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مقدمه سند
سازمان هواشناسی کشور هماهنگ با ساختار تشکیالتی سازمان جهانی هواشناسی) ،(WMOاز ابتدا اصلی ترین نهاد
متولی اجرایی هواشناسی کشاورزی بوده است.بر همین اساس سازمان هواشناسی ،سامانه تهک را که رویکرد نوین
سازمان در تبدیل داده ها و پیش بینی های جوی خام به توصیه ها و دستورالعمل های کاربردی می باشد راه اندازی
کرده است.در سامانه تهک یکی از گروه های اصلی کاربران نهایی،کشاورزان و تولید کنندگان مواد غذایی می
باشند.دستورالعمل و توصیه های ارسالی به کاربران می بایست دارای پشتوانه علمی،فنی و اجرایی کافی باشد.بنابراین
تهیه مستندات جامع و کافی در ارتیاط با تولید داده و محصول مناسب برای کاربران بخش کشاورزی امری اجتناب
ناپذیر است .اگرچه در حال حاضر بخشی از توصیه های هواشناسی کشاورزی به صورت شفاهی ،غیر مستند و سینه
به سینه در سازمان هواشناسی منتقل می شود ولیکن در صورت تعلل در امر مستند سازی ممکن است بخش های قابل
توجهی از مردم و سازمان های مربوطه از این دانش محروم شوند.در عین حال برای پیاده سازی نسخه های خودکار
سامانه تهک ،اسناد هواشناسی کشاورزی محصول ،مبنای اصلی الگوریتم های صدور توصیه در نرم افزار خواهد بود.به
طور کلی در سند یک محصول کشاورزی ،ضمن ارائه نحوه و نوع وابستگی آن محصول به شرایط آب و هوایی،
راهکار های پیشنهادی ممکن برای تولید کنندگان در مواجهه با شرایط آب و هوایی مختلف جهت کاهش خسارت و
افزایش بهره وری ارائه می شود.

1

بخش فنی
 -2مشخصه های جغرافیایی و تحلیل وضعیت اقلیمی استان خراسان شمالی
استان خراسان شمالی با مساحتی حدود  21129کیلومتر مربع از  1شهرستان بجنورد (مرکز استان) ،شیروان ،اسفراین،
مانه و سملقان ،راز وجرگالن ،جاجرم ،فاروج و گرمه تشکیل شدهاست .این استان از نظر موقعیت جغرافیایی؛ از شمال
با کشور ترکمنستان ،از شرق و جنوب با استان خراسان رضوی ،از جنوب غربی با استان سمنان و از غرب با استان
گلستان هممرز است.
خراسان شمالی از نظر ناهمواریها به دو قسمت نواحی کوهستانی و پست و هموار تقسیم میشود.مرتفعترین نقطه
آن قله شاه جهان در رشته کوههای آالداغ  3611متر و پستترین نقطه آن در روستای تازه یاب در قسمت خروجی
رودخانه اترک با ارتفاع  466متر از سطح دریا قرار دارد .ارتفاع متوسط استان  1326متر از سطح دریا میباشد.رودخانه
های مهم استان عبارتند از:رودخانه اترک به طول  131کیلومتر،کال شور جاجرم به طول  366کیلومتر،آب خرتوت به
طول  21کیلومتر- ،شیرین دره به طول  46کیلومتر،رودخانه میانسو به طول  13کیلومتر ،رودخانه کولون قلعه (کولوک
قلعه) که از ارتفاعات خاوری غالمان سرچشه میگیرد ،در  26کیلومتری باختر غالمان با ریزآبه دیگری آمیخته و بخشی
از نوار مرزی بین المللی ایران و ترکمنستان را تشکیل میدهند و از این نقطه به بعد به رود سومبار شهرت دارد.
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1

آب و هوای این استان متنوع ولی در مجموع معتدل کوهستانی است که رشته کوه کپه داغ در قسمت شمالی و کوه
های آالداغ و شاه جهان در جنوب استان دشت های مرکزی را احاطه نموده اند که زمینه بسیار مناسبی برای کشاورزی
و دامپروری  ،تولید میوه در این استان ایجاد شده است.وجود رودخانه دائمی و پرآب شرق ایران اترک و سرشاخ های
متعدد آن و چشمه سارهای این استان و احداث چهار سد بزرگ به نام های بیدو از اسفراین و شورک و بارزوی
شیروان و شیرین دره مانه و سملقان در تامین منابع آب این استان اهمیت ویژه ای دارند .میزان بارندگی در این استان
در نواحی مختلف 266تا  166میلی متر متغییر است.تنوع اقلیم های مختلف در استان خراسان شمالی به دلیل وجود
کوهستان ها و جنگل ها و مراتع وسیع و منابع آب سرشار بسیار چشمگیر می باشد.
(موسوی بجنوردی)1394،
شکل :1نقشه استان خراسان شمالی
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3.0

-5.0

-8.2

-14.4

-25.0

-21.0

-15.2
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8.3

3.5

-0.8
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40.0

41.5
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35.2

30.0
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20.6

23.4

29.0

حداکثر
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میانگین

18.0

23.4

29.0

32.3

32.5

29.6

23.2

16.5

9.9

7.3

7.0

11.4

دمای
حداکثر
میانگین

11.5

16.6

21.6

24.9

24.9

21.8

15.8

10.0

4.6

2.0

1.8

5.8

دما
میانگین

60

64

49

45

43

45

54

65

71

71

72

69

رطوبت
میانگین

38.2

35.3

15.5

6.6

7.8

7.9

10.7

23.0

23.5

19.6

31.3

36.6

مجموع
بارش
ماهانه
3

میانگین

0

0

0

0

0

1

7

18

23

23

15

تعداد
روز
های
یخبندان
میانگین

17

17

16

14

15

14

بیشینه
باد

3

15

15

15

16

17
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-3.6

4.0

11.6

تیر
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13.5

15.1

شهریور
7.8

مهر
2.7

آبان
-5.0

آذر

دی

بهمن

12.8

13.0

16.3

اسفند
-7.7

حداقل
مطلق
میانگین

8.1

13.7

18.4

21.3

17.8

21.1

12.4

5.9

0.2
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-1.0

2.9
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41.0
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20.0

30.0
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میانگین

21.2

27.6

33.0

35.8

32.1

35.5

26.1
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9.9

7.4

8.9

14.7

دمای
حداکثر
میانگین

15.2

21.4

26.7

29.6

29.3

25.7

19.8

12.3

5.1

2.2

4.0

9.1

44

39

33

32

31

34

40

48

61

63

62

52

21.4

17.3

7.0

6.2

1.1

3.0

4.0

6.6

15.6

6.7

19.0

19.0

دما
میانگین
رطوبت
میانگین
مجموع
بارش
ماهانه
1

میانگین

0

0

0

0

0

0

2

13

22

18

7

تعداد
روز های
یخبندان
میانگین

20

21

21

22

18

19

بیشینه
باد

4

18

20

16

17

18

21
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فرورد

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

ین
دمای

-8.5

-0.1

4.4

8.3

0.0

3.4

-2.0

-4.3

-15.4

-22.5

-23.0

-21.4

حداقل
مطلق
میانگین

8.9

4.4

12.6

15.5

14.7

11.5

7.6

1.5

-1.2

-4.9

-3.5

-0.2

دمای
حداقل
دمای

32.0

35.4

38.9

41.2

41.5

37.6

35.6

29.5

31.7

24.4

20.0

29.7

حداکثر
مطلق
میانگین

18.0

24.0

30.5

33.6

33.2

29.3

24.0

16.1

9.6

6.8

7.6

12.2

دمای
حداکثر
میانگین

11.0

16.4

21.9

25.4

24.6

20.6

15.8

9.1

3.9

0.6

1.7

5.7

دما
میانگین

61

66

45

35

32

39

47

60

72

73

74

71

رطوبت
میانگین

40.4

35.7

13.8

8.1

2.1

5.3

7.2

18.7

24.7

14.0

30.7

41.3

مجموع
بارش
ماهانه
میانگین

0

3

0

0

0

0

1

10

17

23

23

15

تعداد
روز های
یخبندان
میانگین

13

12

14

11

11

12

بیشینه
باد

5

13

11

10

10

11

13
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دمای

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

-9.5

-0.1

-0.1

1.0

0.0

1.4

-2.0

-8.2

-18.5

-22.0

-25.2

-16.7

حداقل
مطلق
میانگین

3.8

9.0

12.6

16.4

15.4

12.1

7.4

2.2

-2.9

-6.2

-4.4

-0.4

دمای
حداقل
دمای

32.7

36.2

40.1

41.1

41.1

39.0

35.3

30.2

22.7

19.4

20.0

28.7

حداکثر
مطلق
میانگین

18.4

25.0

30.1

34.1

33.9

30.6

24.3

17.1

8.9

6.3

7.6

13.2

دمای
حداکثر
میانگین

11.0

17.0

21.7

25.7

25.1

21.6

15.8

9.3

2.5

-0.5

1.3

6.1

دما
میانگین

64

68

48

38

36

38

50

65

80

80

80

74

رطوبت
میانگین

37.2

30.5

16.1

8.7

4.6

3.3

6.4

21.5

22.1

12.4

26.7

36.3

مجموع
بارش
ماهانه
5

میانگین

0

0

0

0

0

1

11

23

27

26

16

تعداد
روز
های
یخبندان
میانگین

14

15

15

14

13

13

بیشینه
باد

6

13

14

12

12

13

15

جدول:1تحلیل ماهانه پارامتر های اقلیمی ایستگاه مانه ( 11ساله)
فروردین
دمای

اردیبهشت
2.0

-3.6

خرداد
8.2

تیر

مرداد

12.2

11.8

شهریور
6.8

مهر
1.7

آبان
-4.0

آذر

دی

بهمن

اسفند

-18.4

-16.6

-15.8

-11.8

حداقل
مطلق
میانگین

11.7

7.0

16.3

19.6

16.4

19.4

11.4

6.4

1.7

-0.8

-0.1

3.2

دمای
حداقل
دمای

38.2

32.6

42.9

44.6

40.2

43.5

37.3

35.1

23.2

22.2

21.3

29.8

حداکثر
مطلق
میانگین

25.2

19.7

32.0

35.2

31.9

35.2

25.8

18.5

11.5

9.8

10.2

14.5

دمای
حداکثر
میانگین

18.4

13.4

24.2

27.4

24.1

27.3

18.6

12.4

6.6

4.4

5.1

8.9

دما
61

میانگین

59

42

39

38

35

48

58

66

63

65

63

رطوبت
میانگین

39.5

49.0

11.9

9.6

4.0

4.6

12.1

21.1

30.5

18.7

46.0

39.2

مجموع
بارش
ماهانه
1

میانگین

0

0

0

0

0

0

1

10

17

14

6

تعداد
روز های
یخبندان
میانگین

16

14

13

14

13

13

بیشینه باد

7

13

15

16

17

19

19

جدول :6تحلیل ماهانه پارامتر های اقلیمی ایستگاه اسفراین ( 11ساله)

دمای

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

-6.0

1.8

8.8

13.4

10.0

4.8

-0.5

-6.6

-13.9

-15.6

-17.6

-10.6

حداقل
مطلق
میانگین

6.9

12.3

17.3

20.9

19.9

15.4

10.0

4.2

-0.7

-3.8

-2.1

2.0

دمای
حداقل
دمای

32.9

36.0

40.0

41.5

42.3

38.9

35.4

29.6

20.4

17.4

21.0

28.2

حداکثر
مطلق
میانگین

19.9

26.3

32.1

34.9

34.5

31.0

25.4

17.3

9.7

7.2

8.4

13.8

دمای
حداکثر
میانگین

13.4

19.3

24.7

28.0

27.2

23.3

17.7

10.7

4.4

1.6

3.1

7.9

دما
میانگین

44

50

33

28

27

32

40

52

64

64

63

55

رطوبت
میانگین

41.2

25.0

9.9

2.9

0.6

3.7

5.8

19.7

18.1

12.8

36.0

18.7

مجموع
بارش
ماهانه
1

میانگین

0

0

0

0

0

0

5

18

24

21

10

تعداد
روز
های
یخبندان
میانگین

13

13

14

14

13

13

بیشینه
باد

8

11

11

11

10

11

12

شکل:2نقشه پراکنش بارش در استان خراسان شمالی

-4معرفی محصول
 2-4تاریخچه و مناطق کشت محصول در جهان،ایران و استان
گندم جزء اولین گیاهان زراعی میباشد که اهلی شده و توسط انسان کشت گردیده است .تاریخچه اهلی کردن
گندم احتماالً به  12666تا  11666سال قبل از میالد برمیگردد.از حفاریهای باستان شناسی چنین استنباط میشود که
منشأ کشت گندم های کنونی در سوریه و فلسطین یا کمی دورتر به سمت شمال در امتداد بخش جنوبی آناتولی
بودهاست .کشت گندم از فلسطین به مصر و از شمال بینالنهرین به ایران گسترش یافت.در ایران گندم نان برای
نخستین بار تکامل یافت .گندم نان از ایران به همه سو( جنوب بینالنهرین ،اروپا،هندوستان ،ترکمنستان ،چین و جنوب
روسیه) گسترش یافت.
در حدود پنج هزار سال پیش از میالد مردم غارنشین فالت ایران بر اثر تغییراتی که از لحاظ آب و هوا و تشکیل مزارع
و چمنزارها به وجود آمد به دشتها روی آوردند و زندگی تازهای را آغاز کردند و در تمدن آنها نسبت به دورانهای
پیشین پیشرفت بیشتری دیده شد .قدیمیترین مردم دشتنشین ،مردم محل سیلک نزدیک کاشان بودند که آثار زندگی
ایشان را در آنجا به دست آوردهاند .تحقیقاتی که در محل مزبور انجام گرفتهاست نشان میدهد که مردم فالت ایران
به امر کشاورزی پرداختند و حیوانات اهلی را نیز پرورش دادند .در هزاره چهارم پیش از میالد مردم دشتنشین فالت
ایران در کار زندگی پیشرفت بیشتری کردند.در این دوره تجارت نیز رو به پیشرفت نهاد .اما دادوستد بیشتر مربوط به
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محصوالت کشاورزی مانند گندم و جو بود.تاریخچه تحقیقات گندم در ایران از اواخر سال  1369شروع می شود که
آزمایشهای مقدماتی غالت و ازدیاد بذر در مزارع آزمایشی باغ فردوس دانشکده کشاورزی کرج انجام شدند .بعد ها
در سال ،1314بنگاه اصالح و تهیه بذر در ایران در کرج تأسیس گردید که در آن نسبت به تهیه واریتههای مختلف
گندم مناسب با آب و هوای مناطق معتدل و گرمسیر اقدام شد.از آن تاریخ تا به امروز تحقیقات و اقدامات زیادی در
ایران و استان خراسان شمالی جهت اصالح بذر ها،مبارزه با آفات و  ...انجام شده که باعث افزایش بازده محصول
گندم در واحد سطح شده است.
گندم گیاهی است که به مقدار زیاد و درمساحت وسیعی از زمینهای کشاورزی دنیا و حتی در نواحی خشک کشت
گردیده و محصول کافی تولید می نماید.سطح زیر کشت گندم در دنیا در قرن بیست و یکم از  211تا  224میلیون
هکتار متغیر بوده است تولید این محصول در سال های اخیر با رشدی جهش گونه از  222میلیون تن دهه اول قرن
بیست و یکم به حدود  264میلیون تن در دهه دوم قرن بیست و یکم افزایش یافته است.در حال حاضر بزرگترین
کشور های تولید کننده گندم جهان شامل چین ( 126میلیون تن)،هندوستان ( 91میلیون تن)،روسیه ( 66میلیون تن) و
آمریکا ( 11میلیون تن) می باشد.سطح زیر کشت گندم در ایران در حدود پنج میلیون و هفتصد هزار هکتار می باشد
که در این بین سهم گندم آبی  2میلیون هکتار و گندم دیم سه میلیون  266هزار هکتار می باشد .در کشور ساالنه به
طور متوسط  12میلیون تن گندم تولید می شود که  1میلیون تن کشت آبی و  4میلیون تن آن کشت دیم است.استان
های خوزستان،گلستان و فارس از استان های پیشرو در تولید گندم ایران می باشند.متوسط عملکرد گندم آبی  3.1تن
در هکتار و گندم دیم یک تن در هکتار است و البته کشاورزان نمونه از یک هکتار  13تن گندم نیز برداشت کرده
اند.در استان خراسان شمالی کشت غالب گندم به صورت دیم می باشد.شهرستان های پیشرو در کشت گندم مانه و
سملقان،بجنورد و راز و جرگالن می باشند.بنا به استعالم از جهاد کشاورزی خراسان شمالی سطح زیر کشت گندم آبی
و دیم (به هکتار) در سال زراعی  91-92به تفکیک شهرستان های استان به شرح زیر می باشد:
جدول :2سطح زیر کشت گندم در شهرستان های استان خراسان شمالی
نام شهرستان

