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 گندم آبي -1

 هقدهه

گٌذم يني اص هحلَالت هْن ٍ اػتشاتظيل دس مـبٍسصي ايشاى اػت. ٍجَد ؿشايظ آة ٍ َّايي ػجت گشديذُ اػتت   

مِ دس غبلت اػتبى ّبي مـَس ػغح ٍػيؼي اص اساضي قبثل مـت ثِ ايي هحلَل اختلبف يبثذ. ثب ٍجَد ايتي هيتبًنيي   

تي دس ّنتبس اػت مِ ثِ ًظش هي سػذ يني اص ػلل هْن ايي ػولنشد پتبييي هتتب ش اص    2/3دس مـَس حذٍد ػولنشد گٌذم 

  دس تَليذ ايي هحلَل صساػي هي ثبؿذ.ٍسصي  خبكػذم مبسثشد سٍؽ ّبي كحيح 

 

 آهاده سازي زهين اصول كلي

 هي ثبيؼت ثِ ًنبت صيش سا هَسد تَجِ قشاس داد:ٍسصي  خبكدس ػوليبت 

ضتشٍست داسد متِ ؿتخن صهتيي حتذاقل      ثِ ًـؼت خبك پغ اص هشحلِ سٍيؾ حؼبػيت ؿذيذ داؿتِ  ثٌبثشايي ( گٌذم 1

 يل هبُ صٍدتش اص مبؿت اًجبم ؿَد.

 ػبًتي هتش هي ثبؿذ. 20( هٌبػت تشيي ػوق ؿخن ثشاي گٌذم حذٍد 2

ػتت ثبؿتذ. ثتشاي ايتي هٌظتَس      ( صهيي هَسد مـت گٌذم پغ اص اًجبم ػوليبت تْيِ ثؼتش ثزس ثبيذ داساي داًتِ ثٌتذي هٌب  3

صهبًي اًجبم داد مِ سعَثتت صهتيي دس حتذ هٌبػتت ٍ گتبٍسٍ ثبؿتذ. دس غيتش ايتي         الوقذٍس  سا حتيثبيذ ػوليبت ؿخن  هي

  بًَي ثيـتشي ثشاي ًشم مشدى آًْب الصم اػت.ٍسصي  خبككَست ملَخ ّبي ثضسه ايجبد هي ؿًَذ مِ 

صساػت گٌذم ٍاسد هي مٌٌتذ دس ثختؾ ّتبيي اص هضسػتِ متِ آة       ( آة سامذ ٍ صهيٌْبي صّذاس آػيت ّبي ؿذيذي ث4ِ

سامذ دس آًْب جوغ هي ؿَد  هَاد غزايي خبك ؿؼتِ ؿذُ ٍ فقش اصت دس فلل ثْبس هـبّذُ هي ؿَد ّوچٌتيي دس عتَل   

صهؼتبى تجوغ آة ثشف ٍ ثبساى دس ايي ًقبط هَجت اؿجبع خبك  خفني ٍ پَػيذگي سيـِ ٍ متبّؾ ؿتذيذ هحلتَل    

 ثشايي تؼغيح صهيي ٍ مـيذى لَلش يب هبلِ دس صساػت گٌذم ضشٍسي اػت.. ثٌبهي گشدد

 

 اوليهورزي  خاك

ػبًتي هتش اقذام ثِ ؿخن جْتت ثشگشداًتذى ٍ ّوچٌتيي     20ثب اػتفبدُ اص گبٍآّي پغ اص گبٍسٍؿذى صهيي ثِ ػوق حذٍد 

غ اص هشحلتِ سٍيتؾ حؼبػتيت    ثِ صيش خبك ثشدى ثقبيبي گيبّي هي ًوبيين. ثب تَجِ ثِ ايٌنِ گٌذم ثِ ًـؼتت ختبك پت   

