا میها به راحتی از خاکدانه - خشک  درصد  25 - 0
تر از آن هستند تا بافشاري هاي سختماند، کلوخهنمی 100-200

  .متالشی شوند

  

  

شود، لکه آبی روي انگشتان اي شکننده درست میگلوله- کمی مرطوب  درصد 25 - 50
هاي مسطحی شود، با فشردن خاك کلوخهماند، لکه آبی مشاهده نمینمی

    .درست کردمی توان 
  میلیمتر در متر 150- 70

توان درست کرد که اثر انگشتان روي آن مشخص اي میگلوله - مرطوب   درصد 50- 75
کند میلیمتر در متر است، ایجاد لکه خفیف بروي انگشتان می 100- 40

    .توان آن را صاف کرد و به شکل نوار درآوردبین انگشت شست و اشاره می
  

اي آب به صورت الیه/ اي از خاكشود، الیهاي درست میگلوله - خیس  درصد 75 -100
توان آن را به پوشاند، به راحتی میمتوسط تا ضخیم روي انگشتان را می

    .شکل نوار درآورد
  میلیمتر در متر 50- 0

روي توان ساخت، با فشردن یا تکان دادن آن اي نرم میگلوله - خیس  )ظرفیت مزرعه(درصد 100
/ اي نازك از خاكشود، الیهمیلیمتر در متر خاك آب ظاهر می 0سطح 

  .پوشاند، لغزنده و چسبناك استآب روي انگشتان را می
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قرائت صفر آن . سانتی بار را نشان می دهد -80وسیله اي است که مکش خاك بین صفر تا  :استفاده از تانسیومتر
  .نشانه اشباع بودن خاك است

  
  و وضعیت آب خاك قرائت تانسیومتر - 33جدول 

  توصیه / وضعیت  قرائت تانسیومتر
  خاك در وضعیت اشباع،   0- 10

  در صورت ادامه یافتن در مدت طوالنی حاکی از وضعیت ماندابی یا خرابی تانسیومتر 
  خاك در حالت ظرفیت زراعی و عدم نیاز به آبیاري   10- 30
  هاي شنی و لوم شنی شروع آبیاري در خاك  40
  هاي لومی، سیلتی لوم شروع آبیاري در خاك  40- 50
  هاي رس سیلتی شروع آبیاري در خاك  50- 60
  حد اب سهل الوصول  - شروع آبیاري به عنوان توصیه عمومی  60
  عدم آسیب جدي به گیاهان غیر حساس - شروع تنش آبی  70
  حد دامنه دستگاه، عدم دقت دستگاه   80

  
  گچی بلوك

-اي شکل هـستند که در خاك دفن میمکعبی یا استوانه )Sensors( هايهاي گچی به صورت سنجندهبلوك
گچی به گیري، بلوكدر زمان اندازه .کنند را جذب می )خاك( شوند و به علت متخلخل بودن، رطوبت محیط اطراف

گـر کـه یا یک دسـتگاه قرائـت )دستگاه سنجش مقاومت الکتریکی( وسیله یک رشته سیم به یک دسـتگاه اهـم متر
هرچه رطوبت خاك بیـشتر باشـد، مقاومـت الکتریکـی کمتري . شودتوسـط کارخانـه سازنده ارائه شده، متصل می

  . هاي گچی بایستی آنها را واسنجی و استفاده کردبراي استفاده از بلوك. شود نشان داده می
  

  ي گیاهیهاروش شاخص
هاي ظاهري گیاه در شرایط تنش خشکی به عنوان زمان آبیاري در این روش از نشانه: هاي ظاهري گیاهنشانه

ها، پژمردگی ها، پیچیدگی برگها، رنگ برگها و شاخهتوان به شادابی برگها میاین نشانه جملهاز . شوداستفاده می
بدین منظور . هاي مورد استفاده از روش فیشر استیکی از روش. ذکر نمودتوان را می... ها وگیاه، تغییر زاویه برگ

سبز موجود در ساقه را جدا کنید و با حذف بخش مرده بعد از ظهر پایین ترین برگ  3صبح تا  11اعت بین س
رزیابــی راحل بــا اه انجــام ایــن مدر نتیج. را انجام دهید 18کل شرگ، سه مرحله نشان داده شده در انتهاي ب
ت ارتجاعــی باالي سطح افق قرار هنگامی که برگ در حال. زرعه توصیف شدنی استنیاز آبیاري م، درجه اهبرگ گی

 درجــه . تدهد که در آن روز آبیاري ضروري نیسن میو نشا) درجه صفر( رار داردگیرد در حال آماس کامل قمی
دهد که خاك بیش از حد خشک شان مییا بیشتر ن 2درجه . استا به موقع دقیقاري ه آبینشان ک) در روز آبیاري(1

 4درجه . ها کاهش یابدارين آبیبایست فاصله بیت تاثیر قرار گرفته است، بنابراین میردش تحشده و رشد و عملک
ماند و ت داده و در همان حالت عمودي آویزان باقی میهنگامی است که برگ خاصیت ارتجاعی خود را از دس

  . نشان داده شده است 16 درجه پژمردگی است که در شکل بدترین
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اي پیچ خورده باشد که عرضش به نصف عرض برگ در حالت معمول رسیده باشد در این حالت اگر برگ به اندازه

چنین برگی احتماال . است که شاخصی است براي گیاهی که تحت تنش شدید واقع شده است 5درجه پژمردگی 
  . اندها بر اثر خشکی از بین رفتهود زیرا در این حالت سایر برگبرگ باالیی خواهد ب

همواره قبل از هر آبیاري این درجه ها را بررسی کنید زیرا کمک شایانی می کند که تنش کم آبی به مزرعه وارد 
  . نشود

 
  تعیین زمان آبیاري با استفاده از درجه پژمردگی -18 شکل

  
ها افزایش ها با هدف کاهش تعرق دماي برگگیاه و به دلیل بسته شدن روزنهبا شدت تشنگی : دماي برگها -

-بیاري استفاده میآ و سنجش از دور براي (INFRARED) هاي فروسرخاز این عامل با استفاده از دماسنج. یابدمی
اختالف دماي هوا  بیاري انجام شدهز روزي که آساعت بعد از ظهر خورشیدي ا 5/1-1نکار دماي برگ را براي ای. شود

کنند و مقدار تجمعی آن را طی روزهاي مختلف محاسبه کرده وقتی به حد معین رسید گیري میو برگ را اندازه
  . شودبیاري انجام میآ

گیري مقاومت روزنه اي توسط پرومتر از دیگر ، اندازه)با دستگاه محفظه فشاري( گیري پتانسیل آب برگاندازه -
 . تندهاي گیاهی هسشاخص

در این روش اگر . نمایندب استفاده میآبیاري از بیالن آبرخی از کشاورزان براي تعیین زمان : روش بودجه آبی -
در  Peو باران موثر  ETباشد با توجه به نیاز آبی ɵi+1و روز ماقبل   ɵi (i) درصد رطوبات حجمی در یک روز مشخص

  .همان روز رابطه زیر برقرار خواهد بود
ɵi = ɵi + 1 − 100(

( − ) 
  . باشدها میعمق توسعه ریشه Drzن که در آ

بیاري و عمق آبی که در هر نوبت بایستی به زمین داده شود بسته به رطوبت خاك قبل از آبراي تعیین مقدار 
  . شودها داشته و از فرمول زیر محاسبه میتوسعه ریشه

=
( − ɵ)
Ei  
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عمق  Drzدرصد حجمی رطوبت در حد ظرفیت زراعی،  Fcبیاري، آمی رطوبت قبل از درصد حج ɵکه در آن 
 بیاري باید به زمین داده شودآمقدار آبی است که در هر  IRRIو  ريراندمان آبیا Ei )مترسانتی( هاتوسعه ریشه

 .)مترسانتی(
دهند که در مناطق مختلف با اسامی هاي آبیاري را انجام میدر بسیاري از مناطق با تجربیات بومی و محلی دوره

 : که در زیر به آنها اشاره شده است. شودمتفاوتی آنها ذکر می
  کاري اولین آبیاري پس از کشت گندم به روش خشک: خاکاب -1
  آبیاري در مرحله ساقه روي گندم  : ساقاب - 2
  آبیاري هنگام به غالف رفتن گندم  :خوشاب - 3
  زمان به گل رفتن گندم : گالب - 4
  بندي گندم  زمان دانه: داناب - 5

که به آن .  دهندبیاري ضعیف انجام میآالبته در بعضی مواقع بعد از خاکاب به دلیل سله بستن خاك، مزرعه را 
  .پیاب گویند

میانگره زیر  که آخرین آبیاري گندم زمانی است که آخرینشود معموال گفته می :زمان آخرین آبیاري گندم
درصدش زرد شده باشد و این اتفاق باید  30شود حداقل تا گفته می )peduncle( خوشه گندم که به آن پدانکل

  . هاي مزرعه اتفاق افتاده باشدحداقل در نیمی از خوشه
 هاي لومی، قبل از خمیريتوان گفت که آخرین آبیاري در آغاز خمیري در خاكهاي مختلف میبر اساس بافت

  . هاي سبکتر استتر و بعد از آن در خاكهاي سنگیندر خاك
  

  توصیه در شرایط کم آبیاري
در . کند گیاه کمتر از نیاز کامل خود آب دریافت می  شود که در آن، هایی گفته میآبیاري به مجموعه روش کم

زان مصرف آب آبیاري آبیاري فرض بر این است که درصد کاهش عملکرد محصول، به اندازه درصد کاهش می کم
 10جویی بکنیم و در محل دیگري به مصرف برسانیم، تنها درصد از آب آبیاري را صرفه 30مثالً چنانکه . نیست

 .شود درصد از میزان عملکرد محصول کاسته می
آبیاري در برخی  یا حذف   جمله کاهش میزان مصرف آب در برخی مراحل و هاي مختلف ازآبیاري به صورت کم 

  .تواند انجام گیردمی... یا  یا آبیاري قسمتی از ریشه و مراحل و
گل دادن اثر بسیار  مطابق نتایج حاصله از تحقیقات انجام شده در کشور حذف مرحله خوشه رفتن و مخصوصاً   

مرحله زیادي در کاهش عملکرد دانه و درصد پروتئین و کارآیی مصرف آب دارد تا جایی که آب فراوان داده شده در 
  .شوددانه بستن این کاهش را جبران نکرده و برعکس حداقل عملکرد نیز حاصل می

  

  ریزي آبیاريمالحظات برنامه
و شیاري براي گندم  ) سطحی( مناطق مختلف بطور معمول از روش آبیاري کرتی درمورد روش آبیاري در :الف

و شیب و آب موجود به تعـدادي کـرت بـا ابعـاد     در این روش سطح مزرعه را بر اساس شکل کلی . شوداستفاده می
تسطیح موضعی هـر  . کنندها هدایت میمختلف تقسیم و آب را تا ارتفاع معین و یا مدت زمان موردنظر درون کرت
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آبیاري کرتی در مزارع با شکل نامنظم و مساحت کم روش مناسبی بـه   .دهدکرت راندمان توزیع آب را افزایش می

  . رودشمار می
گیرد مقدار بارندگی اولین عامل مهم مورد آبیاري تکمیلی، در زراعت دیم چون آبیاري صورت نمی در :ب

با توجه به سطح وسیع دیمکاري در ایران و اینکه عملکرد این اراضی عمدتاً کم . باشدموفقیت در این زراعت می
منظور از آبیاري تکمیلی . باشدهمیت میباشد لذا آبیاري تکمیلی به منظور افزایش عملکرد دیمزارها حائز امی

در حقیقت آبیاري تکمیلی نوعی کم آبیاري با هدف . اختصاص دادن یک یا دو نوبت آبیاري در زراعت است
نظر به اینکه توزیع بارندگی و هماهنگی آن با دوره رشد خصوصاً . استفاده از حداکثر راندمان مصرف آب است

توان با یک یا دوبار آبیاري در مراحل بحرانی و حساس میزان باشد لذا میمی دوران بحرانی رشد اغلب نامناسب
بطور کلی در مناطق مختلف کشور برطبق تحقیقات صورت گرفته، . اي باال بردعملکرد را بطور قابل مالحظه

اري تکمیلی ضرورت انجام آبی آبیاري تکمیلی به منظور افزایش عملکرد گندم از اهمیت خاصی برخوردار بوده لذا
  .توصیه شده است

مدیریت مصرف آب و کود، با عنایت به اینکه رطوبـت کـافی در ناحیـه ریشـه عامـل مهمـی بـراي        درمورد : ج
در کشاورزي فاریاب مدیریت مصرف کود بخصـوص ازت بـه    .آیداستفاده کارآمد از عناصر غذائی موجود بشمار می

مدیریت آب و کود باید هر دو به دقت هماهنـگ گـردد تـا     .ته استاي اجتناب ناپذیر به مدیریت آبیاري وابسگونه
رفته و وضـعیت عناصـر غـذایی در خـاك،     نبدینوسیله اطمینان حاصل شود که عناصر غذائی از محوطه ریشه هدر 

توزیع بارندگی در طول فصـل از نظـر بـازده بیشـتر مصـرف      . هاي گیاهی را تسهیل نمایدجذب سریع توسط ریشه
  .تر از مجموع بارندگی استمهم عناصر غذایی

در حال حاضر روش آبیاري مورد . ثر در تولید غالت در اقلیم گرم و خشک استؤترین عوامل م آبیاري از مهم
هاي  در دهه. باشد می) اي کرتی، نواري، شیاري و جویچه(هاي سطحی  استفاده براي زراعت گندم عمدتاً انواع روش

هاي بارانی گسترش پیدا کرد ولی بنا به  هاي دولتی ابتدا سطح استفاده از آبیاري هاخیر با وجود تسهیالت و یاران
فشار، گرمی و سرعت باد باال که منجر به تلفات زیاد تأمین دالیلی مانند استهالك زیاد، هزینه انرژي زیاد براي 

ها  کنند و یا ارتفاع آبپاش می هایی که با انرژي کم کار از سیستماستفاده شود، در تعدادي از مناطق کشور  آب می
اند، آبیاري  اي وارد بازار مصرف شده هاي اخیر که نوارهاي آبیاري قطره در سال. قابل تغییر بودند، جایگزین شدند

هاي  اما هر کدام از کشاورزان بر اساس نظر خود یا شرکت. اي نواري نیز در آبیاري گندم ورود پیدا کرده است قطره
اما بر اساس . کنند چکان و یا فاصله نوارها را انتخاب میاي، فاصله قطره هاي آبیاري قطره تمطراح و مجري سیس

آب  وري بهره میانگینمشخص گردیده استان کشور  5در مزارع کشاورزان در  ايتحقیقات انجام شده، در مطالعه
اي  هاي آبیاري سطحی و قطره نهدر تولید گندم با ساما) و آب آبشوئی خاكمؤثر با احتساب آب آبیاري، بارش (

اما از نظر . اي بهتر از آبیاري سطحی ظاهر شده است درهکتار بوده و آبیاري قطره کیلوگرم 79/0و  63/0ترتیب  به
ه است، شدها انجام  در پژوهش دیگري که در همان استان. باشد نمی هاقتصادي با شرایط فعلی، مقرون به صرف

اي در مناطقی از کشور مانند جنوب استان کرمان، میناب، جاسک و نوار ساحلی  رهاستفاده از آبیاري نواري قط
خلیج فارس و دریاي عمان که بافت خاك کشاورزي آنها عمدتا بسیار سبک بوده و امکان آبیاري سطحی وجود 

متر  میلی 300در مناطقی مانند آذربایجان که مقدار بارش ساالنه آنها بیش از حدود . هست ندارد، قابل توجیه
بدون در نظر گرفتن است و کیفیت آب نیز در این مناطق خوب بوده و مشکل شوري خاك نخواهند داشت، 
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اي نواري فقط مشروط به آبشویی  در سایر مناطق کشور انجام آبیاري قطره .مسائل اقتصادي قابل توصیه است
در مجموع فاصله نوارهاي آبیاري  .لی نداردخاك مزرعه قبل از کاشت و یا انتهاي فصل برداشت، از نظر فنی مشک

توان از  سایر مناطق نیز می براي. اي در مناطقی که آزمایش انجام شده است در جدول زیر آورده شده است قطره
   .تشابه اقلیمی استفاده کرد

  
 اي مناطق اجرا خالصه نتایج آرایش کاشت و فاصله نوار آبیاري پیشنهاد شده براي قطره -34جدول 

  فواصل نوار  (cm)فاصله ردیف کاشت   شوري آب  بافت خاك  منطقه
  60 -75 15  75/1  متوسط  خراسان رضوي

 60 -75 15  19/3  متوسط  فارس
 60 -75 15  8/0  متوسط  همدان

 60 -75  20  94/0  متوسط  آذربایجان غربی
 60  30و  20  95/0و  3  سبک  جیرفت

  
اي نواري  اي جز استفاده از آبیاري قطره ر که در باال گفته شد، در برخی مناطق کشور چارهودر مجموع همانط

گیري و بعد از آن شورشدن اراضی در صورت  ترین عامل تصمیم اما در سایر مناطق بحث اقتصادي مهم. وجود ندارد
 .  ترین عوامل بازدارنده هستند هها با استفاده از روش آبیاري سطحی و یا بارانی، برجست عدم رعایت آبشوئی خاك

  
  

بر محصول و چگونگی مقابله با مؤثر  زنده محیطیغیر هايمعرفی عوامل محیطی و تنش -10
   آنها
  شوري -10-1

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه خشک، منابع آب و خاك شور در کشور گسترش باالیی 
میلیون هکتار از اراضی کشاورزي با درجات مختلف شوري  8/6انجام شده بالغ بر چندان که بر اساس مطالعات . دارد

هاي اصلی اجرایی و اقتصادي براي هر تولیدکننده بخش کیفیت آب آبیاري یکی از چالش .باشندمواجه می
. گذاردثیر میزیرا باالبودن شوري آب آبیاري هم بر کیفیت خاك و هم بر تولید محصول تأ. رودکشاورزي به شمار می

هاي ویژه گروه پارامترهاي مهم کیفیت آب را می توان به سه گروه اصلی خطر شوري، سدیمی شدن و سمیت یون
  . بندي نمود که در زیر به آن پرداخته شده است

مقدار نمک محلول در آب را . باشدها در آن میترین معیار براي ارزیابی آب، غلظت کل نمکمهم :خطر شوري
  بیان  (me/l)یا میلی اکی واالن در لیتر  (ppm)گرم در لیتر ، میلی1ECمعموالً با واحد هدایت الکتریکی یا 

مقاومت محلول با دستگاه مقاومت سنج الکتریکی و مقایسه آن با یک محلول  ECگیري براي اندازه. نمایندمی
دهد و معموالً بر حسب عکس مقاومت، هدایت را نشان می. گیردود انجام میشناخته شده در بین دو الکتر

                                                        
1 Electrical conductivity 
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mmhos/cm  یا در واحدSI  به صورتdS/m  درoC25 براي . باشدهاي آبیاري و محلول خاك میبراي آب  

  .استفاده نمودµS/cm توان از واحد هاي باران و یا با غلظت پایین نمک میآب
اما به دلیل . باشددهنده شوري آب آبیاري میهاي مهم تشکیلیکی از کاتیونسدیم ): قلیائیت(خطر سدیمی 

مصرف آب آبیاري با سدیم باال نسبت به . گیرداي قرار میآثاري که بر تخریب ساختمان خاك دارد مورد توجه ویژه
مشکل نفوذ پذیري و گردد که تخریب ساختمان خاك و ایجاد ها سبب باالرفتن مقدار سدیم تبادلی میدیگر کاتیون

هاي مهم آب آبیاري است که با نسبت جذب نسبت سدیم به کلسیم و منیزیم از شاخص. آوردتهویه را به بار می
  ها بر حسببا استفاده از رابطه زیر بیان شده است که در آن همه غلظت SARمیزان . شودبیان می 1(SAR)سدیم 
  :باشدمی(me/l) اکی واالن در لیتر میلی

 

...  هاي سمی چون سدیم، بور، کلر و هاي سطحی داراي میزان بیشتري یونآب: هاي ویژهخطر سمیت یون
  . باشدهستند که براي آبیاري گیاهان زراعی و باغی و بالتبع آن ورود در چرخه غذایی حائز اهمیت می

د همراه با کلر به صورت زیرا در اغلب موار. شناخت و بحث در خصوص سمیت سدیم بسیار مشکل است: سدیم
همچنین سدیم آثاري بر کیفیت خاك و دیسپرس شدن آن هم دارد که جدا کردن آنها از . کلرید سدیم وجود دارد

عالئم بیش بود و سمیت سدیم در گیاهان به صورت سوختگی، بافت . سمیت یون سدیم به آسانی مقدور نیست
. شودها ظاهر میر حالی که عالئم سمیت کلر ابتدا در نوك برگد. افتدهاي بیرونی برگ اتفاق میمردگی در لبه

  .کندهاي پیر اتفاق افتاده و از قسمت بیرونی برگ به سمت داخلی آن گسترش پیدا میتجمع سدیم در برگ
رود اما بیش بود آن باعث بروز سمیت و کاهش رشد کلر یکی از عناصر ضروري گیاهان به شمار می هرچند: کلر

  از جمله عالئم سمیت کلر . گردداز محلول خاك توسط گیاه جذب می -Clکلر به فرم یون . گرددمیگیاهان 
غلظت بسیار . شودهاي پیر مشاهده میها اشاره نمود که نخست در برگتوان به سوختگی نوك و حاشیه برگمی

ري حاوي مقادیر باالي کلر باشد، در صورتی که آب آبیا. ها هم منجر شودتواند منجر به ریزش برگباالي کلر می
 4مقدار کلر براي آبیاري سطحی کمتر از . ها گرددتواند پاشش آب توسط آبیاري بارانی سبب سوختگی برگمی

میلی اکی واالن  10میلی اکی واالن تا حدودي محدودیت دارد و باالتر از  4-10میلی اکی واالن در لیتر بدون خطر، 
در صورتی که از آبیاري بارانی استفاده شود چنانچه بیش . دي براي استفاده آن وجود داردهاي زیادر لیتر محدودیت

  .نمایدمیلی اکی واالن در لیتر کلر داشته باشد محدودیت ایجاد می 3از 
فاصله بین مقدار ضروري و بیش بود آن در . باشدمی) B(یکی از عناصر ضروري و مورد نیاز گیاه بور ): B(بور 
تواند به محصوالت حساس گرم در لیتر آب آبیاري میمقدار بور باالتر از یک میلی. باشدبسیار کوچک میخاك 

البته برخی دیگر که متحمل تر هستند براساس تقسیم بندي انجام شده براي بور . همانند درختان میوه آسیب بزند
گرم در لیتر میلی 7/0-3هاي ا غلظتبدون هیچگونه محدودیت بوده ام 7/0در آب آبیاري مقادیر کمتر از 

  .نمایدهاي شدید ایجاد میگرم در لیتر در آب آبیاري محدودیتمیلی 3هاي کم تا متوسط و باالتر از محدودیت

                                                        
1 Sodium Adsorption Ratio  

 
 

2
MgCa

NaSAR
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ها هاي پیر با زرد شدن، لکه لکه شدن و خشک شدن برگ از نوك و حاشیه برگعالئم بیش بور ابتدا در برگ 
-ها گسترش میوز معموالً با افزایش تجمع بور به سمت مرکز برگ و بین و رگبرگکند خشک شدن و کلربروز می

دهد اما وجود در برخی مواقع با شدت بسیار سمیت بور به ویژه درختان بادام، گیاه عالئم برگی را نشان نمی. یابد
  .شودگوم یا شیره در تنه درختان مشاهده می

  

  شوري خاك
هاي قبلی آب را از جهت شوري مورد نگاه جداگانه به آنها شدنی نیست در بخشجدا کردن شوري خاك و آب و 

هاي شور را در ابتدا بایستی خاك. باشدبحث و بررسی قرار داده شد اما در این جا بیشتر شوري خاك مورد توجه می
  .شناخت

ك را با هـدایت  شوري خا. هاي محلول در عصاره اشباع خاك را شوري خاك گویندمجموع نمک: تنش شوري
-است که معادل واحد قدیمی آن یعنی میلـی  (dS.m-1)بیان کرده و واحد آن دسی زیمنس بر متر  (EC)الکتریکی

  . باشد می (mmhos.cm-1)متر موس بر سانتی
هاي تبادلی ذرات خاك قرار  سدیم تبادلی خاك مقدار سدیمی است که در محل: )ESP(سدیم تبادلی خاك 

سدیم به عنوان یک عنصر مضر در خاك قلمداد . باشدبا مقدار سدیم موجود در محلول خاك می گرفته و در تعادل
شود زیرا زیادي این عنصر در خاك باعث پراکنده شدن ذرات خاك شده و در نهایت مجاري نفوذ آب در خاك را می

واحد سدیم . شودریشه میمسدود نموده و با کاهش هدایت هیدرولیکی خاك مانع رسیدن آب و  عناصر غذایی به 
  .باشدمی» درصد«تبادلی خاك 

ایـن  . دهـد واکنش خاك شاخصی است که میزان اسیدي یا بازي بودن خاك را نشان می: )pH(واکنش خاك 
  .باشد شود و بدون واحد میگیري میاندازه) گل اشباع(شاخص در خاك اشباع شده 

هاي سدیم ز آثار ناشی کل مقدار مواد محلول و ویژگیهاي شور تنوع بسیار وسیعی داشته و ترکیبی اخاك
سدیمی تقسیم بندي  -هاي متأثر از شوري به سه گروه شور، سدیمی، شورخاك. شوندبندي میگروه (+Na)تبادلی 

باشد اما میزان سدیم قابل تبادل کمی در هاي محلول میهاي باالي نمکهاي شور حاوي غلظتخاك. شوندمی
-اما مقدار نمک. باشدهاي تبادلی میهاي سدیمی داراي سدیم تبادلی باالیی بر روي سایتخاك. دخاك وجود دار

. باشندها با مقدار نمک محلول و سدیم تبادلی باالیی میهاي شور سدیمی خاكخاك. باشدهاي محلول آن کم می
  . هاي متأثر از شوري آمده استاي از تقسیم بندي خاكخالصه 27در جدول 

اي باشد کـه  آن به اندازه (ECe)گردد که میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی اطالق می: اك شورخ
عصاره اشباع خاك بیشتر از چهـار   ECeبه عنوان قرارداد، هنگامی که . رشد و عملکرد گیاه را تحت تأثیر قرار دهد

باشد بـه آن   15آن کمتر از  (ESP)گراد و درصد سدیم تبادلی  درجه سانتی 25در  (dS.m-1) دسی زیمنس بر متر 
شوري خاك بعد . کمتر است 5/8ها به طور معمول از  این قبیل خاك (pH)اسیدیته یا واکنش . گویند خاك شور می

  . باشدگیري شوري خاك میاز آبیاري مالك اندازه
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زیمـنس بـر متـر     کمتر از چهار دسـی  (ECe)ه اشباع خاك خاکی است که در آن شوري عصار :خاك سدیمی

(dS.m-1)  اسیدیته یا واکنش . باشد 15و درصد سدیم تبادلی آن بیشتر از(pH) بیشـتر    5/8هـا از   این قبیل خاك
  . است

بیشتر از  (ECe)شود که در آن میزان هدایت الکتریکی عصاره اشباع  به خاکی گفته می :خاك شور و سدیمی
خالصه مطالب بیان شده . باشد 15آن بیشتر از  (ESP)و درصد سدیم تبادلی  (dS.m-1)ی زیمنس بر متر چهار دس

  .ارائه شده است 35در جدول 
  

  (USSL, 1954)گروه بندي خاکهاي متأثر از شوري  -35جدول 

گروه خاك متأثر از 
  شوري

گروه بندي 
  قدیم

مقدار هدایت الکتریکی 
  (ECe, dS/m) عصاره اشباع

درصد سدیم 
 (ESP)تبادلی

  خطر نفوذپذیري ناشی از سدیم
  نسبت جذب سدیم

(SAR) 

  واکنش خاك
(pH) 

  >5/8  >12  >15  <4  قلیایی سفید  شور
  <5/8  ≤12  ≤15  >4  قلیایی سیاه  سدیمی

  >5/8  ≤12  ≥15  <4  ---   شور سدیمی

  
 (ESP)براي بیان میزان سدیمی شدن خاك وجود دارد درصد سدیم تبادلی  33در بین معیاري که در جدول 

 (ESP)درصد سدیم تبادلی . باشدباشد که با مقدار تخریب ساختمان خاك حاصل از سدیم تبادلی مرتبط میمی
یا  (Cmol/kg)مول بر کیلوگرم باشد که بر حسب سانتیمی (CEC)درصد سدیم بر روي ظرفیت تبادلی کاتیونی 

  .شودبیان می (mel 100g)گرم خاك  100اکی واالن بر میلی

=
( . )

× 100 
  هاي شور و سدیمیمدیریت خاك

تحت شرایط شوري، آبیاري بایستی هم نیاز آبی گیاه را تأمین : مدیریت آبیاري براي مزرعه در شرایط شور
با تبخیر و تعرق . ها تأمین کندها در ناحیه ریشهتعادل نمکنماید و هم  آب مورد نیاز براي آبشویی را براي حفظ 

یابد و عالوه بر آن غلظت نمک در محلول خاك و به تبع صورت گرفته میزان قدر مطلق پتانسیل مکش افزایش می
اتریک بنابراین براي آبیاري در شرایط شور، دور آبیاري به دلیل تجمع پتانسیل م. یابدآن پتانسیل اسمزي افزایش می

هاي کم عمق اما اگر دور آبیاري زیاد باشد، جذب آب توسط گیاه از الیه. و پتانسیل اسمزي بایستی بیشتر باشد
یابد و به دلیل افزایش آبیاري میزان بیشتري نمک وارد افتد و میزان هدررفت از طریق تبخیر افزایش میاتفاق می
مقدار آب آبشویی . ها جلوگیري نموداز تجمع نمک در ناحیه ریشه توانبا استفاده از نیاز آبشویی می. شودخاك می

هنگام باال بودن حساسیت گیاه به شوري و باال بودن شوري آب . بستگی به گیاه موردنظر و شوري آب آبیاري دارد
  .براي تعیین نیاز آبشویی مراحل زیر را بایستی انجام داد. آبیاري نیاز آبشویی باالتري نیاز است

شود این حدود آستانه در منابع علمی که باعث کاهش عملکردگیاه می  (ECe)تعیین حد آستانه شوري -1
 .مختلفی آمده است
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 تعیین متوسط شوري آب آبیاري مورد استفاده براي گیاه مورد نظر  -2
 :محاسبه نیاز آبشویی با استفاده از فرمول زیر -3

LR= (ECW×100)÷ (ECe × 5) – ECW)) 
  

. حد آستانه تحمل به شوري خاك در ناحیه ریشه ها می باشد  ECeشوري آب آبیاري و   ECWین معادلهکه در ا
  .این اعداد محاسبه شده است 36در جدول 

  
ها با آب آبیاري با در ناحیه ریشه) ECe(براي رسیدن به شوري مطلوب خاك ) بر حسب درصد(نیاز آبشویی  -36جدول 

EC مختلف  
  )dS/m(شوري آب آبیاري   )ECe )dS/mشوري خاك 
5/0  2  5/2  3  4  5  6  7  

2  25  33  43  67  100   -   -  
3  15  20  25  36  50  67  88  
4  11  14  18  25  33  43  54  
6  7  9  11  15  20  25  30  
7  6  8  9  13  17  21  25  

 
کسر آبشویی درصدي از کل آب مصرفی است که بایستی از داخل منطقه ریشه در خاك عبور کرده و به زیر 

شوري خاك توسط . ي ریشه نفوذ کند تا از کاهش محصول به دلیل تجمع بیش از حد نمک جلوگیري شودمنطقه
ي ترکیب این دو عامل میانگین شوري خاك در منطقه. گیردشوري آب آبیاري و کسر آبشویی تحت تأثیر قرار می

ي اك در نزدیکی قسمت فوقانی ناحیهشوري خ. کندي ریشه را معین میها در سرتاسر ناحیهریشه و توزیع نمک
در . گیردتر تحت تأثیر کسر آبشویی قرار میباشد اما در اعماق پاییني شوري آب آبیاري میکنندهریشه منعکس

هاي فوقانی ي ریشه ممکن است خیلی بیشتر از قسمتکسر آبشویی کم، شوري خاك در قسمت تحتانی ناحیه
بنابراین، در زمان استفاده از . شودشویی، شوري خاك در قسمت تحتانی کمتر میمحض افزایش کسر آبباشد؛ اما به

-ي ریشه در شرایط پایین بودن کسر آبشویی نسبتاً باال خواهد بود ولی بهآب آبیاري با شوري باال، میانگین ناحیه
  . یابدي ریشه کاهش میمحض افزایش کسر آبشویی شوري ناحیه

صورت آب ي ریشه عبور کرده و بهطور واقعی از منطقهدرصد آب آبیاري است که بهکسر آبشویی در واقع همان 
هاي موجود در آب نه جذب سطحی شوند، نه با فرض ماندگار بودن شرایط و اینکه یون. شودزهکشی شده خارج می

  :زیر بدست آورد توان با معادلهرا می) LF(ترسیب و انحالل شوند و نه به وسیله گیاه جذب شوند کسر آبشویی 

=  

  .شوري آب زهکش است ECDشوري آب آبیاري و  ECIکه در آن 
ها در درختان میوه و گیاهان زراعی ههاي انباشته شده در ناحیه ریشبراي خارج کردن نمکبه هر بهرحال 

براي این کار . ها منتقل شوندریشهتر و یا خارج از ناحیه ها به اعماق پایینبایستی  آبشویی انجام گرفته تا نمک
ها آسیبی به گیاه به دلیل آبیاري سنگین و فعال نبودن ریشه. گیردآبیاري سنگین قبل از کشت گندم انجام می
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البته درصورت نیاز به استفاده مواد بهساز نیز بایستی . باشدالبته مزیت دیگر این امر کمتر بودن تبخیر آب می. نرسد

هاي سنگین باعث کاهش تولید و زیرا آبیاري سنگین در زمان گلدهی در خاك. وره خواب اقدام شودبا آبیاري در د
استفاده از آب معمولی براي آبیاري قبل از کشت به منظور ذکر این نکته ضروري است که . شودآسیب به گیاه می
  .دهدوري باالتر در مراحل بعدي رشد را میهاي با شها به ما اجازه استفاده از آبها از ناحیه ریشهخارج نمودن نمک

  

  مدیریت زراعی
ترین نکات در مدیریت شوري خاك براي کشت و کار انتخاب ناحیه قرار گرفتن بذر نسبت به آب یکی از مهم

نماید بایستی از ها تجمع میها به دلیل صعود موئینه نمکبا توجه به آنکه شوري در نوك پشته. باشدآبیاري می
ها کشت انجام گیرد تا آسیب کمتري از یاهان در این ناحیه خودداري نموده و حتی االمکان در کف جویچهکشت گ

  .شوري دریافت کند
  

  استفاده از ارقام متحمل به شوري
براي بیان . باشندهاي مختلف و نیز بین ارقام مختلف میگیاهان داراي تحمل به شوري متفاوتی در بین گونه

شود که به صورت زیر بیان هافمن استفاده می -ها و ارقام مختلف معموال از منحنی ماسنهتحمل به شوري گو
  . شودمی

Y=100-B(ECe-A) 
که در حقیقت شوري ناحیه ریشه است  (dS/m)حد آستانه شوري Aتولید نسبی بر حسب درصد،  Yکه در آن  

 ECeدرصد کاهش نسبی تولید به ازاي افزایش شوري خاك و (شیب خط . پذیردکه صددرصد تولید صورت می
المللی حد آستانه تحمل به شوري گیاه بر اساس منابع علمی بین .باشدها میمتوسط شوري خاك در ناحیه ریشه

این گیاه جزء گیاهان متحمل  . باشددرصد می 1/7گندم معادل شش دسی زیمنس بر متر و شیب کاهش آن 
   .فهرست ارقام متحمل به شوري گندم ارائه شده است 5در جدول شماره . باشدیم
  