سطح زیر کشت گندم آبی

سطح زیر کشت گندم دیم

جمع

مانه و سملقان

11666

29666

42666

بجنورد

1166

19666

24166

شیروان

6266

11666

21266

فاروج

4166

16316

14116

اسفراین

6124

2416

1624

گرمه

1166

1166

3666

جاجرم

2166

466

2966

راز و جرگالن

2666

21666

23666

استان

42224

91666

146224
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 4-4اهمیت کشت محصول در جهان،ایران واستان خراسان شمالی
اهمیت اقتصادی گندم چه از نظر تولید و چه از نظر تغذیه در دنیا بیش از سایر محصوالت کشاورزی می باشد.حتی
در مناطقی که به علت متغیر بودن شرایط اقلیمی و یا خشکی محیط امکان تولید بسیاری از نباتات نباشد می توان
گندم تولید نمود .تولید گندم در دنیا در درجه اول برای تغذیه انسان و در درجه دوم برای تغذیه پرندگان  ،طیور،
حیوانات و مصارف صنعتی می باشد و به همین دلیل جزو محصوالت استراتژیک هر کشور به حساب می آید.همان
طور که اشاره شد منشا گندم کنونی از جنوب غربی آسیا بوده است و لیکن در حال حاضر بزرگترین کشور های
تولید کننده گندم جهان چین ،هندوستان،روسیه،و آمریکا می باشند.بخشی از گندم تولیدی کشورها برای مصرف یا
ذخیره سازی در خود کشور و بخشی از آن برای صادرات در نظر گرفته می شود.در حال حاضر ارزش صادرات گندم
در جهان در حدود  39میلیارد دالر برآورد شده است.کشور های آمریکا با ( 6.1میلیارد دالر)،روسیه با ( 1.19میلیارد
دالر)،کانادا با ( 1.1میلیارد دالر) و استرالیا با ( 4.2میلیارد دالر) از صادر کنندگان عمده این محصول استراتژیک به
شمار می روند.بزرگترین خریداران گندم در جهان کشورهای اندونزی ،مصر ،الجزایر ،ایتالیا و ژاپن می باشند.گندم
در ایران به عنوان کالی استراتژیک همواره مرد توجه مردم و مسئولین بوده است.در همه کشورها دولت ها برای اینکه
کشت و تولید محصوالت استراتژیک پایدار باشد فرآیند خرید تضمینی را مدنظر قرار می دهند تا کشاورز بتواند با
طیب خاطر و اطمینان کافی به کشت و تولید اقدام کنند.رتبه رشد تولید گندم در ایران در  66سال اخیر به طور متوسط
 3برابر شده است در حالیکه جمعیت ایران از  26میلیون به هشتاد میلیون افزایش یافته است و رشد  4برابری را
تجربه کرده است.صادرات،واردات یا خودکفایی گندم ایران در سال های اخیر وابسته به شرایط آب و هوایی و به
خصوص خشکسالی بر عمکرد گندم دیم بوده است.علی رغم تالش ها و پیشرفت های اخیر هنوز ایران نتوانسته
است به یک رشد پایدار در خصوص تولید گندم و خودکفایی آن دست یابد.همان طور که اشاره شد.همان طور که
اشاره شد ،براساس آمار سال  1392مجموع سطح زیر کشت گندم در استان در حدود  146224هکتار می باشد که
 99666هکتار آن دیم و  42224هکتار آن به صورت آبی می باشد.از این بین تعداد گندمکاران آبی استان در حدود
 12116نفر،و تعداد گندم کاران دیم در حدود  11366نفر تخمین زده شده است.میزان تولید محصول گندم در استان
خراسان شمالی در سال های متفاوت با توجه به شرایط جوی و عوامل محیطی (خشکسالی،سرمازدگی،تگرگ و )...
متفاوت می باشد و لیکن به طور میانگین میزان تولید در سال در حدود  216هزار تن می باشد.بنا به نظر کارشناسان
جهاد کشاورزی خراسان شمالی حجم گردش مالی گندم در استان خراسان شمالی به صورت زیر تخمین زده می شود:
(سیصد و بیست و پنج میلیارد تومان) (=321666666666تومان قیمت هر کیلو)216666*1666*1366
به طور کلی می توان دالیل زیر را جهت انتخاب گندم به عنوان محصول سامانه تهک عنوان کرد:
-1درباره بسیاری از محصوالت کشاورز می توان گفت که اگر نباشند خلل مهمی ایجاد نمی شود ولی در مورد
محصول گندم این مقوله صحت ندارد زیرا اگر این محصول در سبد خانوار نباشد زندگی امروزی تقریبا غیر ممکن
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می شود به همین جهت از آن در کشور به عنوان محصول استراتژیک نام برده می شود بنابراین حمایت واز تولید این
محصول در غالب دستورالعمل های سامانه تهک ضروری می باشد.
-2در سال های اخیر با جایگزینی محصوالت با نیازآبی پایین مثل پسته و زعفران سطح زیر کشت محصول گندم در
بعضی شهرستان های استان (مانند اسفراین) کاهش یافته است.بنابراین می توان در غالب دستورالعمل ها و توصیه
های سامانه تهک حداالمکان به سیاست افزایش تولید در واحد سطح برای جبران کاهش تولید کمک کرد.
-3معموال متوسط تولید این محصول به ازای هر هکتار غالب مناطق کشت گندم در ایران و خراسان شمالی کمتر از
کشورهای پیشرفته و دارای سیستم کشاورزی مکانیزه می باشد.بخشی از این کمبود ها ناشی از خسارات آب و هوائی
می باشد که می توان با هشدار به موقع و دستورالعمل های مناسب ،تا حدودی خسارات را کاهش و تولیدات را باال
برد.به عنوان مثال براساس آمار جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین خشکسالی سال زراعی  92-96باعث شد 166
هکتار از مزارع گندم شهرستان به حال خود رها شوند و یا تگرگ سال  91باعث وارد آمدن خسارت  16تا 166
درصدی به مناطق درگیر تگرگ شده است.
(گلی رییسی؛ مرید و دالور)1396 ،

 -9گیاه شناسی محصول
 2-9کلیات
گندم با نام علمی  Triticumو نام انگلیسی  Wheatاز مهمترین غالت کشت شده در جهان است .این گیاه در
گونههای وحشی و اهلی موجود است .گندم از گیاهان گلدار تک لپهای یک ساله ( )monocotsو تیره گندمیان
( )Barnhartو از خانواده گرامینهها() Gramineaeاست.
بارزترین خصوصیات گیاه شناسی گندم عبارتند از :
 -2ریشه :که عبارتنداز؛ریشه های اولیه و ریشه های ثانویه
به ریشه اولیه ریشه حقیقی و ریشه بذری نیز می گویند  .این ریشه ها از گیاهگ بذر منشآ می گیرند.ریشه های اولیه
پوشیده از کرک های نازک بنام تارهای کشنده می باشد  .که وظیفه جذب آب و امالح را دارند .به ریشه های ثانویه
نابجا یا کاذب می گویند  .نقش اصلی و اساسی ریشه به عهده این نوع ریشه ها می باشد .این ریشه ها از گره انشعاب
یا طوقه محلی که اندام های هوایی یا پنجه نیز ایجاد می شود  ،منشا ُمی گیرند.
-4ساقه
تمام گندم ها دارای ساقه استوانه ای  ،بند بند  ،بدون انشعاب و اغلب تو خالی می باشد که به آن سوفار یا سوفال
گفته می شود .
هر بند ساقه را یک گره و فواصل آنها را میانگره می گویند  .تعداد گره و فواصل آنها در واریته های مختلف گندم -1

12

 1واغلب  6عدد دانست  .ساقه در محل گره در تمتم انواع وارقام تو پر بوده وطول میانگره از پایین به طرف باال
بیشتر می باشد .
-9برگ
گندم دارای برگ های کشیده و باریک به طول متوسط  26 -11سانتی متر با رگ برگ های موازی می باشد .هر برگ
از دو قسمت پهنک وغالف تشکیل شده است .غالف هر برگ که در جهت طولی شکاف دارد ،تمام یک میان گره را
پوشانده و در محل اتصال آن به پهنک یک زائده به نام  Liguleو یک جفت زائده به نام  Stipuleبا گوشوارک
Auriculeدیده می شود  ..برگهای گندم مانند برگ های سایر غالت (به جز ذرت و ارزن) ،نازک و کم عرض بوده
و زبانههای کوچکی دارند .میوه گندم با توجه به گونه آن  3 ،تا  16میلیمتر طول و  3تا  1میلیمتر هم قطر دارد و
شامل بخشهای زیر است .
گیاهک :یا رویان که تقریبا  2/1درصد وزن دانه را تشکیل میدهد و سرشار از پروتئین و چربی است که این بخش را
معموال در تهیه آرد گندم جدا میکنند.
سبوس :همان پوسته دانه است و تقریبا  14درصد از وزن دانه را تشکیل میدهد .سبوس را هم همچون گیاهک در
مرحله آرد سازی از دانه جدا میکنند و معموال برای خوراک دام مورد استفاده قرار میگیرد.
آندوسپرم :حاوی مواد نشاستهای دانه گندم است و تقریبا  13تا  12درصد از کل دانه را شامل میشود .آندوسپرم
دارای دانههای نشاستهای و مواد پروتئینی میباشد که دانههای نشاسته آن بوسیله گلوتن که یکی از پروتئینهای موجود
در دانه است ،بهم چسبیدهاند .میزان گلوتن موجود در دانه بر حسب نوع و نژاد گندم تفاوت میکند.
-2گل و گل آذین گندم
هرگندم شامل یک مادگی یک برچه ای ساده با کالله دو شاخه ای و  3پرچم می باشد  .بساک پرچم ها شبیه  Xمی
باشد.کاسبرگ وگلبرگ در گندم وجود ندارد .اما برگ های تغییر شکل یافته ای به نام پوشینه مانند دو قاشقک اندام
های زایای برگ را می پوشانند .به پوشینه داخلی پالئا وبه پوشینه خارجی  Awnمی گویند ولذا پرچم ودانه گروه
تولیدی آن راه به بیرون ندارد .در قائده پوشینه در درون دو جسم بالشتک مانند به نام  Lodiculessقرار گرفته است.
لودیکولها با تورم خود باعث باز شدن لما و پالئا از هم و آذاد شدن اندام های زایا می شوند .
گندم ،گل آذین سنبلهای دارد .از هر گره آن یک برگ به وجودمی آید .سنبلچه گندم متشکل از دو گلوم و
سه گلچه میباشد .گاهی تعداد گلچهها به  9هم میرسد .دانه گندم بین دو پوشش قاشق مانند به نامهای پوشک
بیرونی (لما) و پوشک درونی (پالئا) قرار گرفتهاست

-5گرده افشانی و لقاح
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گندم گیاهی دو جنسی و خود لقاح می باشد  .درصد دگر لقاهی در این گیاه معموالً  1۱و حداکثر به  4۱ممکن است
برسد .خود گشنی گندم به این دلیل است که رسیدن پرچم ها ،آزاد کردن دانه های گرده و تلقیح حدود  99۱گلها قبل
از باز شدن پوشینه از یکدیگر می باشد .عمل لقاح از میان طول سنبله شروع شده و به دو طرف ادامه پیدا می کند.
-6میوه دانه
پس از ترکیب سلول زایشی دانه گرده با سلول تخم زای کیسه جنینی واقع در تخمدان مادگی ،سلول تخم حاصل می
شود .در اثر تکامل تخم  ،گیاه جنین  -رویان دانه به وجود می آید و یا رشد وتکامل فرایند لقاح مظاعف  ،اندوخته
غذایی دانه یا آندوسپرم حاصل می شود .طول میوه گندم  12-3میلیمتر  ،قطر آن  1 -1.1میلیمتر وزن هزار دانه آن 11
–  12گرم وزن هکتار لیتر آن  29 -12کیلو گرم است.
(اسماعیل زاده مقدم )1394

-4-9معرفی گونه ها و واریته های ایران و خراسان شمالی
معموال گندمها را به دو دسته کلی گندم بهاره و گندم پاییزه تقسیم بندی میکنند .این دو نوع عالوه بر آن که
دانههایشان از نظر رنگ  ،بافت  ،شکل و  ...باهم فرق دارد شرایط رشد و نمو آنها نیز باهم تفاوت میکند .این دو نوع
گندم را در دو زمان مختلف در سال کشت مینمایند .دانه گندم  ،دارای شیاری است که در طول دانه قرار میگیرد.
عمق این شیار در گندم های پاییزه زیاد و در گندمهای بهاره کم است .طرفین این شیار در گندمهای بهاره گرد و در
گندمهای پاییزه گوشهدار میباشد .
گندم بهاره
در اوایل بهار کاشته میشود .پس از جوانه زدن  ،گیاه جوان در بهار و اوایل تابستان رشد نموده و محصول آن را تا
اواخر تابستان برداشت میکنند .گندم بهاره را معموال در نواحیی کشت میکنند که گندم پاییزه نمیتواند در برابر
سرمای سخت زمستانی آن مناطق  ،مقاومت نماید .البته میزان محصولدهی گندم پاییزه از بهاره بیشتر است .معموال
پس از تهیه بذر و زمانی که دمای خاک به یک درجه سانتیگراد باالی صفر رسید ،گندم بهاره را میکارند.
اگر شرایط آب و هوایی اجازه دهد میتوان گندم را زودتر هم کاشت تا دوره رشد آن طوالنیتر شده و میزان محصول
دهی آن بیشتر شود .گندم بهاره برای آن که به مرحله گلدهی برسد ،باید به مدت طوالنی در معرض هوای سرد قرار
گیرد .اگر گندم پاییزه را در بهار بکارند ،چون دوره سرما را پشت سر نمیگذارد ،نمیتواند گل آذین خوبی تشکیل
دهد .
گندم پاییزه
این نوع گندم در نیم کره شمالی  ،در فصل پاییز موقعی که دمای خاک از  13درجه سانتیگراد کمتر باشد کشت می
شود .ابتدا بذر گندم پاییزه جوانه میزند .سپس در فصل زمستان  ،گیاه به صورت گیاه جوان کوچکی باقی میماند و با
آغاز فصل بهار  ،مجددا رشد و نمو خود را آغاز میکند .معموال در یکی از ماههای خرداد  ،تیر یا نهایتا مرداد  ،دانه
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میرسد و آماده برداشت میشود .گندمهای پاییزه به نسبت گندمهای بهاره ریشههای عمیقتر و پرپشتتری دارند که تا
 266سانتیمتر در خاک نفوذ میکنند .این امر ناشی از آن است که گندمهای پاییزه فصل رشد طوالنیتری دارند.
همین میزان گلوتن گندم است که مرغوبیت آن را تعیین مینماید .گندمهای قرمز سخت بهاره و پاییزه گلوتن بیشتری
دارند و به همین دلیل  ،ارزش تهیه نان از آنها بیشتر است
در ایران بیش از  42نوع رقم گندم توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد.غالب کشت گندم استان خراسان
شمالی پاییزه می باشد و ارقام سازگار با منطقه شامل پیشگام ،پارسی،میهن  ،اوروم و سیوند،کوهدشت،آذر،2باران و
قابوس می باشد.در ادامه مختصرا به ویژگی های برخی از ارقام مهم کشت شده در منطقه اسفراین می پردازیم.
پیشگام :نیمه پاکوتاه،دارای ساقه ضخیم و کود پذیر،مقاوم به خوابیدگی و مناسب برای شرایط آبیاری بارانی،مقاوم به
زنگ زرد،مقاوم به خشکی پایان فصل،مقاوم به سرما و دارای کیفیت نانوایی خوب
میهن :نیمه پا کوتاه با میانگین ارتفاع بوته  11سانتی متر،میانگین پروتئین دانه  11درصد،دارای ساقه ضخیم رکود
پذیر،مقاوم به خوابیدگی و مناسب برای شرایط آبیاری بارانی،مقاوم به خشکی پایان فصل،مقاوم به زنگ زرد و نیمه
مقاوم به زنگ قهوه ای.
اوروم:نیمه پا کوتاه با میانگین ارتفاع بوته  11سانتی متر،دارای توان و ظرفیت عملکرد باال در شرایط بدون
تنش،کیفیت نانوایی خوب،متوسط رس،مقاوم به بیماری زنگ زرد و نیمه مقاوم به بیماری های زنگ سیاه و قهوه ای.
کوهدشت :مقاوم به خشکی و تنش گرما،غیر مقاوم به زنگ زرد،نیمه مقاوم به رنگ قهوه ای،مقاوم به
خوابیدگی،زودرس ،رنگ دانه روشن،نیمه مقاوم به ریزش،میزان پروتئین  ،۱11ارتفاع بین  21تا  166سانتی متر
آذر :4مقاوم به خشکی و سرما،متحمل به زنگ زرد،حساس به سیاهک ها،مقاوم به خوابیدگی،زودرس،رنگ دانه
روشن،میزان پروتئین  9.1تا ،۱16.1ارتفاع  26تا  11سانتی متر،مناسب برای آبیاری تکمیلی
قابوس:مقاوم به خشکی و تنش گرما،مقاوم زنگ زرد،نیمه مقاوم به زنگ قهوه ای،مقاوم به خوابیدگی،زودرس،میزان
پروتئین ،۱12.3مقاوم به ریزش،ارتفاع  96-26سانتی متر.
باران :مقاوم به خشکی و سرما،نیمه مقاوم به زنگ زرد،متحمل به خوابیدگی،زودرس،رنگ دانه روشن،میزان پروتئین
 11.1-16درصد،ارتفاع  16-66سانتی متر
(سلیمی)1313 ،

 -9-9مراحل فنولوژیکی محصول
مراحل رشد گندم را می توان به صورت زیر تقسیم کرد:
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جوانه زنی  :این مرحله با نفوذ ریشه در پوست دانه و غشای تخمدان آغاز می شود .ریشه ی اولیه چندان پر پشت
نیست ،اما ریشه های ثانویه که شامل ریشه های نا بجا هم می شود ،در مراحل اولیه رشد به وجود خواهند آمد که این
ریشه های ثانویه قوی تر بوده و قدرت کافی برای نگه داشتن گیاه در خاک را دارند
شکل  :3مرجله جوانه زنی در گندم

پنجه زنی :پس از آن که اولین برگ های گیاه سطح خاک را شکافت و ساقه اصلی شروع به رشد نمود ،مرحله پنجه
زنی آغاز می گردد؛ یعنی جوانه های موجود در محل اتصال برگ های پایینی به ساقه ،فعال شده و شروع به رشد می
کنند.
شکل :4مراحل پنجه زنی در گندم
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تشکیل روزت :برگ های گیاه در فاصله ی دو مرحله پنجه زنی و ساقه رفتن رشد نموده و بلند می شوند و مجموعه
ای برگ را در ابتدای ساقه ایجاد می کنند .این مرحله را تشکیل روزت می نامند.
ساقه رفتن :در این مرحله ساقه طویل می شود .در اوایل این مرحله ،گل آذین هم تشکیل می شود.
شکل: 1مرحله ساقه رفتن گندم

تشکیل گل آذین :در این مرحله گل آذین بوته از داخل غالف خارج می شود .گل کردن غالت معموالً زمانی که گل
آذین داخل غالف است یا بالفاصله پس از تشکیل گل آذین صورت می گیرد .گل های گیاهان خانواده گرامینه ،به
صورت گروهی به وجود می آیند .منظور از گل آذین ،آرایش گل یا طرز قرار گرفتن گل روی ساقه است .مجموع
چند گلچه که روی محور گل آذین است را سنبلچه می گویند.
شکل:6تشکیل گل آذین در گندم

میوه :زمانی که میوه می رسد ،غشای تخمدان نازک شده و به پوست دانه می چسبد .این گونه میوه ها را گندمه گویند،
مثل دانه گندم ،ذرت و چاودار.
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شکل :2تشکیل میوه گندم

(ابهری)1391 ،

-2نیاز های محصول
 2-2نیاز ها و تنش های زیستی محصول
آب :گندم یکی از اساسی ترین گیاهان برای تامین کالری و پروتئین می باشد و به سه صورت  ،دیم  ،آبی و در
مناطقی که باران زمستانه دارند بصورت آبیاری تکمیلی کاشته می شود.بنا بر استعالم جهاد کشاورزی خراسان شمالی
بیشتر کشت گندم استان دیم و بقیه ی آن نیز به صورت آبی می باشد.ارقام مختلف گندم دیم در مناطق با بارندگی
 216تا  1216میلی متر امکان رشد و تولید محصول مناسب را دارند.مقدار آب مورد نیاز گندم بستگی به شرایط
محیطی،میزان بارندگی و پراکنش آن ،سیستم کشت،جنس خاک و ارقام گندم دارد..بنا بر استعالم جهاد کشاورزی