ؿذيذ داسد لزا ضشٍسي اػت مِ ػوليبت ؿخن حذٍد ينوبُ قجل اص مبؿت اًجبم گيشد. ثب تَجِ ثِ ػوق  بثتت ؿتخن دس   

ػبلْبي هتَالي ٍ ًيض ثِ دليل تشدد هبؿيي آالت ثتذسيج اليِ ػخت تحتبًي دس خبك تـنيل هي گتشدد  لتزا دس كتَست    

ػتبل ينجتبس ثتب تـتخيق      4يتب  3اليِ ّب  اػتفبدُ اص ػبة ػَيلش) صيشؿني( ّتش  ضشٍست ثشاي سفغ ايي هـنل ٍ ؿنؼتي 

 مبسؿٌبػبى ٍاحذ هٌْذػي صساػي ٍ يب خبك ٍ آة هٌغقِ تَكيِ هي گشدد.
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 ثانويهورزي  خاك

 بًَيِ  ايجبد ثؼتش هٌبػت قجل اص اًجبم ػوليبت مبؿت ثَدُ تب ثزس دس خبك هٌبػت قشاس گشفتتِ  ٍسصي  خبكًتيجِ اًجبم 

تَاًذ آة ٍ هَاد غزايي سا جْت جَاًِ صًي ٍ سؿذًٍوَ ثِ خَثي جزة ًوبيذ. دس ايي هشحلِ اػتفبدُ اص دًجبلِ ثٌذّبي ٍ ث

 ديؼل ٍ لَلش جْت ًشم مشدى ٍ تؼغيح خبك تَكيِ هي ؿَد.

ثب گبٍآّي قلوي) چيضل( ٍ ثب گبٍآّي ثشگشداًذاس ثتِ كتَست   ٍسصي  خبكگٌذم  -: دس ػيؼتن صساػي آيؾگندم-آيش

ػبًتي هتش ثشاي هجبسصُ ثب ػلت  ّتبي ّتشص دس     10ػبل دس هيبى دس فلل پبييض ٍ ػپغ اػتفبدُ اص پٌجِ غبصي ثِ ػوق  يل

ثْبس ٍ دس هشحلِ آخش اػتفبدُ هجذد اص پٌجِ غبصي دس اٍاػظ تبثؼتبى ثشاي مٌتشل ػل  ّبي ّشص دٍثبسُ سٍييذُ هٌبػتت  

 هي ثبؿذ.

ػبًتي هتش ٍ ديؼل صًي  20-25آّي ثشگشداًذاس ثؼذ اص ثبسًذگي ثِ ػوق دس اٍلَيت اٍل ؿخن ثب گبٍگندم:  -حبوبات

ػبًتي هتش ٍ ػپغ اػتفبدُ اص هبلِ ثؼذ اص ثشداؿت حجَثبت  8-10ثؼذ اص آى ٍ دس اٍلَيت دٍم ؿخن ثب پٌجِ غبصي ثِ ػوق 

 تَكيِ هي ؿَد.

 عوق و روش كاشت

ِ هَجت گٌذم مبؿت ػويق  ٍس هتي ؿتَد متِ ػتجت متبّؾ ػولنتشد       ثتبس  ّتبي  مبّؾ دسكذ ػجض ٍ مبّؾ تؼذاد پٌجت

اػتتفبدُ اص خغتي مبسّتبي غت ت      ػبًتي هتتش اػتت.   4-6تشيي ػوق مبؿت ثزس گٌذم دس هٌبعق هؼتذل  ؿَد. هٌبػت هي

اػتفبدُ اص دػتنبُ ّبي ثزسمبس) خغي مبس( غ ت ثب ؿتيبسثبصمي   .تَاًذ ػوق هٌبػت ٍ ينٌَاخت ثزٍس سا تبهيي ًوبيذ هي