  در شرایط شور مدیریت حاصلخیزي خاك و کود
آن را افزایش داده و  ESPو  pHها، حضور سدیم باال در مقایسه با کلسیم در خاك :استفاده از بهسازها

اثرات مضر سدیم باال در . گردداي در گیاه میسبب کاهش نفوذپذیري آب و در نهایت سبب عدم توازن تغذیه
کاهش ) همانند گچ(توان با استفاده از مواد بهساز که حاوي کلسیم ها را میفرآیندهاي فیزیکی و شیمیایی خاك

در محلول  +Ca2خاك  CaCO3همانند اسید سولفوریک که با واکنش با اسیدها و یا مواد تولیدکننده اسید . داد
  .نمایندخاك اضافه می

  هاي شور اصالح خاك
بطور خالصه اصالح و بهسازي خاك و اراضی با محدودیت شوري و سدیمی شامل زهکشی اراضـی، شستشـوي   

هـاي کلسـیم و منیـزیم موجـود در     و انجام عملیاتی که همواره مقدار یون) آبشویی(ها هاي منطقه رشد ریشه نمک
هـاي  بـراي عملیـات اصـالح خـاك، ابتـدا بایسـتی از طریـق انـدازه گیـري         . خاك بیش از یون سدیم باشد، اسـت 

نوع خاك و عملیات اصالحی را تعیین و سـپس بـراي    37هاي مندرج در جدول هاي خاك و تعیین شاخص ویژگی
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  . اصالح آن اقدام نمود
هـا   خاك) طبیعی(پذیر است، مگر آنکه شرایط زهکشی  در شرایط معمولی اغلب امکانها  اصالح این قبیل خاك

-هاي شور مقادیر کلسیم مورد نیاز براي جایگزینی سدیم کافی مـی  به طور طبیعی در بیشتر خاك. نامناسب باشد
امـالح محلـول    ها، آب آبشویی نیز بایسـتی داراي مقـدار کمـی    باشد، لیکن الزم به ذکر است که براي اصالح خاك

در حالتی که آب غیر شور در دسترس نباشـد از آب  . بوده و از نسبت سدیم به کلسیم متناسبی نیز برخوردار باشد
هـاي عملـی اصـالح     روش. تـوان بـراي آبشـویی خـاك اسـتفاده نمـود       کمی شور نیز با رعایت مدیریت مربوطه می

  :اند از هاي شور به طور اختصار عبارت خاك
) در چنـد نوبـت  (االمکان با آب مناسب بـه روش متنـاوب    شستشوي خاك بایستی حتی: خاك شستشوي) الف

از سـوي دیگـر   . کاهش یابـد ) براي کشت گندم(صورت گیرد تا شوري خاك به کمتر از شش دسی زیمنس بر متر 
هـا   کبایستی عملیات آبشویی خاك با هدف حفظ شوري خاك در سطح معین و مورد نظر و جلوگیري از تجمع نم

آب موردنیاز شستشوي خاك با توجه به شـوري بـراي کشـت     37در جدول . نیز بایستی به طور مداوم انجام گیرد
  . گندم آمده است

  
  توصیه آب مورد نیاز شستشوي خاك با توجه به شوري براي کشت گندم -37جدول 

  مقدار شوري خاك
  شرح اصالح خاك  )دسی زیمنس بر متر(

  .نداردنیاز به آبشویی   6<
  .آبیاري اول سنگین انجام شود  0/6 – 5/7
  .آبیاري اول و دوم سنگین انجام شود  6/7 – 5/9
  .انجام شود *یک نوبت آبیاري قبل از کشت و آبیاري اول و دوم سنگین  6/9 – 0/13
  .یک نوبت آبیاري بسیار سنگین قبل از کشت و آبیاري اول و دوم سنگین انجام شود  1/13 – 0/20

  .با در دست داشتن نتیجه آزمایش آب با کارشناس مربوطه مذاکره گردد  < 20
  .باشدمترمکعب آب در هکتار می 1000یک نوبت آبیاري سنگین معادل *       

  
کشت گیاهان متحمل به شوري در الگوي زراعی حداقل در سال اول پس از آبشویی خاك مانند جو و کوتاه ) ب

  نمودن فواصل بین دو آبیاري 
  آبیاري زمستانه) ج
  کشت پیش از موعد مرسوم و استفاده از بذور ارقام متحمل به شوري و اقلیم هر محل ) د

  کشت بر روي شیب یا کف فارو و آبیاري به روش کرتی یا فارویی )هـ
هاي شـور، بهتـر اسـت ابتـدا      هاي شور و سدیمی براي آبشویی امالح و اصالح خاك هاي خاك با توجه به ویژگی

امالح موجود در عمق متعارف از نیمرخ خاك به حدي کاهش داده شود که امکان رشد و نمو گیاهـان متحمـل بـه    
شوري در آن فراهم گردد، سپس تا زمانی که شوري خاك به حد قابل تحمل گیاه مورد نظر برسـد ادامـه عملیـات    

  .آبشویی همزمان با آبیاري محصول انجام شود
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هاي فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی است کـه   ور و سدیمی مبتنی بر اعمال روشهاي ش اصالح و بهسازي خاك

مؤثرترین . انتخاب نوع روش و یا تلفیقی از چند روش بستگی به امکانات تخصصی و تکنیکی منطقه مورد اجرا دارد
ین امر انجام باشد که بایستی با مشورت متخصص هایی اعمال روش تلفیقی می شیوه در اصالح و بهسازي چنین خاك

  . شود
  

  توصیه کودي گندم در شرایط شور
بر اساس نتایج تحقیقـات صـورت گرفتـه در    . متفاوت است یتروژنه در شرایط شور با غیر شورمصرف کودهاي ن

دسی زیمنس بر متر مقدار نیتروژن معادل مصرف در شـرایط غیـر    7کمتر از  (ECe)هاي با هدایت الکتریکی  خاك
درصـد بـه میـزان توصـیه کـود       30دسی زیمنس بر متر، مقـدار   7-12هاي با شوري بین   اكدر خ. باشدشور می

دسی زیمنس بـر   12هاي خاك باالتر از  ولی در شوري. شودنیتروژنی مصرفی بر اساس مقادیر کربن آلی افزوده می
  . گردددرصد کاسته می 30متر خاك از مقدار توصیه کود نیتروژنی 

ي رسیدگی دانه گندم در شـرایط شـور از    و در دوره) پنجه دهی(ي رویشی گیاه  ل دورهمصرف نیتروژن در اوای
زیرا مصرف نیتروژن، سبب افزایش تعـداد پنجـه و وزن هـزار دانـه و در نتیجـه،      . باشد اي برخوردار می اهمیت ویژه

  . گرددافزایش عملکرد دانه و کاه می
دو تا سه ) رسی(هاي سنگین  سه یا چهار بار و در خاك) نیش(هاي سبک  طور کلی کودهاي نیتروژنی در خاك به

زنی، مراحل اولیه ساقه رفتن و ظهور خوشه زنی و یا همزمان با آبیاري دوم، تکمیل پنجهبار در مراحل شروع پنجه
-زنی، سپس در مرحله تکمیل پنجههاي متوسط و سنگین یک نوبت در زمان شروع پنجه در خاك. شودمصرف می

آالت به دلیل در شرایطی که مصرف کود نیتروژنی با ماشین. شودنوبت سوم در مرحله ساقه رفتن مصرف میزنی و 
هاي گندم به روش جامد در مزرعه مقدور نباشد، مصرف کود اوره از طریق آب آبیاري بسیار مؤثر خواهد بلندي بوته

شود در شود، بنابراین توصیه میسنگین انجام میبا توجه به اینکه به طور معمول در شرایط شور آبیاري اول . بود
هاي سبک بافت، شروع مصرف کود نیتروژنی قبل از آبیاري نوبت دوم باشد و بقیه کود بطور مساوي در مراحل  خاك

کیلوگرم در هکتار کود نیتروژنی در زمان  70تا  50هاي متوسط و سنگین بافت، مصرف  در خاك. بعد مصرف شوند
  . طور مساوي در مراحل بعد مصرف شوند و بقیه به زنیشروع پنجه

در شرایط شور، براي تأمین فسفر مورد نیاز گندم، تفاوتی بین کودهاي سوپرفسفات تریپل، فسـفات آمونیـوم و   
 20در شرایط شوري بین چهار تا هشت دسی زیمنس بر متر، مصرف فسفر تا . فسفات سولفات آمونیوم وجود ندارد

  . هاي بیشتر میزان مصرف مطابق با توصیه در شرایط غیر شور خواهد بودشوريدرصد بیشتر و در 
پاشی نیتروژن و پتاسیم به ویژه در مراحل میانی و انتهایی رشـد سـبب افـزایش کـارایی     در شرایط شور محلول

  د مصرف پتاسیم در دو قسـط همزمـان بـا کاشـت و هنگـام سـاقه رفـتن باعـث بهبـو         . شوداستفاده این عناصر می
مصرف پتاسیم تا شوري هفت دسی زیمنس بر متر برابر توصیه مصرف در شـرایط غیـر   . شود معنی دار عملکرد می

  . شود درصد بیشتر پتاسیم توصیه می 30دسی زیمنس بر متر مصرف به میزان  13تا  7شور و در شوري 
ولـی  . گـردد  توصیه مـی  پاشی همانند شرایط غیرشورمصرف به صورت محلول مصرف کودهاي حاوي عناصر کم

  . کیلوگرم در هکتار براي شرایط شور بسیار مطلوب خواهد بود 30مصرف خاکی کود سولفات روي به میزان 
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  تنش خشکی -10-2
بندي عوامل مؤثر بر رشد گیاه چه از نظر ترین نیازهاي حیاتی گیاه در هنگام اولویتآب به عنوان یکی از اساسی
هایی است کـه  ترین تنش تنش رطوبتی یکی از مهم. گیرددرجه اول اهمیت قرار می کمیت و چه از نظر کیفیت در

ترین شرایط از نظر رطوبتی براي اکثـر گیاهـان   آرمانی. ممکن است گیاه در طول دوره رشد خود با آن مواجه گردد
-درصد آب سهل 55تا حد تخلیه رطوبتی خاك یعنی ) FC(زراعی حفظ رطوبت خاك در دامنه حد ظرفیت مزرعه 

. تواند بر تنش رطوبتی فائق آیدگیاه گندم با فرار از خشکی و یا ایجاد مقاومت در برابر خشکی می. باشدالوصول می
در ایران بخش عمده رشد گیاه در طول پاییز و بعد از سرماي زمستان که زمان نزول بیشترین بارنـدگی اسـت، رخ   

با این حال، . کندگردد، از این طریق از خشکی فرار میگرم برداشت می هاي خشک و گندمی که قبل از ماه. دهدمی
سیستم ریشه گسترده . گردندرطوبت کم و درجه حرارت باال، به عنوان عوامل محدودکننده تولید گندم محسوب می

اگر نقطه رشد . هاي مختلف خاك به دست آورد سازد تا رطوبت مورد نیاز خود را از بخشگندم، این گیاه را قادر می
گیاه سالم مانده باشد، با بهبود شرایط رطوبتی خاك، گیاه مجدداً رشد خود را از سر خواهد گرفت، امـا بـا کـاهش    

هاي خسارت خشکی در مراحل مختلف رشد در گیاه گنـدم   عالیم و نشانه 38در جدول . عملکرد مواجه خواهد شد
  . نشان داده شده است

  

  در مراحل مختلف نمو گندم آبی اثرات تنش کم -38جدول 
  آبی اثر تنش کم  مرحله نموي گندم

  تشکیل گیاهچه ضعیف  جوانه زدن

  زنیپنجه
هـاي ثانویـه یـا دائمـی     عالوه بر کاهش تعداد پنجه، در این مرحله ریشـه 

گردند که نقش اصلی و حیاتی در تغذیه گیاه دارند که در اثـر  تشکیل می
  وقوع تنش ضعیف خواهند بود

  کاهش تعداد سنبله و سنبلچه  دهیساقه

  سنبله رفتن
هاي نازا که نتیجه آن کاهش تعـداد دانـه در سـنبله     عالوه بر افزایش گل

در صورت بروز تـنش،  . کنداست، چون در این مرحله برگ پرچم رشد می
کاهش سطح برگ پرچم و در نهایت کاهش سطح فتوسنتز سبب کـاهش  

  وزن هزار دانه خواهد داشت
  ها و کاهش تعداد دانه در سنبله عدم تلقیح گل  گلدهی

  ها و کاهش وزن هزار دانهچروك و الغر بودن دانه  شیري شدن دانه
  

استفاده از . توان بهره جستهاي مختلف به نژادي و به زراعی می براي مقابله با شرایط تنش خشکی از مدیریت
عبور از تنش خشکی آخر فصل از جمله راهکارهاي عملی ارقام مقاوم به شرایط تنش خشکی و کشت به موقع براي 

به سزایی در کاهش اثرات نامطلوب تأثیر مدیریت تغذیه گیاه گندم نیز . شودبراي مقابله با این شرایط محسوب می
) 1انـد از   یابد که دالیل آن عبارتدر اثر تنش خشکی میزان فتوسنتز گیاه کاهش می. تواند داشته باشدخشکی می

همچنین در اثر این تنش، . آسیب دیدن کلروفیل و سایر اجزاي دخیل در فرایند فتوسنتز) 2ها و ه بودن روزنهبست
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رود که نتیجـه آن  و آنتی اکسیدانهاي دفاعی در گیاه از بین می ROS(1(هاي اکسیژن فعال تعادل میان تولید گونه

  . باشدشاء و دیگر اجزاي سلول میهاي غ ها، چربی ها و آسیب دیدن پروتیین در سلول ROSتجمع 
هایی  اکسیدان در این بین، عناصر غذایی ضروري مانند نیتروژن، پتاسیم و کلسیم، از طریق افزایش غلظت آنتی

هاي گیاه  را در سلول ROS، اثرات سمی POD(4(و پراکسیداز  3)CAT(، کاتاالز 2)SOD(نظیر سوپر اکسید دسموتاز 
دهنـد، غشـاء   را کـاهش مـی   5را بیـرون رانـده و اکسیداسـیون نـوري     ROSها،  کسیدانا این آنتی. دهندکاهش می
همچنین برخی عناصر غذایی میکرو مانند . دهندها را استحکام بخشیده و میزان فتوسنتز را افزایش میکلروپالست

برابر تنش خشـکی را   ها، مقاومت گیاه در اکسیدان و منیزیم نیز از طریق افزایش غلظت  آنتی) Si(روي و سیلسیم 
  . دهندافزایش می

بخشند که این عامل به نوبه افزون بر این، عناصري مانند فسفر، پتاسیم، منیزیم و روي، رشد ریشه را بهبود می
ها و افزایش مقاومت گیاه به خشکی کمک خود باعث افزایش جذب آب به داخل گیاه گشته و به تنظیم عمل روزنه

ند پتاسیم و کلسیم در افزایش قدرت نگهداري آب سلول تحت شرایط خشکی و تنظیم فشار عناصري مان. نمایدمی
هاي محافظ روزنه بوده و عمالً باز و بسته  ترین کاتیون در سلولاز طرف دیگر پتاسیم به عنوان فراوان. اسمزي مؤثرند

آبی، با وجود پتاسیم کافی  رایط کمدر ش. گیردها صورت می ها از طریق ورود و خروج پتاسیم به این سلول شدن آن
بدیهی است در شرایط کمبود پتاسیم، . یابددر گیاه، حساسیت روزنه به بسته شدن و کاهش تلفات آب افزایش می

طور کامل بسته آبی نیز به ترین شرایط از نظر کمها از حساسیت کافی برخوردار نبوده و ممکن است در بحرانیروزنه
هاي ریشه با کمبـود انـرژي گردیـده و     م در گیاه باعث کاهش فتوسنتز و مواجهه گیاه و سلولکمبود پتاسی. نشوند

گیري نمود که مصـرف تجملـی پتاسـیم و     توان چنین نتیجهلذا می. یابدآبی کاهش می بنابراین مقاومت گیاه به کم
بـراي  ) Antagonistic(نفـی  افزایش غلظت پتاسیم قابل جذب در خاك تا حدي که منجر به ایجاد اثرات متقابل م

. رسدسایر عناصر غذایی نظیر کلسیم و منیزیم در خاك نگردد، وضعیتی مفید براي مقابله با تنش خشکی به نظر می
سازي فرایندهاي فیزیولوژیکی، بیولوژیکی و از طریق فعال) B(و بور ) Cu(مصرف مانند مس  از طرف دیگر، عناصر کم

  . باشنداثرات مضر تنش خشکی مؤثر می متابولیسمی در گیاه در کاهش
در همه . باشد، افزایش مواد آلی خاك میAWC(6(هاي افزایش ظرفیت آب قابل دسترس خاك  یکی دیگر از راه

یابد، ظرفیت آب قابل دسترس خاك درصد افزایش می 1-3که میزان ماده آلی خاك، هاي بافت خاك، هنگامی گروه
درصد ظرفیت نگهـداري   60رسد، بیش از درصد می چهارکه مقدار افزایش آن به نگامیشود و هتقریباً دو برابر می

کـه ظرفیـت آب قابـل    دهد، بطـوري ماده آلی حجم خاك را نیز افزایش می. دهدآب خاك را به خود اختصاص می
هویه خاك را همچنین افزایش ماده آلی، نفوذپذیري، زه کشی و ت. یابددسترس خاك در واحد عمق خاك افزایش می

کـه یکـی از منـاطق خشـک و     ) اصـفهان (در منطقـه ایـران مرکـزي     نشان داده شده است که. بخشدنیز بهبود می
مخصـوص   وزنتوانـد در کـاهش    تن ماده آلی به هر هکتار خاك مـی  50-100باشد، افزودن  خشک کشور می نیمه

   .نمایدی خاك را براي تولید پایدار مهیا و خصوصیات فیزیک مؤثر بودهنفوذپذیري آب در خاك  و افزایش ظاهري

                                                        
1 Reactive Oxygen Species  
2 Superoxide Dismutase 
3 Catalase 
4 Peroxidise 
5 Photo-oxidation 
6 Available water Capacity  
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اسیدهاي هیومیک از طریق اتصال به ذرات خاك و ایجاد خاکدانه به افزایش ظرفیت نگهداري رطوبت در خاك و 
ک اسیدهاي هـیومیک براي مناطق نسبتاً خش. نماینددر نتیجه افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش خشکی کمک می

. کننـد موجود در خاك کمک زیـادي مـی   ریزجاندارانباشند چون به فعال کردن می ع مهمهاي زراعی وسی و زمین
. کنند تا طول دوران رشد زیادتري را داشته باشدها در مناطق کم آب و نسبتاً خشک به گیاه کمک میمیکروهـومات

د زیادي مانع از تبخیر آب دهند که تا ح هاي آب پیوندي تشکیل می هاي هیومیک اسید با مولکول عالوه مولکولبه
هاي گیاهی  که به درون بافت) بخش ریز مولکول هیومیک اسید(هاي فولویک اسید  گذشته از این مولکول. گردد می

هاي آب، تعریق و تعرق گیاه را کاهش داده به حفظ آب در درون گیاه کمک  کنند، با پیوند شدن به مولکول نفوذ می
  .کنند می

خشکسالی، الزم است خاك، آب باران را به همان انـدازه کـه ممکـن اسـت بـراي      تأثیر ن براي به حداقل رساند
لذا رطوبت خاك بـه  . هاي گیاه اجازه نفوذ و تکثیر یابنداستفاده گیاه در آینده مورد نیاز باشد، جذب نماید تا ریشه
و انتشار آب بـه طیـف    ظرفیت خاك براي حفظ. است عنوان یکی از عوامل اصلی محدودکننده براي رشد محصول

، مقدار ماده آلی و )ساختار فیزیکی از جمله منافذ(اي از عوامل مانند بافت خاك، عمق خاك، معماري خاك گسترده
. توانـد ایـن ظرفیـت را بهبـود بخشـد     با این حال، مدیریت مناسب خـاك مـی  . هاي بیولوژیکی بستگی دارد فعالیت

هـایی کـه نفـوذ آب در خـاك را     روش -1: بندي کردر سه گروه  طبقهتوان دهاي افزایش رطوبت خاك را می روش
هـایی کـه ظرفیـت    روش -3هایی که مربوط به مدیریت تبخیر از سـطح خـاك اسـت و    روش -2دهند، افزایش می

به منظور ایجاد یـک  . شودهر سه روش مربوط به ماده آلی خاك می. دهندخاك را افزایش می سازي رطوبتذخیره
 .عوامل مؤثر بر رطوبت خاك ضرورت دارد ترین سالی، درك مهم مقاوم در برابر خشکخاك 

-بقایاي گیاهی که سطح خاك را می. دهدقرار میتأثیر ماده آلی شرایط فیزیکی خاك را به طرق مختلف تحت 
بنابراین نفـوذ آب   نمایند،پوسته شدن خاك در اثر برخورد قطرات باران ممانعت می پوشانند، از ایجاد سله و پوسته

یکی از راهکارهاي مدیریتی بـراي مقابلـه بـا تـنش خشـکی،      . یابدباران در خاك افزایش یافته و رواناب کاهش می
  هـاي هـرز بـراي بدسـت آوردن آب     هاي آلی به منظور حفظ رطوبت خـاك و کـاهش رقابـت علـف    استفاده از مالچ

جو به خاك، موجب باال رفتن راندمان مصرف آب و در نهایـت   افزودن مواد آلی مانند کاه و کلش گندم و. باشدمی
  .باشدگردد که در مقابله با تنش خشکی مؤثر میباعث کاهش دفعات آبیاري و هدر رفتن آب می

هـا و   ها، افزایش منافذ و تركبندي، نحوه اتصال و ثبات خاکدانهنفوذ سطحی آب در خاك به عواملی مانند دانه
مواد آلی تازه . نمایدافزایش ماده آلی به افزایش تخلخل خاك کمک غیرمستقیم می. گی داردشرایط سطح خاك بست

  هـایی را در خـاك ایجـاد     هـاي خـاکی را تحریـک نمـوده و ایـن جـانوران تونـل        فعالیت جانوران خاك مانند کـرم 
این منافذ بزرگ بـه نفـوذ    ایجاد. باشدنمایند که انباشته از ترشحات چسب مانند و پوسته بدن این جانوران میمی

قابـل تـوجهی در   تـأثیر  عالوه بر این ماده آلـی خـاك   . نمایدتر و نگهداري بهتر آب در خاك کمک فراوان میآسان
به ویژه در سطح خاك که میزان مواد آلی بیشتر است، آب بیشتري در . افزایش ظرفیت نگهداري آب در خاك دارد

درصدي  7/3ست که هر یک درصد افزایش ماده آلی خاك، منجر به افزایش نشان داده شده ا. گرددخاك ذخیره می
  .گرددظرفیت نگهداري آب خاك می
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این . گردددرصدي آب خاك می چهارحفظ پوشش گیاهی آیش در سطح خاك منجر به کاهش تبخیر و افزایش 

  پژمردگـی محصـول در    توانـد از ایـن مقـدار آب اضـافی مـی    . متـر بـاران اسـت   میلـی  هشـت مقدار معـادل تقریبـاً   
سطوح باالي بقایاي گیاهی . جلوگیري نموده و به بقاي گیاه بیانجامد) تنش خشکی طی فصل رشد(هاي خشک دوره

  . گرددمتر آب ذخیره بیشتر در خاك میمیلی 80-90منجر به ذخیره ) تن در هکتار 12-8(
  

    
    سالی آسیب در زمستان به دنبال خشک

  در مزرعه گندم خسارت خشکی - 19شکل 
  

  تنش سرما - 10-3
. شدت خسارت یخبندان یا سرماي زیر صفر درجه در محصوالتی مانند گندم به فاکتورهاي متفاوتی بستگی دارد

مرحله رشد گیاه یا میزان رسیدگی محصول، میزان کاهش دما و طول زمانی که گیاه در معرض این خطر قرار گرفته 
هاي سرد  هاي گندم زمستانه در ماه مقاومت در برابر خسارت یخبندان یکی از ویژگی. باشنداست، از عوامل مهم می

با افزایش دما در بهار، گندم این مقاومت را از دست داده و با خروج از مرحلـه زمسـتان گـذرانی    . باشدزمستان می
پـذیري گیـاه    میـزان آسـیب  ، )به ویژه در مرحله به گل رفتن(با پیشرفت مراحل رشد گیاه . نمایدشروع به رشد می

آن بر عملکرد محصول متفـاوت  تأثیر بسته به شدت خسارت یخبندان و مراحل مختلف رشد گیاه، . یابدافزایش می
  . باشدمی

هاي  تواتر شب. تواند در اغلب مراحل مهم رشد گندم زمستانه مشاهده شودهاي خسارت سرما میعالیم و نشانه
هاي جوان و نوظهور نجر به ایجاد یک نوار رنگی زرد تا سفید یا ارغوانی بر روي برگبسیار سرد پس از روزهاي گرم م

بعد از اینکـه گیـاه در اثـر    . یابدگیرد، عالیم سرمازدگی کاهش میمرور که گیاه با شرایط سرما خو می به. گرددمی
بـار پایـدار    یز با حداقل اثرات زیانهاي خیلی سرد ن کاهش دما در پاییز به سرما عادت نمود، قادر است در برابر ماه

برسـد، خسـارت    -C˚12 که دماي خاك به حدودهرچند حتی گیاهان مقاوم شده در برابر سرما نیز هنگامی. بماند
هاي خشک نسبت  گندم در خاك. گردددرجه حرارت بسیار پایین منجر به مرگ زمستانه در گندم می. خواهند دید

تر در گیـاه نفـوذ   بیند، زیرا در این شرایط، سرما سریعبرابر خسارت سرما آسیب میهاي مرطوب بیشتر در  به خاك
هـاي رو بـه    دار و مرتفع و شـیب  همچنین خسارت سرما در مناطق شیب. قرار خواهد دادتأثیر نموده و آن را تحت 

هـا،  گیاه اعم از برگهاي مختلف  تواند به بخشتوان گفت دماهاي پایین میدر مجموع می. باشدشمال شدیدتر می
رسد که در شوند و به نظر میرنگ می ها تیرهدر ابتداي خسارت سرمازدگی، برگ. ها صدمه وارد نماید ها و ساقهگره

پریده، خیس و نرم شده و در نهایـت   دیده نیز ممکن است ابتدا رنگ هاي خسارتساقه. اند اثر جذب آب خیس شده
اگـر سـاقه در اثـر    . گردنـد ه و درهم پیچیده شده و موجب واژگونی ساقه مـی این نواحی خمید. خشن و تیره شوند



  93                                                                                                       دستورالعمل تولید گندم گواهی شده

 

تواند بعد از گذر از سرما مجدداً رشد هاي ساقه خمیده شود، میسرمازدگی کامالً واژگون نگردد و فقط از ناحیه گره
  . نموده و ایستادگی خود را بازیابد

-ها میگیاه و در اواخر آن، منجر به عقیم شدن خوشه 1یخ زدن در ابتداي بهار، موجب از بین رفتن نقطه رشد
خوشه سرمازده نیـز  . گرددوار دور ساقه ظاهر میطور حلقهپریده به اگر نقطه رشد از بین برود، یک برگ رنگ. گردد

اي باشد و در نهایت رنگ آن تبدیل به سفید قهوه هاي ریز می رسد که داراي کركآب به نظر میسفید، خشک و بی
که یک خوشه سالم داراي رنگ نسبتاً سفید تا متمایل به سبز و ظاهر در حالی. ظاهر خوشه چروکیده خواهد شد و

هاي آنهـا  توانند بطور طبیعی رشد نمایند، برگ اصوالً گیاهان سرما زده بر خالف گیاهان سالم نمی. باشدشاداب می
  .کندپریده شده و مزرعه ظاهر زرد و خشبی پیدا می رنگ
دماي صفر درجه . که یخبندان در مرحله به گل رفتن رخ دهد، چند نوع خسارت ممکن است اتفاق بیفتدنگامیه

نماید و موجب عقیمی تر از کالله هستند، صدمه وارد میها که بسیار حساس گراد به بساك یا زیر صفر درجه سانتی
. که رنگ آنها هنوز زرد مایل به سبز اسـت ر حالیشوند، دها چروکیده و در هم پیچیده می بساك. گرددها میگلچه

ها در چنین شرایطی مقدار دانه. ذره بین دستی قابل مشاهده است ها با یکساعت بعد از سرمازدگی، این نشانه 24
هـاي  ها و ساقهعالوه بر این، یخبندان به پنجه. باشندها چروکیده، داراي وزن و ظرفیت پروتیین پایین میکم، دانه

شود که در نهایت به تأخیر در هاي دوم و سوم در گیاه میولیه گندم صدمه وارد نموده و موجب تحریک رشد پنجها
ساعت در معرض دماي پایین  دوکه گیاه بیش از میزان خسارت سرمازدگی را هنگامی 39جدول . انجامدبرداشت می

  .دهدقرار گرفته است را نشان می
  

  و میزان خسارت سرمازدگی مرحله رشد گندم  -39جدول 
بر تأثیر 

  دما  عالیم سرمازدگی  عملکرد
  مرحله رشد  )گراد درجه سانتی(

  پنجه زدن  - 11  هازرد شدن و سوختن برگ  کم تا متوسط
  ساقه رفتن  -4/4  از بین رفتن نقطه رشد/ هاسوختن برگ  متوسط تا زیاد

  آبستنی  -2/2  هاپریدگی خوشه رنگ/ هاعقیم شدن گلچه  عمدتاً زیاد

رنگ شدن خوشه و  سفید و بی/ هاپریدگی خوشه رنگ/ هاعقیم شدن گلچه  زیاد
  خوشه رفتن  -1/1  هابرگ

رنگ شدن خوشه و  سفید و بی/ هاپریدگی خوشه رنگ/ هاعقیم شدن گلچه  زیاد
  به گل رفتن  -1/1  هابرگ

  شیري شدن  -2/2  هادانه رنگ و ناصاف شدن ها، کوچک، چروکیده، کمرنگ شدن خوشه بی  عمدتاً زیاد
  سفت شدن  -2/2  رنگ و چروکیدهها بیدانه  کم تا متوسط

  
توجه به تاریخ کاشت، انتخاب صحیح ارقام و تهیه بستر مناسب بذر از طریق کاشت بذر در بستري از کاه و کلش 

  . باشندهاي ناشی از تنش سرما در گندم میهاي مدیریت خسارت از جمله راه
مقـدار مصـرف کـود    . شودنیز از جمله عوامل مهم در کاهش خسارت ناشی از سرما محسوب می مدیریت تغذیه

گیاهانی که داراي کمبود نیتروژن هستند، اغلب از نظر . تواند مؤثر باشد نیتروژن در جلوگیري از خطر سرمازدگی می
                                                        
1 Growing point  
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تر و عملکرد ند، اما ظاهر گیاه کوچکاند، ندار تاریخ خوشه رفتن تفاوتی با گیاهانی که نیتروژن کافی دریافت داشته

ها آبدار و مستعد مصرف کود نیتروژن موجب افزایش رشد رویشی و شادابی گیاه گردیده، ساقه. باشدتر میآن پایین
مصرف کود نیتروژن باید قبل از مرحله ساقه رفتن به منظور دستیابی به عملکرد حداکثر انجام . شوندسرمازدگی می

بیش ازحد کود نیتروژن در پاییز باید اجتناب نمود، اما مقادیر کافی فسفر جهت رشد قـوي ریشـه   از مصرف . گردد
تر هستند که این به اند، اغلب به سرمازدگی حساسگیاهانی که به اندازه کافی پتاسیم دریافت نکرده. شودتوصیه می

، عاملی است که به افزایش خطر سرمازدگی بنابراین، کافی نبودن میزان پتاسیم. شودکمبود آب در سلول مربوط می
  .گرددمنجر می

  

 
  عوارض خسارت سرمازدگی در گندم -20شکل 

  

 
  

  .ها در خوشه شده استیخبندان موجب رنگ زرد و ظاهر نمناك  پوسته دانه - خوشه سرمازده در گندم - 21شکل 
  

 
ها همزمان دچار سرمازدگی  همه گلچهممکن است  -خسارت سرمازدگی در نواحی مختلف خوشه گندم -22شکل 

  .نشوند
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توان مقاومت آنها هاي گیاهان زراعی، می ها به سلولاز طرفی با افزایش مواد آلی محلول از قبیل قندها و پروتیین
هاي محرك رشد گیاه حاوي اسیدهاي آمینه آزاد و چپگرا در  استفاده از محلول. را در برابر سرمازدگی افزایش داد

هاي تواند کمک شایانی به افزایش مقاومت به شرایط تنشزنی و ساقه رفتن میزنی، مرحله پنجهبل از پنجهمراحل ق
  . اسیدهاي آمینه که حاوي پتاسیم نیز باشند در این بین مؤثرترند. سرمایی بیانجامد

شود به  مربوط میمکانیسم نخست . تواند تا حدودي مانع سرمازدگی شود هیومیک اسید نیز با سازوکارهایی می
اگرچه . شود خود سبب گرم شدن خاك در اطراف ریشه می هاي خاك که خودبه افزایش فعالیت میکروارگانیسم

تواند تا  چرخش شیره گیاهی در درون آوندها در فصل زمستان کند و بطئی است، اما همین چرخش کند هم می
شود به حفظ بیشتر رطوبت  ن سازوکار مربوط میدومی. هاي هوایی منتقل کند حدودي گرماي ریشه را به قسمت

در طول روز آفتاب . شود خاك که به دلیل باال بودن گرماي ویژه آب مقدار کالري بیشتري در درون خاك ذخیره می
اما خاك . دهد کند و در شب خاك خشک به سرعت گرما را از دست می تابد و آن را گرم می به سطح زمین می

شود، در نتیجه احتمال سرمازدگی کاهش  تر خنک می ري کالري ذخیره کرده است آهستهمرطوب که مقدار بیشت
دهد و در  اي به خاك می سومین سازوکار هیومیک اسید براي مقابله با سرمازدگی این است که رنگ تیره. یابد می

لیک اسید متابولیسم از همه اینها گذشته هیومیک اسید و فو. شود نتیجه انرژي خورشیدي بیشتر به خاك جذب می
   .کنند سلولی را افزایش داده و با این مکانیسم هم به مقابله با سرما کمک می درون
  

  تنش گرما -10-4
در طول پاییز، درجـه  . تواند متفاوت باشدخسارت ناشی از درجه حرارت باال بسته به مرحله رشد گیاه گندم می

زمستان باعث رشد زودهنگام گندم شده و در نتیجـه منجـر بـه    شود و در حرارت باال سبب کاهش تعداد پنجه می
رسند، به طور معمول درجه در ارقامی که زود به مرحله بلوغ می. گرددصدمه زدن به گیاه در حرارت پایین بعدي می

گندم گیاهی است که به افزایش دما به ویژه هنگام کشت، در طـول  . دهدحرارت باال و تنش رطوبتی با هم رخ می
ورود به مرحله زایشی، (همچنین با افزایش دما در ادامه مراحل رشد . باشددوره جوانه زدن و تولید پنجه حساس می

درجـه   32-35کـه دمـا بـه    هنگـامی . نیز گندم دچار تنش و خسارت خواهـد ) دهی ساقه رفتن، خوشه رفتن و گل
  .تواند اتفاق افتدن مییابد، رشد گیاه گندم متوقف شده و کاهش وزگراد افزایش می سانتی

  قـرار  تـأثیر  هـا تحـت   در شرایط وقوع تنش گرما، عملکرد دانه در اثر هر دو عامـل تغییـر تعـداد و انـدازه دانـه     
هـا طـی    دهی و اندازه دانه روز قبل از گلدهی تا اندکی پس از گل 30ها طی یک دوره زمانی از  تعداد دانه. گیردمی

که شرایط گرما در اکثر مناطق حاکم است، نزدیک به انتهاي فصل، هنگامی. گرددمدت زمان پر شدن آنها تعیین می
تواند سرعت پر شـدن دانـه را   دماي باال همچنین می. باشدها میبارزترین اثر گرما، کاهش طول زمان پر شدن دانه

هرچنـد  . گراد باالتر باشد درجه سانتی 20آید که دما اندکی از افزایش دهد، اما این شرایط تنها هنگامی بوجود می
در . ها کوچک خواهد ماندباشد و در نهایت اندازه دانهاین مسئله براي جبران مدت زمان کم پر شدن دانه کافی نمی