خراسان شمالی نیاز گندم آبی در این استان حداقل حدود  2166و حداکثر  6166مترمکعب در هکتار در یک سال
زراعی می باشد.
الویت بندی آبیاری گندم تحت شرایط مختلف آب قابل دسترس به شرح زیر است:
-1امکان یک آبیاری وجود داشته باشد
هر گاه برای کشاورز تنها یک بارآبیاری مقدور باشد،آبیاری قبل از کشت یا بالفاصله پس از کشت در اولویت است.
بایستی سعی شود زمان کاشت با ریزش های جوی هماهنگ شود تا فرصت آبیاری در مراحل بعدی رشد فراهم گردد.
-2امکان دو آبیاری وجود داشته باشد
در این شرایط بهتر است یک آبیاری در زمان کاشت و آبیاری دوم در زمان گلدهی (اواخر فروردین)صورت گیرد.
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-3امکان سه آبیاری وجود داشته باشد:
در این حالت بهتر است تا اولین آب در زمان کاشت ،دومین آب در زمان نزدیک به شروع گلدهی( دهه دوم
فروردین) و آبیاری سوم در زمان پر کردن دانه(دهه دوم اردیبهشت) انجام گیرد.
در ایران روش آبیاری تحت فشار(بارانی) که به منظور هرچه بیشتر بازدهی رایج شده است که از مناسب ترین روش
آبیاری مزارع گندم است..
نور و آفتاب:گندم به طور کلی یک گیاه روز بلند می باشد و یکی از عوامل محیطی مناسب برای کاشت گندم ،وجود
روز های گرم و آفتابی است است.گندم به ویژه در مراحل انتهایی داشت و در زمان برداشت نیاز ویژه ای به نور و
انرژی خورشید برای تامین نیاز گرمایی دارد.
خاک مورد کشت و  PHمورد نیاز گیاه  :این گیاه در انواع خاکها قابل کشت است اما بافت های متوسط ترجیح داده
می شود .کشت آن در خاکهای توربی (  ) Peaty Soilsکه دارای سدیم  ،منیزیم و آهن باال باشد ،توصیه نمی شود.
مناسبترین  PHبرای رشد گندم در حدود  6تا ( 2خنثی) میباشد .گندم به سطح ایستابی باال نسبتاً مقاوم است  ،برای
خاکهای لوم شنی تا لوم سیلتی از  66تا  16سانتی متر و برای خاکهای رسی  16تا  166سانتی متر قابل تحمل است.
در صورتی که سطح سفره آب زیرزمینی در مدت کوتاهی تا عمق  21سانتی متری برسد گیاه گندم می تواند بدون
خسارت این نوسان را تحمل کند .با باال آمدن سطح سفره آب زیر زمینی به  16سانتی متری از سطح خاک در مدت
طوالنی ،عملکرد گندم از  26تا  46درصد کاهش مییابد.
(رحیمی پطرودی و رحیمی تنها)1392،
آفات :در این بخش آفات مهم گندم و روش های مقابله با آن بررسی می شود.
شته روسی،شته معمولی و سن گندم از مهمترین آفات منطقه می باشد.
-1شته روسی
شته روسی گندم وجو حشره ای است سبز رنگ و مات به طول  2میلیمتر با شاخکهایی کوتاه که به مزارع غالت به
ویژه در مناطق گرم و خشک خسارت زیادی وارد می کند .
عالئم خسارت آن عبارتند از :
·

پیچیدگی برگهای انتهایی گندم

·

ایجاد نوارهای ارغوانی و سفید رنگ در برگ

·

کوتاه ماندن بوته های گندم

·

خشک شدن کامل بوته در آلودگی های شدید
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روشهای کنترل:
.1

بعضی ازحشرات مفید مانند کفشدوزک ها و بالتوری شته خوار سبب کاهش جمعیت شته ها شده و با افزایش

دما بر جمعیت آنها افزوده می شود  .بنابراین توصیه می شود مبارزه شیمیایی با در نظر گرفتن جمعیت این حشرات و
با استفاده از سمومی صورت گیرد که کمترین اثر منفی را بر روی این حشرات مفید داشته باشد .
.2

دمای صفر و زیر صفر برای مدت چند شبانه روز و نیز دمای باالی  32درجه سبب تلفات بیش از  16درصد

جمعیت شته ها می شود .
.3

بارندگی های شدید و سنگین باعث شسته شدن شته ها از روی برگها و کاهش جمعیت آنها می شود .

.4

رطوبت زیاد هوا سبب کاهش جمعیت شته های روسی می شود .

.1

در مزارعی که از لحاظ تراکم بوته  ،میزان کود و آبیاری در شرایط مناسبی قرار دارند ،جمعیت و خسارت شته

ها کمتر می شود.
.6

مزارع دیر کاشت کمتر دچار آلودگی به شته روسی می شوند.

.2

حداقل یک نوبت مصرف کود ازته و آبیاری بعد از آن (قبل از فاز زایشی) سبب کاهش خسارت شته و افزایش

عملکرد می شود.
.1

در صورت ضرورت ،مبارزه شیمیایی باید صورت گیرد  .با مشاهده  26درصد آلودگی بوته ها در مزرعه تا

پایان پنجه زنی و حدود  16درصد آلودگی در مزرعه بعد از مرحله پنجه زنی  ،باید سمپاشی با سمومی مانند پریمور،
ماالتیون ،متاسیستوکس و یا دیمتوات صورت گیرد.
شکل: 1شته روسی گندم

(واحدی دارستانی و دولتی)1392 ،
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-2شته سبز گندم (شته معمولی گندم)
شته معمولی گندم با نام علمی ) ) Schizaphis graminumیا شته سمی گندم ) (Toxoptera graminumنام
یک گونه از تیره شتگان است.
در شته معمولی گندم خسارت بصورت نقاط بیرنگ روی برگ ،پیچیدگی و لولهای شدن برگها ،عالئم در پاییز و
زمستان بصورت لکههایی با گیاهان مرده ظاهر میشود .در ذرت لکههای قرمز رنگ در محل تغذیه دیده
میشود.تغذیه از شیره دانههای تازه تشکیل شده باعث پوکی و چروکیدگی آنها میگردد .بیشترین فعالیت در اواخر
زمستان و اوایل بهار در زمان پنجهزنی است .زمستان به صورت تخم روی غالت و علفهای هرز گندمیان ،در شرایط
معتدل به صور مختلف رشدی .دارای دیاپوز اختیاری است..محل ترجیحی فعالیت آن البالی برگها و غالف است و
تا زمان شدید نشدن خسارت خود را نشان نمیدهد.راه های مبارزه با این آفت به شرح زیر است:
-1استفاده از ارقام مقاوم و متحمل متناسب
-2هنگامی که  16درصد گیاهان در مرحله ساقه رفتن تا خوشه دهی به شته آلوده شده باشد مبارزه شیمیایی با یکی از
سموم کنفیدور،پریمبکارب،ماالیتون و  ...صورت می گیرد(.استفاده از سموم سیستماتیک به سموم تماسی ارجح تر
است).
(علیزاده؛ علیزاده و ضیاالدینی)1393 ،
شکل: :9شته معمولی گندم

(خرمالی و فالحی)1311 ،
-3سن گندم
س ن غالت از مهمترین آفات گندم می باشد .این آفت با تغذیه از گندم در مراحل مختلف رویشی موجب کاهش
عملکرد (خسارت کمی) و از بین بردن خاصیت نانوایی (خسارت کیفی) می گردد .خسارت مربوط به سن معمولی
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گندم تاریخچه بسیار طوالنی دارد و در حال حاضر مساله مهم گیاه پزشکی ایران محسوب می شود .این روند در سال
های اخیر شدید بوده است.
طول حشره کامل  1-12/1و عرض آن  1- 1میلیمتر است و علت اصلی دامنه نسبتا وسیع تغییرات در اندازه حشره
کامل شیوه زندگی آفت است که بر اساس بررسی ها و مشاهدات در سراسر مناطق سن خیز کشور این حشره  2شیوه
زندگی دارد که این خود منجر به تغییراتی در اندازه آفت شده است.جمعیتی از این حشره که در زیستگاههای طبیعی
واقع در ارتفاعات زندگی می کنند و ضمن تغذیه از گیاهان غیره زراعی به خصوص گندمیان و بدون آنکه پروازهای
قابل توجهی انجام دهند ،به زاد و ولد می پردازند ،افراد این گروه کوچک و طول و عرض آنها به ترتیب  1-16/1و
 1 -6/1میلیمتر است در حالی که گروه دوم از این حشره که از گندم و جو تغذیه می کنند بخصوص آنهایی که به
مزارع آبی حمله ور می شوند جثه ای بزرگتر دارند و طول و عرض آ نها به ترتیب  9/1-12/1و  6/2 – 1/6میلیمتر
می باشد .رنگ حشره کامل بسیار متغیر بوده و رنگ عمومی آنها قهوه ای و زرد خاکی است که این نیز از روشن تا
تیره تغییر می کند .به عالوه نمونه هایی به رنگ سیاه ،قرمز ،مسی و زرد کهربایی نیز دیده می شود.
خسارت سن گندم در دوره رشد و نمو 2 ،مرحله دارد؛
- 2خسارت مربوط به سنهای مادر؛ بعد از پرواز در ارتفاعات کوهستانی و ترک محلهای زمستان گذرانی به طرف
مزارع سبز غالت صورت می گیرد و تغذیه از شیره ساقه و برگ های جوان و سبز گندم صورت می گیرد .سنهای
مادر ،خرطوم خود را به داخل نسوج سبز بوتهی گندم فرو نموده و از مواد غذایی مخصوصاً پروتئین گلوتن گندم
تغذیه می نمایند ،در این حالت ،خوشهها خشک و رنگ آن سفید میشود ،خسارت در این مرحله کم و به جمعیت و
تراکم حشره بستگی دارد اما چنانچه تعداد حشره در هر متر مربع مزرعه یک یا بیش از یک عدد باشد مبارزه شیمیایی
ضرورت پیدا میکنند.بعد از یک تا دو هفته تغذیه از برگهای جوان و ساقه گندم ،سن مادر جفت گیری می کند و
هر حشره ماده حدود  26تا  16تخم در دستههای  14تایی (دو دسته  2تایی موازی هم) زیر برگهای سبز و جوان
گندم میگذارد .تخم ها پس از مدتی باز میشوند و پوره ها (نوزادان سن) خارج می شوند.
-4در سنین  2و  5پورگی؛ حداکثر عمل تغذیه برای کامل شدن دوره پورگی و پیدایش حشرات بالغ جدید انجام
میگیرد .پورهها  1مرحله را میگذرانند تا به حشره کامل نسل جدید سن تبدیل شوند .پورههای سن اول خیلی
کوچک و تیره رنگ هستند و در قسمت پایین بوتههای گندم و پشت برگ ها در سایه زندگی میکنند .پوره های سن
اول تا اواسط سن دوم بدون حرکت و تغذیه میمانند .پس از این مرحله تغذیه و رشد شروع میشود هر چه پوره ها
بزرگ تر میشوند از گندم ها بیشتر تغذیه میکنند و خسارت زیادی می زنند.
-9خسارت مربوط به حشرات بالغ نسل جدید؛ در این مرحله ،آفت سن ،برای ادامه رشد و توانایی پرواز به
ارتفاعات و آغاز استراحت تابستانی خود ،احتیاج به تغذیه کافی از دانههای خوشه گندم دارد .در این حال ،خوشه
گندم تقریباً سخت و محصول در حال برداشت است .این مرحله یکی از خطرناکترین مراحل آفت سن گندم میباشد
و باعث چروکیدگی و الغر شدن دانه های گندم میشود و مزه گندم نیز در این مرحله تغییر کرده و تلخ می شود؛ در
این مرحله رنگ آفت سن گندم بین رنگهای آجری و سیاه است که از خوشه های گندم تغذیه می کنند .

22

خسارت در مرحله پورگی؛ در این مرحله ،پوره ها باعث خراب شدن دانه ها می شوند و با وارد کردن ماده ای در
دانه گندم ،کیفیت نانوایی محصول را پایین میآورند .این ماده طعم و بوی نامطبوع و بدی دارد و برای سالمتی انسان
مضر است.آفت سن گندم در این مرحله میتواند تا  ۱ 166به دانه های گندم حمله کند و آنها را نابود کند.
از نشانه های دا نه های سن زده گندم ،یک نقطه تیره رنگ با هاله ی بی رنگ دور آن است که در متن زرد دانه گندم،
کامالً مشخص است .خوب است که بدانید که این خسارت با خسارت هیچ آفت و بیماری یکسان نمی باشد.
به منظور پیشگیری و کنترل سن گندم از کاربرد مداوم آفت کش ها در بلند مدت می بایست خوداری کرد .در اغلب
آفات مثل حشرات -کنه ها -نماتدها و بیماری ها و علف های هرز ثابت شده است که یک مدریت تلفیقی ،شامل
بکارگیری عملیات زراعی و کنترل بیولوژیکی می باشد .آفت کش ها فقط زمانی به کار گرفته می شوند که سایر روش
های کنترل نتواند جمعیت آفت را به زیر سطح زیان اقتصادی پایین بیاورد .بهترین روش برای کنترل آفت روشی است
که بتواند بر مبنای محاسبات اقتصادی قابل دوام و بی خطر برای محیط زیست باشد.
- 2کنترل زراعی:
این روش ها شامل مجموعه اقداماتی است که می تواند از طغیان های جدی سن گندم بدون نیاز به کاربرد آفت کش
جلوگیری کند و غالبا نقش پیشگیری دارند ،متنند:
–برداشت زود هنگام – زود کاشتن ویا کاشت واریاته های مقاوم تر – وجین کردن کامل علفهای هرز در تمام طول
فصل – تناوب کشت با محصوالتی غیر از غالت – به زراعی در کشت غالت که باعث می شود گیاه بهترین رشد و
نمو را داشته و در نتیجه زودتر برداشت شود.
- 4کنترل بیولوژیکی:
به دلیل اثرات فوری و آشکار بسیاری از آفت کش های در دسترس ،استراتژی مبارزه بیولوژیک در مقایسه با مزایای
روش های شیمیایی کامال مورد غفلت قرار گرفته است.
 – 9کنترل شیمیایی:
به صورت کلی همه آفت کش ها اثر مرگ ومیر الزم روی سن گندم را دارند ولی کاربرد آفت کشها همیشه با عث
کاهش جمعیت سن گندم نمی شود .از سم هایی که برای کنترل این آفت استفاده می شود می توان پیرتروئیدهای
مصنوعی ما نند دلتامترین ( دسیس -دلتا مترین و دلتارین ) به دلیل سمیت کم برای پستانداران به کار گرفته می شود و
نیز از آفت کش های متداول دیگر می توان هیدروکربن های کلره ،و ارگانو فسفات ها مرگ و میر باال برای سن گندم
دارند.
باید دقت شود که اگر کاربرد سموم در زمان مناسب از نظر شرایط آب و هوایی صورت نگیرد اثرات الزم را نخواهد
داشت و سم پاشی باید تکرار شود.
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به طور کلی حشرات کوچکتر خیلی راحتر توسط یک حشره کش کشته می شوند ،بهترین زمان سم پاشی در سن های
غالت به خصوص سن گندم وقتی است که پوره های جوان شروع به تفریح می کنند .باید توجه کرد که سن های بالغ
زمستان گذران در صورت داشتن تراکم باال باید قبل از جفتگیری کنترل شوند.
شکل: 16سن گندم

.
(باقری)1391 ،
بیماری های گندم:در این بخش بیماری های مهم گندم و راه های مقابله با آن ها بررسی می شود.
بیماری های زنگ زرد  ،سیاهک و سپتوریوز از جمله بیماری های شایع گندم در منطقه می باشد.
-1زنگ زرد
زنگ زرد گندم یا زنگ نواری نام یک گونه از راسته زنگار است.زنگ زرد یا زنگ نواری سرخو یکی از بیماریهای
مهم گندم و جو است و تا حدودی تریتیکاله و چاودار و بعضی از گرامینههای دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد .به نظر
میرسد یوالف نسبت به این بیماری مصون باشد .تاکنون میزبان واسطی برای ان شناخته نشدهاست .این بیماری در
دمای پایینتر از دمای مناسب برای توسعه زنگ ساقه و برگ صورت میگیرد.یوریدیها به صورت نوارها یا خطوط
زرد باریک عمدتاً روی برگها و سنبلچهها تشکیل میشوند .زمانی که خوشهها آلوده میشوند تاولها در سطح داخلی
پوشینهها و پوشینکها ظاهر شده ،در بعضی مواقع دانههای در حال تشکیل را مورد حمله قرار میدهند.
یوریدیوسپورهای دو سلولی ،به رنگ قهوهای تیره و از نظر شکل و اندازه شبیه به P.recondita
است .تلیوسپورها نقش چندانی در چرخه زندگی قارچ ندارند .تلیاها بر روی سطح غالف وبرگ به صورت نوارهای
قهوهای تیره که به وسیله روپوست (اپیدرم) پوشیده شدهاند ،به وجود میآیند .در مناطقی که دما خیلی پایین نیست،
قارچ به صورت یوریدیوسپور و میسلیوم روی غالتی که در پاییز کشت شدهاند ،زمستانگذرانی میکند .شیوع و تهاجم
ثانوی در شرایط خنک بهار آغاز میشود .روش های کنترل زنگ زرد به شرح زیر است:
-1استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل در اولویت قرار دارد( .مانند پارسی،سیروند،سیروان،پیشگام،میهن،مروارید و ...
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-2کنترل شیمیایی :به محض مشاهده اولین عالئم کانونکوبی شود .درصورت وجود همهگیری بهتر است در مرحله
سنبله مبارزه انجام شود.
-3کنترل علف های هرز میزبان بیماری
-4خودداری از کشت متراکم و رعایت فاصله کشت مناسب
(عمرانی؛ خدارحمی و افشاری)1396 ،
شکل :11نشانه های زنگ زرد روی برگ گندم

-2سیاهک گندم
پنج نوع سیاهک گندم که شامل سیاهک پنهان،پنهان پا کوتاه،ناقص(کارنال بانت)،برگی و آشکار روی گندم رخ می
دهد.روش های مقابله با این بیماری ها به اختصار شرح داده می شود:
سیاهک پنهان گندم
بیماری سیاهک پنهان گندم به وسیله ضدعفونی سطحی بذر با سموم قارچ کش تا حد زیادی کنترل می شود
سیاهک آشکار گندم
یکی از روش های موثر در کنترل بیماری استفاده از رقم های مقاوم است.
عملیات شخم با عمق  26ـ  11سانتی متر در جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری مؤثر است.
ضدعفونی بذرها با سم دیویدند به میزان  2گرم برای یک کیلوگرم بذر علیه این بیماری موثر است.
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سیاهک ناقص یا هندی
با استفاده از قارچ کش هایی که از طریق جذب ،داخل گیاه می شوند ،می توان از رشد قارچ و گسترش بیماری درون
بذر جلوگیری نمود
سیاهک پنهان پا کوتاه گندم
موثرترین روش مبارزه با سیاهک پنهان پا کوتاه گندم  ،استفاده توأم از قارچکشها ( برای ضد عفونی بذر ) و ارقام
مقاوم است  .از جمله قارچکشهایی که در کنترل اسپورهای خاکزاد و بذر زاد موثرهستند  ،میتوان هگزا کلرو بنزن
) ،( HCBپنتاکلرو نیترو بنزن )  (PCNBکربوکسین و تیابندازول را نام برد.
سیاهک برگی
این بیماری با استفاده از ارقام مقاوم و تناوب زراعی تقریباً کنترل شده است  .ضد عفونی بذر با قارچکشهای
سیستمیک مانند کربوکسین و بنومیل نیز موثر است.
(شریفی فدیجی؛ خدابخشی پاریزی؛ مرادی نژاد و مرشدی)1393 ،
شکل  : 12سیاهک پنهان معمولی در گندمزار

-3سپتوریوز گندم
بیماری سپتوریوز خوشه گندم روی گندم و جو خسارت میزند .اولین عالئم این بیماری در بهار به شکل نقاط
قهوه ای یا خاکستری رنگ روی پهنک ،غالف برگ و یا محل اتصال پهنک و غالف ظاهر میشود.دراین
بیماری برگهای آلوده زودتر از برگهای سالم پیر میشوند،
راههای مبارزه با این بیماری شامل موارد مقابل است:سوزاندن و انهدام بقایای آلوده ،اجرای شخم عمیق ،برقراری
تناوب زراعی و ضد عفونی کردن بذر ،سمپاشی با قارچکشهای مناسب (کبیر؛ یامچی؛ سلطانلو و رمضانپور)1392 ،
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شکل :13سیپتوریوز برگ گندم

 4-2نیاز های آب و هوایی محصول
 2-4-2کلیات نیاز های آب و هوایی
به طور کلی روزهای گرم و آفتابی و شب های معتدل در مرحله کاشت ،روزهای آفتابی و شبهای خنک و دارای
رطوبت مناسب در مرحله داشت و روزهای گرم و آفتابی در مرحله برداشت از عوامل محیطی مناسب جهت کشت
گندم می باشد.اگر سرما به تدریج از پاییز به زمستان بروز پیدا کند و گرما از بهار به تابستان گندم مقاومت خوبی
نسبت به سرمای زمستان و گرمای تابستان دارد و لیکن دمای زیر نقطه انجماد در مراحل ظهور سنبله و گل دهی منجر
به سرمازدگی متوسط تا شدید در اکثر ارقام گندم می شود.گندم به رطوبت متوسط در مرحله ی داشت و رطوبت کم
در مرحله برداشت احتیاج دارد.در مناطق با بارش سالیانه کم (زیر  216میلیمتر) و در سال های خشکسالی می بایست
حداالمکان چند نوبت آبیاری گندم صورت پذیرد تا از خسارات شدید خشکی کاهش یابد..در جدول زیر نیاز های
کلی آب و هوایی گندم برشمرده شده است:
جدول  :8نیاز های کلی آب و هوایی گندم
ارتفاع کشت شده از سطح دریا

 0تا  2850متر (منطقه تبت)

عرض جغرافیایی

 36تا  66درجه شمالی و  22تا  46درجه جنوبی

حداقل دمای قابل تحمل در زمستان

 -16تا  -26درجه سانتیگراد بسته به رقم

حداقل دمای قابل تحمل در بهار

 6درجه ( -1درجه سرمازدگی متوسط تا شدید در مراحل
(ظهور سنبله و گل دهی)

حداکثر دما قابل تحمل در تابستان

 46درجه (رقم های سازگار با گرما مانند کاز و چمران و )...