 مبسّبي ثب ؿيبسثبصمي ثيلچِ اي اػت. ديؼني ثْتش اص خغي 

فَاكل خغَط ٍ ػشم پـتِ ّب دس صساػت آثي تبثغ ثبفت ٍ جٌغ خبك اػت. دس اساضي ػجل ػشم پـتِ ّب موتش ٍ 

ػتبًتيوتش   60دس اساضي ػٌنيي ػشم پـتِ ّب هي تَاًذ افضايؾ يبثذ. دس خبك ّبي ثب ثبفت هتَػظ فبكلِ دٍ فبسٍ اص ّن 

ػتبًتيوتش   15-18ػبًتيوتش تَكيِ هي گشدد. ثذيي تشتيت سٍي ّش پـتِ ػِ خظ ثتِ فبكتلِ    18-20ٍ فبكلِ خغَط اص ّن 

مـت خَاّذ ؿذ. ثْتشيي سٍؽ مبؿت  مـت ثب خغي مبس اػت  صيشا ثذيي عشيق هي تَاى ثتزس سا دس ػوتق  فبكتلِ ٍ    

 سػبًذ.هحل هٌبػت قشاس داد  تب ثب تٌظين فبكلِ ثيي ثَتِ ّب سقبثت ثيي آًْب سا ثِ حذاقل 

دس هٌبعقي مِ خغش فشػبيؾ ٍجَد ًذاسد ٍ ثؼتش ثزس كبف ٍ هؼتغح اػتت اػتتفبدُ اص خغتي مبسّتبي ػتغحي متبس)         

ػبًتي هتش( ٍ دس صهيي ّبي ػخت ٍ ؿتيت داس ٍ ثؼتتشي متِ     5ػبًتي هتش ٍ ػوق مبؿت حذٍد  12-15فبكلِ سدي  ّب 

ػبًتي هتتش ٍ ػوتق    17-20ويق مبس) فبكلِ سدي  ّب آهبدُ ػبصي صهيي خَة اًجبم ًنشفتِ اػت اػتفبدُ اص خغي مبس ػ

 ػبًتي هتش( تَكيِ هي ؿَد. 4-6مبؿت 
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 گندم دين -2

تطَر ملي  ؿَد.   هَجت ثْجَد ػولنشد ايي هحلَل صساػي هيگٌذم ٍرسي در تَليذ صحيح خاكمارتزد رٍش ّاي 

 اٍلَيت استفادُ اس ادٍات ضخن در هٌاطق دين تِ ضزح سيز هي تاضذ: 

 : ضخن تا گاٍآّي قلوي    اولاولويت 

 : ضخن تا گاٍآّي تطقاتي عوَدي)ديسل يل راِّ يا عوَدي(    اولويت دوم

 : ضخن تا گاٍآّي تطقاتي استاًذارد    اولويت سوم 

 : ضخن تا گاٍآّي تزگزداًذار اولويت چهارم

 غالت  -آيش

س تزداضت گٌذم سهاًي مِ خاك ًسثتاً خطل ساًتي هتز تعذ ا 52-52: ضخن تا گاٍآّي قلوي تِ عوق خاك ورسي اوليه

 تاضذ.

: تِ هٌظَر مٌتزل علف ّاي ّزس ٍ جلَگيزي اس تثخيز در تْار قثل اس گل دّي پاييش استفادُ اس پٌجهِ  خاك ورسي ثانويه

ساًتي هتز تزاي هثارسُ تا علف ّاي ّزس در تْار ٍ در هزحلهِ آخهز اسهتفادُ هجهذد اس پٌجهِ غهاسي در        02غاسي تِ عوق 

ٍاسط تاتستاى تزاي مٌتزل علف ّاي ّزس دٍتارُ رٍييذُ هٌاسة هي تاضذ. تعذاد استفادُ اس پٌجِ غاسي تهزاي هثهارسُ تها    ا

 علف ّاي ّزس تِ تزامن علف ّزس ٍ ضزايط هشرعِ تستگي دارد.