اي ها را نیز کند نماید که دلیل آن تا اندازهتواند سرعت پر شدن دانهگراد، گرما می درجه سانتی 30دماهاي بیشتر از 
باشد که در نهایت به افزایش سرعت روند پیري گیاه هاي دمایی باال میها در محدودهتوسنتز برگنقصان سازوکار ف

. انجامـد باشد که به کاهش عملکرد میها میپیري زودرس گیاه یک محدودیت مهم درروند پرشدن دانه. انجامدمی
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گراد افزایش دما، تا  درجه سانتی دور ها به ازاي ه هاي گیاهی، میزان کاهش عملکرد گیاه را براي برخی کشتمدل
  .نماینددرصد برآورد می 50

  

  هاي خسارت گرما در مزرعه عالیم و نشانه
  .یابدساقه گیاه ظاهر فشرده و ناسالم می -1
 .باشدرنگ می اي یا سیاهپهنک برگ داراي یک نوار سوختگی قهوه -2

 .اشدبها بسیار کوچک میتر و اندازه خوشهها کوچکبرگ -3

  .افتندها آویزان شده و فرو میبسته به درجه سوختگی، برگ -4
  اي شدن سریع و ناگهانی برگ پرچم قهوه -5
  ) ها اتفاق افتدکه درجه حرارت باال در طول پر شدن دانههنگامی(ها قبل از بلوغ چروکیدگی و پژمرده شدن دانه - 6
 از بین رفتن گیاه در دماي بسیار باال  -7

  

  مدیریت مقابله با تنش گرما 
  . توان این خسارت را کاهش دادبا اقدامات مدیریتی مانند حفظ رطوبت خاك و آبیاري به موقع می -1
در مناطقی که احتمال بروز تنش گرما و خشکی آخر فصل وجود دارد، بهتر است از ارقامی استفاده گردد که  -2

  .روندزودتر به گل می
تواند منجر به کـاهش  ها و شیري شدن دانه نیز می اسیمی محلول در مرحله ظهور خوشهکاربرد کودهاي پت -3

  .اثرات تنش گرمایی در کاهش وزن هزاردانه گندم در گرماي آخر فصل رشد گردد
  
  

  و مدیریت آنها به منظور تولید محصول  زنده محیطی زامعرفی عوامل زنده خسارت -11
  در ایران و شیوه هاي کنترل آنها گندمفون آفات 

ترین آفات این مزارع مهم. باشندهاي گوناگون حشرات میمزارع گندم داراي طیف وسیعی از آفات از راسته
اي گندم و هاي قهوهها، تریپس گندم، سوسک سیاه گندم، سوسک برگخوار غالت، سوسکعبارتند از سن گندم، شته

  :خسارت و روش کنترل آنها به شرح زیر است خوار غالت که عالیمزنبور ساقه

  سن معمولی گندم 
ترین آفت مزارع گندم کشور بوده و در حال حاضر با مهم .Eurygaster integriceps Put سن گندم با نام علمی

سطح کنترل شیمیایی سن . بیشترین سطح سمپاشی نسبت به سایر آفات، بزرگترین معضل گیاهپزشکی کشور است
اي داشته و به گزارش سازمان حفظ نباتـات در حـال   هاي گذشته روند فزایندهمزارع گندم کشور در سالگندم در 

خسارت . کندسن گندم به دو روش کمی و کیفی خسارت وارد می. حاضر به بیش از دو میلیون هکتار رسیده است
ــه مزرتوســط حشــرات کامــل زمســتان ) کــاهش عملکــرد در واحــد ســطح (کمــی    عــه مهــاجرت گــذرانی کــه ب
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شود و بـا تغذیـه از   سن مادر در بیشتر مواقع در زمان پنجه زنی وارد مزرعه می. افتداتفاق می) سن مادر(کنند می
برگ و پژمردگـی بوتـه     شدن ، پیچش، زردي و خشک بوته  ضعف  باعث هاي مرکزي ها و گندمانه و برگ  ساقه  شیره

  س باعث سفید شـدن خوشـه از محـل نـیش حشـره تـا انتهـاي آن        هاي نورهمچنین تغذیه سن از خوشه. شودمی
و ) سـن یـک   هبـه غیـر از پـور   (هاي سنین مختلـف  عمدتاً توسط پوره) هاسن زدگی دانه(خسارت کیفی . گرددمی

در محـل  . شـود  ها میو کاهش میزان گلوتن دانه  و چروکیدگی  الغري  حشرات کامل نسل جدید ایجاد شده و باعث
  . )23شکل( شوداي روشن به دور آن دیده میروي دانه یک نقطه کوچک سیاه باهالهنیش حشره 

  

  
  سن معمولی گندم

  
  هاخسارت سن گندم به بوته

  
  خسارت کیفی سن گندم

  سن گندم – 23 شکل 

  

  کنترل سن گندم
. یکی از علل طغیان سن گندم کشت ارقام حساس گندم در سطح وسیع است :عدم کشت ارقام حساس گندم

شود، نسبت به زارهاي غرب کشور کشت میاکثر ارقام گندم دیم خصوصاً رقم سرداري که در سطوح وسیعی از دیم
 . شوندباعث افزایش جمعیت این آفت میبوده که سن گندم حساس 

بار  پنجمتر و  1×1برداري از سن گندم براي کادر و تور به ترتیب کادر  بهترین واحد نمونه  :کنترل شیمیایی
بار تور زدن با تور به قطر  پنجهر . استفاده از کادر براي نمونه برداري در مرحله سن مادر الزامی است. تور زدن است

زمان صحیح استفاده . شدبامتر مربع کادر می 10بار تور زدن معادل  50سانتیمتر معادل یک متر کادر و  35دهانه 
در صورتی . تا نزدیک غروب آفتاب است پنجصبح و بعد از ظهرها از ساعت  10ها تا ساعت صبح گیرياز تور حشره

ترتیـب   تن در هکتار بـه  سهتن و کمتر از  سه بینی عملکرد بیش از که تعداد سن مادر در مزارع گندم آبی با پیش
 تن در هکتار به دوتن و کمتر از  دوبینی عملکرد بیش از  گندم دیم با پیش ارععدد در متر مربع و در مز سهو  چهار

بینی عملکـرد  ها در مزارع گندم آبی با پیشهمچنین نرم مبارزه علیه پوره. عدد در متر مربع است یکو  دوترتیب 
بینی رع گندم دیم با پیشعدد در متر مربع و در مزا پنجو  ششترتیب  تن در هکتار به سهتن و کمتر از  سهبیش از 

زمـان  . عدد در متر مربع گزارش شده اسـت  چهارو  پنجترتیب  تن درهکتار به دوتن و کمتر از  دوعملکرد بیش از 
در . هـاي سـنین دوم و سـوم اسـت    مناسب براي کنترل شیمیایی سن گندم، مصادف با فعالیت حداکثر تعداد پوره

 یکتا  8/0به میزان  EC 50%کش فسفرة فنیتروتیون توان از حشرهه  میها به نرم مبارزصورت رسیدن تراکم پوره
لیتـر در هکتـار و   میلـی  180به میـزان   SC 2.5%و  EC 2.5%کش پایروتروئیدي دلتامترین لیتر در هکتار، حشره

لیتر در  میلی 150به میزان  (SC 5%)المبدا  -هاي تجاري هفکش پایرتروئیدي المبدا ساي هالوترین با نامحشره
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لیتر در هکتار و  میلی 75 (CS 10%)لیتر در هکتار، جایام پالس  میلی 75به میزان  (CS 10%)هکتار، کاراته زئون 

  .لیتر در هکتار استفاده کرد میلی 150به میزان  (SC 4.9%)الماترین 
  

 آور مزارع گندمهاي زیانشته

هاي غالت باعث توقف خسارت مستقیم شته .هستندها پس از سن گندم از آفات مهم مزارع گندم در ایران شته
خسـارت  . شـود شـدن میـزان محصـول مـی    هـا و کـم  بـرگ  ههاي رنگ پریده یا سرخ، لوله شدن لبرشد، ایجاد لکه

م و گندم، ویروس کوتولگی هاي ویروسی موزائیک گندم، نوار زرد گندها نیز مربوط به انتقال بیماريغیرمستقیم شته
 هروسی گندم، شت ههاي مزارع گندم ایران عبارتند از شت هاي شتهترین گونهمهم. ذرت و ویروس موزائیک برنج است

  ).24شکل (سرخ  گل-گندم هگندم و شت -سبز یوالف  هبرگ ذرت، شت هبرگ برنج، شت همعمولی گندم، شت
  

  
    شته معمولی گندم

  شته برگ برنج

  
    گل سرخ - گندم شته

  شته برگ ذرت

  
  شته روسی گندم

  
  یوالف - شته گندم

 هاي زیان آور مزارع گندم شته – 24 شکل

  هاي غالتکنترل شته
هاي غالت بوده و از بین بردن آنها در گذرانی شتهمحل زمستان Poaceae ههاي هرز تیرعلف :کنترل زراعی

هاي کوچک که در مراحل رشدي اولیه قرار هاي غالت به بوتههمچنین شته. استمؤثر ها کاهش جمعیت شته
 هاثر استفاد .شودبنابراین کاشت به موقع و اجتناب از کشت کرپه توصیه می. کننددارند خسارت بیشتري وارد می

شود از همین دلیل توصیه می هاي غالت ثابت شده و بهدر افزایش باروري شته ینیتروژن هايبیش از حد از کود
  . استفاده شودو بر اساس نتایج آزمون خاك ودهاي نیتروژن مانند اوره و سولفات آمونیوم فقط در حد نیاز ک
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هاي مکنده براي اطـالع از زمـان مهـاجرت و شـروع فعالیـت      هاي زرد پر از آب و تلهسینی :کنترل شیمیایی
زرعـه در پـاییز و بهـار از نظـر خسـارت      هاي غالت بـه م شود، زیرا زمان مهاجرت شتهها در مزرعه استفاده میشته

با توجه بـه ایـن کـه آلـودگی      .کوتولگی زرد گندم بسیار مهم استهاي ویروسی و از جمله خسارت ویروس بیماري
 شـود شود، در صورت مشاهده آلودگی شدید توصـیه مـی  مزارع شروع می ههاي غالت از حاشیمزارع غالت به شته

درصـد کـاهش یافتـه،     75-80مزارع بصورت نواري سمپاشی شود و با این کار میزان مصرف سموم تا  هفقط حاشی
  . شوندتر شده و دشمنان طبیعی حفظ میمبارزه شیمیایی اقتصادي

ها الزم است در صـورت تکـرار سمپاشـی، از    کشهاي غالت نسبت به حشرهبراي جلوگیري از مقاوم شدن شته
هـاي غـالت   هاي توصیه شده بـراي کنتـرل شـته   کشآفت. مکانیسم عمل متفاوت استفاده شودهایی با کشحشره

هکتـار،   لیتـر در  5/1به میزان  EC%40 متواتلیتر در هکتار، دي 5/1به میزان  EC%25متیل دیمتونشامل اکسی
  هکتـار   یتـر در ل 5/2بـه میـزان    EC%75 کیلـوگرم در هکتـار و مـاالتیون    5/0-1میـزان   بـه  WP%50پیریمیکارب 

بـه   WP%25 متـروزین لیتـر در هکتـار و پـی    25/0به میزان  SC%35توان از ایمیداکلوپراید همچنین می. باشدمی
در مزرعه بهتر است سمپاشی زمانی انجام شـود  . ها استفاده کردمقدار یک کیلوگرم در هکتار در اوایل ظهور سنبله

هـاي  کـش تـوان بـا اسـتفاده از حشـره    همچنـین مـی  . رگی هستندکه بیشتر جمعیت پارازیتوییدها در مرحلۀ شفی
  . ها را حفاظت نمودمتروزین زنبورهاي پارازیتویید شتهانتخابی مانند پی

  
  سوسک سیاه گندم

 گنـدم در پـاییز بـه    مـزارع  شدن سبز با که است آفت این الرو به مربوط خسارت سوسک سیاه گندم ترینبیش
 قـرار  آفـت  ایـن  الرو حملـه  شـدن مـورد   سبز از قبل گندم هايموارد حتی دانه برخی در وزند می خسارت هاجوانه

هـا شـده و خسـارت بصـورت     هاي گندمان غالت سبب خشک شدن برگها و برگالروها از جوانه هتغذی .گیرندمی
وسـک سـیاه   حشـرات کامـل س  . عدد بوته را از بـین ببـرد   20-30تواند هر الرو می. شوداي در مزرعه دیده میلکه

 25شـکل  ( کننـد هاي خمیري تغذیه مـی ها از دانهگندم از اوایل تا اواخر خرداد از شفیره خارج شده و روي سنبله
  . )26و 

    
  الرو سوسک سیاه گندم - 26 شکل  حشره کامل سوسک سیاه گندم - 25 شکل
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  کنترل سوسک سیاه گندم

آوري کـاه و کلـش و بقایـاي    آیـش، جمـع   عدس یا کلزا، رعایتانجام تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند 
هاي مناسب کنترل سوسـک سـیاه گنـدم    محصول در اراضی آلوده و انجام شخم و دیسک پس از برداشت، از روش

  . هاي زراعی قابل کنترل استاین آفت با این روش .است
قبل از کاشت پـنج منطقـه از مزرعـه    براي تعیین ضرورت یا عدم ضرورت کنترل شیمیایی این آفت الزم است 

بـرداري  متر نمونـه سانتی 15و به عمق  30، به عرض 60اي به طول بصورت تصادفی انتخاب و از خاك در محدوده
متر مکعب خاك قبل از کاشت نشـان  سانتی 30وجود دو عدد الرو سوسک سیاه غالت یا بیشتر از آن در هر . شود

به عبارت دیگر، در صورتی که در مزارع آلوده تراکم الروها بیش از دو عـدد در  . دهنده احتمال ایجاد خسارت است
-30به میزان % 5گرانول دیازینون  به محض مشاهدة اولین خسارت از توانمی شیمیایی کنترل براي متر مربع باشد،

  .کرد کیلوگرم در هکتار استفاده 40
  

  سوسک برگ خوار غالت
الروها . است الروهاي این آفت به مربوط خسارت اصلی خوارند، ولیبرگ الروهاي این حشره کامل و حشرات

کنند و محل خسارت هاي اصلی تغذیه کرده، ولی آن را سوراخ نمیها به موازات رگبرگو حشرات کامل از برگ
پارانشیم این حشره با تغذیه از اپیدرم و . شودآنها روي برگ به صورت نوارهاي طولی سفید رنگی دیده می

این  هتغذی. دهدهاي گندم و گندم باعث کاهش سطح فتوسنتز شده و محصول را کاهش میسطح رویی برگ
ها قبل از خوشه بستن، زرد و در صورت شدت حمله، بوته. یابدها تا گلدهی و ظهور سنبله ادامه میآفت از برگ
  . )27شکل ( شوندخشک می

  

  
  خوار غالت سوسک برگ -27شکل 

  رل سوسک برگ خوار غالتکنت
در . گیـري اسـتفاده کـرد   توان از تور حشرهبراي ردیابی حشرات کامل سوسک برگخوار غالت در اوایل فصل می

ضـروري  ) بیش از یک عدد حشره کامل در هر تـور (بار تور  10عدد حشره کامل در  10صورت جمع آوري بیش از 
دهـی و  عدد تخم یا الرو در هر بوته در مرحله رشدي ابتداي ساقهنرم مبارزه سه . است جمعیت الروها ردیابی شود

مؤثر هاي سن گندم، روي این آفت نیز علیه پوره سمپاشی بر. یک عدد الرو روي هر برگ پرچم پیشنهاد شده است
  . در هزار استفاده کردیک هاي ماالتیون و یا دیپترکس به نسبت کشتوان از حشرهدر صورت طغیان آفت می. است
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 اي گندم هاي قهوهسوسک

-خسارت حشره کامل به دانه. کنندمی هخمیري تغذی هها در مرحلاي گندم از خوشهحشرات کامل سوسک قهوه
گرم دانه را در طی زندگی  هشتالی  هفتهر سوسک . گرددهاي نارس باعث پوك شدن خوشه کاهش محصول می

عـدد   10برد و بطـور کلـی حـدود    روي خوشۀ غالت را از بین میهاي رساند، اما بسیاري از دانهخود به مصرف می
هاي غالت با این وجود خسارت اصلی این آفت مربوط به الروهاي آن است که به دانه. بردغالت را از بین می هخوش
  . )28شکل ( شوندآنها می هکنند و باعث قطع شدن ریشه و طوقتازه جوانه زده حمله می هپائیز
  

  
  اي گندم سوسک قهوه -  28 شکل

  اي غالتهاي قهوهکنترل سوسک
تناوب زراعی گندم با نخود، عدس و چغنـدرقند یکی . شوندهاي زراعی کنترل میاین حشرات به خوبی با روش

الروها در برابر ضـربه خوردن بسیـار حساس هستند و به هنگام انجام . از روش هاي مناسب کنترل این آفات است
بنابراین شخم عمیق در پائیز و بهـار در  . ینند و پس از مدت کوتاهی سیاه شده و از بین می روندبشخم آسیب می

شود الروهـا بـه سـطح    همچنین شخم عمیق پس از برداشت گندم باعث می. استمؤثر کاهش جمعیت آنها بسیار 
کاشت ارقام زودرس گندم و گندم و . خاك آمده و کالغ و سایر پرندگان تعداد زیادي از آنها را مورد تغذیه قرار دهند

  . کاهدبرداشت زود به محض قابل برداشت بودن مزرعه از شدت خسارت آفت می
در صـورت  . اسـت مـؤثر  اي نیز هاي قهوههاي سن گندم روي حشرات کامل سوسککنترل شیمیایی علیه پوره

از برداشـت محصـول همـراه بـا      اي را با انجام شخم عمیق پـس هاي قهوهتوان الروهاي سوسکشدت خسارت، می
  .کیلوگرم در هکتار کنترل کرد 30-20استفاده از گرانول دیازینون به میزان 

  
  تریپس گندم

  ایـن آفـت روي    همکنـد و در محـل تغذیـ   ها را مـی ها و خوشهها، گلبرگ هها و حشرات کامل تریپس شیرپوره
ریپس پس از تشکیل خوشه جمعیت خود را افزایش داده و با ت. آیدوجود میاي یا زرد روشن بههاي نقرهها، لکهبرگ

عالیم خسارت این آفت روي بـرگ بـه صـورت    . شودهاي نرم موجب چروکیدگی و توقف رشد آنها میتغذیه از دانه
ها شده و تریپس همچنین باعث کوتاه ماندن و کج و معوج شدن سنبله هتغذی. اي استهاي نقرهپیچش و ایجاد لکه

  .)29 شکل( شود که تا حدودي شبیه عالیم سرمازدگی استه یا قسمتی از آن سفید مینوك خوش
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 (http://shop.agrimag.it)تریپس گندم  -29شکل 

  

  کنترل تریپس گندم
کنند از بین می برد و ها را که در داخل خاك و مزرعه زمستان گذرانی میتریپس% 90تا  شخم عمیق زمستانه

هاي تـریپس  پوره و کامل حشرات ظهور این که به توجه با. هاي مناسب کنترل این آفت استتناوب زراعی از روش
 نیز در کاهش جمعیت تریپس گندم گندم سن با سمپاشی مصادف است، گندم شیمیایی سن کنترل برنامه با گندم

 براي کنترل تریپس دلتامترینکش توان از حشرهشود، مینمی انجام سن گندم با مبارزه که مناطقی در .استمؤثر 

   .کرد استفاده
  

  خوار غالتزنبور ساقه
 از تخم، وارد ساقه خروج از پس زنبور این الرو .شودخوار غالت از آفات درجۀ دو غالت محسوب میزنبور ساقه

 و شده خوشه به گیاه شیره رسیدن مانع الروها .دهدرا از باال به پایین مورد تغذیه قرار می ساقه داخلی بافت و شده
   سـبک  پـوك یـا   هـا دانـه  و سـفید  گـاهی  دیـده  صـدمه  هـاي خوشـه . شـوند مـی  و خوشـه  ساقه خشک شدن باعث

   .)30شکل ( کندمی ورس باد ترینمالیم با وزش گندم شدن ساقه، بوتۀ پوك به دلیل گردندمی
  

  
  م خوار گندزنبور ساقه - 30شکل 

 

  خوار غالت کنترل زنبور ساقه
در این میان انجام شخم با عمقی در حدود . باشدزراعی بهترین روش براي کاهش جمعیت این حشره میکنترل 

هـاي  است، زیرا کلـش مؤثر خوار غالت متر پس از برداشت محصول در کاهش تراکم جمعیت زنبور ساقهسانتی 20
یع گندم، تناوب زراعی، آیش و عدم همچنین برداشت سر. روندحاوي الرو آفت به زیر خاك رفته و الروها از بین می

کردن گیاه آلوده در مزرعه  کف بر. کاشت گندم و گندم به مدت دو سال نقش مهمی در کاهش جمعیت آفت دارد
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با توجه به این که این آفت ارقام زمستانه و زودرس را بیشتر مورد حملـه  . شودباعث نابودي الرو در درون ساقه می
توان تا حدودي میـزان خسـارت آن را   و یا کشت ارقام دیررس می) کشت کرپه(ریخ کشت دهد، با تغییر تاقرار می

رقم گندم آزادي و رقم گندم والفجر نسبت به این آفت تا حدودي مقاوم بوده و کشت آنها در منـاطقی  . کاهش داد
ویت گندم باعث دوام استفاده کافی از کودهاي پتاسیم ضمن تق. شودکه این زنبور جمعیت بیشتري دارد توصیه می

-تراکم حشرات کامل زنبور ساقه سمپاشی علیه سن مادر. دهدو ایستادگی ساقه شده و خسارت آفت را کاهش می
  . دهدخوار گندم را نیز کاهش می

  

  هاي کنترل آنها در ایران و شیوهگندم هاي مهم بیماري
بـراي تولیـد محصـوالت گـواهی شـده      . گـذارد هاي گیاهی متنوعی بر روي رشد و نمو گندم تأثیر مـی بیماري

تـوان بـه کوتـولگی زرد جـو و غـالت،      ها مـی ترین بیمارياز جمله مهم. بایستی توجه جدي به مبارزه تلفیقی نمود
اي گندم، کوتولگی گندم، موزائیک ایرانی ذرت، موزائیک زرد نواري جو، بیماري رنـگ زرد یـا خطـی    موزائیک رگه

در ایـن دسـتورالعمل   ... برگ گندم، لکه خرمایی گندم، بادزدگی فوزاریوم سنبله گنـدم و   گندم، بیماري سپتوریوز
  .مورد بحث قرار گرفته است

عوامل . ترین بیماري ویروسی غالت است ترین و عمومی بیماري کوتولگی زرد مهم: کوتولگی زرد جو و غالت
هاي توان به رقم، زمان آلودگی، سروتیپ می متعددي در میزان خسارت و اهمیت اقتصادي بیماري نقش دارند که

بین وقوع بیماري کوتولگی زرد و کاهش عملکرد در گندم . ویروس، تعداد حشره ناقل و شرایط محیطی اشاره کرد
  افزایش در میزان وقوع بیماري منجر به کاهش عملکرد به میزان % 1که  بطوري. اي خطی وجود دارد رابطه

اما در  .بیماري کوتولگی زرد تقریباً در همه جاي ایران پراکنده است .در گندم استکیلوگرم در هکتار  50-20
بسته به % 100اي دارد و خسارت آن باالست، میزان آلودگی از کمتر از یک درصد تا  مناطق سردسیر اهمیت ویژه

الف، برنج، چاودار، ها شامل جو، ذرت، یو هاي زراعی این ویروس میزبان. شود تاریخ کشت در مزارع مشاهده می
اگر  .عالئم بیماري بسته به زمان آلودگی و میزبان متفاوت است. گندم نان، گندم دوروم، تریتیکاله و قیاق است

کاهش پنجه دهی، ). ث - 31 و ت -31شکل (ماند  رشد و کوتوله باقی می بوته در مرحله گیاهچه آلوده شود کم
در گندم زردي همراه با بنفش شدن برگ و در جو . بیماري استکاهش رشد ریشه و تغییر رنگ برگ از عالئم 

در مناطق سردسیر اگر بوته گندم در پاییز آلوده شود مرگ زمستانه بوته . شود زردي برگ مشاهده می
)winterkilling( ) دهد هاي عامل بیماري با یخبندان زمستانه رخ می به خاطر برهمکنش ویروس) ج - 31شکل .

 Cereal yellow dwarf virusو  Barley yellow dwarf virus (BYDV)زرد توسط دو گونه بیماري کوتولگی 

(CYDV)  با چند سویه بویژهBYDV-PAV  وCYDV-RPV هاي تاکنون از ایران سروتیپ. شود ایجاد می
BYDV-PAV ،BYDV-MAV ،BYDV-RMV ،BYDV-SGV  وCYDV-RPV هاي  ویروس. اند شده گزارش

، Rhopalosiphum padiترین آنها  شوند که مهم گونه شته منتقل می 25عامل کوتولگی زرد با بیش از 
Rhopalosiphum maidis،Schizaphis graminum ،Sitobion avenae  وMetopolophium dirhodum 

   .باشند می
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عنوان ناقل اصلی این  گونه به است، در ایران نیز این R. padiها در دنیا  ترین گونه ناقل این ویروس مهم
شود و  با حداقل هفت گونه شته با کارایی مختلف منتقل می CYDVو  BYDV هر سویه. ها شناخته شد ویروس

صورت پایا و  به CYDVو  BYDVهاي  سروتیپ. ها متفاوت استهاي شته در انتقال سروتیپ کارایی گونه
دهد و در اواسط مهر به  ها از اواخر شهریور افزایش نشان می جمعیت شته. شوند می ها منتقل چرخشی با شته

ها به طوقه و ریشه گندم و جو پناه برده و در بهار نیز تا اواسط  رسد، با شروع یخبندان برخی گونه حداکثر می
  .اند خرداد در مزارع گندم و جو فعال

عالوه بر گندم و جو، یوالف و چاودار ) Wheat dwarf virus, WDV(ویروس کوتولگی گندم  :کوتولگی گندم
تفکیک عالئم این بیماري با ). الف- 31شکل (عالئم بیماري کوتولگی همراه با زردي است . کند را نیز آلوده می

 ها است که ممکن است بهم اي در برگ هاي سبزرد تا قهوه در گندم تولید لکه. کوتولگی زرد جو مشکل است
بوده و با زنجرك  Mastrevirusو جنس  Geminiviridaeاین ویروس از تیره . پیوسته و تمام برگ را فراگیرند

و سویه جو ) WDV-W(شامل سویه گندم  WDVسویه از  دو. یابد انتقال می Psammotettix alienusسیکادلید 
)WDV-B (فارس، گرگان، کرمان، ایالم، البرز،  هاي چهارمحال و بختیاري، این ویروس از استان. شده است گزارش

در استان چهارمحال و بختیاري بعد از  .شده است تهران و اصفهان گزارش خراسان رضوي، یزد، کرمانشاه،
  .ترین ویروس گندم و جو است هاي کوتولگی زرد جو و غالت مهم ویروس

اي  کنند، ویروس موزاییک رگه یهایی که در گندم تولید موزاییک م از میان ویروس: اي گندم موزاییک رگه
این ویروس از . ترین است ترین و شایع در سطح جهانی گسترده) Wheat streak mosaic virus, WSMV(گندم 
هاي آذربایجان شرقی و غربی، مازندران، گیالن، زنجان، اصفهان، کردستان، خوزستان، چهارمحال و  استان

هاي  عالئم بیماري شامل کاهش رشد، ظهور لکه. شده است بویراحمد گزارشبختیاري، کرمان، فارس و کهگیلویه و 
، زردي و نکروز، ضعیف )ب - 31 شکل(اي، خطوط و نوارهاي کلروتیک از خفیف تا شدید  ورت رگهص موزاییک به

ها،  عالوه بر این ممکن است لوله شدن برگ. ها، چروك شدن بذر از عالئم بیماري است شدن و پوك شدن خوشه
اگر گیاه در . زدگی است مشاهده گردد هاي جوان در برگ قبلی نیز که از عالئم کنه به دام افتادن خوشه و برگ

ویروس . آلوده شود تقریباً هیچ رشدي نخواهد داشت و حالت چمنی پیدا خواهد کرد) زنی مرحله پنجه(اوایل رشد 
در ایران . شود منتقل می) پایا(بطور گردشی  Aceria tulipae Keiferاي گندم در طبیعت با کنه  موزاییک رگه

این ویروس تنها . اند شده عنوان میزبان طبیعی ویروس گزارش هاي هرز به قیاق، ذرت، یوالف و جو و برخی علف
  . گندم میزبان ترجیحی کنه و نیز تکثیر ویروس است. کند روي گندم خسارت اقتصادي وارد می

ذرت و ارزن نیز از میزبانان اهلی حساس . هاي خودرو است ویروس گندم ترین منبع براي بقاء و تکثیر مهم
ویروس موزاییک . عنوان میزبان تابستانی ویروس و کنه است هستند و در تکمیل چرخه بیماري و بقاي ویروس به

ک و ترین بیماري ویروسی گندم در مناطق خن اي گندم بعد از ویروس کوتولگی زرد جو و کوتولگی گندم مهم رگه
  ). 31شکل ( معتدل ایران است
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  ناقل غالب کوتولگی زرد،  R. padiکلنی شته - هاي ویروسی، ب مزرعه گندم آلوده به بیماري -الف -31شکل 

عالئم کوتولگی زرد در  -عالئم کوتولگی زرد در گندم ث-هاي غالت، ت هاي هرز میزبان و منبع پایداري ویروسعلف - پ
  هاي کوتولگی زرد و سرماي زمستانه هاي گندم ناشی از برهمکنش ویروس مرگ زمستانه بوته -جو و ج

  
در  )Maize Iranian mosaic virus, MIMV(ویروس موزاییک ایرانی ذرت : موزاییک ایرانی ذرت

هاي فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاري، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه کردستان، آذربایجان غربی،  استان
زند و عالوه  در برخی از مناطق ایران خسارت اقتصادي می. آذربایجان شرقی، همدان، قزوین و کرمان وجود دارد

هاي هرز گرامینه را آلوده  دژگال و برخی علف بر ذرت غالت دیگر نیز مانند گندم، جو، برنج، سودان گراس،
کاهش شدید رشد . ها است صورت خطوط و نوارهاي سبزرد و زرد در برگ عالئم آن در گندم نیز به. کند می

 Unkanodesدر طبیعت این ویروس توسط زنجرك هاي ). ت - 32شکل (یکی از عالئم بیماري است 

tanasijevici  وLaodelphax striatellus قلین آن از نوع پایاي تکثیري استیابد و رابطه ویروس و نا انتقال می 
  ).32 شکل(

 ,Barley yellow striate mosaic virus(ویروس موزاییک زرد نواري جو : موزاییک زرد نواري جو

BYSMV (در گندم در شرایط خنک، اولین عالئم . در برخی مناطق ایران ازجمله استان فارس اهمیت دارد
در . شود صورت روشن شدن برگ انتهائی ظاهر می دگی در اوایل اردیبهشت و زمان شروع رشد ساقه هوائی بهآلو

تدریج عالئم  به). ث -32شکل (تر ممکن است خطوط یا نوارهاي کوتاه سبزرد در برگ دیده شود  معاینه نزدیک
برگ پرچم ممکن است کامالً زرد . دهاي جدید نیز این عالئم را نشان خواهند دا موزاییکی تشدید شده و برگ

طور کامل یا بخشی عقیم شوند  ها کوچک مانده و ممکن است به خوشه. شود یا نوارهاي زرد در آن به وجود آید
  . )32شکل( آیند و به رنگ سفید درمی

  

  ب  الف  پ

  ت  ث  ج
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  هاي کنه پوره- اي گندم، پ عالئم موزاییک رگه-گندم، بعالئم آلودگی به ویروس کوتولگی  - الف - 32شکل 

A. tulipaeزنجرك  - عالئم موزاییک زرد نواري جو در گندم و ج-عالئم موزاییک ایرانی ذرت در گندم، ث- ، ت  
L. striatellus  موزاییک زرد نواري جو و موزاییک ایرانی ذرتناقل اصلی  

  
شوند که از میان آنها  دیگر تیره غالت نیز به این ویروس مبتال می روباهی برخی گیاهان غیر از گندم و ارزن دم

رابطه . است Laodelphax striatellusناقل این ویروس زنجرك . را نام برداي، قیاق و جو  چاودار، ارزن خوشه توان می
پذیر  نیز امکان )هاي بعد از طریق تخم حشره به نسل(ویروس با ناقل از نوع تکثیري است و انتقال عمودي ویروس 

پراکنش این ویروس در اغلب مناطق ایران ازجمله فارس، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، زنجان، خرسان . است
  .رضوي، چهارمحال و بختیاري و کرمان به اثبات رسیده است

  . توان موارد زیر را ذکر نمودهاي مدیریت این بیماري میجمله روش از
 رقم از گندم و جو به تاکنون هیچ. هاي غالت استفاده از ارقام مقاوم است ل بیماريترین روش کنتر اقتصادي -1

هاي کوتولگی زرد جو و غالت گزارش نشده است، اما  هاي ویروسی بویژه به گروه ویروس عنوان مقاوم به همه بیماري
  .اي گندم است عنوان رقم کامالً مقاوم به ویروس موزاییک رگه رقم کراس عدل به

با نسبت یک در ) کروزیر(و تیامتوکسام ) گاچو(هاي جذبی مانند ایمیداکلوپرید  کش ضدعفونی بذر با حشره -2
 میلی(گرم  100میزان . مؤثر است هاي ویروسی گندم و جو و افزایش عملکرد دانه بسیار هزار، در کاهش بیماري

بذر گندم یا جو را با این محلول تیمار گردد و کیلوگرم  100لیتر آب حل شود و  10از یکی از سموم مذکور در ) لیتر
 .پس از خشک شدن بذر کشت شود

منظور پرهیز از آلودگی گیاه در مرحله گیاهچه به  هاي مناسب کشت گندم و جو زمستانه به تاریخ -3
 قابل که توان توصیه کرد، بطوري می 40بیمارگرهاي ویروسی داراي ناقل طبیعی براي این سه اقلیم به شرح جدول 

  .در ایران باشد) بندي ایران با روش دکتر کریمیبر اساس اقلیم(استفاده مناطق هم اقلیم 
   

  الف  ب  پ

  ت  ث  ج
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هاي  هاي ایران بر اساس نتایج آزمایش در برخی اقلیم) تاریخ اولین آبیاري(تاریخ مناسب کشت گندم و جو  - 40جدول 
 اي در استان چهارمحال و بختیاري مزرعه

  اقلیم مرطوب کمی سرد  اقلیم مرطوب معتدل سرد  سرداقلیم نیمه مرطوب معتدل 
میانگین 
دماي 
سالیانه 

)oC(  

مجموع 
بارندگی 
  سالیانه

تعداد 
روزهاي 
  یخبندان

میانگین 
دماي 
سالیانه 

)oC(  

مجموع 
بارندگی 
  سالیانه

تعداد 
روزهاي 
  یخبندان

میانگین 
دماي 
سالیانه 

)oC(  

مجموع 
بارندگی 
  سالیانه

تعداد روزهاي 
  یخبندان

12 -10  500-250  140-120  15 -12  600 -400  80 -60  18 -14  600 -450  70 -55  

  تاریخ کشت مناسب  تاریخ کشت مناسب  تاریخ کشت مناسب

  جو  گندم  جو  گندم  جو  گندم

  آبان 10مهر تا  25  آبان 15تا  5  آبان 5مهر تا  20  آبان 10تا  1  مهر 25تا  15  مهر 30تا  20

 
  

 بیماري زنگ زرد یا خطی گندم

هاي گندم  ترین بیماري یکی از مهم f.sp. tritici Puccinia striiformisگندم با عامل یا خطی بیماري زنگ زرد 
در آمده و ) اپیدمی(گیر  به دلیل ظهور نژادهاي جدید، این بیماري هرچند سال یکبار به صورت همه. در ایران است