میزان مصرف سالیانه آب

کشت دیم در مناطق  216تا  1216میلیمتر بارندگی یا2166تا
 6166متر مکعب آب در هر هکتاربرای یک سال زراعی
(بستگی به شرایط محیطی،میزان بارندگی و پراکنش آن ،سیستم
کشت،جنس خاک و ارقام گندم)

رطوبت نسبی بهینه

 46تا  26در مرحله داشت و  36تا  46در مرحله برداشت

(تیمار )1392
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 4-4-2جزئیات نیاز های آب و هوایی
اولین قدم برای احداث مزرعه های گندم شناخت دقیق از شرایط آب و هوایی منطقه می باشد.انجام هر گونه فعالیتی
بایستی با آگاهی از وضعیت اقلیمی مناطق صورت پذیرد در غیر اینصورت سرمایه گذاری  ،با ریسک پذیری زیادی
همراه خواهد بود.در این بخش جزئیات پارامتر های هواشناسی موثر بر محصول دهی گندم مورد بررسی قرار می
گیرد.
دما:دمای مناسب برای کشت گندم در دامنه وسیعی قرار می گیرد ،بطوریکه با استفاده از رقم مناسب برای هر اقلیم
گندم می تواند دمایْ باالی  +46درجه در تابستان و برودت زیر ْ -26cدر زمستان را بخوبی تحمل می نماید.البته این
میزان مقاومت بر حسب مرحله رشد گیاه و رقم گندم متفاوت می باشد.برای مثال گندم نسبت به سرمای دیررس
بهاره حساس می باشد و دمای انجماد و حتی نزدیک به آن نیز خسارت فراوانی ایجاد می نماید .گندم بیشترین
حساسیت به آسیب سرمازدگی را طی دوره رشدزایشی دارد ،که با گرده افشانی در اواخر مرحله آبستنی یا ظهور سنبله
شروع می شود .درجه حرارتهایی که فقط اندکی زیر نقطه انجماد باشد ،میتوانند به شدت به گندم در این مراحل زایشی
خسارت زده و عملکرد دانه را بسیار کاهش دهند.
جدول : 9جزئیات نیاز دمایی گندم
مرحله

رنج دمایی بهینه

کاشت

 4تا21

داشت

 -4تا 21

برداشت

 12تا 21

رطوبت  :به طور کلی نیاز گندم به رطوبت بیشتر در مرحله ی کاشت(رطوبت مناسب زمین برای شخم و کاشت بذر)
و مرحله داشت می باشد و در زمان برداشت روز های گرم و آفتابی با رطوبت نسبتا کم را بیشتر می پسندد .درجه
جوانه زنی باال و سبز کردن خوب و یک دست ،اولین رمز موفقیت در تولید موفق گندم است .جوانه زنی بذر و سبز
شدن گندم مقاومت نسبتا زیادی نسبت به خشکی دارند .در حقیقت یک تنش مالیم اسمزی حتی ممکن است باعث
افزایش سرعت جوانه زنی گردد اما ،مطالعات نشان می دهد زمانیکه پتانسیل آبی خاک کمتر از  11بار شود ،جوانه
زنی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد .گزارش شده که با کاهش پتانسیل آبی ،کاهش درجه حرارت از  26و یا
افزایش عمق کشت ،سرعت سبز شدن گندم کاهش خواهد یافت .این گزارش همچنان نشان می دهد در اثر افزایش
دما ،پتانسیل بحرانی ( پتانسیل حداقل گیاه برای سبز شدن ) گیاه نیز افزایش می یابد ،به این معنی که با کاهش دمای
خاک بذر گندم می تواند در خاک های به مراتب خشک تری جوانه زده وسبز شود .در مناطقی که کشت بذر عمیق تر
است ،حد بحرانی پتانسیل آب کمتر شده و بنابراین در خاکهای خشک بذرهای عمیق بهتر می توانند جوانه بزنند .در
دیم زارها گندم جهت رفع نیاز خود به رطوبت ذخیره شده در خاک متکی است اکثر واریته های جدید رطوبت زیادی
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را برای رشد رویشی خود صرف می کنند و در نتیجه گیاه در مرحله گلدهی و دانه بندی ،به میزان کافی به آب
دسترسی ندارد بنابراین آبیاری در این مراحل کمک زیادی در بهبود تولید محصول می کند.
جدول  :16جزئیات نیاز رطوبتی گندم

مرحله

رنج رطوبت بهینه

کاشت

گاورو بودن زمین ( ظرفیت زراعی )،بعد بارش موثر
مناسب یا آبیاری مناسب

داشت

26-46

برداشت

46-36

بارش و آب  :ارقام مختلف گندم دیم در مناطق با بارندگی  216تا  1216میلی متر امکان رشد و تولید محصول
مناسب را دارند.مقدار آب مورد نیاز گندم بستگی به شرایط محیطی،میزان بارندگی و پراکنش آن ،سیستم کشت،جنس
خاک و ارقام گندم دارد.به طور کلی مقدار آب الزم برای گندم از ابتدای کاشت تا هنگام برداشت استان خراسان
شمالی در حدود  2166تا  6166متر مکعب در هر هکتار در سال است .

از آنجا که واکنش گندم نسبت به آب در مراحل مختلف رشد یکسان نیست ،برای برنامه ریزی مطلوب آبیاری
ضروری است تا حساسیت مراحل فوق نسبت به آب شناسایی شود .بطور کلی عملکرد گندم دارای سه جزءاصلی به
شرح زیر است :
 -2تعداد بوته در واحد سطح
-4تعداد دانه در سنبله
 -9وزن دانه
بنابراین برای افزایش عملکرد نیاز است تا هر کدام از سه جزء فوق از نقطه نظر آبیاری در مراحل مختلف رشد به نحو
مطلوب مدیریت شوند.
 -2تعداد بوته در واحد سطح
عوامل موثر در حصول به تعداد مناسب بوته گندم در واحد سطح بطور کلی عبارتند از :
آبیاری قبل از کاشت یا بالفاصله پس از کاشت  ،تاریخ کاشت ،عمق کاشت بذر ،تراکم ،درجه حرارت
از نقطه نظر آبیاری تامین رطوبت مطلوب برای گندم در زمان کاشت ( یا بالفاصله پس از کاشت) یکی از عوامل
کلیدی در تعیین تعداد مناسب بوته در واحد سطح و در نتیجه حصول به عملکرد مطلوب است .بطور کلی در این
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مرحله خصوصاً مناطقی که در مراحل بعدی با کمبود آب مواجه هستند نیاز است تا عمق حدود  16تا  166سانتی
متری خاک با آبیاری ( یا باران) مرطوب شود.
 -4تعداد دانه در سنبله
برای افزایش تعداد دانه در سنبله ضروری است تا :
 -2-4تعداد سنبله و سنبلچه در سنبله افزایش یابد .برای رسیدن به این هدف در زمان پنجهدهی و ساقه رفتن زمانی
که گیاه حدود  11تا  26سانتی متر ارتفاع دارد در صورتیکه باران نبارد ،آبیاری ضروری است
 -4-4از تشکیل گل های نازا جلوگیری شود.
برای رسیدن به این هدف باید در زمان سنبله رفتن آبیاری صورت گیرد(اواسط فروردین).
 -9-4تلقیح گل ها دچار اختالل نشوند.
برای نیل به این هدف آبیاری در زمان گلدهی ( اواخر فروردین) ضروری است.
 -9وزن دانه گندم
همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد ،وزن دانه نیز یکی از اجزای مهم عملکرد گندم محسوب می شود.
برای جلوگیری از دانه های چروکیده و الغر در اثر تنش آبی نیاز است تا گندم در مرحله شیری شدن( اواسط
اردیبهشت) آبیاری شود.

به طور کلی رنج بارش مناسب مرحله کاشت بین  36تا  16میلی متر و بارش مؤثر مرحله داشت بین  116تا
 466میلی متر می باشد.
نور و ساعات آفتابی :یکی از عوامل محیطی مناسب برای کشت گندم ،وجود روز های آفتابی است.گندم به ویژه در
اواخر دوره رشد و زمان برداشت احتیاج زیادی به نور و انرژی خورشید دارد.
جدول :11ساعات آفتابی مورد نیاز مراحل مختلف گندم
مرحله

رنج ساعت آفتابی بهینه

کاشت

 2تا  1ساعت

داشت

 6تا  12ساعت

برداشت

 1تا  14ساعت
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باد :تنش های مکانیکی از جمله تنش باد می تواند نقش مهمی را در سازگاری و اکوفیزیولوژی گیاهان داشته باشند.
بطور کلی کاهش ارتفاع ساقه ،کاهش سطح برگ ،افزایش قطر ساقه و کاهش وزن تر و خشک معمول ترین عکس
العمل گیاهان در برابر تنش های مکانیکی باد می باشند .وزش باد موجب افزایش تنفس و تعرق گیاه ،کاهش در
محتوی آب گیاه ،تغییر ترکیب شیمیایی دیواره سلولی و تغییر در میزان تولید هورمون های گیاهی می شود .عالوه بر
این با افزایش شدت تنش باد ممکن است گیاهان دچار خوابیدگی شوند .خوابیدگی مانع از جریان آب و عناصر
غذایی موردنیاز گیاه و مانع از جریان مواد حاصل از فتوسنتز به ریشهها یا دانه های درحالتوسعه میشود که در نتیجه
آن پر شدن دانهها مختل می شوند .همچنین در نتیجه خوابیدگی مقدار رطوبت نسبی در یک جامعه گیاهی افزایش می
یابد که رشد قارچها و گسترش بیماریها از عواقب آن است .گندم گیاهی است که پس از سنبله دهی و سنگین شدن
بخش انتهایی ساقه آن به خوابیدگی حساس تر می شود و باد شدید یکی از عوامل ورس در گندم می باشد .لذا
اصالح ارقام گندم به تنش باد یکی از اولویت های ارقام گندم در مناطق بادخیز کشور (فراوانی باالی باد های باالی
 16متر بر ثانیه)می باشد .در مورد پارامتر باد هم شدت و هم مدت وزش باد در مناطق مختلف باید مورد بررسی قرار
بگیرد.به طور کلی رقم های پاکوتاه و نیمه پاکوتاه مانند سیروان مقاومت باالتری نسبت به خوابیدگی دارد و در مقابل
افزایش شدت و مدت وزش باد کمتر تاثیر می پذیرد.
(شیرزاد)1391 ،
با توجه به ویژگی های اقلیمی شهرستان اسفراین سرمای زودرس بهاره،خشکسالی و تگرگ بیشترین تاثیرات را بر
روی کاهش عملکرد محصول گندم شهرستان داشته است.

 -5معرفی مراحل تولید (کاشت،داشت،برداشت و پس از برداشت)
کاشت
-2آماده سازی بستر کشت(شخم ،دیسک ،لولر و کود دهی)
شخم:در ابتدای هر کشت باید زمین را شخم زد.با توجه به اینکه گندم به نشست خاک در بعد از رویش فوق العاده
حساس است شخم را بایستی حدود یکماه قبل از کاشت انجام دهیم .از کاشت گندم بالفاصله بعد از انجام شخم های
عمیق خودداری کنیم .گندم به نوع شخم حساسیت ندارد و کشاورزان بیشتر شخم سطحی را انجام می دهند( .شخم
در عمق  21الی  36سانتی متری)
هدف های شخم زذن شامل موارد زیر است:
-1تهیه یک بستر مطلوب و مناسب برای رشد بذر
-2ایجاد خلل و فرج در درون خاک برای تهویه مطلوب
-3کاهش تراکم یا جمعیت علف های هرز
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-4نرم کردن خاک برای جذب رطوبت بیشتر
-1زیر خاک نمودن کود های حیوانی و باقی مانده گیاهان و دیگر مواد آلی که می تواند بر ویژگی
فیزیکی،شیمیایی،زیستی و بیولوژیکی خاک موثر باشد.
شکل : 14عملیات شخم زمین زراعی گندم

استفاده از دیسک :در عملیات شخم،اگر زمین دارای رطوبت نسبی مناسبی بوده و به اصطالح گاورو باشد،می توان از
چند بار دیسک زدن اضافی خودداری کرده و زمین را تسطیح نسبی کرد.عملیات دیسک زدن می بایست با عمق
متوسط انجام شود و با توجه به بقایای کشت پیشین و کلوخ دار بودن زمین دو بار و عمود بر هم زده شود.به این
ترتیب زمین تسطیح نسبی شده و بقایای باقی مانده از زراعت پیشین زیر خاک رفته که باعث نهویه بیشتر و افزایش
مواد عالی خاک می شود.در دیسک زدن نباید پس از پایان عملیات خرد کردن کلوخ ها خاک حالت پودری داشته
باشد (حالت مطلوب زمانی است که اندازه کلوخه ها بین فندق و گردو باشد) زیرا در این صورت پس از جذب
رطوبت و تبخیر خاک سله بسته و سبز شذن بذر و خروج جوانه از الیه سخت خاک با دشواری روبرو خواهد شد.
لولر :به منظور تسطیح و هموار کردن سطح جهت بذر کاری و انجام آبیاری مطلوب استفاده از لولر پس از عملیات
دیسک الزامی است.
-4انتخاب رقم گندم
ارقام گندم از جنبه های مختلف مانند عادت رشدی،طول دوره ی رویش،صفات زراعی،صفات فیزیولوژیک و
مرفولوژیک متفاوت بوده که این تفاوت ها را می توان در جنبه های مختلفی از رشد و نمو گیاه و یا در واکنش آن ها
بر تنش های محیطی زنده و غیر زنده دید و مورد توجه قرار داد.به گونه ای که در یک محیط خاص برخی ارقام
مطلوب و برخی نامطلوب تر است.انتخاب رقم مناسب با ویژگی هایی مانند سازگاری منطقه ای،پتانسیل تولید باال،
مقاومت نسبت به بیماری های مهم منطقه،کیفیت نانوایی مطلوب در زراعت گندم بسیار مهم است.
-9انتخاب بذر گندم

32

پس از رقم گندم در انتخاب نوع بذر مصرفی نیز باید عواملی را در نظر گرفت.برای مثال باید قوه ی نامیه بذر باال
باشد.ظرفیت فیزیکی مناسب داشته و خالص باشد.بهتر است برای مطمئن بودن از رعایت شرایط ذکر شده از بذر های
گواهی دار و مورد توصیه جهاد کشاورزی استفاده کرد.بذر مورد استفاده باید با سموم قارچ کش ضد عفونی شود.
-2کاشت بذر
به طور کلی روش کاشت گندم به وسعت و شیب زمین ،مقدار آب موجود و مدیریت زارعی بستگی دارد.کاشت بذر
به شیوه های زیر صورت می پذیرد:
-2روش کرتی:
روشی است سنتی و در زمین هایی اعمال می شود که دارای سطح کم ،شیب نامناسب و یا آب کم برای آبیاری
هستند .در این روش معموالً پس از انجام گاوآهن و دیسک ،بذر را پاشیده و با دیسک زیر خاک برده و مرزهایی با
مرزبند ایجاد می کنند .در این روش استفاده از ماشین آالت برای انجام امور داشت مانند سمپاشی علیه علف های هرز
غیرممکن و برداشت با کمباین به دلیل مرزهای زیاد مشکل است .همچنین از سطح مفید مزرعه به خوبی استفاده نشده
و ضایعات زمین زیاد است.