 

 غالت -حبوبات

 ساًتي هتزتا ديسل تعذ اس تزداضت حثَتات 52: ضخن تا گاٍآّي قلوي تِ عوق حذامثز اولويت اول

 ساًتي هتز يا تا هالِ قثل اس ماضت گٌذم 8-02: استفادُ اس پٌجِ غاسي تِ عوق اولويت دوم

 جام ضَد.در هٌاطقي مِ تٌاتز تَصيِ ٍ آسهَى خاك ًياس تِ سيزضنٌي دار قثل اس عوليات ضخن تايذ سيزضنٌي اً: تبصزه

 
 روش كاشت) عمق فاصله بذور و نوع بذركار(

ماضت عويق هَجة ماّص درصذ سثش ٍ ماّص تعذاد پٌجِ ّاي تارٍر هي ضَد مِ سثة مهاّص عولنهزد ههي ضهَد.     

ساًتي هتز است استفادُ اس دستگاُ ّاي تذرمار) خطي مار(  4-6هٌاسة تزيت عوق ماضت تذر گٌذم در هٌاطق سزدسيز 

اسمي ديسني تْتز اس خطي مارّاي تا ضيار تاسمي تيلچِ اي است. هٌاطقي مِ خطز فزسايص ٍجَد ًذارد غالت تا سيار ت

ساًتي هتز عوق ماضهت   05-02ٍ تستز تذر صاف ٍ هسطح است استفادُ اس خطي مارّاي سطحي مار) فاصلِ رديف ّا 

هيي خَب اًجام ًگزفتِ است اسهتفادُ  ساًتي هتز( ٍ در سهيي ّاي سخت ٍ ضية دار ٍ تستزي مِ آهادُ ساسي س 2حذٍد 

 ساًتي هتز( تَصيِ هي ضَد. 4-6ساًتي هتز ٍ عوق مطت  01-52اس خطي مار عويق مار) فاصلِ رديف ّا 
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 جديدايده هاي 

 

 هقدهه

حتبلي متِ اهتشٍصُ مبسؿٌبػتبى      سا تـتنيل هتي دٌّتذ  دس   ٍسصي  ختبك ػوليبت رمشؿتذُ دس ثتبال سٍؽ هتتذاٍل              

ؿٌبػي ٍ خبك ؿٌبػي ػقيذُ داسًذ متِ اجتشاي دايوتي ايتي سٍؽ صيتبدُ سٍي دس ػوليتبت        ـبٍسصي  گيبُبي مّ هبؿيي

جوله كن ص حفتبتتي )ا ٍسصي  خبكٍ اص ايي سٍ دس ػبل ّبي اخيش سٍؽ ّبي  اػت ٍ ًتبيج ًبهغلَة داسدٍسصي  خبك

اػتت. چٌتيي   هتَسد تَجتِ قتشاس گشفتتِ      (كاشت -نواري و ورزورزي  خاكورزي، بي خاك ورزي،  خاك

هذ آسٍؽ ّبيي هي تَاًذ ػجت مبّؾ هلشف اًشطي هنبًيني ٍ مبس هَسدًيبص  ثِ حذاقل سػبًذى تؼذاد دفؼبت سفت ٍ 

هبؿيي ثش سٍي خبك  مبّؾ فشػبيؾ ٍ رخيشُ سعَثت خبك ؿَد. ثب ايي حبل اجشاي ايتي سٍؽ ّتب هونتي اػتت ثتِ      

    ّبي ّشص هؼبيل جذيذي ثَجَد آٍسد.  آفبت گيبّي ٍ مٌتشل ػلٍيظُ دس استجبط ثب ثقبيبي گيبّي

 يافته هاي تحقيقاتي

  سطحيورزي  خاك

ػغحي دس مـت گٌذم آثي دس چٌذ ًقغِ مـَس ؿبهل گشگبى  مشج  هـْذ  دصفَل  ؿتيشاص  ٍسصي  خبكثشسػي اهنبى 