نامه کشاورزي طغیان زنگ زرد در سال  بر اساس آمار. )33 شکل( کند خسارت زیادي را به محصول گندم وارد می
. در سطح کشور شد) درصد خسارت 3/12معادل (میلیون تن از کل محصول تولیدي گندم  5/1کاهش  باعث 1372

گیر ظاهر شده و خسارت  غرب کشور به صورت همه  نیز این بیماري در برخی مناطق غرب و شمال 1385در سال 
هاي  کش در مدیریت این بیماري استفاده از ارقام مقاوم و قارچ. ندم آن مناطق وارد نمودقابل توجهی به محصول گ

 75/0به مقدار  SC 280آمیستاراکسترا هاي جدید  کش بدین منظور قارچ. مناسب جدید بیشترین اهمیت را دارند
پارسی، سیوند، بهار، میهن، مروارید، لیتر در هکتار و ارقام مقاوم مانند  6/0 به مقدار EC 460و فالکن  لیتر در هکتار

  .باشند افالك، دنا و بهرنگ قابل استفاده می
  

 
  هاي گندم  هاي بیماري زنگ زرد روي برگ نشانه -33شکل 
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  . ستورات زیر بایستی پیروي نموددبراي مدیریت بیماري زنگ زرد  از 

تحقیقات اصالح و تهیه مؤسسه معرفی شده توسط (کاشت ارقام مقاوم یا متحمل به بیماري، شامل ارقام زیر  -1
  ).نهال و بذر

ارقام گندم نان آبی مقاوم به زنگ سیاه و زنگ زرد، مناسب براي کشت در مناطق معتدل : پارسی و سیوند - 
  کشور

اي، مناسب براي کشت در مناطق معتدل  متحمل به زنگ قهوهرقم گندم نان آبی مقاوم به زنگ زرد و : بهار - 
  کشور

اي، مناسب براي کشت در مناطق  ارقام گندم نان آبی نیمه مقاوم به زنگ زرد، سیاه و قهوه: سیروان و گنبد - 
  معتدل کشور

اي، مناسب  و قهوه مقاوم به زنگ سیاه ارقام گندم نان آبی مقاوم به زنگ زرد و نیمه: پیشگام، اروم، زارع و میهن - 
  براي کشت در مناطق سرد کشور

اي، مناسب براي کشت در مناطق  متحمل به زنگ سیاه و قهوه رقم گندم نان مقاوم به زنگ زرد و نیمه: مروارید - 
  گرم و مرطوب شمال کشور

ر مناطق گرم و اي، مناسب براي کشت د مقاوم به زنگ قهوه رقم گندم نان آبی مقاوم به زنگ زرد و نیمه: افالك - 
  خشک جنوب کشور

مقاوم به زنگ زرد و سیاه، مناسب براي کشت در مناطق  ارقام گندم دوروم بترتیب مقاوم و نیمه: دنا و بهرنگ - 
  گرم و خشک جنوب کشور

رقم گندم نان دیم نیمه مقاوم به زنگ زرد، مناسب کشت در مناطقی از اقلیم سردسیر کشور که : تک آب - 
  .دو آب، براي آبیاري را دارندامکان یک و یا 

  اي، مناسب کشت در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر  رقم گندم نان دیم نیمه مقاوم به زنگ زرد و قهوه: کریم -
 رعایت تراکم مناسب کاشت و خودداري از کشت متراکم -2

  استفاده مناسب از کودهاي شیمیایی -3
 هرز میزبان بیماري هاي کنترل علف -4

  :هاي زیر کش با استفاده از قارچ) در وحله اول بصورت کانون کوبی(پاشی مزارع  ت لزوم سمدر صور-5
  لیتر در هکتار SC 28% 75/0, )سیپروکونازول+ استروبین  آزوکسی(آمیستار اکسترا  -
   لیتر در هکتار EC 46% ،6/0) اسپیروکسامین+ تریادیمنول + تبوکونازول (فالکن  -
  لیتر در هکتار SL 10% ،5/0) سیپروکونازول(آلتو  -
   لیتر در هکتار EW 25%  ،1 )تبوکونازول(فولیکور  -
  لیتر در هکتار 1تا  EC 25% ،5/0) پروپیکونازول(تیلت  -
  لیتر در هکتار SC 12.5% ،1) فلوتریافول(ایمپکت  -
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  لیتر در هکتار EC 33% ،3/0) سیپروکونازول+ پروپیکونازول (آرتئا  -
درصد روي  5هاي پایینی و حدود  درصد روي برگ 10شدت آلودگی حدود (محض مشاهده آلودگی زنگ  به

  .کوبی یا سمپاشی مزرعه انجام شود کانون) برگ پرچم
  

  بیماري سپتوریوز برگ گندم
  يهاترین بیماريشود یکی از مهمایجاد می Zymoseptoria triticiبیماري سپتوریوز برگ گندم که توسط قارچ 

این بیماري از بسیاري از مناطق کشت گندم با آب و هواي معتدل و داراي بارندگی در  .لکه برگی گندم در دنیا است
مکزیک، بسیاري از ، طول فصل رشد مثل سواحل مدیترانه، شرق و مرکز آفریقا، آمریکاي شمالی، آمریکاي جنوبی

میزان خسارت این بیماري روي محصول گندم در صورت . کشورهاي اروپایی، نیوزلند و استرالیا گزارش شده است
این بیماري در  .درصد در ارقام حساس گندم گزارش شده است 25- 50بروز اپیدمی و در شرایط مساعد محیطی 

از مناطق غله خیز کشور گزارش شد ولی چندان ) Petrak, 1941(توسط پتراك  1320ایران براي اولین بار در سال 
هاي اخیر به دلیل استفاده از ارقام پاکوتاه و پرمحصول مکزیکی میزان خسارت این اما در سال. بیماري مهمی نبود

این بیماري در بعضی از مناطق کشور از جمله . بیماري در ایران و بسیاري از کشورهاي دیگر گسترش یافته است
شود و در ن بیماري گندم محسوب میتریپس از زنگ زرد مهم) مغان(هاي فارس، خوزستان، گلستان و اردبیل استان

گراد باشد به صورت درجه سانتی 20-15هاي بهاره زیاد باشد و دماي محیط بین ها که بارندگیبعضی از سال
  .شوداپیدمی شدید ظاهر می

د دهناي تغییر رنگ می اي متمایل به نقرهاي آبسوخته که بعدا به رنگ قهوه هاي قهوه عالئم بیماري به صورت لکه
هاي در داخل لکه .یابند ها امتداد میشوند و معموال در طول رگبرگ شوند دیده می و با هاله زرد رنگی احاطه می

شوند تشکیل شده و شاخص مهمی براي تشخیص ظاهري هاي سیاه رنگی که اصالحا پیکنید گفته میبرگ اندام
  .)34شکل ( بیماري سپتوریایی برگ گندم است

هاست و تولید آسک و است که از رده آسکومیست Mycosphaerella graminicolaفرم جنسی این قارچ 
اند  اگرچه هر دو تیپ آمیزشی قارچ با استفاده از مارکرهاي مولکولی در ایران شناسایی گردیده. کندآسکوسپور می

ایی که فرم جنسی قارچ تشکیل در کشوره. ولی تاکنون آسکوکارپ آن از ایران در طبیعت گزارش نشده است
آسکوسپورها . کنند شوند و ایجاد بیماري میگذران زادمایه اولیه قارچ محسوب می شود آسکوسپورهاي زمستان می
هاي بعدي توسط پیکنیدیوسپورهاي سوزنی شکلی که در  آلودگی. توانند توسط باد در فواصل دور منتشر شوندمی

هاي آلوده از در هنگام بارندگی یا در صورت وجود شبنم در سطح برگ. گیرد میداخل پیکنیدها قرار دارند انجام 
شوند و حاوي هزاران اسپور سوزنی  اوز گفته می داخل پیکنیدها توده سفید متمایل به کرمی رنگی که اصطالحاً

و یا تماس اسپورهاي سوزنی شکل توسط قطرات باران . شود شکل قارچ عامل بیماري است در سطح برگ تشکیل می
هاي این قارچ در ایران داراي تنوع ژنتیکی زیادي جمعیت. شوند هاي آلوده باعث توسعه و انتشار بیماري میبرگ

نتایج تحقیقات اخیر در ایران نشان داد که . گردد هستند و این امر باعث شکسته شدن سریع مقاومت ارقام می
هاي خود داراي دامنه میزبانی محدودي بوده و فقط روي میزبانها،  در گرامینه  Zymoseptoriaهاي مختلف گونه

 .T و Triticum aestivum، T. durum، T. compactumهاي  فقط روي میزبان  Z. triticiگونه . باشندبیماریزا می
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dicoccum هاي مختلف  لذا فقط گونه .هاي مورد آزمایش نشد زا بود و باعث آلودگی سایر گرامینهبیماريTriticum 

هاي فوق در تناوب با گندم بنابراین در مناطق آلوده نبایستی گونه. باشندمؤثر تواند از نظر انتقال و شیوع بیماري می
  . معمولی قرار گیرند و همچنین از کشت متوالی ارقام حساس در مناطق آلوده بیماري بایستی اجتناب نمود

  

    
،  تشکیل پیکنیدهاي )راست(گندم در مزرعه عالیم بیماري سپتوریایی برگ  -34شکل 

  )چپ(سیاه رنگ قارچ عامل بیماري در روي برگ 
  
با توجه به اینکه قارچ عامل بیماري روي بقایاي گیاهی گندم : با گیاهان غیر گندمیان رعایت تناوب زراعی-

منجر به شیوع و  هاي کشاورزي حفاظتی ممکن استکند، حفظ بقایاي گیاهی در سیستم گذرانی می زمستان
گسترش بیماري گردد لذا رعایت تناوب با گیاهان غیرمیزبان و خودداري از کشت متوالی گندم براي کنترل بیماري 

  . گرددتوصیه می
  آوري بقایاي گیاهی در مناطق آلوده و معدوم نمودن آنها  جمع -
لیتر در  25/1به میزان   SC 5/37) %آلرت% (25کاربندازیم %+ 5/12نظیر فلوزیالزول ی یهاکش قارچاستفاده از  - 

که بیماري در  در صورتی. لیتر در هکتار 3/0به میزان  EC 33) %آرتئا(پروپیکونازول %+ 25هکتار و ساپیروکونازول 
هاي مکرر یا یظیر بارندگباشد و شرایط محیطی ن) به محض ظهور بیماري در برگ پرچم(آستانه خسارت اقتصادي 

  . گرددشد توصیه میگراد فراهم با درجه سانتی 20- 15 م با دمايأها و  توتشکیل طوالنی مدت شبنم در سطح برگ
  استفاده از ارقام متحمل به بیماري نظیر مروارید، چمران، فرونتانا -
  .خودداري از مصرف بی رویه کودهاي ازته  -

  

  بیماري لکه خرمایی گندم
. نخستین بار از مازندران گزارش گردید Drechslera tritici-repentis خرمایی برگ گندم لکه عامل بیماري

سفانه ارقامی که در این مناطق أمت. باشند عمده مناطق انتشار بیماري دو استان شمالی کشور گلستان و مازندران می
تمامی آنها نسبت به این بیماري حساس  ولی تقریباًهایی چون زنگ مقاومت دارند  شوند هرچند به بیماري کشت می

یافتن مزرعه گندم فاقد عالیم بیماري سخت  یگیري بیماري در برخی مناطق به حدي است که گاه همه. هستند
بطور میانگین این . کند میلیون دالر در سال وارد می 212خرمایی گندم در استرالیا خسارتی برابر با  لکه. است

نیز % 50گردد، هرچند تحت شرایط مساعد، کاهش عملکرد به  می% 5-10کاهش عملکرد به میزان بیماري موجب 
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مانع پرشدن دانه و موجب  باشد که نهایتاً کاهش عملکرد به دلیل کاهش سطح فتوسنتزکننده برگ می .رسد می
 .گردد سنبله را موجب میاین بیماري همچنین چروکیدگی بذر و کاهش تعداد دانه در . گردد ها می کاهش وزن دانه

هاي قرمز تیره و نیز سیاه شدن نوك بذر از عوارض دیگر بیماري است که موجب  به صورت لکه تغییر رنگ بذر عمدتاً
مشخصه اصلی این جنس قارچ، داشتن اسپورهاي سیلندري چندسلولی است که قادر به  .گردد افت کیفیت می

داشتن یک سلول انتهایی مخروطی  D. tritici-repentisاصلی گونه گی ویژباشد و  ها می زدن از تمام سلول جوانه
هایی قارچ در مرحله زادآوري جنسی تولید سودوتسیوم). a35شکل (باشد  در قسمت پایه می) شبیه سرمار(شکل 

برگی  ههاي لک عالیم بیماري. شوند آزاد می) d35شکل (پاره شدن آنها تعداد زیادي آسک و آسکوسپور  کند که با می
و گاهی این عالیم شبیه به هم بوده و کار تشخیص ) c35و  b35شکل (گندم در مزرعه بصورت کمپلکس هستند 
آلودگی و عالیم بیماري در تمامی مراحل رشد و نمو گندم مشاهده  .سازد دقیق عامل بیماري در مزرعه را مشکل می

شامل  عالیم بیماري عموماً. کند و شرایط محیطی فرق می عالیم بیماري بسته به نژاد عامل، ژنوتیپ میزبان. شود می
اي  هاي بیضی شکل خرمایی رنگ با هاله باشند که بتدریج توسعه یافته و بصورت زخم اي می هاي کوچک قهوه لکه

به رنگ صورتی مایل به قرمز و  بذور گندم آلوده به عامل بیماري). e35شکل (شود  زرد رنگ در اطراف آن ظاهر می
گیاهان آلوده به عامل بیماري . قوه نامیه بذور آلوده پایین و چروکیده هستند. شوند نوك سیاه رنگ دیده میدر 

در موارد شدت بیماري تعداد پنجه، تعداد بذر و اندازه بذر . تر بوده و وزن آنها هم کمتر از گیاهان سالم استکوتاه
هاي کلروتیک و یا نکروتیک وسیع  لی در ارقام حساس زخمیابد و در ارقام مقاوم زخم توسعه نمی .یابد کاهش می

  .روي برگ قابل مشاهده است
  

  
خرمایی حاصل  و نشانه هاي بیماري لکه Pyrenophora tritici-repentisباردهی جنسی و غیرجنسی قارچ هاي  اندام -35شکل 

نشانه بیماري ) e. (ها و آسکوسپورها آسک) d. (بیماريمزارع آلوده به ) cو  b. (کنیدیوم و کنیدیوفور)  a(. از این قارچ 
  رقم بوالنی بعد از مایه زنی گیاه با آسکوسپورها روي برگ گندم
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بقاي قارچ بصورت . باشد خرمایی شامل مرحله جنسی و غیرجنسی می زندگی قارچ عامل بیماري لکه چرخه

ها بقاي قارچ را  سودوتسیوم. و نیز بذور آلوده استهرز مزارع گندم  هاي روي بقایاي گیاهان آلوده و علف زي پوده
هاي گندم نفوذ  توانند به گیاهچه کنند و می اولیه عمل می) اینوکولوم( آسکوسپورها به عنوان زادمایه . کند فراهم می

. تداف انتشار آسکوسپورها عموما تحت شرایط رطوبتی زیاد و در شب اتفاق می. هایی روي گیاه تولید نمایند و زخم
. شود اي می هاي ناحیه گیري گیرد و بنابراین موجب همه هاي کوتاه صورت می انتشار آسکوسپورها با باد فقط در فاصله

عنوان  کنند که به ها توسعه پیدا کرده و تولید کنیدیوفور و کنیدیوم می به دنبال آلودگی اولیه روي گیاه حساس، زخم
براي اسپورزایی  عامل بیماري. شود دیوم با بارندگی و رطوبت شبانه تشدید میتولید کنی. کنند زادمایه ثانویه عمل می

هرچند . شوند ها در شب تولید می کنیدیوفورها در طول روز و کنیدیوم. هاي روشنایی و تاریکی است نیازمند سیکل
تحت . افتد یز اتفاق مین C31-10˚است ولی این پدیده در دامنه  C21˚بهترین دما براي تولید کنیدیوفور و کنیدیوم 
افتند و منجر به  هاي متعددي از تولید کنیدیوم و رها شدن آن اتفاق می شرایط بارندگی و رطوبت زیاد محیط، چرخه

هاي تولید کنیدیوم در  چرخه. ترین عامل براي پراکنش کنیدیوم استباد مهم. شود گیري سریع بیماري می همه
 .وز یک بار استشرایط بهینه اسپورزایی قارچ هشت ر

 رسند و قارچ عامل عمدتاً صورتی به نظر می باشد و بذور آلوده مشخصاً خرمایی گندم بذرزاد نیز می بیماري لکه
  . بصورت میسلیوم با دیواره ضخیم درون پریکارپ بذر قابل ردیابی است

توان به از جمله آنها میگیرد، که  هاي مختلف مورد استفاده قرار می اي از روش جهت مدیریت بیماري مجموعه
  :موارد زیر اشاره کرد

هاي  ثرترین و پایدارترین روش کنترل آفات و بیماريؤترین، م ترین، ایمن کاربرد ارقام مقاوم که اقتصادي -1
هاي صورت گرفته  طبق بررسی. ولی تاکنون رقم مقاومی به این بیماري در کشورمان معرفی نشده است. گندم است

 شود، جزو ارقامی هستند که غالباً ن که هگزاپلویید بوده و در شمال کشور بصورت غالب کشت میارقام گندم نا
هاي قابل این ارقام هر چند مقاومت. شود المللی و به خصوص سیمیت ارائه میتحقیقاتی بینمؤسسات توسط 

باشند و لذا بیماري در  اس میها دارند ولی نسبت به این بیماري حس ها از جمله زنگ توجهی نسبت به سایر بیماري
هاي انجام شده نژاد غالب عامل بیماري در  طبق بررسی. مناطق زیر کشت این ارقام بصورت اپیدمی درآمده است

هاي اولیه  در بررسی. گیرد باشد؛ لذا این نژاد در اولویت بررسی مقاومت ارقام نسبت به آن قرار می کشور نژاد یک می
هاي اصالحی مورد نظر  تواند در برنامه د در برخی مناطق مورد بررسی شناسایی شده که مینژاد دو نیز بصورت محدو

  . قرار گیرد
سال  هاي صورت گرفته تناوب با سورگوم به مدت یک تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان؛ طبق بررسی -2

قارچ نیست ولی کاشت این گیاه  هرچند ذرت میزبان این. باشدمؤثر تواند به اندازه یک شخم در کاهش بیماري  می
تواند باعث شیوع بیماري اسکب گندم گردد که در مناطق شمالی کشور ما نیز شیوع باالیی  در تناوب با گندم می

ساله نیز به طور  آیش یک. آیند زمینی نیز از جمله گیاهان غیرمیزبان قارچ به حساب می کلزا، یونجه و سیب. دارد
  . استمؤثر ي داري در کاهش بیمار معنی
  در گذشته کشاورزان. خرمایی گندم با میزان بقایاي آلوده گندم در مزرعه ارتباط دارد شدت بیماري لکه -3

شخم عمیق موجب کاهش بیشتر . سوزاندند، بنابراین بیماري همواره تحت کنترل بود بقایا را پس از برداشت می
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شود که با اصول  ایش خاك و از دست رفتن رطوبت زمین میشود، هرچند از بین بردن بقایا موجب فرس بیماري می
هاي اخیر موجب  رغم محاسن زیادي که داشته طی سال کشاورزي حفاظتی علی. کشاورزي حفاظتی مغایرت دارد

در حال حاضر کشاورزي حفاظتی در . خرمایی گندم در بسیاري از مناطق دنیا شده است افزایش شدت بیماري لکه
شود ولی با توجه به استقبال روزافزون از این نوع شیوه کشت و کار باید مراقب کاربرد  ر اجرا نمیمناطق شمالی کشو

  .خرمایی بود آن در مناطق آلوده به بیماري لکه
که قیمت گندم ارزان باشد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست ولی مانع  کنترل شیمیایی بیماري زمانی -4 

هاي  کش هاي صورت گرفته در کشور کاربرد قارچ طبق بررسی. ق جدید خواهد شداز گسترش بیماري به مناط
به  750WGبا فرموالسیون ) Nativo(لیتر در هکتار  و ناتیو  75/0به میزان  EC 460با فرموالسیون ) Falcon(فالکن 
کاهش آلودگی داشته داري در  معنیتأثیر گیري  لیتر در هکتار در مرحله برگ پرچم و در شرایط همه 25/1میزان 

برگی با عواملی از قبیل استاگونوسپورا،  هاي لکه خرمایی گندم با سایر بیماري همراه بودن بیماري لکه. است
ها موجب شده مدیریت  ها و سفیدك هاي بیوتروف از قبیل زنگ زایموسپتوریا و بایپوالریس و نیز با برخی قارچ

هاي  کش در صورت امکان مبارزه شیمیایی بصورت همزمان و با قارچ بهتر است. بیماري قدري پیچیده و سخت باشد
  .مناسب صورت گیرد

هاي صورت گرفته  شود ولی طبق بررسی هرچند بیماري هرساله در دو استان شمالی کشور مشاهده می -5
رایط اقلیمی تواند به دلیل فراهم نبودن ش هاي کشور مشاهده نشده است که این می تاکنون بیماري در سایر استان

هاي گلستان و مازندران، انتقال بذور باید با رعایت  لذا با توجه به شیوع بیماري در استان. در سایر مناطق کشور باشد
بخصوص که بدلیل . اصول و قوانین قرنطینه و با دقت و حساسیت زیادي از این مناطق به سایر مناطق انجام گیرد

خرمایی گندم بذرزاد نیز  عامل بیماري لکه. نتقال بذر از این استان رایج استمرغوب بودن گندم گلستان جابجایی و ا
تواند به راحتی به سایر مناطق کشور منتقل شود و در صورت بروز شرایط اقلیمی مساعد موجب بروز و  است و می

در کنار سایر گردد ولی براي حفاظت  براي این بیماري توصیه نمی ضد عفونی بذور صرفاً. گسترش بیماري گردد
در  یک( FS3%هاي مناسب از جمله دیفنوکونازول  کش بیماریهاي بذرزاد گندم، تیمار بذور قبل از کشت با قارچ

  . باشد قابل توصیه می) در هزار 2/0( FS20%تیکونازول  و تري) در هزار دو( FL40%تیرام -، کربوکسین)هزار
توانند به عنوان منابعی براي نگهداري و ذخیره قارچ باشند،  یهاي خودرو م هرز و گندم هاي که علف از آنجایی -6

  .ثیرگذار استألذا جمع آوري و مدیریت آنها در کاهش جمعیت عامل بیماري بسیار ت
رویه کودهاي شیمیایی و تراکم زیاد کاشت، مصرف متعادل کود و پرهیز از کشت متراکم گیاه؛ مصرف بی -7

  .بیماري است موجب افزایش رطوبت و شیوع بیشتر
  

  بیماري بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم
هاي گندم و جو در دنیا است که در  ترین بیماري یکی از مهم) بالیت یا اسکب(بادزدگی فوزاریومی سنبله بیماري 

ي  شیوع گسترده. نیز از اهمیت زیادي برخوردار است) نظیر مازندران، گلستان و مغان(مناطق مرطوب کشور ما 
یکی از . رت زیادي را به محصول وارد نمود، خسا70  هاي شمالی کشور در اوایل دهه بیماري در مزارع گندم استان

یا  DONنظیر (توانند حاوي مایکوتوکسین  هاي مبتال به بادزدگی می هاي اهمیت این بیماري این است که دانه جنبه
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این بیماري بوسیله  .هایی را در انسان و دام بوجود آورند باشند و بیماري...) دي اکسی نیوالنول، فوزاریک اسید و 

 Fusariumترین گونه شناخته شده در دنیا و ایران، آید و مهم وجود می ونه از قارچ فوزاریوم بهچندین گ

graminearum هاي مهم زراعی آن  ي میزبانی وسیعی برخوردار بوده، یکی از میزبان این بیمارگر از دامنه. باشد می
  .گیرد با گندم قرار می در تناوب) یا تابستانه(صورت کشت بهاره  باشد که به در کشور، ذرت می

این بیماري توسط ارشاد از مزارع دشت ناز ساري گزارش شد و در سال  1356در ایران براي اولین بار در سال
درصد محصول گزارش شد  80میزان خسارت این بیماري در بعضی مزارع استان گلستان بیش از  1371-72زراعی 

هاي هرمزگان و جنوب فارس نیز به این بیماري آلوده شدند  تانهاي جنوبی کشور شامل اس استان 1375و در سال 
عالیم بیماري ). 1382کاظمی و همکاران، (که میزان خسارت وارده به محصول بسیار زیاد و قابل توجه بوده است 

شود  ي گلدهی تا رسیدگی ظاهر می ي گندم است که از مرحله تمام یا قسمتی از سنبله) بادزدگی(شامل سوختگی 
) در اثر تولید اسپورهاي قارچ(هاي آلوده  در هواي مرطوب ناشی از بارندگی، سفید یا نارنجی شدن بخش). 36شکل (

هاي آلوده، سبک، چروکیده و غالباً خاکستري تا صورتی رنگ  هاي حاصل از سنبله دانه). 37شکل (افتد  اتفاق می
صورت کشت بذر آلوده به بیمارگر، مرگ و زردي  در. شود ها نیز مشاهده می بوده، کاهش عملکرد و وزن دانه

  .شود تواند ایجاد  ها در مزرعه نیز می گیاهچه
  

  
  بادزدگی فوزاریومی سنبله گندم خشک شدن سنبله از عالیم بیماري - 36شکل 

  

  
  وده به بیماري بادزدگی فوزاریومیسفید شدن قسمت میانی سنبله گندم آل - 37شکل 

  

ماند و ماندگاري قابل  باقی می) در خاك(و بقایاي محصول ) سطح و درون بذر(هاي آلوده  قارچ بیمارگر در دانه
، )هاي دور تا فاصله(هاي هوا  انتشار بیمارگر نیز از طریق اسپورهاي هوازاد با جریان. توجهی در بقایاي ذرت دارد
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هایی است که آغاز آن  این بیماري از جمله بیماري .شود یجایی خاك و بقایاي گیاهی و بذور آلوده انجام م جابه
هاي داخلی گل گندم،  ي رشد گیاه میزبان دارد، بدین معنی که قارچ بیمارگر جهت ورود به بافت بستگی به مرحله

هاي خارج شده  آسکوسپورهاي قارچ بر روي بساك. ها است نیازمند وجود یک بستر و منبع غذایی بنام بساك پرچم
ها براي رشد و  آیند و آنها را کلنیزه کرده، از مواد غذایی موجود در بساك فرود می) دهی گندم در دوره گل(سنبله از 

ي در حال  رساند و دانه ي پرچم، خود را به داخل گل می سپس قارچ از طریق میله. کنند توسعه خود استفاده می
ي خاصی از رشد و نمو گیاه، در مورد  عالیت بیمارگر به دورهاین وابستگی شدید ف. دهد تشکیل را مورد حمله قرار می

ي  بر اساس این اطالعات، پنجره. شود ي کلزا نیز دیده می هاي دیگري نظیر پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه بیماري
روي  ها بر که همراه ظاهر شدن بساك پرچم) زادوکس 61مرحله رشدي (دهی گندم  آلودگی بیماري از ابتداي گل

  .کند  ادامه پیدا می) زادوکس 69مرحله رشدي (دهی  ي گل شود و تا پایان دوره هاست، آغاز می نبلهس
قارچ عامل بیماري، عالوه بر گندم به سایر گندمیان نظیر جو، ذرت، گندمیان هرز، یوالف زراعی و چاودار حمله 

  .سازد کرده، آنها را آلوده می
 :توان استفاده نمود هاي زیر می ندم از روشبراي مدیریت بیماري فوزاریوز سنبله گ

) N-80-19 )ERWYTN-8019هاي موجود در مناطق مختلف کشور،  از ارقام و الین :استفاده از ارقام مقاوم - 
-ERWYTN( N-87-20، زاگرس، کریم و )URWYT-8217( 17حساس تا حساس؛ دریا، مغان، آرتا، الین  نیمه

  .مقاوم هستند نیمه) URWYT-8211( Aحساس؛ مروارید، کوهدشت و الین  نیمه) 8720
هاي سالم  هاي بیمار به صورت چروکیده در آمده و وزن آنها نسبت به دانه دانه: تمیز و بوجاري کردن بذور

 .یدهاي سالم از بیمار با استفاده از بوجاري به کار آ تواند در تفکیک دانه این نکته می. کند کاهش پیدا می

براي جلوگیري از بادزدگی ) کیلوگرم بذر 1000کیلوگرم براي  5/1(نظیر راکسیل   :ضدعفونی بذر با قارچکش
 گیاهچه

شود،  خوبی حفظ می که بقاي قارچ بیمارگر در بقایاي گیاهی آلوده، به از آنجایی :مدیریت بقایاي گیاهی 
رزي کمینه براي مزارع داراي مشکل بیماري و ورزي یا خاك نظیر عدم خاك ،ورزي حفاظتی هاي خاك سیستم

هاي مدیریت بقایا نظیر شخم و دیسک جهت دفن کردن  فوزاریوز سنبله مناسب نبوده و الزم است یکی از روش
  .بقایاي آلوده در نظر گرفته شود

گیاه در مناطقی که . دت اجتناب شودش از کاشت گیاهان خانواده غالت بعد از گندم، باید به :تناوب محصول
تناوب . شود، خطر بروز طغیان بیماري در زراعت گندم وجود دارد عنوان کشت تابستانه در نظر گرفته می ذرت به

 .شود گندم با گیاهان غیرمیزبان نظیر کلزا و باقال، توصیه می

 با دوز نیم) SC 42%(هایی نظیر آلتوکمبی  کش پاشی مزرعه در مرحله گلدهی با قارچ سم :کنترل شیمیایی
  .لیتر در هکتار 6/0با دوز ) EC 460( با دوز نیم لیتر در هکتار و فالکن) % SC 41.8(لیتر در هکتار، رکس دو 

که همراه با ظاهر شدن ) زادوکس 61ي رشدي  مرحله(دهی گندم  پاشی از ابتداي گل ترین زمان سم مناسب
  .است) زادوکس 69ي رشدي  مرحله(دهی  ي گل هاست، تا پایان دوره ها بر روي سنبله بساك پرچم
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 سم. باشد پاشی در طول روز، صبح یا عصر می زمان مناسب سم :هایی براي افزایش کارایی سمپاشی توصیه

عنوان آب اضافی شده، احتمال بادبردگی سم را  گیري از شبنم موجود در روي گیاه به پاشی در این موقع، باعث بهره
  .یابد تابش مستقیم آفتاب نیز کاهش میسوزي ناشی از  دهد و خطر گیاه کاهش می

  در مورد گندم دوروم و جو، جهت ایجاد پوشش یکنواخت بر روي سنبله و کنترل بهتر بیماري، حجم
  .محلول سمی را بیشتر در نظر بگیرید

 درصد  70تا  50زمان خروج (زادوکس  57تا  55ترین زمان مبارزه در گیاه جو، مرحله رشدي  مناسب
  .است) ها سنبله

  کش توصیه شده، استفاده نمایید به همراه قارچ) با دوز نیم در هزار(از یک مویان مناسب نظیر سیتوگیت.  
 هاي  اند، براي کنترل بیماري پاشی نشده پاشی گندم در زمان یادشده، در مزارعی که تا آن موقع سم سم

 .برگی نیز مؤثر خواهد بود
  

شود که  که عالیم بیماري در زمانی ظاهر می جایی از آن: آگاهی هاي پیش کنترل شیمیایی مبتنی بر مدل
پاشی مزرعه در زمان گلدهی، یعنی حداقل  امکان کنترل بیماري تقریباً وجود ندارد، و لذا تنها راه کنترل بیماري، سم

هی بیماري آگا هاي متعددي در کشورهاي مختلف دنیا براي پیش روز قبل از ظهور عالیم است، بنابراین مدل 10-7
  .پاشی ارایه شده است به سم) یا عدم نیاز(و تعیین نیاز 

  
  )مکانیکی مبارزه زراعی و سموم بیولوژیک، مالچ،( هاي هرزهاي کنترل علفشیوه

ترین عوامل اثرگذار در کمیت و کیفیت گندم هستند که در صورت عدم کنترل، محصول  از مهم هرز هاي علف
خانواده گیاهی  44هرز متعلق به  گونه علف 400در مزارع گندم کشور متجاوز از . دهند میگندم را به شدت کاهش 

 . )38و شکل  41جدول ( خانواده گیاهی قرار دارند ششها در  درصد این گونه 74وجود دارد که 

  
  هرز مزارع گندم در کشور هاي فهرست علف -41 جدول

  اهمیت  پراکندگی  نام علمی       نام فارسی
  برگ یکساله هرز پهن هاي علف

  **  سردسیري و معتدل مرکزي .Adonis aestivalis L  گل آتشین
  **  گرمسیري .Ammi majus L  وایه

  ***  سراسري .Anagalis arvensis L  آناغالیس
  **  سراسري .Anchusa ovata Lehm  گاوزبان کوچک

  *  )اراضی دیم( سردسیري و معتدل مرکزي .Alyssum hirsutum M.B  قدومه
  ***  فارس - غرب  .Anthemis altisimma L  بابونه
  ***  فارس - غرب  .Anthemis psedudocotula Boiss  بابونه
  **  سیستان و بلوچستان .Asphodelus tenuifolius Cav  پیازي

  **  مرکزي و خراسان .Asperugo procumbens L  زیر چسبونک، بادرنجبویه، برگ
  ***  مناطق کویري .Atriplex hastata L  اسفناج وحشی
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  هاي هرز مزارع گندم در کشور فهرست علف -41 دولادامه ج
  اهمیت  پراکندگی  نام علمی       نام فارسی

  **  سراسري .Atriplex tataricum L  اسفناج وحشی
  ****  سراسري .Brassica deflexa L  کلم وحشی، کلم واژگون

  ***  سراسري Brassica nigra (L.) Koch خردل سیاه
  ***  غرب کشور .Bupleurum croceum Fenzl  چتر گندمی

  **  )غرب کشور(سردسیر و معتدل مرکزي  .Bupleurum rotundifolium L  گوش خرگوشی
  ****  )غرب و مرکز( سردسیر معتدل مرکزي و گرمسیري Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus  کیسه کشیش

  ***  سراسري .Carduus pycnocephalus L  تاتاري
  ***  )غرب کشور(سردسیري و معتدل مرکزي Cephalaria syriaca (L.) Roemer&Schults  سرشکافته

  ****  اغلب مناطق، کم تراکم .Cerastium dichotomum L  دانه مرغ
  ****  اغلب مناطق به جز معتدل شمال .Chenopodium album L  سلمک

  ****  سراسري .Chenopodium murale L  گوراگو- سلمک مورال
  ***  اغلب مناطق .Chorispora tenella (Pall.) DC  جلنگو، خردل آبی فام

  **  البرز، خراسان، آذربایجان، تهران .Conringia orientalis (L.) Dum./Andr  گوش فیلی
  **  سردسیر و معتدل مرکزي .Consolida orientalis Shorod  زبان در قفا

  *****  )تهران، فارس( سردسیر و معتدل مرکزي Descurainia sophia (L.)  معمولی خاکشیر
  ***  اغلب مناطق .Emex spinosa (L.) Campd  خار ترشک

  ***  هرمزگان، فارس Erodium cicutarium (L.)  سوزن چوپان
  **  معتدل مرکزي و گرمسیري .Eruca sativa Miller  منداب

  ***  ذربایجانآ .Erysimum repandum L  خاکشیر بدل
  **  مناطق مرکزي و سردسیر .Euclidium syriacum (L.) R. Br  کله گنجشکی

  ***  اغلب مناطق .Euphorbia helioscopia L  )شیرسگ(فرفیون 
  ****  بسیاري مناطق .Fumaria vaillantii Loisel  شاه تره ایرانی

  *****  اغلب مناطق .Galium tricornutum Dandy  بی تی راخ
  ***  مناطق سردسیر .Geranium tuberosum L  شمعدانی وحشی

  **  اردبیل، مرکز .Glaucium spp  شقایق
  ****  اغلب نقاط کم آب .Goldbachia leavigata DC  ناخنک
  *  فارس، مغان Hirschfeldia incana (L.) Lag  )خردل کاذب(خردلی

  **  نقاط اغلب .Hypecum pendulum L  شاه تره اي
  **  سراسري .Lactuca serriola L  )یک و دو ساله(گاو چاق کن 
  *  برخی مناطق .Lamium album L  غربیلک سفید

  ****  اغلب نقاط .Lamium amplexicaule L  غربیلک
  ***  سردسیر و معتدل مرکزي .Lathyrus aphaca L  خلر
  **  غرب، کهکلیویه Lathyrus inconspicuous  خلر

 Lepyrodichlis holosteoides (C.A.Mey)  خطایی گل عروسارشته 
Fenzl. آذربایجان، تهران  ***  

  ***  )غرب کشور(سردسیري  Lisaea heterocarpa (DC.)(Boiss)  سگ دندانه
  ***  غیر از مناطق جنوبی در سایر مناطق .Lithospermum arvense L  سگ دانه وحشی

  ****  )مناطق کم آب(معتدل مرکزي  .Malcolmia africana (L.) R.Br  شبوي صحرایی ماهوشاه
  *****  )خوزستان، جیرفت، ایالم(اغلب مناطق به جز سردسیر  .Malva parviflora L  پنیرك
  **  )اصفهان، مغان و غیره(معتدل مرکزي  .Myagrum perfoliatum L  کمندي

-Neslia apiculate Fisch. C.A.Mey&Ave  آجیل مزرعه
Lall. معتدل مرکزي  **  

  *  اغلب نقاط .Nonnea caspica (Willd) G.Don  نونآ
  ***  سردسیري و معتدل مرکزي .Papaver Dubium L  شقایق
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  هاي هرز مزارع گندم در کشور فهرست علف -41ادامه جدول 

  اهمیت  پراکندگی  نام علمی          نام فارسی
  *****  نقاط اغلب .Polygonum aviculare L  هفت بند

  **  اغلب نقاط Ranunculus arvensis  آالله
  **  اغلب نقاط به جز سردسیري .Raphanus raphanistrum L  تربچه وحشی

  *****  معتدل مرکزي و معتدل شمالی .Rapistrum rugosum (L.) All  شلمی
  ***  منطقه کوهستانی .Roemeria refracta D.C  گل عروسک
  ***  تهران، البرز، کرمانشاه، آذربایجان  .Scandix pectin L  سوزن چوپان

  شور
Salsola kali L. 