-4روش خطی یا فارویی:
این روش برای زراعت گندم آبی انجام می شود و به این ترتیب است که پس از انجام گاوآهن ،دیسک و تسطیح ،با
استفاده از دستگاه کودپاش (سانتریفوژ) بذر را در سطح مزرعه پاشیده و سپس با دستگاه فاروئر جوی و پشته ایجاد
می شود .در مواردی پیش از انجام جوی و پشته به وسیله دیسک بذر را زیر خاک می کنند که آزمایش ها نشان داده،
این عمل چندان موثر و مورد نیاز نیست.در این روش پشته ها ،کم عرض ( 16 – 21سانتیمتر) و کم عمق (– 11
 16سانتیمتر) هستند و در مواردی هنگام آبیاری ،حالت غرقابی ایجاد می شود .بذرپاشی به روش سانتریفوژ باعث می
شود بذرها به طور تصادفی و کنترل نشده پخش و در خاک مستقر شوند ،بنا بر این تعدادی بوته نیز در کف جویچه
ها سبز می شوند که جایگاه مناسبی برای استقرار گیاه نبوده و ممکن است بوته های این ناحیه مقداری از مواد غذایی
و رطوبت موجود را مصرف کنند .ولی قدرت رقابت با بوته های روی پشته را ندارند و محصولی نیز تولید نمی کنند
و در صورت تولید از کیفیت کمی برخوردارند .نوع دیگری از کشت ردیفی گندم در ایران وجود دارد که در آن از
ماشین های بذرکار استفاده می شود .عرض پشته ها در این نوع بذرکارها تقریباً ثابت (حدود 36سانتیمتر) بوده و
دستگاه قادر است سه ردیف بذر بر روی هر پشته بکارد .فاصله بین ردیف کاشت (فاصله وسط یک جویچه تا وسط
جویچه مجاور) حدود  11سانتیمتر است .برخی بذرکارها همزمان دو عمل احداث پشته و کاشت بذر بر روی پشته را
انجام می دهند که نوعی مزیت برای این دستگاه ها محسوب می شود.
-9روش نواری:
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این روش در زمین هایی که شیب مناسب داشته و انجام عمل تسطیح در آن ها میسر باشد قابل اجراست .در این
روش با توجه به شیب مناسب نیازی به ایجاد جویچه نیست .کاشت با ماشین های بذرکار صورت گرفته زمین در
قطعات بزرگ قابل آبیاری است .از دستگاه کمباینت می توان در این روش کشت استفاده کرد .این دستگاه همزمان در
اراضی شخم خورده عملیات دیسک ،تسطیح و کشت را انجام می دهد .اگر در اراضی با شیب نامناسب روش نواری
اجرا شودف ناچار مرزهای متعددی باید ایجاد کرد که در نهایت همان روش کرتی خواهد بود.

-2روش کشت بذر بر روی پشته های بلند:
مدرن ترین روشی است که در کشورهای پیشرفته اجرا می شود .به طور خالصه ،در این روش دو الی سه ردیف بذر
بر روی پشته های بلند و عریض کاشته می شود .در این سیستم عرض پشته  41 – 26سانتیمتر ،فاصله ردیف کاشت
بر روی پشته 11 – 26سانتیمتر ،عرض جویچه ها (فارو)  21 – 36سانتیمتر و ارتفاع پشته (عمق فارو) – 26
 12سانتیمتر است .هدایت آب در زمین از طریق جویچه ها انجام می شود ،به طوری که رطوبت به صورت نشتی به
محل استقرار بذرها نفوذ می کند و حالت غرقابی ایجاد نمی شود .روش کاشت گندم با این روش به شرح زیر است:
پس از عملیات شخم عمیق ،دیسک ،تسطیح و قبل از بذرکاری جوی و پشته ها را متناسب با این روش با یک دستگاه
خطزن احداث و زمین را آبیاری بسیار سنگین می کنند .پس از سبز شدن نسل ااول علف های هرز (که
حدود  16درصد کل علف های هرز است) و در رطوبت کمی بیشتر از گاورو شدن ،دستگاه را وارد زمین می کنند.
این دستگاه به گونه ای طراحی شده است که بیلچه های کولیتواتور که قبل از لوله های سقوط بذر قرار دارند روی
پشته ها قرار گرفته ،با تخریب پشته ها علف های هرز را از بین می برند ،سپس بذرها به صورت ردیفی (معموالً سه
ردیف روی پشته) در عمق  1 – 12سانتیمتر کاشته می شوند و بیلچه های احداث فارو که در پشت لوله های سقوط
بذر قرار دارند ،دوباره فاروها و پشته ها را در جای قبلی بازسازی می کنند .بنابراین با عبور بذرکار همزمان ،پشته ها
تخریب می شوند ،علف های هرز از بین می روند ،بذرها به صورت ردیفی کاشته شده و دوباره پشته ها و جویچه ها
احداث می شوند .پس از کاشت بذر ،زمین به صورت ردیفی کاشته شده و دوباره پشته ها و جویچه ها احداث می
شوند .پس از کاشت بذر ،زمین به مدت حدود  46روز آبیاری نمی شود (به دلیل این که بذر گیاه زراعی عمق کاشته
شده است و رطوبت کافی برای جوانه زدن آن وجود دارد) در این مدت گیاهچه ها رشد کرده و در حالی که قسمت
اعظم بذرهای علف ها ی هرز قبل از کشات بذر جوانه می زنند و با بیلچه های کولیتواتور بذرکار از بین می روند،
باقیمانده بذر علف های هرز در عمق کم قرار گرفته و رطوبت کافی برای سبز شدن آن ها وجود ندارد.
از مزایای روش کشت بذر بر روی پشته های بلند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
سهولت آبیاری قبل از کاشت که کنترل مکانیکی علف های هرز را فراهم می کند،افزایش میزان سبز شدن بذر و
یکنواختی مزرعه ،امکان استفاده از همان پشته ها در کشت های بعدی ،استفاده کمتر از بذر،کاهش میزان مصرف علف
کش ها،کاهش سله بندی و خفگی بذر،کاهش ورس (خوابیدگی) به دلیل عدم شرایط غرقابی،امکان مصرف کود به
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صورت نواری و افزایش بازدهی مصرف کود،کاهش فرسایش در مناطق پرباران به دلیل هدایت آب توسط
فاروها،افزایش تولید.
-5تاریخ کاشت
مهمترین فاکتورهای تعیین کننده ی زمان مناسب کشت گندم را در اقلیم های گوناگون دما و بارش است است.به
طوری که زمین در زمان کاشت رطوبت کافی داشته و فرصت زمانی الزم برای رشد اولیه گیاهچه ها در پاییز و ورود
به زمستان و تامین نیاز سرمایی در ارقام گندم باعادات رشد بینابینی و زمستانه وجود داشته باشد.تغییرات دما در گندم
زارها به میانگیت تعداد بذر های جواته زده،سرعت جوانه زنی و سبز شدن و یکنواختی آن تاثیر می گذارد.دمای
اصلی برای جوانه زدن گندم بین  4تا  32درجه سسیوس است که مطلوب ترین دما در حدود  26درجه می باشد.
برای هر روز تاخیر در کاشت  ٪1به میزان بذر اضافه می کنیم  .زمانی باید کشت شود که در زمان سرما به  4برگی
رسیده باشد .بدیهی است هرچه کشت گندم با تاخیر صورت پذیرد مرحله ی جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه ها در
شرایط دمایی مطلوب صورت نمی گیرد و به علت کاهش دمای خاک بذر های جوانه نزده بیشتر در معرض رویارویی
با بیماری های قارچی قرار می گیرند.این امر سبب کاهش تراکم بوته ها در گندم زار ها می شود.در تناوب های
زراعی گندم با گیاهانی مانند ذرت،پنبه و در برخی مناطق سبزی باید ارقام با دوره رشد کوتاه تر مشکل تاخیر در
کاشت را مدیریت کند.به طور کلی زراعت های کرپه(دیرکاشت) می تواند به کاهش درصد سبزی به دلیل رویارویی
با یخبند ان،کاهش شمار پنجه ها و نیز کاهش شمار سنبلچه ها (تنش آغاز فصل) و همچنین در شرایط بادزدگی گندم
و کاهش شمار دانه و وزن هزاردانه به دلیل رویارویی با گرمای پایان فصل اشاره کرد.البته کشت زودهنگام گندم
زارهای بهاره نیز موجب می شود تا ارقام زودرس در فصل پاییز به ساقه رفته و یا در اوایل فصل بهار در مرحله ظهور
سنبله در معرض آسیب سرمای بهاره قرار گیرند.
-6کود دهی
در مورد نیاز کودی دز رمان کاشت گندم باید بگوییم که برای تعیین دقیق آن نیاز به آزمایش خاک می باشد  .اما
استفاده از کود ها دارای عناصر ازت،پتاسیم و فسفر بسیار مفید خواهد بود.
(هاشمی مطلق و نیرومند)1391 ،
داشت
به طور کلی عملیات داشت شامل تغذیه زمین زراعی(تهیه،حمل و پخش کود های دامی و شیمیایی) ،مبارزه با
آفات،بیماری ها،علف های هرز وآبیاری مزارع گندم می باشد.
 -2کود دهی گندم
با توجه به مطالعات صورت گرفته در تغذیه گیاه گندم عناصر مورد نیاز برای رشد کیفی و کمی گندم به  4بخش
تقسیم می گردد:
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-2ازت
نقش ازت برای گندم شامل موارد رشد سریع گندم .،افزایش تعداد پنجه.افزایش اندازه برگ ها.افزایش تعداد و وزن
دانه در هر خوشه.،افزایش درصد خوشه های پرشده.افزایش مقدار پروتئین دانه کمبود
ازت معمول ترین و گسترده ترین کمبود عناصر غذایی در غالت دانه ریز است .گیاهان مبتال به کمبود ازت در مقایسه
با گیاهان سالم رنگ پریده و زرد هستند .این عالئم ابتدا در مسن ترین برگ ها ) برگهای پایین( ظاهر می شود ،در
حالیکه برگ ها ی جوان نسبتا سبز باقی می مانند .برگ های مسن تر نسبت به برگ های جوان تر کم رنگ تر شده
کلروز در نوک برگ ایجاد می گردد که این کلروز ) رنگ پریدگی ( در قاعده برگ به رنگ سبز روشن تبدیل خواهد
شد ،و در مدت نسبتا کوتاهی کل مزرعه رنگ زرد پیدا می کند .پویایی و تحرک باالی ازت در خاک باعث شده که
زمان مصرف آن برای موفقیت در تولید دانه و پروتئین آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد  .بهترین زمان مصرف
ازت نزدیک به زمان حداکثر نیاز مطابق با مراحل رشد گندم می باشد.
-2فسفر
نقش فسفر برای گندم شامل.تحریک کننده نمو ریشه.زود رسی محصول.،افزایش پنجه زنی.افزایش تعداد خوشه.،نمو
خوب دانه
مشخص ترین نشانه کمبود فسفر در مراحل اولیه رشد رویشی گندم ،کاهش رشد و توانایی گیاه است .کلیه گیاهان
مبتال کمبود فسفر به رنگ سبز تیره تغییر یافته و نقاط رنگارنگ به صورت تیره و روشن در مسن ترین برگ ها ظاهر
می شوند .عالئم اختصاصی در برگ های مسن دیده شده ،کلروز ) رنگ پریدگی ( از نوک برگ پیر شروع شده و به
طرف قاعده برگ گسترش می یابد ولی برگ مانند سایر قسمت های گیاه سبز تیره باقی می مانند.
-3پتاسیم
نقش پتاسیم برای گندم شامل .بهبود کارایی فتوسنتز.افزایش مقاومت در برابر برخی از بیماری ها،بیشتر شدن راندمان
استفاده از آب.افزایش استحکام ساقه.افزایش میزان پر شدگی دانه.افزایش تعداد خوشه.افزایش اندازه و وزن دانه،
.افزایش بازدهی کودهای ازته گیاه گندم
گندم در مرحله ساقه رفتن بیشتر از سایر مراحل به پتاسیم احتیاج دارد .گندم در این مرحله روزانه  3/1تا  1کیلوگرم
در هکتار پتاسیم جذب می نماید ،مصرف کودهای پتاسه این نیاز را جبران می کند .عالئم اختصاصی کمبود پتاسیم در
گندم همیشه در برگ های پیر به صورت خال های نکروزه در طول برگ به وجود آمده و سریعا به طرف نوک و
حاشیه برگ گسترش می یابد .گیاهانی که شدیدا مبتال به کمبود پتاسیم می شوند ظاهر گیاهان دچار تنش خشکی را
پیدا می کنند .کاربرد کود های  NPKبا درصد های مختلف )با توجه به دوره ای که گیاه در آن قرار دارد( و همچنین
کودهای جدیدی که بصورت تک عنصر پتاسیم ) (Kو یا ترکیبی از عناصر پتاسیم و فسفر ) ، )PKمیتواند راهکاری
مناسب و سریع برای تامین نیاز های گیاه باشد .همچنین ورود برخی از کودهای  NPKکه حاوی عناصر ریز مغذی نیز
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هستند بعنوان ترکیبات کامل تری می توانند کمک بیشتری به گیاهان نمایند .این نوع کودها می توانند عناصرنیتروژن،
فسفر و پتاسیم را به شکل کامأل محلول و قابل جذب و در میزان مناسب در اختیار گیاه قرار دهند.
جدول :12تقویم کوددهی گندم منطبق بر مراحل فنولوژیکی

-4عناصر ریزمغذی(آهن ،روی،منگنز و بر)
توجه دانشمندان و کشاورزان به اهمیت و ارزش عناصر کم مصرف روز به روز بیشتر می شود .به طور کلی می توان
گفت که علت اصلی توجه بیشتر به عناصر کم مصرف پیدایش کمبود و بروز مسائل جدیدی است که در نتیجه
برداشت بیشتر این عناصر و عدم افزایش آنها به خاک حاصل شده است .مقدار برداشت عناصر غذایی ،بخصوص
عناصر کم مصرف ،به علت برداشت بیشتر محصول از زمین که با کاشت واریته های اصالح شده ،مصرف کودهای
شیمیایی و مدیریت بهتر حاصل شده است .بسیار زیاد است و همگام با پیشرفت بیشتر کشاورزی با این روند هر روز
مقدار بیشتری عناصر کم مصرف از خاک خارج خواهد شد .در مقابل در برنامه های کودپاشی بسیاری از مزارع نه تنها
جبران این ب رداشت عظیم عناصر کم مصرف را در نظر نگرفته اند ،بلکه با مصرف کودهای خالص به جای کود غنی از
عناصر کم مصرف این روند تشدید گردیده است.
-4مبارزه با آفات،بیماری ها و علف های هرز
آفات و بیماری ها از تاثیرگذارترین عوامل کاهش تولید محصول در یک منطقه می باشد و مبارزه با آن ها امری حیاتی
است..در بخش تنش های زیستی محصول آفات (شته روسی،شته معمولی،سن) و بیماری های (زنگ زرد،سیاهک و
سپتوریوز) و راهکار های مقابله با آن ها به تفصیل شرح داده شده است.
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علفهای هرز ،یکی از عمدهترین عوامل کاهش دهنده عملکرد در واحد سطح مزارع میباشد .طبق آخرین آمارهای
ارائه شده ،در صورت عدم کنترل علفهای هرز ،حدود  21۱از عملکرد مزارع گندم ،کاسته میشود .همچنین به دلیل
وجود بقایای علفهای هرز ،کیفیت محصول و عملیات برداشت آن دچار مشکل میشود .غالب علفهای هرز شامل:
یوالف ،پنیرک ،خردل وحشی ،کنگر ابلقی ،پیچک ،چچم و قیاق میباشند .علف کشهای مورد استفاده در برای کنترل
علف های هرز شامل :تاپیک ،گرانستار ،آتالنتیس ،ایلوکسان و توفوردی میباشد که این علف کشها از مرحله  2تا 4
برگی و در مرحله پنجه زنی گیاه مورد استفاده قرار میگیرند .البته استفاده مکرر از این سموم باعث ایجاد نوعی
مقاومت در علفهای هرز شده به همین دلیل به کشاورزان توصیه شد که از سموم جدید استفاده نموده تا مقاومت
علف های هرز نیز از بین برود .بهتر است که عملیات مبارزه شیمیایی با علف های هرز گندم در نیمه روز که دمای
هوا به حدود  11درجه برسد و قطرات شبنم روی برگ نیست انجام گیرد.
-9آبیاری
گندم یکی از اساسی ترین گیاهان برای تامین کالری و پروتئین می باشد و به سه صورت  ،دیم  ،آبی و در مناطقی که
باران زمستانه دارند بصورت آبیاری تکمیلی کاشته می شود.بنا بر استعالم جهاد کشاورزی اسفراین بیشتر کشت گندم
شهرستان دیم و بقیه ی آن نیز به صورت آبی می باشد.ارقام مختلف گندم دیم در مناطق با بارندگی  216تا 1216
میلی متر امکان رشد و تولید محصول مناسب را دارند.مقدار آب مورد نیاز گندم بستگی به شرایط محیطی،میزان
بارندگی و پراکنش آن ،سیستم کشت،جنس خاک و ارقام گندم دارد.به طور کلی مقدار آب الزم برای گندم از ابتدای
کاشت تا هنگام برداشت در حدود  4-1هزار مترمکعب در هکتار است.بنا بر استعالم جهاد کشاورزی اسفراین نیاز
گندم آبی در این شهرستان به طور متوسط در حدود  6166مترمکعب در هکتار در یک سال زراعی می باشد.
الویت بندی آبیاری گندم تحت شرایط مختلف آب قابل دسترس به شرح زیر است:
-1امکان یک آبیاری وجود داشته باشد
هر گاه برای کشاورز تنها یک بارآبیاری مقدور باشد،آبیاری قبل از کشت یا بالفاصله پس از کشت در اولویت است.
بایستی سعی شود زمان کاشت با ریزش های جوی هماهنگ شود تا فرصت آبیاری در مراحل بعدی رشد فراهم گردد.
-2امکان دو آبیاری وجود داشته باشد
در این شرایط بهتر است یک آبیاری در زمان کاشت و آبیاری دوم در زمان گلدهی (اواخر فروردین)صورت گیرد.
-3امکان سه آبیاری وجود داشته باشد:
در این حالت بهتر است تا اولین آب در زمان کاشت ،دومین آب در زمان نزدیک به شروع گلدهی( دهه دوم
فروردین) و آبیاری سوم در زمان پر کردن دانه(دهه دوم اردیبهشت) انجام گیرد.
در ایران روش آبیاری تحت فشار(بارانی) که به منظور هرچه بیشتر بازدهی رایج شده است که از مناسب ترین روش
آبیاری مزارع گندم است.
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(نجفی )1314،

شکل:11آبیاری بارانی گندم

برداشت
هنگامی که دانه ها سخت شدند که دیگر با ناخن تقسیم نمی شدند و رطوبت دانه ٪14می باشد هنگام درو می باشد .
برای برداشت باید از کمباین های که معاینه فنی شده اند استفاده شود که بهتر است نو باشند و ریزش بیشتر
از ٪1نداشته باشند .برداشت گندم باید به موقع صورت گیرد .برداشت زودتر یا دیرتر از موقع محصول ،موجب کاسته
شدن کیفیت آن می شود .برداشت زود هنگام محصول هم موجب پایین آمدن کیفیت گندم می گردد .وزن دانه ها تا
زمان رسیدن دانه افزایش می یابد ،ولی پس از آن رو به کاهش می گذارد .همچنین دانه های نارسی که زود هنگام
برداشت می شوند ،چه در مزرعه و چه در انبار بیشتر در معرض آسیب های ناشی از گرما و آفات از جمله کپک
زدگی قرار می گیرند .زمان مناسب برای برداشت دانه ،موقعی است که آندوسپرم دانه های گندم سفت شده و میزان
رطوبت آن هم به  11تا 26رسیده باشد .گندم در فصل برداشت به آب و هوای گرم و خشک نیاز دارد.
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شکل :16برداشت گندم با کمباین