سٍؽ  ػتغحي ٍ دػتتيبثي ثتِ هٌبػتت تتشيي     ٍسصي  خبكحفبتتي اص عشيق ٍسصي  خبكٍ تجشيض ثِ هٌظَس اسصيبثي ػيؼتن 

ؿخن ثب گبٍاّي ثشگشداًتذاس ثتِ ػوتق     -1ػجبست ثَدًذ اص: ٍسصي  خبكاًجبم پزيشفت. مِ دس آى دٍ سٍؽ ٍسصي  خبك

 -2(. سٍؽ هشػتَم )ػتبًتيوتش ث فبكتلِ ثؼتذ اص جوتغ آٍسي متبُ ٍ ملتؾ       6-8ػبًتيوتش ٍ ديؼل صدى ثتِ ػوتق    25-20

هشػَم(. ًتبيج ػِ ػبلِ عشح ًـتبى داد اگتش چتِ    ي ٍسص خبكػبًتيوتش ٍ ّشع دًذاًِ هيخي) 12-15ديؼل صدى ثِ ػوق 

ػغحي موي ثشتشي داسد اهب ايتي اختت ف هؼٌتي داس ًجتَد. ثتب      ٍسصي  خبكهشػَم اص ًظش ػولنشد ًؼجت ثِ ٍسصي  خبك

تَجِ ثب ًتبيج ثذػت آهذُ ٍ ثب تَجِ ثِ هحذٍديت فشكت اجشاي ػوليبت صساػي دس ثيـتش هٌبعق مـَس ٍ ػتبيش هضايتبي   

غحي اص قجيل مبّؾ تتشامن ختبمغ حفتق ثقبيتبي گيتبّي دس ػتغح هضسػتِ ٍ دس ًتيجتِ متبّؾ تجخيتش            ػٍسصي  خبك

  هشػَم هي ثبؿذ. ٍسصي  خبكػغحي)ديؼل+ ّشع دًذاًِ هيخي( جبينضيي هٌبػجي ثشاي ٍسصي  خبك

   گندم-تناوب ذرت

ى داساة ثتب هتَػتظ ثبسًتذگي    ثش ػولنشد گٌذم دس تٌبٍة ثب رست دس اػتبى فبسع / ؿْشػتبٍسصي  خبكا ش ػيؼتن ّبي 

هيلي هتش دس خبك لَهي سػتي هتَسد هغبلؼتِ قتشاس گشفتت. ًتتبيج ًـتبى داد متِ اػتتفبدُ اص ػتبقِ ختشدمي قجتل اص              350

ثتِ  ٍسصي  خبكهشػَم)ؿخن ثب گبٍآّي ثشگشداًذاس+ ديؼل( ثيـتشيي ػولنشد گٌذم سا دس ثيي سٍؽ ّبي ٍسصي  خبك

 خَد اختلبف داد.
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 پيشنهادات

هشػَم ٍ ػغحي ٍسصي  خبكاص ًظش ػولنشد هحلَل اخت ف چٌذاًي ثيي دٍ ؿيَُ يج ثذػت آهذُ اص تحقيقبت عجق ًتب

ػغحي ثَػيلِ ديؼل ثِ ػٌَاى جبينضيي سٍؽ هشػَم)ؿخن ثب گبٍآّي ثشگشداًذاس+ ٍسصي  خبكٍجَد ًذاسد. ثٌبثشايي 

 آيؾ تَكيِ هي گشدد.-ثي دس تٌبٍة گٌذمآديؼل( دس مـت 

دمي جْت خشدمشدى ػبقِ ّبي رست قجل اص اجشاي ؿخن ثِ ٍػيلِ گتبٍآى ثشگشداًتذاس جْتت مـتت     مبسثشد ػبقِ خش

 گٌذم دس تٌبٍة ثب رست دس هٌغقِ داساة ٍ هٌبعق هـبثِ ثب آى تَكيِ هي گشدد.