اراضی شور و (اغلب مناطق به جز سردسیري 
  )کم آب

***  

  **  خوزستان، هرمزگان، ایالم .Scorpirus muricatus L  دم عقربی
  ***  مرکز .Senecio vulgaris L  پیر گیاه

  ****  سردسیري و معتدل مرکزي .Silene conoidea L  کوزه قلیانی
  *****  )میاندواب، گنبد، مغان( اغلب مناطق .Sinapis arvensis L  خردل وحشی
  ***  معتدل مرکزي .Sisymberium irio L  خاکشیر تلخ

  ***  مناطق پرآب .Sisymberium loeselii L  نوعی خاکشیر
  **  سراسري .Sonchus oleraceus L  شیر تیغک

  *  خوزستان، ایرانشهر .Spergula sp  افتانی
  ***  معتدل مرکزي و معتدل شمالی .Stellaria media (L.) Vill  گندمک

  ***  )فارس، مغان(معتدل شمالی  .Suaeda altissima L  )سیاه شور کمانی(شورکاکلی 
  ****  اراضی شورو کم آب .Suaeda arcuate Bge  شور کاکلی

  **  مناطق دیم سردسیر .Thlaspi arvensis L  قدومه
  ****  سردسیري و معتدل مرکزي  .Turgenia latifolia (L.) Hoffm  ماستونک، گیس چسبک

 Vaccaria grandiflora (Fisch.ex DC.)  جغجغک
Jaub&Spach.  اغلب نقاط بجز معتدل شمالی  ***  

  ***  نقاط مرطوب  .Veronica hederifolia L  سیزاب پاپیتالی
  ***  نقاط مرطوب .Veronica persica Poir  سیزاب ایرانی

  ***  پراکنده غرب  .Vicia narbonensis L  ماشک پهن برگ
  ****  پراکنده  .Vicia villosa Roth  ماشک

  برگ یکساله  هرز باریک هاي علف
  **  فارس ،مازندران .Aegilops cylindrica Host  گندم نیا

  ****  اغلب مناطق .Alopecurus myosuroides Huds  دم روباهی کشیده
  ****  مناطق معتدل و گرم .Avena fatua L  یوالف وحشی بهاره

  *****  اغلب مناطق به جز گرمسیري .Avena ludoviciana Dur  یوالف وحشی زمستانه
  ***  سیستان و بلوچستان .Bromus commutatus Schrad  گیامستک

  ***  مناطق مرکزي و جنوبی .Bromus tectorum L  جومیش
  **  مناطق مختلف .Bromus danthoniae Thrin  بروموس

  ***  بلوچستان، اصفهان، یزد .Bromus japanicus Thunb  )جوموشی(علف پشمکی 
  **  فارس Eleusine indica (L.) Gaertn  چمن غاز

  *  پراکنده .Eragrostis poaeoides P .Beauv  علف نرمو، علف عشق چمنی
  **  اغلب نقاط .Hordeum murinum Am  جو وحشی

  ****  خراسان ،فارس .Hordeum spontaneum C. Koch  جودره
  *****  مناطق مختلف .Lolium rigidum Gaud  چچم سخت

  ***  مناطق مختلف .Lolium temulentum L  چچم، گیج دانه، مسکر
 Parapholis incurve  دم ماري - پارافولیس

(L.)C.E.Hubb گنبد کاووس  **  
  ****  مناطق مختلف Phalaris canariensis  دانه قناري کوتاه سنبل
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  هاي هرز مزارع گندم در کشور فهرست علف -41ادامه جدول 
  اهمیت  پراکندگی  نام علمی               نام فارسی

  ****  خوزستان، ایالم ،مناطق خزري .Phalaris brachystachys Link  خونی واش دانه درشت
  *****  اغلب نقاط .Phalaris minor Retz  )خونی واش، بذرك( دانه قناري

  ***  مازندران  .Phalaris paradoxa L  دانه قناري غیر عادي
  *  گرگان، شمال .Poa spp  چمن هرز

  ***  اغلب مناطق .Secale cereal L  چاودار
  هرز دائمی هايعلف

  **  سراسري .Achillea spp  بومادران
  **  سراسري .Acroptilon repens (L.)DC  تلخه

  *  تصادفی .Agropyron repens Beauv  بیدگیاه 
  ***  )مناطق خشک(معتدل مرکزي و گرمسیري  Alhagi persarum Bossi&Bushe  خارشتر
  ***  مناطق خشک .Alhagi pseudalhagi (M.B.) Desf  خارشتر

  **  اردبیل، فارس، ایالم، آذربایجان، همدانقزوین،  Allium atroviolaceum Boiss  پیاز منگوله
  **  سراسري .Anchusa italica Retz  گاوزبان بدل

  *  سراسري .Atriplex patula L  )دوساله(اسفناج وحشی
  **  خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سمنان .Beta maritima L  )دوساله(چغندر وحشی

  ***  معتدل شمالیاغلب مناطق به جز  .Cardaria draba (L.) Desv  ازمک
  ****  معتدل مرکزي .Carthamus oxyacantha MB  گلرنگ وحشی

  گل گندم
Centaurea depressa L. 

مناطق (سردسیري و معتدل مرکزي 
  )کوهستانی

****  

  *  کمیاب .Chondrilla juncea L  قندرونک
  ***  اغلب مناطق Cirsium arvense (L.) Scop  کنگر وحشی

  ****  سراسري .Convolvulus arvensis L  پیچک صحرایی
  ***  مغان، تهران .Cynanchum acutum L  کاتوس

  ***  شمال، غرب، فارس .Faalcaria vulgaris Bernh  غازایاقی
  **  اردبیل .Gladiolus segetun Ker-Gawl  گالیول وحشی

  **  پراکنده .Glycyrrhiza aspera pall  شیرین بیان
  ****  )غرب، فارس(سردسیري و معتدل مرکزي  .Glycyrrhiza glabra L  شیرین بیان

  *  مناطق سردسیر .Ixilliron tataricum (Pall.)Herb  خیارك
  ***  مناطق مختلف .Lolium perenne L  )چمن(چچم دائمی 

  ****  خوزستان، جیرفت، مناطق گرمسیر .Malva silvesteris L  )دوساله(پنیرك 
  ****  خوزستان، جیرفت، مناطق گرمسیر .Malva neglecta Wallr  پنیرك

  ***  فارس، مغان .Melilotus alba Desr  )دوساله(شاه افسر، یونجه بخارا 
  )دوساله(یونجه زرد، شاه افسر 

Melilotus officinalis (L.) Desr. 
مازندران، (معتدل مرکزي و گرمسیري 

  )هرمزگان
***  

  *  پراکنده .Muscari neglectum Guss  کالغک
  **  مناطق خشک .Prosopis stephaniana Will  کهورك
  ***  اراضی مرطوب .Runmex spp  ترشک

  ***  سراسري به خصوص خوزستان .Silybum marianum (L.)Goertn  کنگر برگ ابلقی
  **  خراسان، ایالم، زنجان، ارومیه .Sophora alopecuroides L  بیان تلخ

  **  اراضی مرطوب .Taraxacum spp  قاصدك
  **  )تصادفی(سراسري و معتدل مرکزي  .Tragopogon spp  شنگ

  انتشار خیلی زیاد-****انتشار زیاد               -***انتشار متوسط               -**انتشار کم               - *
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  برگ گندمهاي هرز باریک ترین علفمهم

  

    
  ).Lolium rigidum Gaud(چچم سخت 

    
  )Phalaris minor Retz) (خونی واش، بذرك(دانه قناري 

 
  )Alopecurus myosuroides(دم روباهی کشیده 

    
  )Avena ludoviciana(یوالف وحشی زمستانه 

  هاي هرز باریک برگ گندمترین علفمهم -38شکل 
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  )Bromus tectorum(جومیش 

   
  )Secale cereal (L.)(چاودار 

    
  )Cynodon dactylon(مرغ  -پنجه مرغی

    
  ).Hordeum spontaneum C. Koch(جودره 

  هاي هرز باریک برگ گندمترین علفمهم - 38شکل ادامه 
  

  هاي هرز مزارع گندمکنترل شیمیایی علف
- کش براي کنترل علفعلف 25تاکنون . دهدهاي ثبت شده مزارع گندم کشور را نشان میکشعلف 42جدول 

عدد  ششکش و عدد پهن برگ 10کش، عدد آنها باریک برگ نُههاي هرز در مزارع گندم به ثبت رسیده است که 
 هرز گندم استفاده از علف هاي شیوه در مدیریت علف ترین از آنجا که رایج. هاي دومنظوره هستندکشآنها علف

ها در  کشمصرف این مواد شیمیایی باید دقت الزم صورت گیرد تا از بروز مقاومت به علفباشد، لذا در  ها می کش
  .هرز جلوگیري شود هاي علف
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  هاي هرز در مزارع گندمهاي ثبت شده به منظور کنترل علفعلف کش -42جدول 

 مقدار مصرف  فرموالسیون  محل عمل  نام تجاري  نام عمومی
  زمان مصرف  در هکتار

  کش برگباریک 

  لیتر ACCase  36% EC  5/2 بازدارنده  ایلوکسان  متیل دیکلوفوپ
و  زنی گندم پنجه پایاناز اول تا 

 هرز باریک هاي برگی علف 2- 4
 برگ

مفن + اتیل - پی- فنوکساپروپ
  زنی گندم از اول تا پایان پنجه  لیتر ACCase  7.5% EW  8 -1/0 بازدارنده  پوماسوپر  پاپردیاتیل

  زنی گندم پنجه پایاناز اول تا   لتیر ACCase  8% EC  8/0-6/0 بازدارنده  تاپیک  پروپاژیل- کلودینافوپ
کننده  ایمن+ پینوکسادن 

  زنی گندم پنجه پایاناز اول تا   لیتر ACCase  EC 5% 25/1 بازدارنده  )جدید(آکسیال   مکسیل- کلوکینوست

  گندم برگی تا ساقه رفتن3  لیتر EC  4 %20  ناشناخته  BWسافیکس   *ایزوپروپیل- ام- فلم پروپ

  لیتر EC  5 %20  ناشناخته  پیرافیکس  پروپ اتیل بنزوئیل
 3-5براي کنترل یوالف وحشی 

  برگی الی گره دوم یوالف وحشی
براي کنترل جودره بین گره اول 

  تا دوم جوده

یا بالفاصله بعد از  قبل از کشت  لیتر EC 2/2-3/2%46  بازدارنده سنتز چربی  وادکس بی دبلیوآ  *تریاالت
  کشت گندم

 95تی  اربیتاکس  *تري کلرو استات سدیم
  پیش رویشی براي گندم  کیلوگرم GR  30 -4 %95  ناشناخته  جی

کلودینافوپ + پینوکسادن
 پروپارژیل

  زنی گندم پنجه پایاناز اول تا   لیتر ACCase  5%EC 5/1 بازدارنده  تراکسوس

  کش برگ پهن

کمبی  46 یو  پی ا سی ام+ توفوردي 
  گندم تشکیل ساقه تا نیز پنجه  لیتر SL  5/1-1 %67.5  مصنوعی اکسین  فلوئید

  گندم زنی ابتدا تا انتهاي پنجه  گرم ALS  75% DF 20 -15بازدارنده   گرانستار بنورون متیل تري
- پی دیکلوپروپ- پی مکوپروپ

 پی آ سی ام
  ساقه رفتن گندم برگی تا 6-5از   لیتر SL 5/2 %60  اکسین مصنوعی  دوپلسان سوپر

و  PSIIبازدارنده   آ برومایسید ام  پی آ سی ام+   بروموکسینیل
  گندمزنی  ابتدا تا انتهاي پنجه  لیتر EC 5/1%40  اکسین مصنوعی

PSII  (60+4)%Wو  ALSبازدارنده   لوگران اکسترا  تربوترین+ سولفورون  تري
G 200-250 زنی  قبل از کاشت تا اواسط پنچه  گرم

  گندم
  گندمزنی  ابتدا تا انتهاي پنجه  لیتر EC 5/2%49  اکسین مصنوعی  بانول ك  *کامباداي 
  زنی گندم از اوایل تا پایان پنجه  لیتر SL (34.4 +12)  8/0  اکسین مصنوعی  دیاالن سوپر  دایکامبا+ توفوردي

+ ALSبازدارنده   لنتور دایکامبا+ تریاسولفورون
  اکسین مصنوعی

70%WG 
  گندم زنی انتهاي پنجهابتدا تا   گرم 165 

بوکتریل   توفوردي+   بروموکسینیل
  یونیورسال

و  PSIIبازدارنده 
  گندمزنی  ابتدا تا انتهاي پنجه  لیتر EC 5/25 -1/1%56  اکسین مصنوعی

و  PSIIبازدارنده   پیبازاگران دي  دیکلوپروپ+بنتازون
  گندمزنی  ابتدا تا انتهاي پنجه  لیتر SL 5 %56.6  اکسین مصنوعی

  گندمزنی  ابتدا تا انتهاي پنجه  لیتر EC20% 5/2  اکسین مصنوعی  کاوین فلورکس  فلوروکسی پیر
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  هاي هرز در مزارع گندمهاي ثبت شده به منظور کنترل علفعلف کش -42ادامه جدول 
در  مقدار مصرف  فرموالسیون  محل عمل  نام تجاري  نام عمومی

  زمان مصرف  هکتار

  منظوره دو

  گرم ALS  75% WG 6/26بازدارنده   آپیروس  نسولفوسولفور
. گندم زنی ابتدا تا انتهاي پنجه

فقط براي کنترل جو دره در (
  )برگی جودره 3تا  2مرحله 

مزوسولفورون متیل 
 + یدوسولفورون متیل سدیم+

 ایمن کننده مفن پایر دیاتیل
  لیتر ALS  1.2% OD 5 -2/1بازدارنده   آتالنتیس

هرز یا ابـتدا تا  برگی علف 3تا 2
بجز ( زنی گندم انتهاي پنجه

  )گندم دوروم
  +متیل سولفورون مزو
متیل  سولفورون یدو
ایمن + دیفلوفنیکان+سدیم

  دیاتیل کننده مفن پایر
  زنی گندم مرحله پنجه  لیتر ALS  OD (8.25)%  6/1بازدارنده   اتللو

  پنتر  دیفلوفنیکان+ایزوپروترون
+  PSIIبازدارنده 

بازدارنده سنتز 
 کاراتنوئید

55%EC  5/2-2 پس از کشت و قبل از سبز   لیتر
  )بجز گندم دوروم(شدن گندم 

+ متیل  سولفورون مت
 ALS  (75 + 5%)بازدارنده   توتال  سولفوسولفورن

WG  40 -50 گرم  
 گندم زنی ابتدا تا انتهاي پنجه

فقط براي کنترل جو دره در (
برگی جو دره و  3تا  2مرحله 

  )مقاوم وحشی یوالف
  قبل از کشت  کیلوگرم PSII  70%WP  4 -2بازدارنده   تریبونیل  *متابنزتیازرون

  .گردد قدیمی و در حال حاضر مصرف نمی*
  

  برداشت پس ازمدیریت برداشت و  -12
  ی محصولرسیدگی فیزیولوژیک هايشاخص -12-1

 پرندگان، آفات، از ناشی هايخسارت جمله از متعددي هايخسارت معرض درگی، رسید ازقبل  گندم زراعت
 ارقام در دورمانسی یا بذر خواب دوره بودن کوتاه یا و فقدان علت روي سنبله، به بر زنی جوانه عارضه دانه، ریزش
 به تا است الزم بنابراین. گردندمی محصول کیفیت و کمیت کاهش سبب عوامل این همه. گیردمی قرار گندم جدید

رطوبت  گندم دانه برداشت براي رطوبت ترین درصدمناسب .شود اقدام آن برداشت به نسبت رسیدن محصول محض
 مهیا هامیکروارگانیسم و حشرات حمله براي را گندم مقدار، این از باالتر رطوبت است، درصد گزارش شده درصد 14

- می دچار شکستگی جابجایی فرآیندهاي خالل در و شده شکننده دانه ،مقدار این از کمتر رطوبت درصد در. کندمی
 منطقه در یک مختلف زارعین مزارع در رقم یک عملکرد نظر از که هاییتفاوت که است الزم نکته این به توجه .شود

  .است برداشت و و داشت کاشت مراحل در شده اعمال اصول در جزئی اختالفات همان از ناشی خورد،می چشم به
دو نوع رسیدگی دانه در محصوالت وجود دارد که شامل : رسیدگی محصولبراي تشخیص ی یهاشاخص

اه کامل یاي است که رشد گ رسیدگی فیزیولوژیک گندم مرحله. رسیدگی فیزیولوژیک و رسیدگی تجاري است
توان گندم را  درصد بوده و می 30در این مرحله رطوبت دانه حدود . شود شده و تجمع مواد در دانه متوقف می

زیرا در مرحله . پذیر نیست زودهنگام و با دست برداشت نمود، برداشت گندم با کمباین در این شرایط امکان
فشار وارده در کمباین خرد و له شده و عالوه بر ایجاد  ها خمیري بوده و در اثر ضربات و رسیدگی فیزیولوژیک دانه
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رسیدگی تجاري گندم به . شود انسداد در کمباین و اختالل در عملکرد آن، باعث هدر رفتن محصول نیز می

شود که رطوبت دانه به قدري کاهش یافته باشد که بتوان محصول را با کمباین و با کمترین  اي گفته می مرحله
 برداشت براي ترین رطوبتمناسب. برداشت نمود) درصد دوتلفات کمباینی کمتر از (دانه قابل قبول میزان تلفات 

  . است گزارش شده درصد 12-14گندم با کمباین  دانه
با (نصف شود  ها تنها با فشار دندان  ها کامالً زرد شده، دانه ها و سنبله از نظر تجربی، در صورتی که تمامی بوته

باشد  ، در این حالت مزرعه کامالً رسیده شده و آماده برداشت با کمباین می)ته و نصف نشوندفشار ناخن شکس
ها و جدا  شکنندگی زیاد سنبله. )درصد قرار دارد14تا 12ها در محدوده مناسب برداشت  رطوبت دانه احتماالً(

  .ستدهنده این است که رطوبت دانه کمتر از حد مناسب ا شدن آنها با کمی فشار نشان
که به دالیل مختلف، از جمله، عوامل است ي برداشت شامل آن قسمت از محصول تولید شده  تلفات مرحله
هاي محصول، شرایط اقلیمی، شرایط مزرعه، مدیریت تولید و عملکرد کمباین، برداشت نشده و  مربوط به ویژگی

  .ماند می  در مزرعه باقی
پرندگان،  از ناشی هايخسارت جمله از متعددي هايخسارت رضمع در برداشت از دانه گندم در مزرعه و پیش

 یا بذر خواب دوره بودن کوتاه یا و همچنین به دلیل فقدان. باشد در اثر باد، توفان و تگرگ می دانه ریزش آفات و

روي  ها بر دانهمتعدد،  هايبارش و هوا نسبی رطوبت بودن باال هنگام به گندم، ممکن است جدید ارقام در دورمانسی
 محض به تا است الزم بنابراین. گردندمی محصول کیفیت و کمیت کاهش سبب عوامل این همه. سنبله جوانه بزنند

برداشت گندم با کمباین . شود اقدام آن برداشت به نسبت رسیدن محصول و آماده شدن آن براي برداشت مکانیزه،
کند و از می مهیا هامیکروارگانیسم و حشرات حمله براي را گندماز یک طرف  درصد، 14 از باالتر در رطوبت دانه

همچنین . شود ها و افزایش تلفات دانه در قسمت فراوري کمباین می طرف دیگر باعث سختی کوبیدن سنبله
و ممکن است در  شده ها شکننده باشد، سنبله کمتر درصد 12چنانچه رطوبت دانه در هنگام برداشت با کمباین از 

  . برش کمباین بر روي زمین بریزند برخورد اجزاي پلتفرم و شانهاثر 
  

  نکات و عوامل مؤثر بر تلفات دانه گندم در مزرعه
  هتلفات دانه قبل از ورود کمباین به مزرع

 هافت دماغ ههاي مزرعه یکی از موانع مهم حرکت یکنواخت کمباین در مزرعه و افزایش دهندپستی و بلندي -
قبل از کاشت محصول ) در صورت نیاز(و یا تسطیح لیزري ) لولر(لذا تسطیح زمین با ماله معمولی . باشند کمباین می

  .به منظور کاهش در تعداد و ارتفاع مرزها ویا عمق نهرها در مزرعه و افزایش همواري مزرعه بسیار مهم است
هاي درونی کمباین عملکرد مناسب آن را مختل  مکانیزمهاي هرز در  وفور علف( هاي هرز مبارزه به موقع با علف -

  ).نمایند کرده و افت کمی و کیفی زیادي را براي محصول نهایی ایجاد می
   کشت ارقام گندم مقاوم به ورس و ریزش -
رطوبت دانه گندم در هنگام برداشت با کمباین باید بین . انتخاب تاریخ مناسب براي برداشت محصول در مزرعه -

ها با فشار ناخن شکسته و  دانه ها کامالً زرد شده و معموالً ها و سنبله در این زمان، تمامی بوته. درصد باشد 14تا  12
  .توان آنها را با دندان نصف کرد شوند، اما می نصف نمی
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ر بهت). اجتناب از رطوبت باالي هوا و شبنم(شروع و ادامه برداشت محصول در ساعات مناسب از شبانه روز  -
در صورتی که رطوبت نسبی زیاد باشد . نباشد است برداشت با کمباین هنگامی انجام شود که رطوبت نسبی هوا زیاد 

ممکن است شبنم بر روي محصول نشسته و تلفات برداشت را ) صبح زود، غروب و شب و در مناطق مرطوب کشور(
هاي گندم، عالوه بر جدا نشدن کامل پوسته  سنبلهدر صورت باال بودن رطوبت هوا و نشستن شبنم بر روي . زیاد کند

هاي آن ها، گرد و غبار روي محصول بر روي زیر سیلندر خرمنکوب چسبیده و باعث بسته شدن روزنه و پوشش دانه
  . ریزد شده و لذا مقدار زیادي از گندم به صورت تلفات از عقب کمباین بیرون می

 اي سالم و راننده کمباین حرفههاي جدید و  انتخاب و بکارگیري کمباین -
  
  

  )مربوط به کمباین(نکات و عوامل حین برداشت  - 12-2
سرعت پیشروي مناسب براي . کیلومتر در ساعت باشد 4تا  5/1تواند حدود  سرعت پیشروي کمباین می -

به طور کلی . دهی کمباین و وضعیت ناهمواري زمین بستگی دارد برداشت محصول به تراکم مزرعه، ظرفیت خوراك
ن همواره به صورت یکنواخت و اي باشد که تغذیه و ورود محصول به داخل کمبای سرعت کمباین بایستی به اندازه

 . میزان تلفات دانه در حد قابل قبول باشد

شود، اما در صورت تمایل کشاورزان به برداشت  هرچند حفظ بقایا در مزرعه باعث بهبود حاصلخیزي آن می -
این ، الزم است عالوه بر کاهش سرعت پیشروي کمب)به دلیل ارزش اقتصادي آن(بیشترین مقدار کاه و کلش گندم 

باري و خفگی، پلتفرم تا حدي پایین آورده شود که شانه برش  براي جلوگیري از ورود حجم زیادي از محصول و بیش
بطور کلی بهتر است ارتفاع برداشت تا حد ممکن باال باشد تا از ورود بیش از . ها برخورد نکند با خاك مرزها و پشته

-ها تا باعث برخورد تیغهترین بوتهکوتاه هتر از سنبلمتر پایینتیسان 10(ها و خفگی کمباین جلوگیري شود  حد ساقه
در (برداشت از ارتفاع خیلی کم عالوه بر ایجاد خفگی در کمباین ). ها و ریزش دانه نشودهاي شانه برش به سنبله

ك به هاي شانه برش و ورود خاها و انگشتی، باعث شکستن تیغه)دهی بیش از حد صورت سرعت زیاد و خوراك
 .شودمخزن در اثر برخورد شانه برش با خاك و سنگ مرزها می

. قرار گیرد 5/1تا  1/1بین ) فلک به سرعت پیشروي کمباین نسبت سرعت محیطی چرخ(فلک  شاخص چرخ -
درصد از سرعت پیشروي کمباین بیشتر باشد تا محصول را به آرامی  50تا  10به عبارت دیگر، سرعت چرخ و فلک 

ها و درپی میلهسرعت زیاد چرخ و فلک باعث زدن ضربه زدن پی. نه برش و دورن پلتفرم هل دهدبه سمت شا
  سرعت دوران چرخ و . شود ها می ها و شکستن آنها و بر زمین ریختن دانه هاي چرخ و فلک به سنبلهانگشتی

 هشت(ثانیه  15دور در  5/3تا  دوکیلومتر بر ساعت بهتر است بین  دوهاي معمولی براي سرعت پیشروي حدود فلک
 15دور در  5/5تا  5/3کیلومتر بر ساعت بهتر است بین  سهباشد و براي سرعت پیشروي حدود ) دور در دقیقه 14تا 

 .تنظیم شود) دور در دقیقه 22تا  14(ثانیه 

بردگی زیاد اگر سرعت بادبزن زیاد باشد تلفات بذر در اثر باد. دور در دقیقه باشد 450تا  350سرعت پنکه  -
سرعت مناسب باد،  یافتن براي. شود شود و اگر سرعت آن کم باشد باعث ورود کاه و کلش به داخل مخزن می می

ها به بیرون و  نتیجه را از نظر پرتاب دانه زیاد کنید و در هر مرحله، تدریج سرعت دوران پنکه را در چند مرحله و به
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پشت  از ها اگر بیشتر از آن شود، دانه که کنید زیاد آنقدر پنکه را بادسرعت . بررسی کنید ها همچنین تمیزي دانه

  . شوند پرتاب بیرون به کمباین
  .دار باشندهاي شانه برش از نوع داندانه بهتر است تیغه

ها به صورت کامل و از مرکز  اي باشد که دامنه حرکت رفت و برگشتی تیغه هاي شانه برش به گونه تنظیم تیغه -
 .شتی تا مرکز انگشتی دیگر صورت گیردیک انگ

  .توجه شود که فواصل در طرفین کامالً یکسان باشد. متر باشد میلی 30تا  20فاصله هلیس تا کف پالتفرم حدود  - 
 .باشدمتر  میلی 5/3متر و در قسمت عقب  میلی 11فاصله کوبنده و ضد کوبنده در قسمت جلو  -

سرعت دوران کوبنده بستگی به رطوبت و تراکم . دور در دقیقه باشد 1325تا  750تواند بین  سرعت کوبنده می - 
  .شود ها و خفگی کوبنده می ها و سرعت کم باعث جدا نشدن کامل دانه سرعت بیش از حد باعث شکستن دانه. محصول دارد

متر میلی  4/6تا  2/3میلی متر و الک پایینی روي  19تا  9/15روي  باالیی حدودا  هاي الک ازه روزنهاند -
 .تنظیم گردد

بهتر است قبل از شروع برداشت کل مزرعه، صورتی که کمباین مجهز به نمایشگر افت دانه نباشد،  در :1نکته 
به صورت آزمایشی انجام داده و مقدار تلفات دانه را ) متر 20طول حدود(عمل برداشت را در سطح کوچکی از مزرعه 

هاي همراه با کاه و کلش عقب کمباین،  ها و سنبله دانه(تلف کمباین هاي مخ در سطوح برداشت شده و قسمت
ریزش غیرطبیعی، شکستگی و یا تمیز  هدر صورت مشاهد. بررسی کنید) هاي بر زمین ریخته در زیر پالتفرم دانه

مباین در این کار را تا تنظیم ک. هاي مورد نیاز را در کمباین دوباره تنظیم کنید ها در مخزن، قسمت نبودن دانه
  . بهترین حالت ادامه دهید

در صورت وجود مشکل در عملکرد کمباین، باال بودن میزان تلفات دانه و وجود ناخالصی بیش از حد در  :2نکته 
  .استفاده از کمباین مراجعه شود دانه، الزم است براي ایجاد تنظیمات مورد نیاز و رفع عیب، به دفترچه راهنماي

  
  

  ها در محصولآالیندهوضعیت  -12-3
ها تهیه و مورد تجزیه قرار هاي محصول براي اندازه گیري آالیندههمزمان با برداشت محصول الزم است تا نمونه

  . نالیزهاي مورد نیاز آمده استآدر جدول زیر . گیرد
  

  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي محصوالت گواهی شده -43جدول 

 توضیحات تواتر اندام برداريزمان نمونه  نوع آنالیز ردیف

1 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  دانه اندام خوراکی

 

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

ها با هدف کنترل حد مجاز آالینده
 در محصول
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  گندم )...و بسته بندي، انبارداري، برچسب گذاري(پس از برداشت  مدیریت -13
تحت شرایط بحران، کمبود و گرانی، اغلب . گیردتولید گندم امري فصلی اما مصرف آن در چهار فصل صورت می

شود که مشکالتی را براي کارخانجات آرد سازي و نانوایان به وجود گندم برداشت شده بالفاصله تبدیل به آرد می
اما پس از چند . باشداسب براي آسیابانی و نانوایی برخوردار نمیزیرا گندم تازه برداشت شده از کیفیت من. آوردمی

استخراج  کیفیتگندم، سبوس براحتی از اندوسپرم گندم جدا شده و در نتیجه  جا افتادنهفته نگهداري و اصطالحاً 
مراحل پس بهبود کیفیت گندم در . یابدیابد، این در حالی است که میزان خاکستر در آرد کاهش میآرد افزایش می

به عنوان یک قاعده کلی آرد . از برداشت بستگی به رسیدگی پس از برداشت و تغییرات فیزیکی در دانه گندم دارد
تولیدي از گندم تازه برداشت شده در مقایسه با آرد تهیه شده از گندمی که مدتی را در انبار بوده از خواص نانوایی 

تولیدي قبل از تبدیل شدن به آرد و آرد تولیدي قبل از تبدیل شدن به  بنابراین گندم. باشدمناسبی برخوردار نمی
الزم به بیان است در طی مدت نگهداري . و سپس تبدیل به آرد و یا نان شود شدهنگهداري باید نان چند هفته 

افزایش اجزاي تشکیل دهنده آرد دچار تغییرات مثبت گردیده و در نتیجه آرد حاصل از قابلیت جذب حداکثري آب، 
و حفظ گاز دي اکسید کربن برخوردار گردیده و باعث تولید نان از خمیري با کیفیت مناسب  کیفیت مخلوط کردن

  .    خواهد شد
در بسیاري از موارد براي حفظ ذخایر استراتژیک کشور الزم است گندم براي مدت نسبتاً طوالنی در انبار باقی 

تواند صدمات جبران ناپذیري بر کمیت و کیفیت محصول یل شود که میبماند و سپس به کارخانجات آرد سازي تحو
زیرا گندم در طی مدت انبارداري مورد هجوم . باشدوارد نماید، لذا نوع و روش انبارداري نیز حائز اهمیت زیاد می

گیري از هجوم در این راستا  پیش. گیردها قرار میها، حشرات، جانوران موذي، پرندگان و کپکآفات از جمله کنه
زیرا جداسازي گندمی که آلوده به الرو حشرات از . باشدحشرات در طی مدت انبارداري از نقش بسزایی برخوردار می

باشد، بدلیل آنکه مراحل جمله شپشه و سوسک و لمبه گندم است در هنگام عملیات آسیابانی امري دشوار می
از آنجایی که  انبارداري گندم در کشور ما با روش باز، یعنی . گیردرشدي الرو حشرات عمدتاً در داخل دانه انجام می

-باشند انجام میها یا انبارهایی که از قابلیت الزم براي جلوگیري از تبادالت رطوبتی و گازي برخوردار نمیدر محل
کمی وکیفی زیادي  گیرد، لذا نگهداري گندم در اینگونه انبارها خصوصاً در مناطق گرم و مرطوب همواره با ضایعات

باید توجه داشت متعاقب آلودگی . تواند تهدیدي جدي براي سالمت مصرف کننده به شمار آیدهمراه بوده و می
زیرا حشرات با تولید گرما و رطوبت شرایط مناسب براي . گرددگندم به حشرات، آلودگی کپکی در انبار آغاز می

هاي انباري اي یا کپکهاي مزرعهلودگی گندم و یا آرد به کپکآ. آورندهاي انباري را فراهم میفعالیت کپک
هاي خطرناك زا مانند آسپرژیلوس، پنی سیلیوم، ارگوت و فوزاریوم، عامل تولید توکسینزا و غیر توکسینتوکسین

رب بر سیستم آیند و تأثیر مخزیرالینون به شمار می و ولینتلویدهاي ارگوت، پاامانند افالتوکسین، اکرا توکسین، الک
عصبی، مسمومیت سلولی، تخریب کبد، توقف ساخت پروتئین در بدن، جهش سلولی، تغییر شکل سلول، سرطان 

سم زدایی از گندم یا . اندمري، تومور در ریه، سقط جنین در انسان و دام و به عنوان عامل بروز سرطان شناخته شده
متأسفانه مشاهده گردیده گندم آلوده به مصرف خوراك . حاء گرددآرد آلوده غیرممکن و گندم و یا آرد آلوده باید ام

  . هاي دامی را بدنبال داردرسد که تلفات دام و آلودگی فرآوردهدام می
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کیفیت نان صرفنظر از شرایط تهیه خمیر و شرایط فرآیند پخت در درجه اول بستگی به کیفیت گندم و آرد 

باشد که یکی از معیارهاي مهم گندم نیز مقدار و کیفیت پروتئین آن میاز عوامل اساسی کیفیت . حاصل از آن دارد
عالوه بر عامل فوق و صرفنظر از فاکتورهاي ذاتی مربوط به ژنتیک . باشدالمللی میارزشیابی گندم در تجارت بین