پس از برداشت
ذخیره سازی گندم پس از برداشت ،برای مصارف بلند مدت ،از زمان های قدیم متداول بوده است .مردم ایران ،یونان
و مصر باستان برای نگهداری غالت خود از خمره های سفالین استفاده می کردند و معموالً این خمره ها را یا درون
زمین می گذاشتند و یا در اتاق هایی از خشت و گل کنار هم می چیدند .به مرور زمان با افزایش جمعیت و افزایش
تولید ،استفاده از انبارهای نگهداری گندم ،متداول شد و در نهایت بدنبال پیشرفتهای مهندسی ،سـیستم انبار کردن
گندم از نگهداری مقادیر اندکی از دانه های درو شده در انبارهای زیر زمینی تا مقادیر عظیمی در سـیلوهای مجهز
امروزی پیشرفت نمود.
رطوبت نسبی هوا ،دمای هوا و رطوبت موجود در دانه مهمترین عوامل موثر در فساد گندم هستند و با کنترل این
عوامل سایر عوامل مانند آفات انباری و میکروارگانیسمها قادر به فعالیت چشمگیر و موثر نیستند ،بنابراین الزم است
رطوبت و درجه حرارت گندم های ذخیره شده و محیط در طول مدت نگهداری غله ،بطور مرتب اندازهگیری وکنترل
شود .شرایط اپتیمم برای نگهداری درازمدت غالت عبارت است از:
 -حداکثر رطوبت دانه :

۱12

 -حداکثر رطوبت نسبی هوا :

۱61

 -حداکثر درجه حرارت محیط :

 26درجه سانتیگراد

بدیهی است که در صورت افزایش هر یک از پارامترهای فوق ،از عمر ذخیره سازی کاسته خواهد شد .درصد رطوبت
دانه و درصد رطوبت نسبی هوا جهت شروع مرحله بحرانی نگهداری غالت ،به ترتیب  11درصد و  21درصد
میباشد .در صورتیکه سیستم ذخیرهسازی فاقد امکانات هوادهی باشد و رطوبت گندم بیشتر از  ۱12باشد ،بهتر است
گندم بیش از  6ماه نگهداری نشود .برای کنترل دما وکاهش رطوبت در سیستمهای ذخیره سازی استفاده از فنهای
تهویه و خنک کننده و عملیات دوران توصیه می گردد .چنانچه درجه حرارت غله از  32درجه سلسیوس تجاوز
نماید ،باید نسبت به دوران غله اقدام نمود .اصول عمل دوران بر پایه جابجائی غله از کندوئی به کندوی دیگر با
نوار نقاله و تجهیزات مربوط به منظور کاهش دما میباشد.
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به منظور کاهش دما و جلوگیری از عمل کندانس رطوبت در سیلوهای فلزی نیز عمل هوادهی ازپائین سیلو انجام می
شود و ضمن این که هوا از پائین به باال حرکت می کند تمام دانه ها هوا را به طور مناسب دریافت می کنند.
در انبارهای افقی ،برای پیشگیری از افزایش رطوبت و دما ،عملیات تهویه می تواند موثر باشد .در مناطقی که اختالف
دمای روز و شب زیاد است می توان از تهویه طبیعی استفاده کرد ،یعنی در هنگام شب درب ها و پنجره ها را باز نمود
تا هوای تازه جای هوای گرم و مرطوب انبار را بگیرد.به طور کلی در صورت افزایش دما و رطوبت غله در انبارهای
روباز یا انبارهای ساده به دلیل عدم دسترسی به امکانات دوران یا سرد کردن بهتر است نسبت به تخلیه انبار اقدام
شود .از جمله عواملی که بر روی کندوه اثر می گذارد درجه حرارت بیرون کندوهاست.چنانچه گندمها دچارکپک
زدگی شوند ،خنک کردن ،مشکل را حل نمیکند و می بایست در اسرع وقت گندم را از انبار خارج و تعیین تکلیف
نمود.
(شاه پسند )1313،
شکل :12سیلوی ذخیره گندم

-6نیازمندی های آب و هوایی مراحل تولید
عوامل قهری جوی هر ساله خسارات زیادی به محصول گندم وارد می کنند.مهمترین مخاطرات جوی خسارت زا به
مزارع گندم عبارتند از :سرمازدگی بهاره ،خشکسالی،تگرگ و گرمازدگی گندم
در ابتدا این مخاطرات و روش های مقابله با آن را معرفی کرده و سپس به نیاز های آب و هوایی مراحل تولید و
توصیه های هواشناسی کشاورزی هر بخش می پردازیم.

سرمازدگی
خسارت سرمازدگی بهاره هنگامی که درجه حرارت پایین با مراحل حساس رشدی گیاه مصادف میشود ،به وقوع می
پیوندد .خسارت سرمازدگی میتواند نواحی وسیع ،یا فقط تعدادی از مزارع و حتی در مواردی قسمتهایی از مزارع را در
برگیرد.سرمازدگی بیشتر در طول رودخانه ها ،دره ها ،و قسمتهای گود مزارع که هوای سرد دارند ،شدید است.
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احتمال بروز خسارت سرمازدگی بهاره موقعیکه گندم به خاطر درجه حرارت باالتر از میانگین آن رشد بهاره زودهنگام
داشته باشد بیشتر است .در صورت وقوع یخبندان ،گندم به دلیل جلو بودن مراحل رشد امکان آسیب دیدگی باالیی را
دارد.
احتمال خسارت سرمازدگی در گندم های زودرس در مقایسه با گندمهای دیررس بیشتر است .به طور نسبی حساسیت
به درجه حرارت پایین یا یخبندان در گندم با پیشرفت مراحل رشد آن در بهار افزایش می یابد.
نکته ی مهم این است که زمانی که گندمی که شرایط رشدی خوب دارای تغذیه بهینه بخصوص با نیتروژن و کال رشد
قوی داشته باشد ،به علت رشد انبوه و میزان رطوبت باال به آسیب ناشی از یخبندان حساس است .نکته ی جالب این
است که تنش خشکی گیاهان را در برابر سرما متحمل ساخته و با کاهش میزان آب آنها از شدت آسیب سرمازدگی می
کاهد .
جدول :13دما،عالئم و خسارات سرمازدگی بهاره بر گندم
مرحله رشد

عالئم اولیه

دمای خسارت

اثر بر عملکرد

زننده (درجه
سانتیگراد به مدت
 4ساعت)
پنجه زنی

-11

طویل شدن ساقه

-4

آبستنی

-2

ظهور سنبله

-1

گل دهی

-1

شیری

-2

خمیری

-2

کلروز برگ-سوختگی نوک برگ ها-بوی علف سیلو شده

کم تا متوسط

و افتادگی گیاهان
مرگ نقطه رشد-زردی یا سوختگی برگ-ایجاد زخم-ترک

متوسط تا شدید

برداشتن یا خمیدگی پایین ساقه-بوی نامطبوع
عقیم شدن گلچه ها- -گیرکردن سنبله در غالف برگ

شدید

در مرحله آبستنی  -آسیب به پایین ساقه  -رنگ
پریدگی برگ  -بوی نامطبوع
عقیم شدن گلچه ها  -ریشکهای سفید یا سنبله های

شدید

سفید  -آسیب به پایین ساقه  -رنگپریدگی برگ
عقیم شدن گلچه ها  -ریشکهای سفید یا سنبله های

شدید

سفید  -آسیب به پایین ساقه – رنگ پریدگی برگ.
ریشکهای سفید یا سنبله های سفید  -آسیب به

متوسط تا شدید

پایین ساقه -رنگ پریدگی برگ – دانه های چروکیده یا
رنگ پریده
دانه های چروکیده و رنگ پریده – جوانه زنی ضعیف

روش های مقابله با سرمازدگی گندم
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کم تا متوسط

انتخاب رقم مقاوم و دیررس :در مناطق دارای خطر سرمازدگی بهاره می توان از ارقام متوسط رس و دیررس و مقاوم
به سرما استفاده کرد.این ارقام با توجه به دیر باز شدن جوانه ها کمتر دچار سرمای دیررس بهاره می شوند.از ارقام
دیررس و متوسط رس می توان به استار،چمران ،اترک،پیشگام و  ...اشاره کرد.در صورت مدیریت درست شرایط ،رقم
پیشگام توانایی خوبی در ترمیم خود و کاهش خسارت های سرمازدگی دارد.
تاخیر در تاریخ کاشت :تاخیر در تاریخ کاشت با توجه به ظرفیت رقم و تهیه بستر مناسب بذر از طریق کاشت بذر
در بستری از کاه و کلش از جمله راه های مدیریت خسارتهای ناشی از تنش سرما در گندم می باشند.
مدیریت کود دهی و تغذیه :مدیریت تغذیه نیز از جمله عوامل مهم در کاهش خسارت ناشی از سرما محسوب می
شود  .مقدار مصرف کودنیتروژن در جلوگیری از خطر سرمازدگی می تواند مؤثر باشد .مصرف کود نیتروژن موجب
افزایش رشد رویشی و شادابی گیاه گردیده ،ساقه ها آبدار و مستعد سرمازدگی میشوند .مصرف کود نیتروژن باید قبل
از مرحله ساقه رفتن به منظور دستیابی به عملکرد حداکثر انجام گردد .از مصرف بیش ازحد کود نیتروژن در پاییز باید
اجتناب نمود ،اما مقادیر کافی فسفر جهت رشد قوی ریشه توصیه میشود .گیاهانی که به اندازه کافی پتاسیم دریافت
نکرده اند ،اغلب به سرمازدگی حساستر هستند که این امر به کمبود آب در سلول مربوط میشود .بنابراین کافی نبودن
میزان پتاسیم ،عاملی است که به افزایش خطر سرمازدگی منجر می گردد.از طرفی با افزایش مواد آلی محلول از قبیل
قندها و پروتیینها به سلول های گیاهان زراعی ،میتوان مقاومت آن هارا در برابر سرمازدگی افزایش داد .استفاده از
محلول های محرک رشد گیاه در مراحل قبل از پنجه زنی ،مرحله پنجه زنی و ساقه رفتن میتواند کمک شایانی به
افزایش مقاومت به شرایط تنش های سرمایی بیانجامد .استفاده از مواد آلی و هیومیک اسید نیز با سازوکارهایی می تواند
تا حدودی مانع سرمازدگی شود .ذکر این نکته ضرورری است که پیروی از اصول مدیریت بهینه تغذیه گندم و استفاده
از کودهای حاوی عناصر غذایی ،مواد آلی و محرک های رشد گیاه در قالب یک برنامه مدیریتی و برنامه ریزی شده که
عمدتاً از اول فصل رشد آغاز می گردد ،عالوه بر حصول عملکرد و کیفیت محصول ،گیاه را در برابر بسیاری از تنشهای
زنده و غیر زنده از جمله سرمازدگی مقاوم می سازد .اینگونه نهاده ها اصوالً می بایست در مراحل مختلف فنولوژیکی
گندم مصرف شده و توسط سلول های گیاهی به متابولیت های مفید برای رشد و مقابله با تنش تبدیل شوند .لذا استفاده
از اینگونه نهاده ها در زمان کوتاهی قبل از مواجهه با تنشهایی مانند سرمازدگی کارایی الزم را نداشته و گاهاً برای
کاهش عوارض ناشی از سرمازدگی در دوره پس از وقوع سرما می توانند مؤثرتر باشند.
مبارزه با علف های هرز :بعد از سرمازدگی با توجه به کاهش تراکم دانه های گندم توان رقابت با علف های هرز
کاهش می یابد بنابراین می بایست مدیریت علف های هرز در مزرعه با دقت بیشتری انجام شود.
آبیاری مناسب مزارع :آبیاری مناسب در مزرعه پس از وقوع سرمازدگی قدرت ترمیم را در رقم هایی مانند پیشگام باال
می برد.همچنین آبیاری مزارع در شب های احتمال سرمازدگی از خطرات آن می کاهد.
مصرف علوفه یا سیلویی:در صورت نیاز به علوفه یا وجود بازار برای عرضه آن و قابل دسترس بودن ادوات ،برداشت
گندم خسارت دیده از سرمازدگی برای استفاده از کاه یا مصرف سیلویی آن ممکن است اقتصادی ترین و عملی ترین
نوع مدیریت باشد .کیفیت علوفه کاه یا علوفه سیلویی در مرحله خمیری نرم خوب است .عالوه بر این ممکن است
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الزم باشد که گندم های خسارت دیده را از بین برد تا در صورت کشت محصوالت دیگر در آن مزرعه به عنوان
علفهای هرز نباشند .همچنین معموال خارج کردن قسمتهای رویشی گندم از مزرعه به جای زیر خاک کردن آن به منظور
جلوگیری از هدر رفتن رطوبت زیاد خاک مطلوب میباشد.
میزان نیترات گندمی که برای علوفه یا سیلو کردن استفاده میشود بایدکنترل گردد تا از خطر مسمومیت برای دام اجتناب
شود .با توجه به اینکه سرمای دیررس بهاره معموال فقط به قسمتهای خاصی از سنبله گندم خسارت میزند و بندرت کل
گیاه را از بین میبرد ،ممکن است گیاه به جذب نیترات از خاک ادامه دهد ولی فاقد دانه در حال رشد برای استفاده از
نیتروژن باشد .در این شرایط ممکن است نیترات در اندامهای رویشی تجمع یابد و دام را مسموم کند ،مگر اینکه
خوراک دام با مقادیر کافی ازخوراک دام با محتوی نیترات پایین رقیق شود.
(اسدی؛ میرفخرایی؛ قاسمی و نادی)1392 ،

تگرگ
تگرگ از مهمترین بارش های جامد بوده که به دلیل وارد آوردن خسارت های قابل توجه اقتصادی به کشور ها به
ویژه در کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار است.
تگرگ ،یکی از عوامل طبیعی کاهنده عملکرد محصوالت کشاورزی است .زمان بارش تگرگ در حدود دو الی چهار
دقیقه است اما اثرات ناشی از آن بر روی هم کیفیت و هم کمیت محصول کشاورزی اثر خواهد گذاشت.تگرگ در
مقایسه با بالهای دیگر جوی گستردگی کمتری دارد و به صرت محلی رخ می دهد.در حال حاضر دو روش اصلی
مقابله با تگرگ مورد استفاده قرار می گیرد که سامانه ضد تگرگ و توری ضد تگرگ می باشد.به علت گستردگی
وسعت مزارع گندم توری کاربرد اقتصادی ندارد و برای مقابله با این پدیده می توان از سامانه ضد تگرگ استفاده کرد.
سامانه ضد تگرگ:دراین روش دستگاههای ضد تگرگ مورد استفاده قرار میگیرند .این دستگاهها مانند یک توپ
ایستاده ،در هنگام تگرگ گلوله هایی را به سمت ابرهای بارشی شلیک میکند ،که محتویات آن گلوله ها نهایتا باعث
جلوگیری از ریزش تگرگ و یا تبدیل آن به باران میشود.بسته به مدل این دستگاهها ،هر دستگاه ممکن است بین 36
تا  166هکتار را پوشش دهد.در بعضی مدل های این دستگاه ها ،از اواج صوتی به جای توپ برای تگرگ زدایی
استفاده می شود .با توجه به اینکه این سیستم به طور فعال عمل میکند ،الزم است که اطالعاتی دقیق از پیش بینی
هواشناسی در اختیار داشته باشد.در ایران این دستگاه در استان های آذربایجان غربی و شرقی بیشتر مورد استفاده قرار
گرفته است.
(ایران پور)1391 ،

خشکسالی
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خشکسالی عبارت است ازکمبود بارش در دوره ای بلندمدت ،به نحوی که باعث کمبود رطوبت در خاک،کاهش آب
های جاری و مختل شدن روند طبیعی فعالیتهای انسانی ،حیات گیاهی و زندگی جانوری می شود.راه های مقابله با
خشکسالی شامل موارد زیر است.
کشت ارقام مقاوم به خشکی :یکی از روش های کاهش اثر خشکسالی در مورد محصوالت زراعی استفاده از رقم
های مقاوم به خشکی است.در واقع بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود تا هم در بخش زراعی گیاهان با نیاز آبی کم
جایگزین گیاهان با نیاز آبی باال شوندبا توجه به شرایط اقلیمی اسفراین رقم ها ی انتخابی باید مقاومت خوبی نسبت
به خشکسالی و سرمای بهاره داشته باشد ..هم اکنون گونههای چند منظورهای که به کم آبی و آفات مقاوم هستند تولید شده

است .البته تعدادی از این گونهها نیز در برخی مناطق استان در حال استفاده شدن است .به طور کلی گندم آبی نیازمند پنج
دوره آبیاری است .اما در حال حاضر بذرهای ی تولید شده است که به یک دوره آبیاری کمتر نیاز دارد و البته ارقام
جدیدتر دیگری نیز در حال تولید است.
جمع آوری،مصرف بهینه آب و بهبود روش آبیاری :در زمان خشکسالی بهینه سازی مصرف آب و روش های
آبیاری امری ضروری می باشد.راهکارهای زیر برای اجرای این روش پیشنهاد می شود.
-1اجرا و توسعه سیستم آبیاری بارانی و حذف آبیاری غرقابی در کاشت آبی گندم ،کاهش سطح زیر کشت در مواقع
خشکسالی،احداث استخر سرپوشیده آب،بازچرخانی و بازیافت آب در مزرعه و غنی سازی آب آبیاری
-2اصالح روش های انتقال آب (مرمت شبکه آبیاری ،پوشش نهرها و ایجاد کانال سرپوشیده ،مرمت و الیروبی چاه
ها و قنات ها ،ایجاد بانک و تراس در زمین های شیبدار و جمع آور آب سیالب ها)
 -3مزارع آبی گندم که فاقد استخر ذخیره آب می باشند سریعاً با حداقل امکانات موجود نظیر احداث استخر خاکی با
پوشش پالستیک اقدام به احداث استخر نمایند تا در صورت کاهش حجم آب چاه ها بتوانند آب را ذخیره نمایند.
رعایت امور به زراعی در باغات:استفاده از عملیات به زراعی در مزارع مانند به منظور کاهش مصرف و رقابت برای
آب مانند استفاده از مواد ضد تعریق و کنترل شدید و به موقع علف های هرز
تنظیم دوره آبیاری :الویت بندی آبیاری گندم تحت شرایط خشکسالی و آب قابل دسترس به شرح زیر است:
-1امکان یک آبیاری وجود داشته باشد
هر گاه برای کشاورز تنها یک بارآبیاری مقدور باشد،آبیاری قبل از کشت یا بالفاصله پس از کشت در اولویت است.
بایستی سعی شود زمان کاشت با ریزش های جوی هماهنگ شود تا فرصت آبیاری در مراحل بعدی رشد فراهم گردد.
-2امکان دو آبیاری وجود داشته باشد
در این شرایط بهتر است یک آبیاری در زمان کاشت و آبیاری دوم در زمان گلدهی (اواخر فروردین)صورت گیرد.
-3امکان سه آبیاری وجود داشته باشد:
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در این حالت بهتر است تا اولین آب در زمان کاشت ،دومین آب در زمان نزدیک به شروع گلدهی( دهه دوم
فروردین) و آبیاری سوم در زمان پر کردن دانه(دهه دوم اردیبهشت) انجام گیرد.
در حالت نرمال برای گندم آبی معموال  4تا  1بار آبیاری صورت می پذیرد.
مدیریت تغذیه گیاه :استفاده از کودهای دامی پوسیده-کود سبز و بقایای گیاهی باعث افزایش مواد آلی خاک می شود
که در نهایت ذخیره سازی و نگهداری آب در خاک افزایش می یابد.
(مونس خواه و مجنونی هریس)1392 ،
تنش گرمایی گندم
درجه حرارت یکی از مهمترین عوامل محیطی موثر بر رشد و نمو گیاهان است .دماهای باالتر از حد مقاومت گیاهان
موجب کاهش فعالیت فیزیولوژیک آنها می گردد که اصطالحا تنش گرمایی گفته می شود .واکنش گیاهان به دماهای
باال با نوع کشت و مرحله رشد متفاوت است .دوره بحرانی حساسیت برای گندم در زمان پرشدن دانه است؛ به طوری
که در طی مرحله رسیدن چنانچه دمای بیشینه از  36درجه سلسیوس فراتر رود و رطوبت نسبی کمینه کمتر از 36
درصد و همزمان وزش باد بیش از  3متر بر ثانیه باشد ،سبب بروز تنش گرمایی در محصول می شود.چنانچه مجموعه
عوامل فوق در یک روز رخ بدهد ،آن روز به عنوان روز بحرانی نامیده می شود .در چنین حالتی گندم دچار تنش
گرمایی می شود .به طوری که دانه ها چروک خورده ،وزن آنها کاهش می یابد.همچنین دمای بیش از  31درجه برای
سطح خاک باعث کاهش رشد انتهای ریشه و سرعت بخشیدن به رشد و پیری می شود.احتمال وقوع این تنش در
بخش جنوبی شهرستان اسفراین (در نزدیکی سبزوار) بیشتر است.
مقابله با تنش گرمایی
استفاده از آبیاری بارانی :به علت آن که معموال مزارع گندم وسعت باالیی دارد استفاده از این روش کاربردی و به
صرفه تر از سایر روش های مقابله با تنش گرمایی است.استفاده از آبیاری بارانی به جهت تبدیل گرمای محسوس به
نهان و انتقال گرما از طریق بخار آب و کاهش تنش گرمایی صورت می پذیرد.نکته ی مهم این است که میزان آبیاری
باید به اندازه بوده و زیاد نباشد زیرا آفات و بیماری ها می تواند به علت رطوبت باال شیوع یابد و یا فرآیند اکسیژن
رسانی به ریشه ها با آبیاری بیش از حد قطع شود.
(دلیرحسن نیا و دیگران )1396