هشػَم)ؿخن ثتب گتبٍآّي ثشگشداًتذاس+ ديؼتل( ٍدس ؿتشايظ ديتن       ٍسصي  خبكي ػيؼتن صيشؿنٌي+ دس مـت گٌذم اث

ػغحي ثَػيلِ ديؼل ثِ هٌظَس مـت گٌتذم دس ؿْشػتتبى گٌجتذ ٍ هٌتبعق     ٍسصي  خبكاػتفبدُ اص ػيؼتن ثذٍى آثيبسي  

 هـبثِ ثب آى اقلين ٍ هـخلبت خبك تَكيِ هي گشدد.

ثتِ هٌظتَس ػوليتبت تْيتِ        عجق ًتبيج ثذػت اهذُ دس هٌغقِ ّوذاى ٍ هٌبعق هـبثِ ثب اى اص ًظش اقلين ٍ خلَكيبت خبك

اص ثشداؿت چغٌذسقٌذ اػتفبدُ اص ديؼل تَكيِ هي ؿَد. ثِ ػجبست دينش ضشٍست ًتذاسد متِ   صهيي ٍ مبؿت گٌذم پغ 

  هضسػِ ثَػيلِ گبٍآّي ؿخن صدُ ؿَد.

 

 زيرشكني

ػتبل ينجتبس اًجتبم     3-5ثب تَجِ ثِ ثشخي تحقيقبت اًجبم ؿذُ دس داخل ٍ خبسج مـَس  اجتشاي ػوليتبت صيشؿتني ّتش     

دسكتذ  دس هٌغقتِ صسقتبى فتبسع  ًتِ تٌْتب ّضيٌتِ         8/3ؽ هحلَل گٌذم دس حذٍد ثب تَجِ ثِ افضاهيـَد. لزا اص اقتلبدي 

ػتبل ثؼتذ هَجتت     5تتب   3ػوليبت صيشؿني دس ػبل اٍل تبهيي ؿذُ اػت  ثْجَد ؿشايظ فيضيني خبك سا ًيتض تتب حتذٍد    

صيشؿتني دس   لزا اػتفبدُ اص صيشؿني دس ايي هٌغقِ تَكيِ هي گشدد. ّوچٌيي ثب تَجتِ ثتِ ايٌنتِ ػوليتبت    گشديذُ اػت. 

دس ٍسصي  ختبك ػبًتيوتش ًيبص ثِ تشامتَس ثب قذست موتشي داسد پيـٌْبد هي گتشدد جْتت اجتشاي ػوليتبت      30-35ػوق 

گشدد. الجتِ ٍجَد اليِ هتشامن ػبًتيوتش+ گبٍآّي ثشگشداًذاس اػتفبدُ  30-35هضاسع هتشامن اص ػوليبت صيشؿني ثِ ػوق 

ُ اص گبٍآّي ثشگشداًذاس دس ػوق  بثت اػت مِ هٌجش ثِ ايجبد اليِ ػخت ؿخن دس ايي ػوق ػوذتبً ثذليل اػتوشاس اػتفبد

 ػغحي تب حذ صيبدي هشتفغ گشدد.ٍسصي  خبكهي گشدد. ايي اهش ثب ثنبسگيشي سٍؽ ّبي 

ًنتِ هْن ايي اػت مِ قجل اص اًجبم ػوليبت صيشؿنٌي ثبيؼتي ٍجَد اليِ ػخت ٍػوق آى تَػتظ مبسؿٌبػتبى هـتخق    

ًِ تٌْتب هَجتت افتضايؾ ػولنتشد ًخَاّتذ ؿتذ ثلنتِ        دينش سػبيت ؿَد  دس غيش ايٌلَست صيشؿنٌي  ؿَد ٍ هَاسد فٌي

 هوني اػت ضوي افضايؾ ّضيٌِ ّب  هَجت مبّؾ ػولنشد ٍ دسآهذ ؿَد.

 