ل دیگري ، کیفیت گندم یا آرد تابع عوام)شرایط آب، هوا و خاك، زمان کاشت و غیره(گندم و عوامل زراعتی 
اندازه ذرات آرد، میزان (همچون شرایط حمل و نقل و نگهداري گندم در سیلوها، عوامل مؤثر در فرایند آسیابانی 

 و،)هاي نشاسته، میزان و درجه استحصال آرد از گندم یا درجه استخراج آرد و غیرهآسیب فیزیکی وارده به دانه
  .باشدشرایط نگهداري آرد می

پیچیده و فعال است، به دلیل اینکه دانه گندم پس از فرآیندي سازي گندم نگهداري و ذخیره :نگهداري گندم
تواند به عنوان یک ارگانیسم زنده، کلیه اعمال حیاتی ظاهري، مانند تنفس، متابولیسم و رشـد را برداشت نیز می

افزایش اسیدیته، تضعیف گلوتن،  و در معرض تغییرات شیمیایی و بیولوژیکی مانند کاهش قوه نامیه، هداانجام د
واقع  تجزیه آنزیماتیکی، از دست رفتن مواد مغذي و تغییرات ظاهري مانند شکستگی و سوراخ شدن و جوانه زدن

  .گردد
افت رطوبی گندم و  از سوي دیگر ضایعات ناشی از جابجایی گندم، کسري ناشی از خشک شدن طبیعی و

ها و یا فعالیت آفات انباري از جمله عواملی است که منجر به افت کمی و مضایعات مربوط به فعالیت میکروارگانیس
 سازي حفظ کمیت وبطورکلی هدف اصلی در طول انبار کردن و ذخیره. سازي خواهد شدکیفی گندم حین ذخیره

لذا  .سازي خواص اصلی دانه حفظ شده و از تغییر آن جلوگیري شوددر زمان ذخیرهکه است به نحوي کیفیت گندم 
  .ضروري است تا رطوبت، دما، آلودگی به آفات انباري و فعالیت درونی گندم که یک ساختار زنده است کنترل شود

  
  سازي گندم با توجه به نوع سیستم ذخیره سازيهاي صحیح ذخیرهروش

  سیلوها - الف  
مجهز به سیستم بارگیري و شامل مجموعه اي از کندوها به شکل استوانه یا چند ضلعی از جنس فلز یا بتون، 

هاي ذخیره این نوع سیستم. باشدکندو می تخلیه، امکان دوران گندم و تجهیزات کنترل رطوبت و حرارت در هر
  .توان استفاده نمودسازي داراي ظرفیت استاندارد و قطعی است و بدون هیچ  محدودیتی از کل ظرفیت سیلو می

  )ساده و مکانیزه(انبارهاي  افقی  - ب  
این انبارها باید غیرقابل نفوذ در مقابل . ی نگهداري گندم استفاده از انبارهاي ساده استییکی از روشهاي ابتدا

متر از سطح زمین باالتر و انبار مجهز به  یککف انبار باید حداقل . ها و جوندگان باشد رطوبت، حرارت، حشرات، کنه
ها باید مجهز به توري سیمی و سایبان به منظور جلوگیري از  هپنجر. در و پنجره و هواکش جهت تهویه طبیعی باشد

بایست مناسب باشد به نحوي شیب کف انبار می. نفوذ اشعه خورشید و باران بوده و محل آن نزدیک به سقف باشد
ها و کف که که مصالح ساختمانی از قبیل آجر یا خشت باشد دیواره در صورتی. که آب زیرمحصول جمع نشود

هاي تفاوت انبارهاي مکانیزه با انبارهاي ساده، در تجهیز آنها به سیستم. هاي ضد رطوبت عایق کاري شودالیه بوسیله
هاي ثبت دما و رطوبت است ولی نکات کلی در خصوص اقدامات قبل و حین تخلیه و بارگیري، تهویه و سیستم

  .سازي در آنها مشابه استذخیره
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  :انبارهاي افقی توجه به نکات زیر ضروري استبراي ذخیره سازي گندم در 
  .درصد ارتفاع انبار تجاوز نماید 80ارتفاع محصول نگهداري شده در انبارها نباید از  -1
  .یابدهرچه رطوبت گندم بیشتر باشد ارتفاع دپوي گندم کاهش می -2
  .ها فاصله داشته باشدمتر از دیوارهسانتی 50در هنگام انبار کردن، حتی المقدور محموله حداقل -3
  .حتی المقدور سطوح توده به صورت هرمی یا مربع شکل صاف شود -4
هاي دستی سنج در فواصل زمانی معین کنترلسنج و حرارتبه دلیل عدم تجهیز انبارهاي ساده به رطوبت -5

  .انجام شود
  انبارهاي روباز  -ج  

اي با شامل محوطه .شوداستفاده می% 10متر از سازي موقت گندم با رطوبت کدر مناطق خشک براي ذخیره
-سانتی 90هاي سیمانی یا فلزي به ارتفاع حداقل به رطوبت با دیوارهنسبت زیرسازي و شیب مناسب، غیرقابل نفوذ 

متر با  7در این انبارها محموله تا ارتفاع . شودمیبندي یا عایقسازي با پوشش مناسب سیل متر که بعد از ذخیره
  :در این دسته از انبارها اقدامات زیر ضروري است. سازي استمالیم به سمت پهلوها قابل ذخیرهشیب 
  ها در مقابل صدمات ناشی از رطوبت، دما، نور، جوندگان و پرندگانکنترل مداوم پوشش -1
  انی معینبرداري دستی در فواصل زمکنترل دما و رطوبت گندم  و آلودگی به آفات انباري از طریق نمونه -2

در این دسته از انبارها،  بهتر است شرایطی فراهم شود تا اولین محموله ورودي، اولین محموله خروجی باشد، 
  .یعنی امکان تخلیه از دو سوي انبار فراهم شود

  

  سازياقدامات اجرائی قبل از ذخیره
  آماده کردن سیلوها و انبارها   - 1  

  موارد بهداشتی و ایمنی -الف
هاي قبلی و تعیین تکلیف سریع سازي از گردوغبار و ضایعات و بقایاي محمولههاي ذخیرهکردن محلتمیز  -1

  سازيضایعات حاصله سه تا چهار هفته قبل ذخیره
هاي سیستم هوادهی و ها، ماشین آالت، تمامی مجاري و لولهها، شکافتمیز کردن کلیه سطوح، دیواره -2

گرد و خاك جمع . هاحشرات و فضوالت به روش دستی و یا با استفاده از انواع مکندهها از وجود گردوغبار، هواکش
  .سازي خارج شودهایی از انبار ذخیرهبایست با استفاده از پاکتآوري شده می

  آالت و گونی و غیرهخارج کردن کلیه ابزار و ادوات اضافی و ضایعاتی نظیر آهن -3
  ظر ایمنیکنترل محوطه انبار و سیلو از ن -4
پاشی یا مه توسط سموم فسفره آلی به کمک سم) آلودگی به آفات انباري جهت پیشگیري از( ضدعفونی انبار -5

  سم خالص به ازاي هرمتر مربع% 2-3پاشی به مقدار 
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سم گردي . باشندترین سموم فسفره آلی میماالتیون، اکتلیک، پرمترین، فن والریت و دي کلرووس از جمله مهم

باید توجه نمود، در . گرم سم خالص در متر مربع از سطح انبار قابل استفاده است 4یا کارباریل نیز به نسبت سوین 
  .تواند منجر به آسیب و از دست رفتن محصول گرددصورتی که آفات پیش از ورود به انبار کنترل نشود، می

  )ساختمان، نور، تهویه(موارد فنی  -ب
ها، ها، حفاظها، خرابی دربص فنی اهم از سوراخ بودن سقف، شکستگی شیشهشناسایی و رفع تمام نقای -1

  ترك خوردگی کف و وجود هر نوع شکاف یا درز در دیوارها
  نصب حفاظ مناسب جهت پنجره ها بمنظورجلوگیري از ورود پرندگان - 2
  نسبت به رطوبتهاي احتمالی نفوذ رطوبت و غیرقابل نفوذ کردن کف، سقف یا دیوارها شناخت راه -3
  هاي رطوبت سنج وحرارت سنج و اطمینان از عملکرد صحیح آنهاکنترل دستگاه -4
  هاي نوري و تهویهکنترل سیستم -5
  

  هاي الزم در زمان نگهداري گندممراقبت
  کنترل عوامل محیطی - 1

در فساد گندم هستند و با کنترل مؤثر ترین عوامل رطوبت نسبی هوا، دماي هوا و رطوبت موجود در دانه مهم
نیستند، بنابراین الزم است رطوبت و چندانی ها قادر به فعالیت سایر عوامل مانند آفات انباري و میکروارگانیسمآنها 

. گیري وکنترل شود هاي ذخیره شده و محیط در طول مدت نگهداري غله، بطور مرتب اندازهدرجه حرارت گندم
  :ري درازمدت گندم عبارت است ازبراي نگهدامناسب شرایط 

  %12: حداکثر رطوبت دانه –
  %65: حداکثر رطوبت نسبی هوا –
  گراددرجه سانتی 20: حداکثر درجه حرارت محیط –

درصد . بدیهی است که در صورت افزایش هر یک از پارامترهاي فوق، از عمر ذخیره سازي کاسته خواهد شد
درصد  75درصد و  15جهت شروع مرحله بحرانی نگهداري گندم، به ترتیب رطوبت دانه و درصد رطوبت نسبی هوا 

باشد، بهتر % 12و رطوبت گندم بیشتر از بوده که سیستم ذخیره سازي فاقد امکانات هوادهی  در صورتی. باشد می
  دماي کندوها در سیلوهاي فلزي و بتونی، بوسیله حرارت . ماه نگهداري نشود ششاز  تراست گندم بیش

هاي تشخیص دما در سیلوهاي فلزي براي گندم سیستم. شودهاي کابلی که داخل کندوها نصب شده ثبت میسنج
هاي این سیلوها رساناي خوبی براي گرما بوده و تغییرات دماي بیرون را به دانه منتقل بسیار مهم است زیرا دیواره

  .کنندمی
. توان سنجیداي که داراي حسگرهاي الکتریکی هستند، مییژههاي ودر انبارهاي افقی نیز دما را با استفاده پروب

در صورت عدم دسترسی به این تجهیزات، با نمونه برداري از عمق توده غالت و اندازه گیري دماي آن به صورت 
  .دستی می توان دما را ثبت نمود
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کننده و عملیات ه و خنکهاي تهویسازي استفاده از فنهاي ذخیرهبراي کنترل دما وکاهش رطوبت در سیستم
گراد تجاوز نماید، باید نسبت به دوران غله درجه سانتی 32چنانچه درجه حرارت گندم از . گردددوران توصیه می

اصول عمل دوران بر پایه جابجائی گندم از کندوئی به کندوي دیگر با نوار نقاله و تجهیزات مربوط به . اقدام نمود
منظور کاهش دما و جلوگیري از عمل کندانس رطوبت در سیلوهاي فلزي نیز عمل  به. باشد منظور کاهش دما می

ها هوا را به طور شود و ضمن این که هوا از پائین به باال حرکت می کند تمام دانههوادهی ازپائین سیلو انجام می
  .کنندمناسب دریافت می

در مناطقی که . باشدمؤثر تواند ات تهویه میدر انبارهاي افقی، براي پیشگیري از افزایش رطوبت و دما، عملی
ها را ها و پنجرهتوان از تهویه طبیعی استفاده کرد، یعنی در هنگام شب درباختالف دماي روز و شب زیاد است می

بطور کلی در صورت افزایش دما و رطوبت غله در . باز نمود تا هواي تازه جاي هواي گرم و مرطوب انبار را بگیرد
روباز یا انبارهاي ساده به دلیل عدم دسترسی به امکانات دوران یا سرد کردن بهتر است نسبت به تخلیه  انبارهاي

ها چنانچه گندم .گذارد درجه حرارت بیرون کندوهاستاز جمله عواملی که بر روي کندو اثر می. انبار اقدام شود
در اسرع وقت گندم را از انبار خارج و بایست کند و میدچارکپک زدگی شوند، خنک کردن، مشکل را حل نمی

-شیمیایی دیگر براي پوشاندن بوي کپک زدگی، غیرمجاز می استفاده از رنگبرها یا برخی مواد. تعیین تکلیف نمود
  .تواند عوارض کوتاه مدت و بلند مدتی بروي سالمتی انسان داشته باشدهمچنین تنفس اسپورهاي کپک می. باشد
  

  فات انباريکنترل آلودگی به آ - 2
هاي آنها، طی دوره نگهداري تا زمان مصرف نهایی، تغذیه و به آفات انباري آفاتی هستند که از غالت و فرآورده

  .کنندخسارت وارد می ،به شرح زیر استکه ترین انواع آفات انباري گندم ترین و شایعآن متداول
Cryptolestes spp. 

Ephestia spp.  
Oryzaephilus spp. 

Rhyzopertha dominica. 
Sitophilus spp.  
Tribolium spp.  

Trogoderma spp. 
  :ترین عوامل پیشگیرانه که در مبارزه با آفات باید مورد توجه قرار گیرد، به شرح زیر استمهم

  کنترل مستمر محیط انبار و سیلوها -
  بررسی و بازدید مواد اولیه، قبل و در هنگام ورود به طور دقیق -
- ها، دسـتگاهبه عنوان مثال توري، در و پنـجره، الک. داشـتن عوامل مهار کننده رشـد و تکثیـر آفات در نظر -

  .بایست بطور مرتب کنترل گردندهاي بوجاري می
مانیتورینگ مستمر براي بررسی وجود و تخمین جمعیت آفات به منظور پیش گیري و شناسایی نقاط بحرانی  -

  و مداخله به موقع براي کنترل آفات انباري 
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به کنترل این دو عامل به عنوان روش . اصلی براي محدود کردن رشد آفات، دما و رطوبت استعامل دو 

  :باشدبطور کلی کنترل آفات انباري شامل اقدامات زیر می. ایست توجه نمودبهاي انباري میپیشگیري از آلودگی
  

  هاي منظم جهت تشخیص آلودگیبردارينمونه -الف
هاي برداري و الک کردن نمونه به منظور یافتن آفات است، روشترین تشخیص آلودگی، نمونهترین و سریعرایج

 هاي آغشته به مواد شیمیایی است که مسلماً هاي حساس و تلهوفناي و لیوانی، یا میکرهاي لولهدیگري مثل تله
  .دقت بیشتري دارند

گیري دماي محموله است، زیرا رابطه مستقیمی در شناسایی آفات اندازهمؤثر هاي غیرمستقیم اما یکی از روش
سرکشی کنید و به  مرتباً کندوهاي ذخیره سازي گندم را. بین فعالیت آفات و افزایش دماي محموله وجود دارد
با نحوه تشخیص . از تمام حواس پنجگانه خود استفاده کنید. دنبال رطوبت انباشته، حشرات و بوي نامطبوع باشید

هاي براي بازرسی صحیح گندم، یک بمبوي ویژه گندم، الک براي جدا کردن حشرات از نمونه. آفات گندم آشنا شوید
سازي روشی  ها در کندوهاي ذخیرهحرارت سنج. ها مورد نیاز است دانه گیري دماي هاي براي اندازهگندم و وسیل

راه دیگري براي اندازه گیري دما بستن یک دماسنج به یک میله و فرو کردن آن داخل . عالی براي کنترل دما هستند
  .باشد ها میدانه

تغییرات احتمالی از جمله عالئم  در طول مدت ذخیره گندم، بازدید ماهانه را بصورت مرتب انجام دهید تا بتوانید
بازدیدها مخصوصاً در فصل تابستان . زودرس آلودگی به حشره، مرطوب بودن یا گرم شدن گندم را شناسایی نمایید

در این فصل از سال باید دوبار در . باشدو اوایل پاییز وقتیکه دماي گندم براي رشد حشره مساعد شده بسیار مهم می
  .ید بعمل آیدیک ماه از گندم بازد

  

  هاي صحیحاساس روش پاشی محموله آلوده برضدعفونی و سم -ب
  .شودپس از مشاهده آلودگی، عملیات ضدعفونی به صورت گازدهی با فسفین انجام می

احتیاطاتی که قبل از شروع فومیگاسیون و در طول مدت آن صرفنظر از نوع سموم گازي که  :احتیاطات کلی
  :باشد شرح زیر میه عایت گردد بشود بایستی ر مصرف می

  نگهداري سموم در محل خنک خشک، داراي تهویه مناسب و دور از دسترس افراد غیرمسئول -
کنترل عدم حضور و تردد انسان در محل فومیگاسیون و اطراف محل فومیگاسیون در طول مدت عمل تا پایان  -

  عمل تهویه
  فومیگاسیون و در صورت وجود انتقال آنها به محل امنکنترل عدم حضور حیوانات اهلی در محل  -

نصب عالئم اعالم خطر براي جلوگیري از ورود اشخاص به محوطه فومیگاسیون در محل فومیگاسیون و بر روي 
  .هاي ورود و خروج قبل از شروع عمل و حفظ آن تا پایان عمل تهویه تمام در و پنجره

  اولیه برحسب نوع سموم مورد مصرف هايدر دسترس داشتن جعبه وسائل کمک -
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  احتیاطات خاص فسفین
  .فسفین گازي است بسیار سمی که نباید توسط نیروي غیرمتخصص استفاده شود -
  .ماسک مخصوص گاز فسفین استفاده شود حین عملیات ضدعفونی از دستکش و لباس کار و -
  .پرهیز شوددر موقع کار باید از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات  -
  .هاي ایمنی که روي محصول درج شده است، پیروي شودهاي شرکت سازنده و توصیهاز تمامی راهنمایی -
  

  جوانب ایمنی کار با گاز فسفین
عالئم ظهور اثر گاز . کندگذارد و مشکالت ریوي و تنفسی ایجاد میاین گاز روي سیستم اعصاب مرکزي اثر می

  :فسفین به شرح زیر است
PPM 2000 - مرگ در عرض مدت کوتاه  

PPM500 -  دقیقه 45مرگ در عرض  
PPM150 -  ساعت یکعوارض جدي بعد از  

الزم به ذکر است حداکثر غلظتی از فسفین در هوا که براي انسان ایجاد مسمومیت نکند، در کشورهاي مختلف 
 PPMهاي بیشتر از  میلی گرم در مترمکعب هوا تعیین شده است و خوشبختانه این گاز در غلظت 54/0-18/0بین 

  .باشد با بوي تند شبیه سیر یا کاربید، آگاهی دهنده از وجود گاز می 0/02
  

  نحوه عمل ضدعفونی با فسفین
  :حداقل شرایط الزم براي ضدعفونی با فسفین عبارت است از

  اد آموزش دیده و متخصصانجام عملیات توسط افر -
  غیرقابل نفوذ بودن محدوده تحت ضدعفونی -
  استفاده از دوز مناسب گاز و توزیع مناسب آن در کل سطوح ضد عفونی -

چنانچه محیط و محفظه ضدعفونی کامالً . یابدرنگ که به سهولت گسترش میگاز فسفین گازي است سبک و بی
بنابراین محفظه . گرددرات را از پاي درآورد در اتمسفر هوا پراکنده میمسدود نباشد، گاز فسفین قبل از آنکه حش

  .در فومیگاسیون با فسفین اهمیت بسزایی دارد کردناهمیت غیر قابل نفوذ. ضدعفونی باید کامالً بسته باشد
زمانی که بطور کلی . میزان دوز الزم براي عملیات فومیگاسیون نیز، بستگی به گونه آفت و دوره زندگی آن دارد

 5/1توان فرمول عمومی درجه باشد و انبارها و سیلوها نیز کامالً بسته باشند، می 15درجه حرارت محموله بیشتر از 
. یابداگرچه این مقدار در صورت لزوم به دو تا سه برابر افزایش می. گرم گاز فسفین در هر متر مکعب را به کار برد

در مرحله خواب زمستانی و سایر حشرات مقاوم  Tragoderma granariumحشره براي مثال این مقدار براي الروها و 
  .یابدگرم به ازاي هر متر مربع افزایش می 3-6تا 
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میزان گاز فسفین مصرفی بستگی به حجم محفظه ضدعفونی نیز دارد و پر یا خالی بودن و یا نیمه پر بودن 

  .محفظه ضد عفونی حائز اهمیت است
حداقل مدت زمان . کندبطور کلی فسفین گازي است که به کندي عمل می :ضد عفونیافی بودن زمان ک -

 .روز است 5-7درجه،  20روز ودر درجه حرارت  چهاردرجه، حداقل  30ضدعفونی با گاز فسفین در درجه حرارت 
  .رتر استثؤهر چه طول مدت ضدعفونی بیشتر باشد، ضدعفونی م. رعایت مدت زمان ضدعفونی فوق العاده مهم است

بطور کلی حشرات داراي چهار مرحله دوره زندگی هستند که عبارت است از تخم، الرو، شفیره و حشره بالغ و 
  شوند، ولی سایر حشرات در دوره الروي و بالغ، نسبت به گاز فسفین بسیار حساس بوده و به راحتی تلف می

  .روندراحتی از بین نمیها بخصوص دوره شفیرگی داراي حساسیت کمتري بوده و به دوره
به دورهاي . در طول مدت زمان ضدعفونی، حشره از دوره زندگی که حساسیت کمتري نسبت به گاز فسفین دارد

بطور مثال از مرحله تخم به مرحله الروي و یا از (رود باشد، تبدیل شده و سپس از بین میکه بیشتر حساس می
و اما در یک ضدعفونی ناموفق، تنها حشرات در مراحل حساس از بین  )گرددحالت شفیرگی به حشره بالغ تبدیل می

  .نمایدرفته و مراحل غیرحساس مانند تخم و شفیره سالم باقیمانده و دوباره محموله را آلوده می
  مدت ضدعفونی در درجه . این سرعت دگرگونی در حشرات، بستگی مستقیم به درجه حرارت محیط دارد

بنابراین رعایت مدت زمان ضدعفونی . گرددتر میهاي پایین، طوالنیتر و در درجه حرارتههاي باال، کوتاحرارت
توان طول دوره ضدعفونی را از آن ولی در هر صورت یک دوره زمانی حداقل وجود دارد که نمی. بسیار مهم است

  ).حتی اگر میزان دز مصرفی را باالتر ببریم(تر نمود کوتاه
  

  هوادهی در خاتمه کار انجام عملیات مطلوب
بایست به ترتیبی هوادهی گردد که غلظت گاز فسفین باقیمانده محدوده ضدعفونی شده پس از پایان عملیات می

در پایان عملیات ضدعفونی باید تا آنجا که امکان دارد . در هنگام تخلیه انبار یا سیلو، از حد مجاز تجاوز ننماید
ها برداشته هاي تحت فومیگاسیون، پوششتمان را باز کرده و در مورد کیسههاي ساخها و پنجرهها، دربهواکش

سپس ساختمان را براي مدتی  .بایست از ماسک استفاده شوددر هنگام برداشتن پوشش و عملیات هوادهی، می. شود
س از پایان پ. ترك کرده تا غلظت گاز فسفین به حد استاندارد برسد) ساعت با توجه به شرایط سهیا  دو(مناسب 

مجدد  خطر بودن ساختمان براي کاردهنده بیهوادهی، بقایاي فسفین را امحاء کرده و گواهی نظافت را که نشان
  .شوداست، صادر می

  تمیز کردن و آماده سازي گندم
اصل قبل از نگهداري گندم در انبارها ابتدا باید از عدم آلودگی دانه و محل نگهداري به آفات انباري اطمینان ح

  .ها را بوجاري کرد و در صورت لزوم رطوبت آن را کاهش داد سپس دانه. نمود
  خشک کردن گندم

بنابراین در صورت باالتر بودن . درصد باشد 15براي نگهداري طوالنی گندم الزم است رطوبت آن کمتر از 
  .ید نسبت به خشک کردن اقدام نمودرطوبت با
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  کنترل عوامل محیطی
  .گیري و کنترل شود ي گندم الزم است درجه حرارت و رطوبت آن بطور مرتب اندازهدر طول مدت نگهدار

  دوران دادن غله
درجه سانتیگراد تجاوز نماید، باید نسبت به دوران گندم با توجه به عوامل زیر  32چنانچه درجه حرارت گندم از 

  :اقدام نمود
  ماي هواي بیروند -
  دماي گندم -
  طوبت نسبی هوار -
  گندم طوبتر -

ی گندم از کندوئی به کندوي دیگر با نوار نقاله و تجهیزات مربوط به منظور یاصول عمل دوران بر پایه جابجا
  .باشد کاهش دما می

  
   تعیین آلودگی به آفات انباري در گندم

  :هاي مختلفی به شرح زیر وجود داردبراي تشخیص آلودگی در گندم روش
اي  هاي شیشه هاي مکانیکی، تله هاي نوري، تله غربال و الک متناسب با نوع گندم، مقوا با سطح موج دار، تله 

  . هاي پنهان در گندمهاي آغشته به مواد شیمیایی، نگهداري نمونه گندم در ظرف و شرایط خاص، آلودگی رنگی، تله
هاي گوناگون مانند شناور ساختن، روش توان از هاي پنهان گندم به حشرات میبراي تشخیص آلودگی

 xتعیین دي اکسید کربن و بکارگیري اشعه  ،هاي شیمیایی مثل نین هیدرینخردکردن، له کردن، استفاده از معرف
  .استفاده نمود

  
  آفات انباري گندم

ذخیره سازي،  طی. ها در ذخیره سازي بلند مدت گندم هستندترین مشکالت و چالشآفات انباري یکی از بزرگ
ترین آفات انباري از جمله از مهم. شوندآفات مختلفی منجر به خسارت کمی، کیفی و بهداشتی غالت انبار شده می

  :توان به موارد زیر اشاره کردگندم می
 

 Coleoptera: راسته
  Curculionidae: خانواده

  Sitophilus granaries (Linnaeus, 1758) نام علمی آفت
  شپشه گندم: آفتنام عمومی 
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  Sitophilus oryzae (Linnaeus, 1763) : نام علمی آفت
  شپشه برنج: نام عمومی آفت

  
  
  

 Sitophilus zeamais   (Motschulsky, 1855):نام علمی آفت
  شپشه ذرت: نام عمومی آفت

  
حبوبات رو اي سخت و بعضی هاي غالت، محصوالت غلهها تمام دانهخانواده سرخرطومی

هاي این خانواده از اهمیت خسارت وارده توسط گونه. دهندمورد حمله خود قرار می
هاي خودرا به صورت تک تک داخل حشرات کامل تخم. اقتصادي باالیی برخوردار است

-ت میها به صورت مخفی تغذیه و فعالیها می گذارد و الروهاي این خانواده غیر متحرك بوده و در داخل دانهدانه
  .قادر به پرواز نیست S. granariesحشرات کامل داراي عمر طوالنی و قدرت تغذیه و پرواز هستند اما گونه . کنند

هایی ها حفرهتغذیه توسط الروها در دانه. خسارت ایجاد شده توسط این خانواده کامالً مشخص است: خسارت
ها هاي بزرگ در دانهها باعث باقی ماندن حفرهآنها از دانه رادر دانه غالت ایجاد می کند و ظاهر شدن بالغین و خروج

کنند که این امر موجی تشدید خسارت ها مقدار زیادي حرارت و رطوبت ایجاد مینهآلودگی توس این گو. شودمی
  .شودهاي آفت میکمی و همچنین رشد کپک و همچنین زیاد شدن جمعیت سایر گونه

  
  
 Coleoptera: راسته

  Bostrichidae: خانواده
 Rhyzopertha dominica  (Fabricius, 1792)  :نام علمی آفت

  )سوسک کشیش(سوسک دانه غالت : نام عمومی آفت
دهند و یک هاي خشک، بامبو را مورد تغذیه قرار میهاي غالت، ریشهاین آفت از تمام دانه

ت و از اهمیت اقتصادي باالیی آفت اختصاصی تمام غالت بخصوص گندم، جو، سورگوم و برنج اس
شود، ها ایجاد میهاي که توسط بالغین در دانهها و یا سوراخهاي خود را درون دانهاین آفت تخم. باشدبرخوردار می

حشرات کاما روي مواد . دهندها فعالیت خود را انجام میالروهاي سن باال غیرمتحرك و درون دانه. دهندقرار می
  .اي عمر طوالنی و قدرت پرواز هستندکنند و دارانباري تغذیه می

اي شکل هاي حفرهبالغین تونل. خسارت توسط این حشره روي محصوالت انباري مشخص و زیاد است :خسارت
ها در اثر تغذیه مستقیم و تولید آرد کامالً وزن دانه. کنندها ایجاد کرده و مقدار زیادي آرد تولید میغیرمنظم در دانه

همچنین تولید بوعی  ها گردد وتواند باعث نابودي فیزیکی دانهآلودگی شدید توسط این حشرات می. یابدکاهش می
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-کنند دچار آلرژي شدید و ناراحتی ریوي میافرادي که در انبارهاي آلوده فعالیت می. شودنامطبوع در محصول می
  .شوند
  
 Coleoptera: راسته

  Dermestidae: خانواده
 Trogoderma granarium (Everts, 1898): نام علمی آفت

  لمبه گندم: نام عمومی آفت
دهند و این آفت مواد خشک با منشاء گیاهی و حیوانی را مورد حمله قرار می

هاي خود را در مواد انباري تخم. باشدهمچنین از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار می
حشرات کامل عمر کوتاه داشته و . کننددر میان محصوالت انباري فعالین میگذارند و الروهاي آنها متحرك و می

  .قادر به تغذیه روي مواد انباري نیستند
هاي این خانواده تمایلی به تغذیه از محصوالت با مناء حیوانی ندارند و تنها اینگونه بر خالف دیگر گونه :خسارت

هاي شکسته یا خسارت دیده از قبل تغذیه تنها قادر هستند از دانه ترالروهاي جوان. باشدزا میمرحله الروي خسارت
الروها معموال . هاي کامل تغذیه کنندرود قادر هستند که از تمام محتویات دانهچه سن الروي باال می کنند اما هر

هاي محصوالت خسارت دیده بدلبل اغشته شدن به پوسته. تمایل دارند در سطح توده محصوالت فعالیت کنند
در صورت استفاده از این محصوالت . الروي، موهاي بدن الروها، مدفوع آفت از مرغوبیت بسیار پایینی برخوردار است

  .شودمشکالت گوارشی در انسان ایجاد می
  
 
 Lepidoptera: راسته

  Gelechiidae: خانواده
 Sitotroga cerealella  (Olivier, 1789 ): نام علمی آفت

  بید غالت: آفتنام عمومی 
هاي کامل غالت بخصوص جو، ذرت، بید غالت، یکی از آفات مهم دانه

باشد و از اهمیت اقتصادي باالیی برخوردار ارزن، برنج، سورگوم و گندم می
دهند و الروهاي هاي خود را میان غالت قرار میاین آفت تخم. باشدمی

  .شرات کامل عمر کوتاه دارند و قادر به تغذیه نیستندح. کننده داخلی هستندکامل غیرمتحرك هستند و تغذیه
وقتیکه حشرات کامل از حالت . آوردهاي بزرگی درون غالت آلوده بوجود میتغذیه توسط الروها، حفره :خسارت

اي دیگر این شب پره برخالف آفات پروانه. ماندشود یک سوراخ گرد از محل خروجشان باقی میشفیرگی خارج می
شود که این تند و در اثر فعالیت آنها مقدار زیادي حرارت و رطوبت در غله خشک ایجاد میابریشمی نمیهیچ تار 

  .شوددیگر می تها و جلب حشراموجب افزایش رشد کپک
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 Coleoptera: راسته

  Silvanidae: خانواده
  Oryzaephilus surinamensis (L.): نام علمی آفت

  دندانه دار غالتسوسک : ومی آفتنام عم
  

هاي روغنی، آجیل، ادویه، گیاهان دارویی اي، دانهاین دو گونه غالت، محصوالت غله
هاي ها تخماین گونه. دهندخشک، میوه خشک، نان و بیسکویت مورد حمله قرار می

این دو گونه از . دهدخود را به صورت آزاد در میان شکاف و درزهاي غالت قرار می
کنند و الروها فعال و در بین محصوالت انباري تغذیه و فعالیت می. باالیی برخوردار هستنددي ااهمیت اقتص

  .همچنین حشرات کامل داراي عمر طوالنی، قادر به پرواز و تغذیه هستند
ها و آرد غالت و خشکبار مثل میوه خشک، مواد مورد تغذیه این گونه و الرو آن در درجه اول دانه :خسارت

هاي آرد و این آفت به دلیل جثه کوچک به راحتی به داخل کیسه. دهندو کشمش مورد حمله قرار می گردو، بادام
هاي کامل غالت با رطوبت همچنین این دو گونه قادر هستند به دانه. کنندخشکبار نفوذ کرده و ایجاد آلودگی می

   .باال را نیز مورد حمله خود قرار دهند
گرم فسفین در هر متر مکعب در فضاي مسدود،  5تا  3) فستوکسین( Blanket 56%فسفید آلومینیوم  :کنترل

در هزار مخلوط با بذر یا در انبارهاي خالی، پریمیفوس متیل  1- 2) دراي ساید) (P80%دراي ساید (پودر سلیس 
EC50% )آکتلیک (گرم ماده خالص در هر متر مربع، ماالتیون  2EC 57% )ر هر متر گرم ماده خالص د 2) ماالتیون

  .در متر مربعمؤثر اگرم ماده  SC 24%مربع، اسپینوساد 
  

  نکات
  درجه سلسیوس به  25گرم فسفین براي هر متر مکعب در دماي  3- 5در فضاي بسته با ایزوالسیون کامل

گرم فسفین در هر متر مکعب بر حسب حرارت با  3- 6مدت سه روز، در فضاي نیمه بسته با چادر پلی اتیلن 
گرم فسفین در هر متر مرکعب با توجه به دماي  5-8کامل کارشناس، در فضاي باز با پوشش پالستیک نظارت 

 .ساعت با نظارت کارشناس استفاده شود 72محیط حداقل براي 
 فقط در مواردي که به عنوان . شودها مصرف خوراکی انسانی دارد توصیه نمیدراي ساید در مواردي که دانه

 . استفاده شود کاربرد دارد بذر و یا خوراك دام
  حداقل (پریمیفوس متیل، ماالتیون، اسپینوساد فقط براي سمپاشی انبار خالی با دز توصیه شده مصرف شود

در مورد لمبه گندم هم با توجه به مقاومت آفت ) روز قبل از وارد کردن محصول به انبار استفاده شود 15-10
 .ایش دادتوان دز و مدت زمان ضد عفونی را افزمی
 ها و انبارهاي خالی و محصوالت انباري با سموم کم خطر به ویژه مایع ها الزم براي ضدعفونی کشتیآزمایش

  .شودهاي زیربط توصیه میو گازهاي کم خطر و تعیین فرم مبارزه با همکاري سازمان

منظور از مبارزه با آفات انباري در درجه اول از بین بردن آفات و در درجات  :هاي مبارزه با آفات انباريروش
  . باشد بعد جلوگیري از رشد آفات و محدود ساختن فعالیت آنها در طول نگهداري گندم می
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  .شود هاي مبارزه فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی استفاده میبراي این منظور از روش
هاي آغشته به چسب،  هاي مکانیکی، تله تله) سرما و گرما(تغییر دما  شامل :هاي فیزیکی و مکانیکیروش

  .باشد هاي مکش، الک کردن، هوادهی، چرخ دادن و استفاده از باد شدید میدستگاه
توجه به اثرات سوئی که ممکن است ایجاد  روش پرتودهی در برخی از کشورها کاربرد داشته، لکن با :یادآوري

  .گردد نماید، توصیه نمی
هاي مختلف در سیلو و انبارها طبق آخرین تواند به صورت سموم شیمیایی مجاز می :هاي شیمیاییروش

) فومیکاسیون(در صورت استفاده از سموم گازي شکل . هاي سازمان حفظ نباتات مورد استفاده قرار گیرد دستورالعمل
  .بهره گرفت) آئین کار ضد عفونی غالت (  2493توان از استاندارد شماره  می

  

  پاشی مزرعه سم ادوات و -14
اي مستقیم با محصول گندم است که رابطه ترین بخش هاي عملیات کشاورزي درمهعملیات سم پاشی یکی ازم