مراحل تولید،نیاز ها و توصیه های آب و هوایی
-2مرحله تولید:کاشت
با توجه خصوصیات و تنوع آب و هوایی استان خراسان شمالی،مناطق کشت گندم را از نظر تاریخ کشت می توان به
دو دسته تقسیم کرد:
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الف -مناطق گرم و معتدل استان :تاریخ کاشت در این مناطق بسته به شرایط از شهریور تا انتهای آبان می باشد.
ب – مناطق سردسیر استان :تاریخ کاشت در این مناطق بسته به شرایط از اواسط مهر تا اواخر آذر می باشد.
نیاز های آب و هوایی:حداقل دمای قابل تحمل در زمستان برای رقم های گندم کشت شده در استان معموال بین -16
تا  -26درجه می باشد که با توجه به آمار و شرایط اقلیمی استان با انتخاب رقم مناسب برای تحمل سرما ،می توان
احتمال سرمازدگی زمستانه گندم را بسیار پایین آورد.اما خطر سرمازدگی بهاره باال است..زیرا دمای  -1درجه در
مراحل سنبله دهی و گلدهی (معموال فروردین) باعث خسارات باالیی به مزارع گندم می شود بنابراین حداالمکان می
بایست از ارقام دیررس استفاده کرد و از عجله در کاشت اجتناب نمود.رنج دمایی بهینه در زمان کاشت گندم بین  4تا
 21درجه می باشد.در مجموع از لحاظ آب و هوایی گندم در زمان کاشت نیازمند روزهای نسبتا گرم و آفتابی و شب
های معتدل با رطوبت مناسب می باشد .گندم دیم ایران معموال برای تولید محصول مناسب در مناطق بین  216میلیمتر
تا  1216میلیمتر بارندگی ساالنه کاشته می شود.با توجه به سابقه ی خشکسالی های رخ داده شده در و میانگین
بارندگی نسبتا پایین استان بهتر است حداالمکان ذخیره سازی آب در طول سال برای چند نوبت آبیاری گندم صورت
پذیرد و گندم دیم کامال متکی به باران نباشد .قبل از کاشت گندم خاک مورد نظر می بایست رطوبت کافی را بعد از
بارش موثر یا آبیاری به دست آورده باشد.گندم در مرحله کاشت به  36تا  16میلیمتر بارندگی احتیاج دارد.بهتر است
در مناطقی که باد های باالی  16متر بر ثانیه فراوانی باالیی دارد از کاشت گندم های پا بلند اجتناب شود.زیرا این باد
ها موجب خوابیدگی خوشه های گندم و کاهش تولید محصول می شود.
توصیه های هواشناسی کشاورزی مرحله کاشت
توصیه های عمومی زمان کاشت


شخم زدن زمین در حدود یک ماه قبل از کاشت به منظور جلوگیری از نشست خاک بعد از رویش گندم
(فصل پاییز)



خودداری از شخم های عمیق برای گندم به منظور تهیه بستر مناسب و مطلوب برای رشد بذر (فصل پاییز)



استفاده از دیسک زدن به منظور تسطیح بهتر زمین،تهویه مطلوب تر و افزایش مواد آلی خاک (فصل پاییز)



بهتر است بعد از دیسک زدن اندازه کلوخ ها متناسب باشد(بین اندازه فندق تا گردو) (فصل پاییز)



انجام عملیات لولر به منظور هموار کردن سطح جهت بذرکاری و انجام آبیاری مناسب (فصل پاییز)



انتخاب رقم مناسب دارای (سازگاری منطقه ای،پتانسیل تولید باال،مقاوم به آفات و بیماری ها و کیفیت
مطلوب نانوایی) به منظور تولید مناسب گندم (فصل پاییز)





رعایت تاریخ کاشت با توجه به توصیه های دیسکاشن های تهک کشاورزی (فصل پاییز)
بهتر است تاریخ کاشت طوری تنطیم شود که در سرما گندم به مرحله  4برگی برسد( .فصل پاییز)
اضافه کردن یک درصد بذر به ازای هر روز تاخیر در کاشت به منظور جلوگیری از کاهش میزان محصول
دهی در فصل برداشت (فصل پاییز)
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آبیاری مزارع گندم قبل از کشت و شخم پس از سبز شدن علفهای هرز در کنترل علفهای هرز سمج بسیار
موثر می باشد( .فصل پاییز)

توصیه های پیشگیری از سرمازدگی


استفاده از ارقام و متوسط تا دیررس به منظور جلوگیری از سرمازدگی بهاره محصول (فصل پاییز)



اجتناب از کاشت زود تر از موعد با توجه به ظرفیت رقم منظور جلوگیری از سرمازدگی بهاره محصول
(فصل پاییز)



کاشت بذر در بستر کاه و کلش به منظور بستر سازی مناسب بذر و مدیریت تنش سرمایی گندم (فصل پاییز)

توصیه های پیشگیری از خسارات تگرگ


تهیه بودجه و انجام اقدامات الزم برای خرید و نصب سامانه ضد تگرگ در مناطق مستعد تگرگ و دارای
زمین های باغی و زراعی (کلیه ی فصول)

توصیه های پیشگیری از خسارات خشکسالی


کشت ارقام مقاوم به خشکی به منظور کاهش اثرات خشکسالی های احتمالی (فصل پاییز)



اجرا و توسعه سیستم آبیاری بارانی و حذف آبیاری غرقابی در کاشت آبی گندم (تمامی فصول)





کاهش سطح زیر کشت در سال های پیش بینی خشکسالی (فصل پاییز)
اصالح روش های انتقال آب (مرمت شبکه آبیاری ،پوشش نهرها و ایجاد کانال سرپوشیده ،مرمت و الیروبی
چاه ها و قنات ها ،ایجاد بانک و تراس در زمین های شیبدار و جمع آور آب سیالب ها) (نمامی فصول)
مزارع آبی گندم که فاقد استخر ذخیره آب می باشند سریعاً با حداقل امکانات موجود نظیر احداث استخر
خاکی با پوشش پالستیک اقدام به احداث استخر نمایند تا در صورت کاهش حجم آب چاه ها بتوانند آب را
ذخیره نمایند( .پاییز،بهار و اوایل تابستان)

توصیه های پیشگیری از گرمازدگی


انجام مقدمات برای اجرا و توسعه سیستم آبیاری بارانی برای استفاده از آن در زمان احتمال وقوع گرمازدگی
(فصول ابتدای تاسیس زمین زراعی و فصول گرم سال)

-2مراحل تولید:داشت
به طور کلی گندم از لحاظ آب و هوایی در طول دوره ی داشت نیاز به روز های گرم و آفتابی و شب های معتدل با
رطوبت مناسب دارد.
نیاز های آب و هوایی
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با توجه خصوصیات و تنوع آب و هوایی استان خراسان شمالی،مناطق کشت گندم را از نظر تاریخ داشت می توان به
دو دسته تقسیم کرد:
الف -مناطق گرم و معتدل استان :تاریخ داشت در این مناطق بسته به تاریخ کاشت از مهر تا آذر لغایت اردیبهشت و
خرداد (وابسته به تاریخ برداشت) می باشد.
ب – مناطق سردسیر استان :تاریخ داشت در این مناطق بسته به تاریخ کاشت از آبان تا آواخر آذر لغایت خرداد و تیر
(وابسته به تاریخ برداشت) می باشد.
دما :اگر سرما به تدریج از پاییز به زمستان بروز پیدا کند و گرما از بهار به تابستان گندم مقاومت خوبی نسبت به
سرمای زمستان و گرمای تابستان دارد گندم نسبت به سرمای دیررس بهاره حساس می باشد و دمای انجماد و حتی
نزدیک به آن نیز خسارت فراوانی ایجاد می نماید .گندم بیشترین حساسیت به آسیب سرمازدگی را طی دوره
رشدزایشی دارد ،که با گرده افشانی در اواخر مرحله آبستنی یا ظهور سنبله شروع می شود .درجه حرارتهایی که فقط
اندکی زیر نقطه انجماد باشد ،میتوانند به شدت به گندم در این مراحل زایشی خسارت زده و عملکرد دانه را بسیار
کاهش دهند.رنج دمایی مناسب در مرحله داشت حداقل  -4و حداکثر  21درجه می باشد.
رطوبت :به طور کلی نیاز گندم به رطوبت بیشتر در مرحله ی کاشت و مرحله داشت می باشد درجه جوانه زنی باال و
سبز کردن خوب و یک دست ،اولین رمز موفقیت در تولید موفق گندم است که با رطوبت مناسب به دست می آید.
مطالعات نشان می دهد زمانیکه پتانسیل آبی خاک کمتر از  11بار شود ،جوانه زنی به میزان قابل توجهی کاهش می
یابد .گزارش شده که با کاهش پتانسیل آبی ،کاهش درجه حرارت از  26و یا افزایش عمق کشت ،سرعت سبز شدن
گندم کاهش خواهد یافت .این گزارش همچنان نشان می دهد در اثر افزایش دما ،پتانسیل بحرانی ( پتانسیل حداقل
گیاه برای سبز شدن ) گیاه نیز افزایش می یابد ،به این معنی که با کاهش دمای خاک بذر گندم می تواند در خاک های
به مراتب خشک تری جوانه زده وسبز شود .در مناطقی که کشت بذر عمیق تر است ،حد بحرانی پتانسیل آب کمتر
شده و بنابراین در خاکهای خشک بذرهای عمیق بهتر می توانند جوانه بزنند .در دیم زارها گندم جهت رفع نیاز خود
به رطوبت ذخیره شده در خاک متکی است اکثر واریته های جدید رطوبت زیادی را برای رشد رویشی خود صرف
می کنند و در نتیجه گیاه در مرحله گلدهی و دانه بندی ،به میزان کافی به آب دسترسی ندارد بنابراین آبیاری در این
مراحل کمک زیادی در بهبود تولید محصول می کند.رنج رطوبت بهینه در مرحله داشت بین  46تا  26درصد می
باشد.
آب :بنا بر استعالم از جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی میزان آب مورد نیاز برای تولید مناسب گندم آبی در این
استان بسته به اقلیم منطقه کشت در حدود  6166-2166متر مکعب در هر هکتار برای هرسال زراعی می باشد.میزان
بارش موثر مورد نیاز برای مرحله ی داشت گندم دیم  116تا  466میلیمتر می باشد.از آنجا که واکنش گندم نسبت به
آب در مراحل مختلف رشد یکسان نیست،برنامه ریزی مطلوب آبیاری ضروری است.

49

نور و ساعات آفتابی  :روز های آفتابی یکی از عوامل محیطی مهم در پرورش گندم می باشد.به طور کلی نیاز آفتابی
گندم در مرحله ی داشت از مرحله ی کاشت بیشتر می باشد.رنج ساعت آفتابی مورد نیاز گندم بین  12-6ساعت در
روز می باشد.
باد :گندم گیاهی است که پس از سنبله دهی و سنگین شدن بخش انتهایی ساقه آن به خوابیدگی حساس تر می شود و
باد شدید یکی از عوامل ورس در گندم می باشد .لذا اصالح ارقام گندم به تنش باد یکی از اولویت های ارقام گندم در
مناطق بادخیز کشور (فراوانی باالی باد های باالی  16متر بر ثانیه)می باشد.در مورد پارامتر باد هم شدت و هم مدت
وزش باد در مناطق مختلف باید مورد بررسی قرار بگیرد.به طور کلی بهتر است در مناطق بادخیز رقم های پاکوتاه و
نیمه پاکوتاه استفاده شود.
توصیه های هواشناسی کشاورزی مرحله گلدهی تا رسیدن میوه (داشت)
توصیه های عمومی مرحله داشت


استفاده از کود های دارای (ازت،فسفر،پتاسیم و عناصر ریز مغذی) به منظور تغذیه و تولید مناسب تر گندم
با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی (بر طبق جدول (( )12تقویم کوددهی گندم براساس مراحل
فنولوژیکی))




اولین نوبت مصرف کود ازته اوره ،زمان پنجه زنی می باشد که باید از ۱31کود توصیه شده استفاده
شود(.زمستان)
توجه به کیفیت سموم مصرفی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در کنار سایرعوامل (مانند کیفیت آب
،شرایط آب و هوا )...در کارا یی سموم (بر طبق جدول (( )12تقویم کوددهی گندم براساس مراحل



فنولوژیکی))
عدم استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی به منظور جلوگیری از تولید محصول ناسالم و آلوده
کردن محیط (بر طبق جدول (( )12تقویم کوددهی گندم براساس مراحل فنولوژیکی))


پایش منظم مزارع و مبارزه با جوندگان موذی و آفات و بیماری ها (طول دوره داشت و زمان برداشت)



خودداری از انجام عملیات محلول پاشی در روز های دارای احتمال بارندگی و باد شدید (طول دوره
داشت)



آن عده از کشاورزانی که از بذر خود مصرفی استفاده می نمایند قطعه ای از مزرعه خود را با توجه به نیاز
بذری انتخاب و نسبت به پاکسازی آن قطعه از علف های هرز -جو و سایر ارقام گندم اقدام نمایند .این
قطعه از نظر مدیریت زراعی(آبیاری و تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری ها و علف های هرز) بهتر از سایر



قطعات باشد(.طول دوره داشت)
قبل از اقدام جهت مبارزه با علف های هرز غالت ،باتوجه به مراحل رویش ونوع علف هرز  ،نوع علف
کش خود را انتخاب نمایید (طول دوره داشت)



انجام یخ آب زمستانه به منظور کاهش جمعیت آفات (پیش بینی حداقل دمای پایین و یخبندان کامل (دی و
بهمن))
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در زمان پر شدن دانه و سنگین شدن خوشه ها و وزش باد جهت جلوگیری از خوابیدگی گندم توصیه
می شود تا حد امکان در هوای آرام نسبت به آبیاری اقدام شود( .اواخر بهار و اوایل تابستان)

احتمال وقوع یا وقوع سرمازدگی


مدی ریت تغذیه گیاه با استفاده از کود های (نیتروژن دار،فسفر،پتاسیم و  )...با مشورت کارشناسان جهاد
کشاورزی به منظور مقابله با سرمازدگی (طبق جدول (( )12تقویم کود دهی گندم براساس مرحله
فنولوژیکی)



قطع استفاده از کودهای ازته تا اتمام خطر سرمازدگی بهاره (اسفند و اوایل بهار)



آبیاری در شب های سرد خطر سرمازدگی بهاره راکاهش می دهد( .اسفند و اوایل بهار)



آبیاری بعد از وقوع سرمازدگی در رقم های خاص مانند پیشگام به منظور فعال سازی خاصیت خود ترمیمی
رقم و جبران نسبی خسارت (بعد از سرمازدگی بهاره)



در صورت امکان استفاده از گندم های خسارت دیده از سرمازدگی برای مصارف سیلویی یا علوفه به عنوان
راه اقتصادی و عملی برای جبران نسبی بخشی از خسارات (بعد از سرمازدگی بهاره)

وقوع خشکسالی



بازچرخانی و بازیافت آب در مزرعه و غنی سازی آبیاری به منظور کاهش مصرف آب (طول دوره داشت)
جمع آوری سیالب ها با ایجاد بانک،تراس در زمین های شیبدار یا آب بندان در زمین های مسطح (طول
دوره داشت)





خودداری از آبیاری گندم در زمان پیش بینی یا وقوع بارندگی مناسب (طول دوره داشت)
کنترل علف های هرز به منظور کاهش رقابت در مصرف آب برای گندم(طول دوره داشت)
رعایت اولویت آبیاری گندم در زمان خشکسالی به شرح زیر:

-1امکان یک آبیاری (قبل یا بعد از کاشت (پاییز))
-2امکان دو آبیاری(کاشت و زمان گلدهی (فروردین)
-3امکان سه آبیاری (کاشت،زمان گلدهی،زمان پر شدن دانه (اردیبهشت)


استفاده از کودهای دامی پوسیده-کود سبز و بقایای گیاهی به منظور افزایش مواد آلی خاک و در نهایت
افزایش توان نگهداری آب در خاک(.طول مرحله داشت)

احتمال وقوع تگرگ


روشن کردن سامانه ضد تگرگ به منظور تبدیل تگرگ به باران و جلوگیری از وارد آمدن خسارات باال(زمان
احتمال وقوع تگرگ)
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احتمال وقوع تنش گرمایی


انجام آبیاری بارانی به عنوان روش عملی و به صرفه به منظور مقابله با تنش گرمایی (فصل تابستان)