، افزایش زیستوحفاظت از محیط )آب وخاك(مدیریت نهادهاي شیمیایی به منظور جلوگیري از آلودگی منابع پایه 
نوع سم پاش  20درحال حال حاضر در کشور از . تولید اقتصادي دارد واحد سطح وکمیت وکیفیت عملکرد در 

تر متداول است که موارد سطح مزارع گندم بیش دار ومیکرونر دربوم دار،پاش التسکاربرد انواع سم. شوداستفاده می
  .زیر بیان می شود ها درپاشکاربرد این سم مهم در فنی و

  

  دار پاش التسسم –الف 
براي سم پاشی باغ ها ......) اي و، زنبهپشت تراکتوري، فرغونی(دار شیلنگ دار وهاي التسپاشمدرحالت کلی س

غیر یکنواختی پاشش، : ی صحیح نیستنظر علم ساخته شده اند واستفاده از آنها براي سم پاشی مزارع به دلیل زیر از
بیش (وپمپ در اثر کار در فشار باال  ، استهالك موتورقطرات سمافزایش مصرف محلول، افت بازده، بادبردگی شدید 

  .)39شکل ( . ... نیاز به تعداد زیادي نیروي کار، مسمومیت کاربران و) بار 20از 
  

  
  روش غیر اصولی سم پاشی مزرعه با سم پاش - 39شکل 

  
آنها به دلیل نا آگاهی دربین  استفاده از دار در کشور زیاد است وهاي التسپاشباتوجه به اینکه تعداد، سم

  :کشاورزان توسعه یافته است به عنوان راهکار اصالحی می توان راه حل زیر را ارائه کرد
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، التس در سر شیلنگ ها دراین حالتبه جاي 11001استفاده از بوم دومتري با چهار عدد افشانک بادبزنی نوع  -

تا 300میزان مصرف به  یکنواختی پاشش در عرض بوم حاصل می شود و ،همانند سم پاش بوم دار پشت تراکتوري
 .لیتر درهکتار کاهش می یابد 400

یابد پاشی افزایش میبازده سم ، استهالك قطعات کاهش وبار 4تا 1به  شپابه عالوه به دلیل کاهش فشار سم
. ازاین روش براحتی استفاده کردان تو، میهایی که حرکت تراکتور مقدور نیستهمچنین در زمین) 40شکل (

  .درصورت ساخت بوم از فلزسبک مانند آلومینویم می توان عرض کار بوم را تا شش متر نیز افزایش داد
  

  
  نمایی از بوم دستی جایگزین النس -40شکل 

  

  دارپاش پشت تراکتوري بومسم -ب
ها براي پاشش روي با تنظیم نازل پاشی درمزارع گندم کشور هستند کههاي سمترین روشیکی از مناسب 

، در ردیف هایی به کشت گندم در. شوندپاشی میخطوط کاشت، تمام گیاهان موجود درمزرعه به طور کامل سم
 ادوات داشت در ، مسیرهایی براي حرکت تراکتور وه هایی به نام خطوط ترامواییفاطل متر وسانتی 18تا 10فاطله 

) 41شکل (شود تا تراکتور بتواند در تمام فصل رشد گندم به آسانی در مزرعه حرکت کند نظر گرفته می مزرعه در
پاش یکی از عوامل اصلی موفقیت در مبارزه شیمیایی وتاثیر سموم وجلوگیري از سم پاش هاي بی کالیبراسیون سم

  .رویه است
   

  
  اي از خطوط تراموایی در مزرعه گندمنمونه -41شکل 

  
محلول  ،پاش یا وسیله پاشش براي اینکه مقدار معینی سم خالص روغنیعبارت است از تنظیم سمکالیبراسیون 

  .ور یکنواخت در واحد سطح مصرف کندرا به ط..... سمی و
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 مراحل مختلف کالیبراسیون  - 1
 ب براساس محصول وروش هاي سم پاشیانتخاب سم پاش مناس 
 گیاه پزشکیش سم پاشی و نوع معضل انتخاب نوع نازل براساس رو 
 صولحجم مح پاشی وانتخاب شماره نازل براساس روش سم 
 در ایران اکثراً هشت متر(پاش سم گیري عرض کار مؤثراندازه( 
 محاسبه سرعت پیشروي 
 هااندازگیري دبی نازل 
 اسبه مقدار محلول مصرفی در هکتارمح 
  سم+ آب (تهیه محلول سمی با نسبت مناسب( 

 

  :هکتار با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود مقدار محلول مصرفی در 
  )متر(عرض پاشش) *کیلومتر در ساعت (سرعت پیشروي   )لیتردرهکتار(میزان مصرفی   )لیتردردقیقه (دبی *600

  
پاش ترین بخش سمها اساسینازل. است» نوع و اندازه صحیح نازل«، تعیین کالیبراسیون سم پاش اولین قدم در

  .هستند
  ها در سم پاش کار مهم نازلسه 

 تنظیم حجم مایع پاشش  .1
 سازي محلول به قطره ذره .2
 ایجاد پاشش طبق الگویی مطلوب .3

 درصد از 50تا  30شیمیایی برسیم،  هاي بادبزنی مسطح براي اینکه به پوشش یکنواختی از پخش موادنازل در
درجه بروي بوم  15تا 12زاویه  نازل در این همپوشانی توسط چرخش هر. هاي نازل باید همپوشانی شودکناره

ها، عرض براي همپوشانی صحیح نازل. گیرد تا کناره هاي پخش بادبزنی مجاور با همدیگر برخورد نکنندصورت می
سانتی  50ها روي بوم بنابراین اگر فاصله نازل. باشد بومها در روي برابر فاصله نازل زراعت باید دو پاشش هر نازل در

 ارتفاع زیاد و درجه در 65هاي نازل متر در نظر گرفته شود که این عرض درسانتی 100باشد، عرض پاشش باید متر 
  .)42شکل (شود ارتفاع کم حاصل می درجه در 110هاي در نازل

  

  
  ارتفاع پاشش نوك نازل بادبزنی مسطح تا هدف -42شکل 
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د نازل ها ازجنس مرغوب ، بنابراین باینازل باشد ن است ناشی از فرسودگیکاربرد غیر دقیق محلول سم ممک

بعد از مدت کوتاهی  ،شوندساخته می) برنج پالستیک و(نازل هایی که ازجنس هایی با مقاومت کمتر . تهیه شوند
ان در انتخاب نازل تومی 46و  45 ،44، از جدول مقدار جریانشان افزایش می یابد سوراخشان تعریض می شود و

  .ارائه شده است 43الگوي پاشش نازل هاي مختلف در شکل . گرفتمناسب کمک 
  

  )ارائه شده است 43ها در شکل الگوي پاشش نازل(راهنماي انتخاب نوع نازل براي قارچ کش ها  -44جدول 
  نوع نازل

مخروط توخالی   نحوه استفاده
  قطره بارانی

سیالبی 
  زاویه باز

مخروط توپر 
  زاویه باز

سیالبی توپر 
بادبزنی با مهار   بابزنی دوقلو  باززاویه 

  بادبردگی
بابزنی 
  استاندارد

دامنه  بادبزنی
  گسترده

  خوب  -  خیلی خوب  -  خیلی خوب  خیلی خوب  خوب  خوب  اختالط باخاك

  خیلی خوب  خوب خیلی خوب  -  خیلی خوب  خیلی خوب  -   خوب  پیش رویشی
  )پایین فشار در(

پس رویشی 
  خوب  خوب  -   خیلی خوب  -   -   -   -   تماسی

پس رویشی 
  خیلی خوب  خوب  خیلی خوب  -   خیلی خوب  -   -   خوب  نفوذي

  )پایین فشار در(
  

  )ارائه شده است 43ل ها در شکل الگوي پاشش ناز(راهنماي انتخاب نوع نازل براي قارچ کش ها  - 45جدول 
  نوع نازل

مخروط توخالی   نحوه استفاده
  قطره بارانی

سیالبی زاویه 
  باز

مخروط توپر 
  زاویه باز

سیالبی توپر 
بادبزنی با مهار   بابزنی دوقلو  زاویه باز

  بادبردگی
بابزنی 
  استاندارد

بادبزنی دامنه 
  گسترده

  خیلی خوب  خوب  -   -   -   -   -   -   تماسی

  خیلی خوب  -   خیلی خوب  -   خیلی خوب  -   -   -   نفوذي
  )درفشار پایین(

  
  )ارائه شده است 43الگوي پاشش نازل ها در شکل (راهنماي انتخاب نوع نازل براي حشره کش   - 46جدول 

  نوع نازل

مخروط توخالی   نحوه استفاده
  قطره بارانی

سیالبی زاویه 
  باز

مخروط توپر 
  زاویه باز

سیالبی توپر 
بادبزنی با مهار   بابزنی دوقلو  زاویه باز

  بادبردگی
بابزنی 
  استاندارد

دامنه بادبزنی 
  گسترده

  خوب  خوب  -   خیلی خوب  -   -   -   -   تماسی

  خیلی خوب  -   خیلی خوب  -   خیلی خوب  -   -   -   نفوذي
  )درفشار پایین(

  

 

 
 هاي مختلفالگوي پاشش نازل -43شکل 
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فشار در اندازه قطرات تولید شده، . پاشی استدومین عامل موثر در میزان محلول مصرفی در هکتار فشار سم
 پاش پشت تراکتوريهاي تی جت در سمفشار الزم براي نازل .گذاردمحلول سم و زاویه پاشش تاثیر میمقدار جریان 

بارو براي مبارزه با آفات و  3تا  2هاي هرز فشار بین براي مبارزه با علف. معموال بین یک تا پنج بار است) 43شکل (
شود که پس از شیر تنظیم فشار یا رگوالتور انجام میتغییرات فشار بوسیله . بار مناسب است 4تا  3ها بین بیماري

  .گیردقرار می) بین خروجی پمپ و لوله برگشت محلول مخزن( پمپ
هرچه وسیله سم . پاشی استمیزان مصرف محلول سمی در هکتار هم سرعت حرکت وسیله سم سومین عامل

سرعت نیز میزان محلول مصرفی در شود و با کاهش پاشی سریعتر حرکت کند، میزان محلول مصرفی کمتر می
تا  3سرعت پیشروي تراکتور با توجه به شرایط مزرعه بین . یابدپاشی کاهش میو بازدهی سم یابدهکتار افزایش می

   .کیلومتر در ساعت است 6تا  4کیلومتر در ساعت باشد، ولی در شرایط ایران  14
  

 )توري(استفاده از صافی  - 2

سوراخ کوچک در نوك نازل به آسانی ممکن است توسط ذرات ریز مسدود شود، بنابرین باید پاشش محلول سم 
این فیلتر باید  مشاندازه . براي مثال در داخل بدنه نازل باید فیلتر جاکذاري شود. در مراحل مختلف فیلتر شود

پاش ها راي اکثر سممتري بمیلی 4/0مشی با سوراخ  50معموالً استفاده از فیلتر . وچکتر از اندازه سوراخ نازل باشدک
  . شودتوصیه می

  

 سم پاش هوا کمک  - 3

ذ پیدا کنند، بدین منظور وبراي ومواقعی که ضرورت دارد قطرات ریزتر محلول سم به داخل کانوپی گندم نف در
شود از سم پاش توصیه می به منظور مبارزه مؤثر سن. توان از جریان هواي کمکی استفاده کردکاهش بادبردگی می

  .)44شکل (دار پشت تراکتوري هواکمک استفاده کنید هاي بوم
  

  
  سم پاش بوم دار پشت تراکتوري هواکمک - 44شکل 

  
  هاي میکرونر پاشسم –ج 

. قیمت خرید گران دارند یاد محلول و، مصرف زهاي مرسوم مشکالتی از جمله ایجاد ذرات غیریکنواختپاشسم
هاي میکرونر پاشهاي نوین وکم مصرفی درسطح مزارع متداول شده که دراین میان سمدنیا روش حاضر دردرحال 

توان میزان محلول بودن آنها می ریز این سم پاش با استفاده از یکنواختی قطر ذرات و در) 45شکل (شود معرفی می
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ایجاد ذرات خیلی ریز یا خیلی درشت ناخواسته که  عین حال از در مصرفی در هکتار را تا ده ها برابر کاهش داد و

  .، جلوگیري کردشودموجب تلفات شدید محلول سم می
  

  
  پاش میکرونر پشت تراکتوريسم -45 شکل

  

اً هاي میکرونرها تقزیبپاشسم در. تراکتوري نصب کرد هاي پشتی وپاشتوان روي انواع سممیکرونرها را می
-ارگر سمکها سرعت پیشروي پاشتنظیم این سم به همین سبب نکته اساسی در. استبدون تغییر  همواره یکسان و

. تر خواهد بودپاشی درهکتار کمزمان سم هکتار و ، حجم محلول سمی درتر باشدپاش است که هرچه سرعت بیش
، براي آفاتهاي مختلف تعبیه نازل ها باتوجه بهپاشاین سم در ف شده در واحد سطحرر محلول سمی مصمقدا

با مراجعه به دفترچه راهنماي . پاش تنظیم شودنازل باید سمهاي هرز متغیر است که براي هر ها یا علفبیماري
  . پاش را تنظیم کردتوان این سممیسازنده 

  

  پاشی هوایی براي عملیات سم شرایط آب و
پاشی اطالع چندانی ندارند که این امر باعث عموماً کاربران درباره عوامل آب وهوایی مؤثر در حین عملیات سم

  .شودزیست و آسیب کاربران میمحیط نیز آلودگی هدررفت سموم و افزایش مصرف و
  
  

  پاشی عوامل مؤثر آب وهوایی درهنگام سم
 سرعت وجهت باد  -1

ورد نظر سم به خارج از هدف مترین عاملی است که نقشی عمده در بادبردگی قطرات معموالً حیاتی سرعت باد
پاشی باید مطابق با ات سمعملی. ساعت است کیلومتر در 3یات سم پاشی سرعت مجاز باد براي عمل حداکثر. دارد

  .بر جهت باد توسط کاربر یا تراکتور انجام شود دو، عم46شکل 
  

  
  نظر گرفتن جهت باد در روش سم پاشی مزرعه با -46شکل 
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 درجه حرارت ورطوبت نسبی هوا   - 2

نهایت باعث  در زیاد ورطوبت نسبی کم باعث تبخیر آب قطرات محلول سم وکوچکتر شدن آنها و درجه حرارت
جه حرارت محیط رد و درصد 70، رطوبت نسبی محیط باید بیش از پاشیدرموقع عملیات سم. ودشبادبردگی آنها می

  .تعصر بهترین زمان اس ؛ لذا معموالً صبح زود وگراد باشددرجه سانتی 25م تر از ک
  

  اصول زیست محیطی وایمنی 
اجراي  اهمیت بررسی و بنابراین بر. زا باشدعلف هرز یا عوامل بیماري، آفت گندم ممکن است حشره، قارچ

پاشی تاکید انتخاب سم پاش متناسب قبل از شروع سم پاشی و، زمان سمهاکشهاي مندرج روي ظروف آفتصیهتو
صورت نیاز از  در جوراب وکفش بپوشند و، ، دستکشندپیراهن آستین بل ،پاشی شلوار بلندطول سم در. ی شودم

هاي خود راسریعاً پاشی هم دستپس از سم. هاي نفوذ ناپذیر استفاده کنیدفشلوازم حفاظتی خاص شامل ماسک وک
یه روي ها را براساس توصکشظروف خالی آفت. رکوتاهترین زمان ممکن دوش بگیریدبا آب تمیز وصابون بشویید ود

  .سان جهاد کشاورزي محل نابود کنیدهاي کارشنانیز توصیه برچسب و
  

  ها و مالحظات محیط زیستیتوصیه -15
  دستورالعمل خرید، مصرف، ذخیره سم توسط کشاورزان

 .پیش از خرید سم، نوع آفت محصول خود را شناسایی نمایید -
 .سموم را فقط به میزان مورد نیاز خریداري نمایید -
  . هاي سم درج شده است، توجه نمایید در زمان خرید سم به تاریخ مصرف سموم که بر روي برچسب قوطی - 
 .هاي مبارزه تلفیقی آفات استفاده نمایید براي کاهش مصرف سم از روش -

به، هاي خالی نوشا ها به بطري اند را خریداري نمایید و از انتقال آن هایی که در ظروف اصلی پلمپ شده کشآفت
  . ها اجتناب شود ها و بویژه ظروف خالی دیگر آفت کش ، قوطیهاي پالستیکی کوچک کیسه
 .هاي سم در زمان خریداري خودداري نمایید از تکان دادن بشکه -
سموم را به میزانی خریداري نمایید که حداکثر در عرض چند هفته مصرف شده تا از انبار نمودن مقادیر قابل  -

 .ري شودمالحظه آن خوددا
 .پاشی در هواي طوفانی و باد خودداري نمایید از سم -
 .پاشی هوایی براي نابودي آفات محصوالت خودداري نمایید از سم -
هاي الستیکی تا ساق پا براي محافظت پاها در زمان سم پاشی استفاده کنید و شلوار بایـد بیـرون از    از چکمه -

  . ها و روي آنها باشد چکمه
ها از یک ظرف به ظـرف دیگـر    کش ها در مقابل ترشحات و ذرات حاصل از انتقال آفت براي محافظت از چشم -

  . باید از عینک ایمنی و یا محافظ صورت استفاده نمود
هاي چشم نیـز بایـد در    ها باید کامالً شسته شده و همچنین یک سري از شوینده پس از استفاده از سم چشم -

  .دسترس باشد
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هاي سبک یک بار مصرف پوشانده  هاي پودري باید توسط ماسک کش دهان و بینی در زمان کارکردن با آفت -

پوشانند و  هاي مخصوص که نیمی از صورت را می همچنین ماسک. ها پس از استفاده دور انداخته شوند شود و ماسک
  .باشند نیز باید در دسترس باشد داراي صافی بخارات مواد آلی می

الستیک نیتریل یا نئوپرن  PVCپیشبندها از جنس . باشد هاي محافظتی مفید می بند یکی دیگر از لباسپیش -
پیشبند باید قسمت جلوي بدن از گردن تا زانـو را  . باشد شوند و نوع قابل دفع آن از جنس پلی اتیلن می ساخته می

  . مستمر پارگی یا سوراخ بودن آن بازرسی گرددپیشبند نیز باید پس از استفاده کامالً شسته شده و بطور . بپوشاند
در هنگام تخلیه یا انتقال ماده از یک ظرف به ظرف دیگر باید از دستکش مقاوم در برابر مواد شیمیایی استفاده  -
ها باید کامالً اندازه دست و راحت باشد و همچنین از انعطاف خوبی براي برداشـتن ظـروف برخـودار     دستکش. کرد

  .ا باید به اندازه کافی بلند بوده تا حداقل مچ دست را بپوشانده آن. باشد
ها خارج و سپس داخل و بیرون دسـتکش   بعد از پایان کار، ابتدا بیرون دستکش را با آب شسته وآنرا از دست -

  .ها بخصوص در بین انگشتان باید کامالً مورد توجه قرار گیرد نفوذ آب و پارگی آن. گردد شسته و خشک می
از قسمت پارگی و آلوده نمودن پوست بدن   کش لباس محافظ نباید داراي پارگی باشند زیرا موجب ورود آفت -

  .شوند می
ها در محلول آب و صابون و یا هر  ها باید بطور جداگانه از سایر لباس ها و چکمه پس از پایان روز کاري، لباس -

  . شوینده دیگري شسته شوند
 .هاي سم خودداري نمایید آب و سوخت در ظروف و قوطیاز ریختن مواد غذایی،  -
 .سموم را پیش از پایان عمر مفید آن استفاده نمایید -
هاي آلوده به سم به همراه سایر البسه منزل خودداري نموده و از مواد شوینده، دستکش و  از شستشوي لباس -

 .آب گرم براي شستشوي آنها استفاده نمایید
 .ا سم بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر صورت مسمومیت ب -
 .از تماس مستقیم با سم خودداري کنید -
 .پاشی از خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات بپرهیزید در زمان سم -
 .از مصرف سموم موجود در انبار که احتمال دارد قبل از تاریخ انقضاء غیر قابل استفاده و کهنه شوند، جلوگیري نمایید - 
 .ورت مسمومیت با سم بالفاصله به پزشک مراجعه نماییددر ص  -
  .پس از مصرف سم بدن خود را با مقدار زیادي آب و صابون شستشو دهید -
 .شستشو باید دقیق انجام گیرد -
 .هاي دیگر شسته شود هاي آلوده به سم نباید به همراه لباس لباس -
 .شودو آبگرم استفاده   در هنگام شستشو حتما از دستکش -
 .مقابل نور آفتاب خشک شوند هاي شسته شده باید در لباس -
هاي غلیظ است و امکان رفع آلودگی آن به سادگی وجود ندارد،  کش ها، آلوده به آفت اگر مقدار زیادي از لباس -

 .باشد  هاي آلوده می ترین شیوه سوزاندن لباس مناسب
 .آفتاب خودداري نماییدهاي حاوي سم در مقابل نور  از قرار دان بشکه -
 .ها را باید در محل امن و دور از دسترس کودکان و حیوانات قرار داد آفت کش -
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 .ها بایستی به دور از مواد غذایی نگهداري شود آفت کش -
 . ها بایستی دور از آتش و المپ نگهداري شوند آفت کش -
 .دادها را نباید در محوطه اتاقهاي نشیمن و خواب قرار  آفت کش -
توانند قابل استفاده باشند را نسبت به محصوالت جدید  تر که می در انبارهاي نگهداري سم محصوالت قدیمی -

 .بندي نمایید اولویت
  حداقل جابجایی ظروف به منظور جلوگیري از نشت و یا ریخت و پاش احتمالی -
  .دنگهداري در محوطه سرپوشیده جهت جلوگیري از تابش مستقیم نور خورشی -
  

  امحاء ظروف سم و کود  
 .هاي خالی سم وکود خودداري نمایید از دفن کردن قوطی -
 .هاي خالی سموم  وکود خودداري نمایید از آتش زدن قوطی -
 .بایستی کامالً شستشو گردد کش و کود ظرف آن می پس از تمام شدن آفت -
 .نمود هاي و کود خشک را باید در حدامکان کامالً خالی ظروف آفت کش -
آوري شده و در جاي امن نگهداري نمایید تا در  تمامی مواد باقیمانده و ظروف خالی سموم و کود جمع -

 .دسترس افراد غیرمجاز و حیوانات قرار نگیرند
 .ظروف خالی سم و کود را پس از شستشو به توزیع کنندگان و یا فروشندگان سم و کود تحویل دهید -
هاي دفن زباله  ها در محل هاي سموم و کود ، ظروف خالی و اشیاي آلوده به آفت کش از خالی کردن باقیمانده -

 .آوري ضایعات خودداري شود هاي جمع و سایر مکان
ها و یا عرضه  آوري و به فروشگاه  مایع و کود باید با نفت، پارافین یا گازوئیل شسته، جمع  کش ظروف حاوي آفت -

 .دکنندگان سم و کود تحویل داده شو
کش فنوکسی اسید خودداري نمایید، زیرا مواد حاصل از احتراق آن  هاي کاغذي حاوي علف از سوزاندن جعبه -

 .در دراز مدت بر روي محصوالت کشاورزي اثرات سویی خواهد داشت
 .اي، فلزي و پالستیکی ابتدا باید خرد و سوراخ شوند و سپس ارسال شوند ظروف شیشه -
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  .46759: فروست. گذران هاي زمستان تی سن گندم در مکاندستورالعمل کنترل زیس. 1393. ح ،عسکري
موسسه تحقیقات . باکتریایی گندم دستورالعمل مدیریت بیماري نواري. 1398. ا ،و قاسمی. ه ،، کاظمی.ع ،علیزاده

  .ص 5گیاهپزشکی کشور، 
هاي تحت  گوگرد در خاكگزارش نهایی طرح ارزیابی و مدیریت وضعیت . 1389. ، زو خادمی. زاده اردبیلی، مالهفیض

 .موسسه تحقیقات خاك و آب. کشت گندم در راستاي عملکرد کمی و کیفی گندم آبی
گزارش نهایی . 1389 .، زخادمی و .م.م ،، طهرانی.، سرضائیان ،.، جقادري ،.ر.، غمعافپوریان ،.اردبیلی، م زادهالهفیض

موسسه تحقیقات خاك و . گندم کشت در گوگرد و نکودهاي نیتروژ توأم مصرف هاي روش بررسی و پروژه ارزیابی
 .آب
سازي مصرف کودهاي نیتروژنی، فسفاتی و پتاسیمی در شـرایط شـور    بهینه. 1383. ، پمهاجر میالنی و. ، مفیضی

ملکـوتی، زهـرا خـادمی و  زهـرا     . ج.م: ویراستار). مجموعه مقاالت(هاي نوین تغذیه گندم  روش: در. براي گندم
 . تهران، ایران. دفتر طرح خودکفایی گندم، وزارت جهاد کشاورزي. 465 -485صفحه .خوگر

  .هاي اجرایی مدیریت پسماندهاي کشاورزي ضوابط و روش .1391.کار گروه ملی مدیریت پسماند کشور 
 بـا  خـاك  آلـی  کربن رابطه بر خاك شوري و رس میزان تأثیر. 1392 .، مو عباس زاده. م ،آبادي ، زنگی.کشاورز، پ

 . 359-371، ص 3، شماره 27جلد . هاي خاك مجله پژوهش. گندم عملکرد
مناطق سرد  با رقم رایج در C-85-6و C-85-3هاي امیدبخش گندم مقایسه الین. 1388. م ،ناظريو  .کوهستانی ب

  .ترویجی -پروژه تحقیقی). سرخ کاشمر و فریمان کوه(استان خراسان رضوي 
  46869: فروست .مدیریت بیماري زنگ زرد یا زنگ خطی گندم دستورالعمل. 1394 .ح ،و مومنی. ه ،کاظمی
-Take(بیماري پاخوره گندم : در ایران ها و مناطق انتشار جدید میزبان. 1386. د ،و مبارکی. ن ،، آزادبخت.ه ،کاظمی

all( 119. 1شماره . 43جلد . هاي گیاهی بیماري. از استان لرستان.  
هاي جدید آمیستار اکسترا و فالکن در کنترل  کش بررسی تاثیر قارچ. 1392. ص ،رکاريو س. س ،، رجایی.ه ،کاظمی

  .ص 29. پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه. گزارش نهایی. بیماري زنگ زرد گندم
بررسی مدیریت بیماري فوزاریوم سنبله گندم با استفاده از تناوب . 1392. ص ،و سرکاري. و ،، علوي.ه ،کاظمی

 .ص 31پزشکی کشور،  گزارش نهایی، موسسه تحقیقات گیاه. زراعی
، 56نشریه فنی شـماره  . اي براي تشخیص عالیم کمبود عناصر غذایی در گندم راهنماي مزرعه. 1378. کشاورز، پ

 .موسسه تحقیقات خاك و آب
معاونت ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، . چگونه کیفیت گندم را باال ببریم. 1379. ی، ملطف اله

 .نشر آموزش کشاورزي
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. 1386. ، زخـادمی و. ، ماردبیلـی  زاده الـه  فیض، .شصفرپور،، .ا جواهري، ،.، جقادري ،.، ح، پسندیده.غ ،معافپوریان
موسسه تحقیقات خاك و . در کشور گندم کشت تحت عمده اراضی در گوگرد وضعیت گزارش نهایی پروژه بررسی

 .آب
  . نشر آموزش کشاورزي. مدیریت آب و آبیاري مزارع گندم در استان خوزستان .1397. معیري، منصور

  .نشر آموزش کشاورزي. تغذیه متعادل گندم. 1379. ج.ملکوتی، م
چاپ . در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصوالت کشاورزيها  نقش ریزمغذي. 1384. م.، مو طهرانی. ج.ملکوتی، م

 .سوم، دانشگاه تربیت مدرس
حد مطلوب عناصر غذایی در خاك و برخی از محصوالت زراعـی و  . 1384. ن.، مو غیبی. ف ،، مشیري.ج.ملکوتی، م
ات سنا، تهران، انتشار. موسسه تحقیقات خاك و آب. 405نشریه فنی شماره ). محصوالت زراعی: بخش اول(باغی 
  . ایران

: فروست. خرمایی گندم مدیریت بیماري لکه دستورالعمل. 1394. س ،پناه و رعیت. ه ،، کاظمی.م ،، رضوي.ح ،مومنی
47630.  

 103نشر آمـوزش کشـاورزي،   . هاي شور ایران برآورد آب مورد نیاز خاك. 1379. ، پو جواهري. پ ،مهاجر میالنی
 .کرج، ایران.ص

ات خاك و مؤسسه تحقیق. تغذیه گندم در شرایط شور استان قم. 1378. ، سو سعادت. ر ،، وکیل.، پمهاجر میالنی
 . 187 – 196، ص 6شماره  12نامه گندم، جلد  ویژه. مجله علوم خاك و آب. آب

مؤسسـه   . 1286/85نشـریه فنـی شـماره    . مدیریت مصرف بهینه کـود در شـرایط شـور   . 1385. مهاجر میالنی، پ
 . تهران، ایران. خاك و آبتحقیقات 

). GIS( هاي مزارع گندم با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیاییتهیه نقشه پراکنش علف. 1391. م ،باشی مین
  .ص 298. گزارش نهایی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

منطقه فریمان در شـرایط  با رقم رایج در  C-85-3مقایسه الین امیدبخش گندم . 1388 .ب، ، کوهستانی.م ،ناظري
 .ترویجی -پروژه تحقیقی. قطع آبیاري انتهایی

هاي توصیه شده  هاي هرز مهم محصوالت کشاورزي و روش ها و علف فهرست آفات، بیماري. 1397.س ،نوربخش
  .سازمان حفظ نباتات. ها جهت کنترل آن

هاي محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشهرز مهم  هايفهرست آفات، بیماریها و علف. 1397.نوربخش، سعیده
 . معاونت کنترل آفات، سازمان حفظ نباتات. توصیه شده جهت کنترل آنها

دستورالعمل فنی کشت گندم آبی، موسسـه تحقیقـات اصـالح و تهیـه نهـال و بـذر، بخـش        . 1397هیات مولفان، 
  .ص 37ات غالت، قتحقی

، عـزت  .، ناظري، م.س.، عابدي، م.ر.زاده، غ امین ،.ر، سلطانی ،.ت، بابایی ،.م، چاي چی ،.م،، رضایی.ا ،یزدان سپاس
بررسی صفات مرفو فیزیولوژیک و پایداري . 1388. ش، عاشوري ،.ك.س ،حسینی باي ،.پ، صالحی ،.م، احمدي

گزارش ). ERWYT-C85(عملکرد دانه در ژنوتیپ هاي امیدبخش گندم نان زمستانه و بینابین در مناطق سرد  
  . 4/2/1388مورخ  274/88نهایی با شماره ثبت 

Ahmadi, A. and TanhaMaafi, Z. 2014. Incidence of Cereal Cyst Nematodes (Heteroderaavenaetype B 
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 هاپیوست

  برخی تعاریف مورد نیاز  - 1پیوست 
ماحصل فرایندهایی است که در اثر گذشت زمان معین بر حسب نوع محصول در باغ،  :اورزيشمحصول ک

  آید که شامل انواع محصوالت زراعی، محصوالت باغی، محصوالت مزرعه، گلخانه و یا مکان خاص تولید بدست می
هاي اي، میوهجات گلخانهمحصوالت باغی شامل انواع سبزیجات و صیفی .باشدمیاي و قارچ خوراکی گلخانه

اي و قارچ ریزها، گیاهان دارویی، گلخانههاي معتدله، سردسیري و خشک، دانهگرمسیري و نیمه گرمسیري، میوه
اي، گیاهان علوفه هاي روغنی،هاي غالت، حبوبات، دانهمحصوالت زراعی شامل گیاهانی در گروه. باشدخوراکی می
  . باشداي، گیاهان قندي میاي، گیاهان لیفی، گیاهان غدهگیاهان ریشه

شود که اجازه استفاده از آن، توسط به نشانی گفته می: ها در محصوالت کشاورزينشان حد مجاز آالینده 
اردهاي ملی دستورالعمل بر اساس فرایندهاي تعریف شده در دستورالعمل و استانداستاندارد ملی ایران سازمان 

- ها در محصوالت کشاورزي به متقاضی داده مییندهصدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آاال
  .شود

) هاي(شود که عدم مطابقت آنها با حدود مجاز تعیین شده در استاندارداي از مواد گفته میبه دسته :هاآالینده
ها، نیترات، فلزات سنگین، باقیمانده آفت کش: این مواد شامل. کننده مضر استملی مربوط، براي مصرف 

شود و برخی هاي محیطی استفاده میو موادي که براي مقابله با تنش) هاي قارچیسموم و زهرآبه(ها مایکوتوکسین
  .باشندتنظیم کننده می

راي کنترل جمعیت و کاهش زیان ناشی از شود که ببه ترکیبات شیمیایی و بیوشیمیایی گفته می: هاآفت کش
  ).کش و غیرهکش، حشرهکش، علفقارچ: مانند(شود، زاي زنده استفاده میعوامل خسارت

غذایی مورد نیاز گیاهان و افزایش  عناصرتأمین شود که براي به ترکیبات شیمیایی گفته می: کود شیمیایی
  ).مانند کودهاي ازته، فسفاته و پتاسه(رود، کار میراندمان تولید محصوالت کشاورزي در واحد سطح به 

شود که براي سالمتی انسان و دام زیان بار بوده و اکثراً داراي جرم اتمی به عناصري گفته می: فلزات سنگین 
مانند سرب، قلع، کادمیوم، (ذکر شده است  12968باشند و حد مجاز آنها در استاندارد ملی ایران شماره باالیی می

  ).   سنیک و جیوهآر
ها است و در شرایط ویژه شود که حاصل فعالیت بیولوژیکی برخی از قارچبه سمومی گفته می: هامایکوتوکسین

ها، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نی مانند آفالتوکسین(باشد، ایجاد شده و براي سالمت انسان و دام زیان بار می
 ...).والنول و

هاي هاي گیاهی که بر اساس دستورالعملهاي تشخیص آفات و بیماريآزمایشگاهبه : گیاهپزشکیکلینیک 
صالحیت شده و از سازمان نظام تأیید صادره از سوي سازمان حفظ نباتات، توسط سازمان جهاد کشاورزي استان 

  .شودمهندسی کشاورزي و منابع طبیعی، پروانه دریافت کرده باشند، گفته می
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سیس أشود که مطابق با قانون اجازه تبه آزمایشگاهی گفته می :تجزیه خاك و گیاه آزمایشگاه خاکشناسی و

ایجاد شده و وظیفه تجزیه خاك، آب و گیاه و تعیین مقدار کود  1371هاي تجزیه خاك و گیاه در سال آزمایشگاه
  . عهده دارد هاي وزارت جهاد کشاورزي را برمورد نیاز بر اساس دستورالعمل

وزارت جهاد کشاورزي که بر تأیید واحدي است مورد  :مشاوره فنی و مهندسی کشاورزيشرکت خدمات 
هاي الزم  در زمینه هاي میدانی و یا با استفاده از تجارب کارشناسی، توصیهها و یا بررسیاساس نتایج آزمایش

-اي گیاهپزشکی، آزمایشگاههفهرست کلینیک. مدیریت و نحوه بهره برداري از خاك و آب و مواد کودي را ارائه دهد
ید وزارت أیهاي خدمات مشاوره فنی و مهندسی کشاورزي مورد تاي خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه و شرکته

 . شودجهاد کشاورزي، همه ساله به نحو مقتضی، توسط وزارتخانه مذکور، اعالم می

یت کنترل کیفیت فرآیند و شخصیت حقیقی است که از طرف متقاضی معرفی و مسئول: مدیر کنترل کیفیت
صالحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت مصوب تأیید باشد و طبق آیین نامه دار میمحصول کشاورزي را عهده

  یفیت مدیر کنترل ک. باشدمی داراي پروانه فعالیتید صالحیت شده و أیسازمان ملی استاندارد ایران، ت
یدیه صالحیت فنی در حوزه أیفرد معرفی شده باید ت.  رفی شودتواند شخص متقاضی باشد و یا توسط او معمی

. ها را از سازمان جهاد کشاورزي استان اخذ و به اداره کل ارائه نمایدمحصوالت کشاورزي داراي حد مجاز آالینده
خواهد ضمناً نحوه احراز صالحیت فنی ذیربط، توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت جهاد کشاورزي، ابالغ 

  .شد
مدیر / مدیر آزمایشگاه خاکشناسی و تجزیه خاك و گیاه/ پزشکی تواند، مدیر کلینیک گیاه مدیر کنترل کیفیت می

  . شرکت خدمات مشاوره فنی، باشد
تأیید شخصیت حقوقی است که داراي گواهی نامه بازرسی از سازمان و یا مرکز ملی : شرکت بازرسی کننده

  .صالحیت، باشد
تأیید از سازمان و یا گواهی نامه تأییدیه آزمایشگاهی است که داراي : صالحیت شدهتأیید آزمایشگاه 

  .صالحیت، باشدتأیید صالحیت از مرکز ملی 
به پروانه صادره از سوي سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و سایر مراجع  :پروانه فعالیت

  . شودبراي فعالیت متقاضی، گفته میذیصالح مورد تایید وزارت جهاد کشاورزي 
هاي  رویکردي جامع نگر در کشاورزي با هدف توازن و تعادل تولید با جنبه: ICM(1(محصول مدیریت تلفیقی 

اقتصادي و محیط زیستی، توسط ترکیبی از اقدامات ازجمله تناوب گیاهی، کشت و کار، ارقام مناسب، استفاده 
  .  باشد می... ) سموم، کود و سوخت و (ها  درست از نهاده

دي و محصول کشاورزي است که توسط سازمان جهاد کد شناسایی واحد تولی: کد شناسایی محصول
 أکننده، محصول، کلینیک، آزمایشگاه، شرکت، مبد شود و بر اساس آن مشخصات تولیدکشاورزي استان صادر می

سازمان جهاد کشاورزي تأییدیه و به منزله  تولید در سطح دهستان، بخش، شهرستان و استان قابل ردیابی است
  .باشداستان می

                                                        
1 Integrated Crop Management (ICM) 
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  .باشدکشاورز می/واحد تولیدي/ شامل بهره بردار: یمتقاض
ها در محصوالت کشاورزي طبق استانداردهاي ملی ایران حداکثر مجاز غلظت آالینده: هاحد مجاز آالینده

  خود آن آالینده بوده و  ها در محصوالت کشاورزي، فقط باقیماندهمنظور از حد مجاز آالینده. باشدذیربط می
  .    شودن را شامل نمیهاي آمتابولیت

شود و این حصار قادر است بین المللی بسته بندي، پوشش محصول تلقی میمؤسسه طبق تعریف : بسته بندي
ظرف باشد، از کاال محافظت و نگهداري نماید، با خریدار ارتباط برقرار کند : ها به شرح ذیل را ایجاد نمایدتا مطلوبیت

  .   کاال را نمایش و سودمندي آن را نشان دهد نماید،و اطالعات را به او منتقل 
  . باشدکلیه محصوالت کشاورزي، قبل از مرحله فرآوري در صنایع وابسته می: محصول خام کشاورزي

  است، این عبارت به نحوي در کلیه تعاریف تولید، دیده فرآیند تولید عبارت از یک جریان یا : تولید محصول
هاي تولید به کاالها و خدماتی است که براي مصرف یا توان گفت تولید، عمل تبدیل نهادهبطور کلی می. شودمی

ها به شود که عوامل تولید یا نهادهبه عبارت دیگر تولید محصول به جریانی اطالق می. سرمایه گذاري، مورد نیاز است
تر به هر فعالیتی که باعث ایجاد لیبه تعبیر ک. شوندها، تبدیل میکاالهاي دیگري به نام محصوالت یا ستاده

هایی مثل زمین، کود، آب و بنابراین عمل تبدیل نهاده. شودمطلوبیت در زمان حال یا آینده شود، تولید گفته می
  .  سرمایه به محصوالتی مانند گندم یا جو را، تولید محصول گویند
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  ها حد مجاز آالینده گردش کار دریافت نشان -2پیوست 
هاي شگرفی بوده هاي اخیر شاهد پیشرفتکننده اصلی غذاي مورد نیاز انسان در دههتأمین ي به عنوان کشاورز

اطمینان از کیفیت و . و توانسته است با افزایش کمیت تولیدات، سهم بسزایی را در افزایش امنیت غذایی ایفا نماید
هاي اخیر به جد مورد توجه مسئولین و برنامه هاي مختلف در سالسالمت محصوالت بویژه با توجه به مصرف نهاده

کیفیت و سالمت محصوالت کشاورزي به . ریزان بخش کشاورزي و مصرف کنندگان این محصوالت قرار گرفته است
-ها و عملیات زراعی مناسب و مدیریت صحیح و علمی قابل دستیابی میعنوان برآیندي از کیفیت خاك، آب، نهاده

به عنوان گامی مهم در این عرصه محقق  (crops certified)ند با تولید محصوالت گواهی شده تواباشد و این مهم می
ینده ها در محصوالت دستورالعمل صدور، تجدید، تعلیق و ابطال پروانه کاربرد نشان حد مجاز آال«. شود

ت گواهی شده، در سال به عنوان راهنمایی براي اخذ استاندارد تشویقی و راهکاري براي تولید محصوال »کشاورزي
ها و تشکیل جلسات متعدد هاي جهاد کشاورزي استانهاي تخصصی، سازمانبا اخذ نظرات معاونت 1397

ها و رسان سازي فرآیندها و استفاده از خدماتهاي نوین، سادهمندي از سامانهکارشناسی و با هدف تسریع و بهره
در . وري بخش کشاورزي مورد بازنگري مجدد قرار گرفترهقانون افزایش به 2هاي تخصصی موضوع ماده شرکت

  . ها ذکر شده استبخش زیر گردش کار اخذ نشان حد مجاز آالینده
بایست براي ثبت نام از طریق لینک محصوالت کشاورزي می ها درمتقاضی اخذ نشان حدمجاز آالینده) 1

 رسانی محصوالت گواهی شده و ارگانیک به آدرسواقع در پایگاه اطالع »درخواست تولید محصوالت گواهی شده«

cerganic.maj.ir  مراجعه نموده و شناسه و رمز عبور خود را از سامانه پنجره واحد خدمات الکترونیکی وزارت
  .جهادکشاورزي دریافت نماید

  .بایست انجام گیردپس از دریافت شناسه و رمز عبور از سامانه توسط متقاضی مراحل زیر می) 2
تصویر پروانه فعالیت، تصویر آگهی ثبت نام یا (متقاضی، درخواست صدور پروانه کاربرد و مدارك مورد نیاز ) 3

را در سامانه تکمیل و بارگذاري ) هاي مربوطه، شناسنامه واحد تولیدي و فرم)در صورت دارا بودن(عالمت تجارتی 
  .نماید
  ترل کیفیت از بین اسامی مندرج در سامانه اقدام پس از ثبت مدارك، متقاضی نسبت به انتخاب مدیر کن) 4

  .نمایدمی
و یا عدم تأیید کشاورزي، ضمن بررسی مدارك و مستندات دریافت شده، نسبت به  رئیس مرکز خدمات جهاد) 5
  .نمایدمدارك، اقدام و نتیجه را به متقاضی براي طی مراحل بعدي ارسال میتأیید 
ز خدمات جهاد کشاورزي، متقاضی نسبت به عقد قرارداد با مدیر کنترل مدارك توسط مرکتأیید در صورت ) 6

  .نمایدکیفیت معرفی شده در سامانه اقدام می
  . مدیر کنترل کیفیت می بایست نسبت به ثبت اطالعات و بارگذاري مدارك مورد نیاز اقدام نماید) 7
  .نمایدح معرفی شده در سامانه اقدام میهاي بازرسی ذیصالمتقاضی نسبت به عقد قرارداد با یکی از شرکت) 8
بایست نسبت به بارگذاري قرارداد، جمع آوري و تکمیل مدارك شرکت بازرسی کننده پس از عقد قرارداد می) 9

مشخصات بسته بندي، انبارش،  -فرم گزارش بازرسی و نمونه برداري از محصول ب -الف. زیر در سامانه اقدام نماید
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هاي تکمیل شده پایش و کنترل آفات و مدیریت تلفیقی حاصلخیزي خاك و فرم -محصول ج ترابري و عرضه نهایی
ارائه حداقل یک سري نتایج آزمون  -ـفرم تاییدیه روند تولید محصول ه -تغذیه گیاه توسط مدیر کنترل کیفیت د

   ).اهها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکششامل باقیمانده آفت(ها قبولی آالینده
شامل باقیمانده آفت ( هاشرکت بازرسی کننده پس از دریافت حداقل یک سري نتایج آزمون قبولی آالینده) 10

در صورت انطباق آنها با استانداردهاي ملی به همراه مستندات  )هاها، فلزات سنگین، نیترات و مایکوتوکسینکش
  .نمایدورزي استان اقدام میمربوطه نسبت به درخواست کد شناسایی از سازمان جهاد کشا

بایست نسبت به بررسی مدارك و مستندات اقدام و در سالمت غذاي استان می مسئول محیط زیست و) 11
  .یید، جهت تخصیص کد شناسایی به رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نمایدأصورت ت
مضاي رئیس سازمان جهاد کشاورزي کد شناسایی تخصیصی، توسط مسئول محیط زیست و سالمت غذا با ا) 12

  .گردداستان به شرکت بازرسی و متقاضی جهت ارائه به کمیته صدور عالیم استاندارد اعالم می
شرکت بازرسی کننده پس از اخذ کد شناسایی محصول از سازمان جهاد کشاورزي استان، مدارك و ) 13

  .نمایدستاندارد استان ارسال میمستندات مرتبط را جهت طرح در کمیته عالئم، به اداره کل ا
بررسی مقدماتی مدارك توسط اداره کل استاندارد استان انجام و در صورت وجود نقص، موارد به شرکت ) 14

شرکت بازرسی کننده موظف است پس از دریافت . بازرسی کننده و سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم خواهد شد
قدام و پس از تکمیل آن، براي طرح در ، ا)ها(نظرات اداره کل استاندارد استان، نسبت به بررسی و پیگیري رفع نقص

  . کمیته عالئم، به اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال نماید
ها توسط نماینده مطلع و تام االختیار سازمان جهاد کشاورزي استان مکتوب رفع نقصتأیید در صورت عدم ) 15

ها درمحصوالت کشاورزي، توسط اداره کل استاندارد، ز آالیندهدر جلسه کمیته عالئم، پروانه کاربرد نشان حد مجا
  .صادر نخواهد شد

درصورت کامل بودن مدارك، اداره کل استاندارد استان نسبت به تشکیل کمیته عالئم و طرح موضوع در ) 16
  .کمیته اقدام می نماید

بایست نسبت به عقد قرارداد صدور مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد، متقاضی میتأیید درصورت ) 17
  .ها درمحصوالت کشاورزي با اداره کل استاندارد استان اقدام نمایدپروانه کاربرد نشان حد مجاز آالینده

مستندات و موافقت با اعطاي پروانه کاربرد در کمیته امور عالئم، اداره کل استاندارد، پروانه تأیید درصورت ) 18
  .نمایداي از آن را براي سازمان جهاد کشاورزي استان ارسال میویل و نسخهکاربرد را به متقاضی تح

  .شوددر هر مرحله از فرآیند نتیجه از طریق ارسال پیام تلفن همراه به ذینفع اطالع رسانی می) 19
صوالت مح ها درنشان حد مجاز آالینده«رقمی را در ذیل  10دارنده پروانه کاربرد مکلف است شماره پروانه ) 20

  .بندي محصول درج نمایدو نیز کد شناسایی اخذ شده از سازمان جهاد کشاورزي استان را بر روي بسته »کشاورزي
ها و یا تغییر متقاضی داراي پروانه کاربرد موظف است در صورت ایجاد هرگونه تغییرات در اطالعات فرم) 21

  .ندارد استان اعالم نمایدکشت، مراتب را به سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل استا
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ماه قبل از پایان اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی باید درخواست تجدید پروانه را به همراه مدارك به  دوحداقل ) 22

  .اداره کل استاندارد و سازمان جهاد کشاورزي استان ارائه نماید
ها در زمینه ده از نشان حد مجاز آالیندهدر صورت انقضاي مدت اعتبار پروانه کاربرد، متقاضی مجاز به استفا) 23

  .باشدمرتبط با دامنه کاربرد نمی
 48متقاضی پس از وصول ابالغ اداره کل، مبنی بر ابطال پروانه کاربرد، موظف است حداکثر ظرف مدت ) 24

ان محصول ها در محصول کشاورزي براي همساعت نسبت به توقف تبلیغات و عدم استفاده از نشان حد مجاز آالینده
اداره کل استاندارد استان مراتب را جهت درج در . و تحویل پروانه ابطال شده به اداره کل استاندارد اقدام نماید

  .نمایدسامانه به سازمان جهاد کشاورزي استان اعالم می
رسی در خصوص نتایج آزمون و یا گزارش باز) کنندهف بین متقاضی و شرکت بازرسیالدر صورت بروز اخت) 25

متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان و یا معاون ذیربط ایشان و ) موضوع در کمیته مشترك حل اختالف(
 مدیر کل اداره استاندارد استان و یا معاون ارزیابی انطباق ایشان و نیز کارشناسان مطلع از آن سازمان و آن اداره کل

روز  پنجضمناً این کمیته موظف است حداکثر ظرف مدت . گیردمطرح و مورد بررسی و اتخاذ تصمیم، قرار می(
مسئولیت تشکیل . کاري نسبت به تعیین تکلیف موضوع، اقدام و نتیجه را به متقاضی و شرکت بازرسی، اعالم نماید

کمیته مشترك حل اختالف، بر عهده اداره کل استاندارد استان بوده و نظر کمیته مشترك حل اختالف، قطعی و 
  . االجراست الزم

ارغ ف: باشدتوجه به دستورالعمل مذکور نحوه احراز صالحیت فنی مدیران کنترل کیفیت بشرح زیر می با) 26
هاي آموزش فنی و توانند در دورههاي کشاورزي واجد شرایط با مدرك کارشناسی و باالتر میالتحصیالن رشته

این افراد پس از طی . شود شرکت نمایندوع اعالم میتخصصی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متب
عنوان افراد منتخب جهت معرفی به اداره کل استاندارد استان براي اخذ ه هاي آموزشی و احراز صالحیت فنی بدوره

ها از طریق سازمان جهاد کشاورزي هر زمان، مکان و نحوه برگزاري دوره. شوندپروانه مدیر کنترل کیفیت معرفی می
  .ستان اعالم خواهد شدا

بایست نسبت به گذراندن اند، میافراد داراي پروانه مدیریت کنترل کیفیت که قبال موفق به اخذ پروانه شده )27
  .شود شرکت نمایندهاي فنی که توسط دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع اعالم میدوره

تجزیه خاك و آب و گیاه در صورت احراز شرایط و  هايآزمایشگاه هاي گیاهپزشکی،مدیران کلینیک )28
توانند به عنوان مدیر هاي فنی اعالمی از طرف دفتر محیط زیست و سالمت غذا وزارت متبوع، میگذراندن دوره

 .کنترل کیفیت به سازمان ملی استاندارد معرفی شوند
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محصوالت گواهی  بر تولیدتأکید با  (ICM) هاي مدیریت تلفیقی محصوالتروش -3 پیوست
 شده

در شرایط کنونی تولید محصوالت کشاورزي و با در نظر گرفتن تغییرات آب و هوایی، کاهش منابع، امنیت و 
سالمت غذا  عالوه بر سه مرحله کاشت، داشت و برداشت در عملیات مرسوم کشاورزي  باید به  دو مرحله مهم و 

در این پنج مرحله ) ICM1(تلفیقی محصول مدیریت تأثیرگذار قبل از کاشت و پس از برداشت نیز توجه داشت، طرح 
مجموع نیازهاي محصول شامل آب و هوا، خاك، تغذیه و آبیاري مناسب، کنترل آفات، نحوه کاشت . شودخالصه می

و برداشت، زمان درست شروع عملیات، میزان دقیق نیازها، مکانیزاسیون، نوع محصول مورد نیاز در بازارهاي داخلی و 
کشور و خارج از کشور، نحوه عرضه  و نقل، نگهداري و انبارداري، توزیع محصول در سطح شهر،خارجی، نحوه حمل 

  . شود محصول خوانده می) تلفیقی(و مصرف آن مدیریت جامع 
خیزي عنوان تنها روش قابل اطمینان براي افزایش حاصل هاي شیمیایی به مدت چند دهه به کش کودها و آفت

ي کاربرد این مواد نسبت به درآمد  هزینه  یت افزایش عملکرد مورد توجه بودند، زیراخاك و کنترل آفات و در نها
هاي تولید و با گذشت زمان و به دلیل افزایش هزینه  اما .حاصل از فروش محصوالت کشاورزي بسیار کم بود

آلودگی منابع خاك و کیفیت، توسعه پایدار و کاهش  روزافزون مصرف کنندگان براي مواد غذایی سالم و با  تقاضاي
مدیریت   اجراي .به عنوان یک روش مدیریتی تاثیرگذار مدنظر قرار گرفت  ) ICM( آب، مدیریت تلفیقی محصول

باشد، با کاهش مصرف که تضمین کننده توسعه پایدار و تولید محصول سالم می عالوه بر آن) ICM( تلفیقی محصول
تواند  نیز می  ها و انرژي مصرفی توجه به سایر ابعاد کاهش مصرف نهاده کود و سم منجر به افزایش درآمد کشاورز و با

   .درآمد واقعی کشاورز را بهبود دهد
  

  مفاهیم و تعاریف
در این نوع مدیریت، . روشی مناسب براي تولید محصوالت کشاورزي است ) ICM( مدیریت تلفیقی محصول

ترکیب شده و تولید اقتصادي محصوالت زراعی را با هاي مدرن و مناسب هاي سنتی با تکنولوژيبهترین روش
این نوع مدیریت بر مبناي درك تعادل پیچیده بین محیط زیست . رساندمدیریت زیست محیطی مثبت به تعادل می

 .باشدو کشاورزي است و یک رویکرد کل مزرعه در دستیابی به تعادل و توسعه پایدار می

مدیریت اراضی، مدیریت محصول، مدیریت مواد مغذي، : عبارتند از) ICM( اجزاي اصلی مدیریت تلفیقی محصول
-با بهترین روش) ICM( هاي مدیریت تلفیقی محصولهر یک از این مولفه. باشدمدیریت آفات و مدیریت مالی می

 . پوشانی وجود داردکشاورزي مرتبط بوده و بین اجزاي آن هم) BMP2(هاي مدیریت 

تواند براي کاهش فرسایش خاك و تحرك مواد مغذي، جلوگیري از افزایش کشت می به عنوان مثال، تناوب در
 .تر شدن مواد غذایی از طریق استفاده از گیاهان تثبیت کننده نیتروژن استفاده شودآفات و متعادل

ا تري ر، کشاورزان از منابع موجود در مزرعه استفاده بهتر و مناسب)ICM( از طریق مدیریت تلفیقی محصول
هاي کشاورزي مانند خواهند داشت و در نهایت، سپس بهبود استفاده از منابع در مزرعه و کاهش وابستگی به نهاده

                                                        
1 Integrated Crop Management  
2 Best Management Practices 
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هاي مدیریتی به منظور ها از طریق ادغام اجزاي مدیریت مزرعه و  اعمال بهترین شیوهها و علف کشکود، آفت کش

نهایت منجر به دستیابی به یک استراتژي بلندمدت و  وري و به حداقل رساندن آلودگی است که درافزایش بهره
 .پایدار براي کل مزرعه خواهد شد

کاهش و یا . هاي مزرعه استکاهش یا جایگزینی ورودي) ICM( یکی از اهداف اصلی مدیریت تلفیقی محصول
مر منجر به کاهش جایگزینی ورودي مزرعه بدون کاهش قابل مالحظه در عملکرد امکان پذیر نخواهد بود، اما این ا

 .هزینه تولید و کاهش ضایعات زیست محیطی و تنوع زیستی خواهد شد

توان به عنوان روشی براي تولید محصوالت کشاورزي در نظر گرفت که را می) ICM( مدیریت تلفیقی محصول
)  ICM( حصولبنابراین، مفهوم مدیریت تلفیقی م. گیردواسط بین تولید متعارف و تولید آلی محصوالت قرار می

یک نگرش . تواند در نهایت به عنوان یک روش سازگار بین دو نوع نگرش متفاوت در تولید محصول قرار گیردمی
تولید حداکثري محصوالت کشاورزي با استفاده بیشتر از منابع طبیعی و زیست محیطی در مقابل نگرش تولید 

 .  کشاورزي خواهد بود مقرون به صرفه، اقتصادي و با امنیت کافی براي محصوالت

کند و را دشوارتر می)  ICM(رسد ولی تعریف دقیق مدیریت تلفیقی محصولاین تعریف گرچه آسان به نظر می
، )IFS2(هاي یکپارچه کشاورزي ، سیستم)IP1(این موضوع در زمان استفاده از اصطالحاتی مانند تولید یکپارچه 

) IWM5(هاي هرز ، مدیریت یکپارچه علف)IDM4(ها یکپارچه بیماري، مدیریت )IPM3(مدیریت یکپارچه آفات 
رابطه بین . دشوارتر نیز خواهد شد)  IWRM7(منابع آب  و مدیریت یکپارچه) INM6(مدیریت یکپارچه حاصلخیزي 

 .در شکل زیر نشان داده شده است) ICM( این اصطالحات و مدیریت تلفیقی محصول

 
  و اصطالحات مرتبط)  ICM( تلفیقی محصول ارتباط بین مدیریت -47شکل 

 
IPM / IDM / IWM / INM هاي مدیریت تلفیقی محصوللفهؤتوانند به عنوان ممی )ICM ( در نظر گرفته شوند

هاي مدیریتی مواد مغذي و آبیاري، تمرکز هاي هرز و جنبهها، علفکه به طور خاص بر روي مدیریت  آفات، بیماري

                                                        
1 Integrated Production 
2 Integrated Farming systems 
3 Integrated Pest Management 
4 Integrated Diseases Management 
5 Integrated Weeds Management 
6 Integrated Nutrient Management 
7 Integrated Water Resource Management 
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محصور  IFS / IPرا پوشش داده و به نوبه خود توسط  IPMبسته ) ICM( ریت تلفیقی محصولبنابراین مدی. دارند
از لحاظ فنی، اگر دام وجود داشته باشد، . شوداشتباه در نظر گرفته می ICMاغلب با  IFSبا این توضیح، . شده است

IFS  یاIP ریت تلفیقی محصولباید استفاده شود، ولی بدون در نظر گرفتن وجود دام در مزرعه، مدی )ICM (
  .تري خواهد بوداصطالح مناسب

  
 )ICM( راهکارهایی اجرایی مدیریت تلفیقی محصول

کشت و توسعه محصوالت کشاورزي معموال به معناي تمرکز یک محصول مشخص و واحد در یک منطقه محدود 
به جاي آن که عملیات مدیریتی براي یک محصول انجام شود،   ) ICM(در مدیریت مدیریت تلفیقی محصول. است

شود مانند هاي کشاورزي و مدیریتی براي کل مزرعه به عنوان یک جمعیت واحد به کار برده میکلیه عملیات
در نظر گرفتن موارد زیر یک شروع مناسب براي مدیریت یکپارچه تولید محصوالت  .عملیات کاشت و برداشت

  :شدباکشاورزي می
  .باشدریزي مناسب شامل بازاریابی، انتخاب نوع محصول و مدیریت پس از برداشت محصول میبرنامه -
هاي تولید و مدیریت آفات، از جمله نوع خاك و زهکشی، هاي تولید با توجه به تمام جنبهانتخاب مناسب محل -

  .خاكمشکالت آفات گذشته، مواد مغذي خاك و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 
شناسایی مشکالت تولید محصول شامل فعالیت آفات، نیازهاي آبیاري و مشکالت زهکشی و همچنین سالمت  -

  .عمومی محصول در هر مرحله از تولید
آوري آمار و اطالعات در خصوص تاریخچه زمین مورد نظر از جمله مشخصات زمین، نوع و میزان کاربرد جمع -
 .ود در منطقهکش و کود، و آفات اصلی موجآفت

 .پیگیري و بررسی تصمیمات مدیریتی پس از فصل تولید براي بهبود سودآوري :تجزیه و تحلیل سود و هزینه

-هاي کاهش مصرف مواد شیمیایی میاستراتژي :هاي تولیدهاي مدیریتی براي کاهش ورودي  به محلگزینه
وري در استفاده از نوع، میزان و افزایش بهره. ي گرددورتواند موجب تغییر در مدیریت یکپارچه تولید و افزایش بهره

  ها ها و طراحی مجدد سیستم کاشت و برداشت براي کاهش وابستگی به وروديزمان مصرف صحیح ورودي
  .باشدمی

ها شامل کاهش شخم؛ وري از وروديهاي مناسب براي به حداکثر رساندن بهرهاستراتژي :هاکارایی ورودي
هاي تحمل آفات، شناخت آستانه اقتصادي براي هر ها، استفاده مناسب از آستانهکشو  آفتکاهش مصرف کود 

سازي تعامالت بین بینی وقوع آفت و قدرت عرضه مواد مغذي خاك و حداکثرها براي پیشورودي، استفاده از مدل
هاي اي در هزینهجویی قابل مالحظه کاهش کشت تک محصولی باعث صرفه. باشدخاك و مدیریت محصول می

در ابتدا به عنوان ابزاري براي مدیریت آفات کشاورزي توسعه یافته است ) ET(هاي اقتصادي شود، آستانهورودي می
  .ها، کود و آبیاري نیز اعمال شده استهاي هرز و بیماريهاي تولید مانند علفلفهؤو پس از آن به سایر م
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براي استفاده در محصوالت گواهی ) کود، بذر و سم( هاي مجازنهاده فهرست مواد و -4پیوست 
  شده

  فهرست کودهاي مجاز - الف  
از نظر تطابق ) کودهاي شیمایی، آلی، زیستی، مواد بهساز خاك (براي اطمینان از کیفیت انواع مواد کودي 
داراي شماره ثبت  ها  هر ماده کودي مورد استفاده حتما بایستی ازمحتوي با برچسب و نیز از نظر غلظت آالینده

براي اطمینان از اصالت مواد کودي مورد استفاده . باشدباشند و استفاده از مواد کودي بدون شماره ثبت ممنوع می
تحقیقات مؤسسه توان اقدام نمود اول با مراجعه به سایت پایگاه جامع اطالعات مواد کودي کشو طریق می به دو

روش دوم . و درج نام یا شماره ثبت اصالت ماده کودي را جستجو نمود www.swri.irخاك و آب به نشانی 
توانند شماره ثبت مندرج برچسب روي بسته کود مورد نظر را به خریداران می استفاده از سامانه پیامکی است که

  .پیامک کنند 3000646424شماره 
  

  مجاز سمومفهرست  - ب  
ر مزارع گندم به نشریه هاي هرز و سموم مجاز براي مصرف دها، علفبیماري فهرست آفات،جهت دریافت 

هاي توصیه شده هاي هرز مهم محصوالت عمده کشاورزي، سموم و روشها و علففهرست آفات و بیماري"
  https://ppo.irکشور به نشانی الکترونیکی  سازمان حفظ نباتاتمندرج در پایگاه الکترونیکی  "جهت کنترل آنها

  . مراجعه شود
  

  
  



  163                                                                                                       دستورالعمل تولید گندم گواهی شده

 

 ها ، گیاه، کود و آفت کشهاي تجزیه خاك، آب روش - 5پیوست 

  هاي تجزیه خاك، آب گیاه و کودروش -الف
هاي ارائه شده توسط موسسه تحقیقات خاك و آب در نشریات زیر براي تجزیه خاك، آب، گیاه و کود از روش

  . مراجعه گردد www.swri.irبه پایگاه الکترونیکی به نشانی 
  هاي تجزیه گیاهروش - 1
  هاي تجزیه شیمیایی خاك و آبشرح روش - 2
  هاي تجزیه کودروش - 3

  
  ها براي ارزیابی محصوالت گواهی شدهکشهاي استخراج و آنالیز باقیمانده آفتروش -ب

به شماره  1392ها در محصوالت کشاورزي در سال کشباقیمانده آفتگیري هاي اندازهاستاندارد ملی براي روش
 -ها به روش کروماتوگرافی گازيکشگیري میزان باقیمانده آفتاندازه -مواد غذایی با منشا گیاهی« با عنوان 17026

یلی و جداسازي استونیتر /سنجی جرمی متوالی پس از استخراجطیف -یا کروماتوگرافی مایع/سنجی جرمی وطیف
لذا این . تهیه و تدوین شده است »روش آزمون-روش کچرز- (dispersive SPE)پاکسازي با فاز جامد پخشی 

 BS- EN15662- 2008-Foods of plant "استاندارد که بر اساس استاندارد معرفی شده اتحادیه اروپا با عنوان 
origin: Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS following acetonitrile 

extraction/partitioning and cleanup by dispersive SPE— QuEChERS-method"   ترجمه و تدوین شده
-ها از محصوالت کشاورزي محسوب میکشسازي روش استخراج باقیمانده آفتاست به عنوان بهترین مرجع یکسان

وحیده مهدوي، ( باشدهاي آبی و خاك نیز قابل کاربرد میی تغییرات براي نمونهشود بعالوه این استاندارد با کم
  )پزشکی کشور تحقیقات گیاهمؤسسه 

 http://standard.isiri.gov.ir/StandardView.aspx?Id=44946  :لینک دسترسی به این استاندارد عبارت است از
  

  آنالیزهاي مورد نیاز گیاه براي اراضی تحت کشت محصوالت گواهی شده -47جدول 
 توضیحات تواتر اندام زمان نمونه برداري نوع آنالیز ردیف

  نیترات 1
  نیترات

  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  بخش خوراکی
 بخش خوراکی

  هرساله
 ساله هر

ها در با هدف کنترل حد مجاز  آالینده
 محصول

2 

  فلزات سنگین
Ni 
Cd 
Pb  
Cr 

  
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
  هنگام برداشت
 هنگام برداشت

  
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
  اندام خوراکی
 اندام خوراکی

  
  هرساله
  هرساله
  هرساله
 هرساله

ها در با هدف کنترل حد مجاز  آالینده
 محصول

3 

  عناصر  غذایی ضروري
N 
P 
K 
Ca 
Mg 
Fe 
Zn 
Mn 
Cu 
B 

زمان توصیه شده براي 
 برگ زدن گیاه

بسته  نیاز بر اساس 
درخواست کارشناس 

 توصیه کودي
 با هدف مدیریت تغذیه گیاهی
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  کنندگان کارگروه اصلیمی هماهنگفهرست اسا

  آقاي دکتر کامبیز بازرگان  سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي
  آقاي دکتر سعید سعادت  سالمت غذا دفتر محیط زیست و
  آقاي مهندس محمد حسین کریمی  سالمت غذا دفتر محیط زیست و

  

  کنندگان و دبیران تخصصی موسسات مادريهماهنگ
  آقاي دکتر حامد رضایی  موسسه تحقیقات خاك و آب 

  آقاي مهندس یوسف رضا باقري
  تبسم قطبیخانم مهندس   موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

  آقاي دکتر عبداالمیر راهنما   موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر 
  خانم دکتر سارا سنجانی

  آقاي دکتر عبدالحمید محبی  موسسه تحقیقات علوم باغبانی 
    ، آقاي دکتر ابوالفضل گلشن تفتیآقاي مهندس رضا فامیل مومن   موسسه تحقیقات فنی و مهندسی 

   
  عنوان نگارندگان

 )پیشگفتار(مقدمه   حامد رضایی 
  گردش کار دریافت نشان حد مجاز آالینده ها   سعید سعادت

 مدیرت تلفیقی محصول   شهرام امیدواري
محسن اسماعیل زاده مقدم، توحید نجفی میرك و حبیب اهللا  

 معرفی محصول و شرایط عمومی و اختصاصی تولید آن  قزوین

  میر ناصر نویدي  و  علیرضا سید جاللی سید

 قبل از کاشت  مدیریت
 ویژگی هاي مهم در انتخاب محل تولید محصول گواهی شده

  نیازهاي اقلیمی گندم
  نیازهاي خاکی گندم

 یوسف رضا باقري ،فرهاد مشیري، حامد رضایی

  مدیریت حاصلخیزي خاك قبل از کشت
  روش نمونه برداري خاك

  روش نمونه برداري آب

اسماعیل زاده مقدم، توحید نجفی میرك و حبیب اهللا  محسن
  ، سعید ظریف نشاطقزوین، عبداالمیر راهنما و سارا سنجانی

  گندممدیریت آماده سازي و کاشت 
  بذر کاشت براي مناسب بستر تهیه

  انتخاب بذر و رقم مناسب گندم
 روشهاي معمول کاشت بذر گندم در ایران

  تراکم کاشت
  کاشتتاریخ 

  آبیاري هنگام کاشت

ولی  زهرا خوگر، پیمان کشاورز، علی اصغر شهابی، فرهاد مشیري،
 سعید هادي اسدي رحمانی، محمد مهدي طهرانی، فیضی اصل،

 ناصر رشیدي، محمد حسین سدري، نبی غیبی، محمد سماوات،
  ، فرهاد رجالیسعید سعادت و زهرا خادمی

  مدیریت داشت محصول
  حاصلخیزي خاك و تغذیه گیاهمدیریت 

 نمونه برداري گیاه و تجزیه آن
  عالئم بیش بود و کمبود عناصر غذایی در گندم و راهکارهاي مدیریت آن
تفسیر نتایج و توصیه کودي بر اساس آزمون خاك و گیاه با تأکید بر 

  محصوالت
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 حامد رضایی، یوسف رضا باقري
در محصوالت گواهی ) عناصر سنگیننیترات و (ها مدیریت کاهش آالینده

  شده

  رقیه رضوي
  مدیریت آب وآبیاري براي تولید محصول گواهی شده

  سیستم آبیاري
  برنامه ریزي آبیاري

ولی  زهرا خوگر، پیمان کشاورز، علی اصغر شهابی، فرهاد مشیري،
 سعید هادي اسدي رحمانی، محمد مهدي طهرانی، فیضی اصل،

 ناصر رشیدي، محمد حسین سدري، غیبی،نبی  محمد سماوات،
  سعید سعادت و زهرا خادمی

معرفی عوامل محیطی و تنشهاي موثر غیرزنده محیطی بر محصول و 
  چگونگی مقابله با آنها

  شوري
  تنش خشکی

  تنش سرما
  تنش گرما

باشی معینی،  مهدي مینهمایون کاظمی،  شهرام شاهرخی خانقاه، 
   ساسان فر،تبسم قطبیاسکندر زند، حمیدرضا 

زا زنده محیطی و مدیریت آنها به منظور تولید معرفی عوامل زنده خسارت
  محصول گواهی شده

  مدیریت برداشت و پس از برداشت  

  نجمه ابراهیمی 
  هاي رسیدگی فیزیولوژیکی محصول شاخص  

  )مربوط به کمباین(نکات و عوامل حین برداشت 
  محصولها در  وضعیت آالینده

...) بسته بندي، انبارداري، برچسب گذاري و(مدیریت پس از برداشت  -13  مهدي کریمی
  گندم

  توصیه ها و مالحظات زیست محیطی  محسن مروتی 
، موسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات فنی 
  و مهندسی کشاورزي

  منابع مورد استفاده

  پیوست ها  

  برخی تعاریف مورد نیاز-1پیوست  سعید سعادت، محمد حسین کریمی
  گردش کار دریافت نشان حدمجاز -2پیوست

با تاکید بر تولیدات ) ICM(روشهاي مدیریت تلفیقی محصوالت-3پیوست  شهرام امیدواري
  محصوالت گواهی شده

براي استفاده در ) کود،بذر و سم(فهرست مواد ونهاده هاي مجاز  -4پیوست  تحقیقات گیاهپزشکیموسسه تحقیقات خاك و آب،موسسه 
  محصوالت گواهی شده

  روشهاي تجزیه خاك،آب،گیاه،کود و آفت کش -5پیوست  وحیده مهدوي، حامد رضایی
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