-9مرحله تولید :برداشت گندم
با توجه خصوصیات و تنوع آب و هوایی استان خراسان شمالی،مناطق کشت گندم را از نظر تاریخ برداشت می توان
به دو دسته تقسیم کرد:
الف -مناطق گرم و معتدل استان :تاریخ برداشت در این مناطق بسته به شرایط در ماه های خرداد لغایت تیر می باشد.
ب – مناطق سردسیر استان :تاریخ برداشت در این مناطق بسته به شرایط در ماه های تیر لغایت اوایل مرداد می باشد.
نیاز های آب و هوایی:به طور کلی روز های گرم و آفتابی از عوامل محیطی مناسب جهت برداشت گندم می باشد.در
این مرحله نسبت به مراحل کاشت و داشت نیاز به بارش و رطوبت کمتر و نیاز به نور خورشید بیشتر می شود.به طور
جزئی تر رنج دمایی مناسب برای مرحله برداشت بین  12تا  21درجه،رطوبت مناسب بین  36تا  46درصد و ساعات
آفتابی بین  1تا  14ساعت می باشد.
توصیه های عمومی در زمان برداشت گندم:



برداشت به موقع محصول (خودداری از تعجیل و تاخیر در برداشت) با توجه به توصیه های دیسکاشن های
کشاورزی به منظور عدم کاسته شدن از کیفیت گندم (خرداد تا اواسط مرداد)
خودداری از برداشت در روزهای بارانی به منظور توانایی کمی باالتر کمباین ها در برداشت در زمین های
خشک (خرداد تا اواسط مرداد)



در زمان برداشت مهندسان ناظر نسبت به شرکت در کالس های آموزشی تنظیمات کمباین و سایر وسایل
برداشت اقدام نمایند و بعد از یادگیری مسائل فنی نظارت کامل بر روی کمباین های برداشت داشته باشند و
چنان که کمباین عیب فنی دارد بعد از برطرف شدن آن اجازه فعالیت بدهند( .خرداد تا اواسط مرداد)



استفاده از کمباین های نو و دارای معاینه فنی با ریزش کمتر از  1درصد به منظور برداشت کمی مناسب
گندم (خرداد تا اواسط مرداد)



از عالئم برداشت مطلوب توسط کمباین عدم رویت دانه های شکسته در مخزن و عدم تکه خوشه و دانه
بسیار کم در پی ریز عقب کمباین می باشد( .خرداد تا اواسط مرداد)



برای جلوگیری از اختالط ارقام مختلف با هم و مخلوط شدن جو و گندم می بایست بعد از برداشت یک
رقم خاص و وارد شدن در قطعه دیگر با رقم متفاوت از رقم قبلی مسیر برداشت در کمباین کامال تمیز و



بعد ادامه کار بدهد (الواتورها -دریچه رابط زیر الواتورها -کاه پرانها) (خرداد تا اواسط مرداد)
در زمان حمل و نقل گندم و جو می بایست نسبت به درزگیری کامیون های حمل کننده و پوشاندن
محصول برای جلوگیری از ریزش اقدام کرد( .خرداد تا اواسط مرداد)
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-2مرحله تولید  :پس از برداشت:
مرحله پس از برداشت از انبار سازی گندم ها در سیلوها (معموال تابستان تا زمان ارائه به بازار) را شامل می شود.
ذخیره سازی گندم پس از برداشت ،برای مصارف بلند مدت ،از زمان های قدیم متداول بوده است .سیستم انبار کردن
امروزه از انبار های روباز،ساده،افقی،انبارهای زیر زمینی تا مقادیر عظیمی در سـیلوهای مجهز متنوع است.
نیاز های آب و هوایی:رطوبت نسبی هوا ،دمای هوا و رطوبت موجود در دانه مهمترین عوامل موثر در فساد گندم
هستند و با کنترل این عوامل سایر عوامل مانند آفات انباری و میکروارگانیسمها قادر به فعالیت چشمگیر و موثر
نیستند ،بنابراین الزم است رطوبت و درجه حرارت گندم های ذخیره شده و محیط در طول مدت نگهداری غله ،بطور
مرتب اندازهگیری وکنترل شود .شرایط اپتیمم برای نگهداری درازمدت غالت عبارت است از:
 حداکثر رطوبت دانه ،۱12حداکثر رطوبت نسبی هوا ،۱61حداکثر درجه حرارت محیط  26درجه سانتیگراد،حداکثردرجه حرارت غله  32درجه سانتیگراد.
بدیهی است که در صورت افزایش هر یک از پارامترهای فوق ،از عمر ذخیره سازی کاسته خواهد شد .درصد رطوبت
دانه و درصد رطوبت نسبی هوا جهت شروع مرحله بحرانی نگهداری غالت ،به ترتیب  11درصد و  21درصد
میباشد.
توصیه های عمومی در مرحله پس از برداشت:



در صورتی که سیستم ذخیره کننده فاقد امکانات هوادهی باشد و رطوبت گندم بیش از  12درصد شود.بهتر
است گندم بیش از  6ماه نگهداری نشود( .طول دوره نگهداری در سیلو)
دوران غله در صورت باال رفتن حرارت غله بیش از  32درجه به منظور جلوگیری از خسارت به غله
(تایستان)



در صورت افزایش دما،جابجائی غله از کندو به کندوی دیگر با نوار نقاله به منظور جلوگیری از خسارت به
غله (تابستان)



هوادهی از پایین سیلو به منظور کاهش دما و جلوگیری از رطوبت زدگی (دانه ها به طور مناسب هوا
دریافت کنند) (طول دوره نگهداری در سیلو)



استفاده از تهویه ی هوا در انبارهای افقی برای جلوگیری از افزایش رطوبت و دما (طول دوره نگهداری در
سیلو)



استفاده از تهویه طبیعی (درب پنجره ها در شب باز شود) در مناطق دارای شب های خنک برای جلوگیری
از افزایش رطوبت و دما (تابستان و اواخر بهار)



تسریع در خارج کردن گندم های آفت و کپک زده از انبار به منظور جلوگیری از خسارت به دیگر گندم ها
(طول دوره نگهداری در سیلو)
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جدول  :14تقویم کشت استاتیک محصول (تاریخ زمانی هر مرحله تولید) محصول براساس عرف منطقه
مرحله تولید

تاریخ زمانی

کاشت

الف -مناطق گرم و معتدل استان :تاریخ کاشت در این
مناطق بسته به شرایط از اوخر آبان تا اواخر آذر می باشد.
ب – مناطق سردسیر استان :تاریخ کاشت در این مناطق
بسته به شرایط از اوایل مهر تا اواخر آبان می باشد.

داشت

الف -مناطق گرم و معتدل استان :تاریخ داشت در این
مناطق بسته به تاریخ کاشت از آبان تا آذر لغایت اردیبهشت
و خرداد (وابسته به تاریخ برداشت) می باشد.
ب – مناطق سردسیر استان :تاریخ داشت در این مناطق
بسته به تاریخ کاشت از مهر تا آواخر آبان لغایت خرداد و
تیر (وابسته به تاریخ برداشت) می باشد.
الف -مناطق گرم و معتدل استان :تاریخ برداشت

برداشت

در این مناطق بسته به شرایط در ماه های خرداد
لغایت تیر می باشد.
ب – مناطق سردسیر استان :تاریخ برداشت در
این مناطق بسته به شرایط در ماه های تیر لغایت
اوایل مرداد می باشد.
مرحله پس از برداشت از انبار سازی گندم ها در

پس از برداشت

سیلوها (معموال تابستان تا زمان ارائه به بازار) را
شامل می شود.
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-1جدول مرحله-نیازمندی های آب و هوایی -توصیه
جدول :25مرحله-نیازمندی های آب و هوایی -توصیه
ردیف
2

مرحله

عملیات اجرایی

نیازمندی های آب

توضیحات

زمان

تولید

مرحله

و هوایی

(توصیه ها)

الف -مناطق کاشت

آماده سازی زمین

روز های گرم و

توصیه های کلی

گرم و معتدل

(شخم،دیسک و

آفتابی و شب های

-2شخم زدن زمین یک ماه قبل از

استان :تاریخ

لولر)،انتخاب رقم

معتدل ،

کاشت به منظور جلوگیری از نشست

در

گندم،انتخاب بذر

حداقل دما قابل

زمین-4خودداری از شخم عمیق برای

مناطق

گندم،کاشت بذر

بسته

به

(کرتی،خطی یا

شرایط

از

فاروبی،نواری،بر

شهریور

تا

روی پشته های

کاشت
این

انتهای

آبان

بلند)،انتخاب

می باشد.

سیستم آبیاری،کود

ب – مناطق

دهی زمین قبل و

سردسیر

در زمان کاشت

تحمل در زمستان
 -16تا  -26درجه
بسته به رقم  ،رنج
دمایی مناسب  4تا21
درجه ،رطوبت زمین
با بارش یا آبیاری
تامین باشد ،میزان
بارندگی مورد نیاز
 46تا 16

گندم-9دیسک زدن و تسطیح زمین
برای تهویه بهتر-2بعد از دیسک اندازه
کلوخ ها متناسب باشد (بین فندق و
گردو)-5انجام لولر به منظور هموار
کردن سطح جهت بذر کاری و
آبیاری-6انتخاب

مناسب

رقم

(سازگاری منطقه ای،پتانسیل تولید
باال،مقاوم به بیماری،کیفیت مناسب

استان :تاریخ

میلیمتر،حداامکان

نانوایی و -1)..رعایت تاریخ اشت با

کاشت در

منطقه در فصول گرم

توجه به دیسکاشن های تهک-8تاریخ

این مناطق

بادخیز (باالی  16متر کاشت به گونه ای باشد که گندم در
سرما به مرحله  2برگی برسد-3اضافه
بر ثانیه) نباشد ،

شرایط از

ساعت آفتابی بین 2

کردن یک درصد بذر به ازای هر روز

اواسط مهر

تا  1ساعت

تاخیر در کاشت-20آبیاری مزارع گندم

بسته به

قبل از کاشت و شخم پس از سبز شدن

تا اواخر آذر
می باشد.

.

علف های هرز به منظور مقابله با علف
های هرز
پیشگیری از سرمازدگی

-2استفاده

از

ارقام

متوسط

تا

دیررس-4خودداری از کاشت زودتر
از موعد-9کاشت بذر در بستر کاه و
کلش
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مرحله

عملیات اجرایی

نیازمندی های آب

توضیحات

ردیف

زمان

تولید

مرحله

و هوایی

(توصیه ها)

کوددهی،مبارزه با

روز های گرم و

4

الف -مناطق
گرم و معتدل

علف های هرز و

آفتابی و شب های

-1استفاده

استان :تاریخ

آفات و بیماری

معتدل با رطوبت

(ازت،فسفر،پتاسیم و عناصر ریز مغذی)

داشت در این

ها،آبیاری

مناسب  ،سرمازدگی

با مشورت کارشناسان -2اولین نوبت

پیشگیری از تگرگ

-2تهیه بودجه و انجام مقدمات الزم
برای نصب سامانه ضد تگرگ
پیشگیری از خسارت خشکسالی
-2کشت ارقام مقاوم به خشکی
-4اجرای و توسعه سیستم آبیاری
بارانی و حذف آبیاری غرقابی
-9کاش سطح زیر کشت
-2اصالح روش های انتقال آب(مرمت
شبکه های آبیاری،ایجاد بانک و تراس
و)...
-5احداث استخر حتی با حداقل
امکانات (استخر خاکی با پوشش
پالستیکی)
پیشگیری از گرمازدگی

-2انجام مقدمات برای اجرا و توسعه
سیستم های آبیاری بارانی
داشت

مناطق بسته

بهاره  -1درجه در

به تاریخ

زمان سنبله دهی و

کاشت از مهر

گلدهی(فروردین) ،

تا آذر لغایت

رنج دمایی مناسب

اردیبهشت و

 -4تا  21درجه ،رنج

خرداد

رطوبت مناسب 46

(وابسته به

تا  26درصد 6166،

تاریخ
برداشت) می
باشد.
ب – مناطق

متر مکعب در هر
هکتار گندم آبی یا
 116تا  466میلیمتر
بارندگی در زمان
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توصیه های کلی

از

کود

های

دارای

مصرف کود ازته اوره ،زمان پنجه زنی
می باشد که باید از ۱31کود توصیه شده
استفاده شود-3توجه به کیفیت سموم
مصرفی به عنوان عامل مهم در کارا یی
سموم -4عدم استفاده بی رویه از سموم
و کودهای شیمیایی به منظور جلوگیری
از تولید محصول ناسالم و آلوده کردن
-1پایش منظم مزارع و مبارزه با
جوندگان موذی و آفات و بیماری ها -6
خودداری از انجام عملیات محلول پاشی
در روز های دارای احتمال بارندگی و
باد شدید -2آن عده از کشاورزانی که از

ردیف

مرحله

عملیات اجرایی

نیازمندی های آب

توضیحات

زمان

تولید

مرحله

و هوایی

(توصیه ها)

سردسیر

کاشت  ،باد زیر 16

بذر خود مصرفی استفاده می نمایند

استان :تاریخ

متر بر ثانیه  ،ساعت

قطعه ای از مزرعه خود را با توجه به

داشت در این

آفتابی  6تا 12

نیاز بذری -1انتخاب و نسبت به

مناطق بسته

ساعت

پاکسازی آن قطعه از علف های هرز-
جو و سایر ارقام گندم اقدام نمایند .این

به تاریخ

قطعه از نظر -9مدیریت زراعی(آبیاری و

کاشت از

تغذیه و مبارزه با آفات و بیماری ها و

آبان تا آواخر

علف های هرز) بهتر از سایر قطعات

آذر لغایت

باشد-16انتخاب نوع علف کش با توجه

خرداد و تیر

به مراحل رویش ونوع علف هرز -11

(وابسته به

انجام یخ آب زمستانه -12آبیاری در

تاریخ

هوای آرام در زمان پر شدن دانه و

برداشت) می

سنگین شدن خوشه ها جهت جلوگیری

باشد.

از خوابیدگی
وقوع خشکسالی
-1بازچرخانی و بازیافت آب در مزرعه
و غنی سازی آبیاری به منظور کاهش
مصرف آب-2جمع آوری سیالب ها با
ایجاد بانک،تراس در زمین های شیبدار
یا آب بندان در زمین های مسطح-3
خودداری از آبیاری گندم در زمان پیش
بینی یا وقوع بارندگی مناسب-4کنترل
علف های هرز به منظور کاهش رقابت
در مصرف آب برای گندم-1رعایت
اولویت آبیاری گندم در زمان خشکسالی
به شرح -1امکان یک آبیاری (قبل یا بعد
از

کاشت

آبیاری(کاشت

(پاییز))-2امکان

دو

و

زمان

گلدهی

(فروردین)-3امکان

سه

آبیاری

(کاشت،زمان گلدهی،زمان پر شدن دانه
(اردیبهشت)-6استفاده از کودهای دامی
پوسیده-کود سبز و بقایای گیاهی به
منظور افزایش مواد آلی خاک و در
نهایت افزایش توان نگهداری آب در
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مرحله

عملیات اجرایی

نیازمندی های آب

توضیحات

ردیف

زمان

تولید

مرحله

و هوایی

(توصیه ها)

برداشت

تعیین تاریخ

روز های گرم و

توصیه های کلی

9

الف -مناطق
گرم و معتدل

برداشت مناسب،

آفتابی (نیاز به

-2برداشت به موقع محصول (خودداری

استان :تاریخ

برداشت به وسیله

رطوبت کم و نیاز

از تعجیل و تاخیر در برداشت) با توجه

برداشت در

کمباین یا به

به نور خورشید زیاد

به توصیه های دیسکاشن های کشاورزی

این مناطق

صورت دستی

است ،حداکثر دمای

به منظور عدم کاسته شدن از کیفیت

قابل تحمل در

گندم-2خودداری از برداشت در روزهای

خاک
احتمال وقوع تگرگ
-1روشن کردن سامانه ضد تگرگ به
منظور تبدیل تگرگ به باران
احتمال وقوع تنش گرمایی
-1انجام آبیاری بارانی به عنوان روش
عملی و به صرفه به منظور مقابله با تنش
گرمایی

بسته به
شرایط در ماه

تابستان در رقم های

های خرداد

سازگار با گرما 20

لغایت تیر می
باشد.

درجه ،
رنج دمایی مناسب



بارانی-3در زمان برداشت مهندسان ناظر
نسبت به شرکت در کالس های آموزشی
تنظیمات کمباین و سایر وسایل برداشت
اقدام نمایند و بعد از یادگیری مسائل
فنی نظارت کامل بر روی کمباین های

ب – مناطق

 24تا  48درجه

سردسیر

،رطوبت مناسب 90

استان :تاریخ

تا  20درصد

برداشت در

،ساعات آفتابی

این مناطق

مورد نیاز  8تا 22

دارای معاینه فنی با ریزش کمتر از 1

بسته به

ساعت

درصد -1از عالئم برداشت مطلوب

برداشت داشته باشند و چنان که کمباین
عیب فنی دارد بعد از برطرف شدن آن
اجازه فعالیت بدهند( .خرداد تا اواسط
مرداد)-4استفاده از کمباین های نو و

شرایط در ماه

توسط کمباین عدم رویت دانه های

های تیر

شکسته در مخزن و عدم تکه خوشه و

لغایت اوایل

دانه بسیار کم در پی ریز عقب کمباین

مرداد می

می باشد-6 .برای جلوگیری از اختالط

باشد

ارقام مختلف با هم و مخلوط شدن جو
و گندم می بایست بعد از برداشت یک
رقم خاص و وارد شدن در قطعه دیگر
با رقم متفاوت از رقم قبلی مسیر
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مرحله

عملیات اجرایی

نیازمندی های آب

توضیحات

ردیف

زمان

تولید

مرحله

و هوایی

(توصیه ها)

انتقال با وانت یا

دما و رطوبت

توصیه های کلی

2

از انبار سازی

پس از

کامیون به سیلو یا

نامناسب عوامل

-1در صورتی که سیستم ذخیره کننده

گندم ها در

برداشت

سیلوها

انبار ،نگهداری در

اصلی فاسد شدن

فاقد امکانات هوادهی باشد و

(معموال

انبار یا سیلو

دانه های گندم ،

رطوبت گندم بیش از  12درصد

تابستان) تا

شرایط اپتیمم

شود.بهتر است گندم بیش از  6ماه

زمان ارائه به

نگهداری گندم:

بازار

حداکثر رطوبت

نگهداری نشود-2دوران غله در

برداشت در کمباین کامال تمیز و بعد
ادامه کار بدهد (الواتورها -دریچه رابط
زیر الواتورها -کاه پرانها) -2در زمان
حمل و نقل گندم و جو می بایست
نسبت به درزگیری کامیون های حمل
کننده و پوشاندن محصول برای
جلوگیری از ریزش اقدام کرد.

دانه ،%24حداکثر
رطوبت نسبی هوا
،%65حداکثر درجه
حرارت محیط 40
درجه
سانتیگراد،حداکثر
درجه حرارت غله
 94درجه سانتیگراد
،
به طور کلی رطوبت
دانه و هوا جهت
شروع مرحله
بحرانی  25و 15
درصد است.

صورت باال رفتن حرارت غله بیش از
 32درجه -3در صورت افزایش
دما،جابجائی غله از کندو به کندوی
دیگر با نوار نقاله -4هوادهی از پایین
سیلو به منظور کاهش دما و
جلوگیری از رطوبت زدگی (دانه ها
به طور مناسب هوا دریافت کنند)-1
استفاده از تهویه ی هوا در انبارهای
افقی برای جلوگیری از افزایش
رطوبت و دما-6استفاده از تهویه
طبیعی (درب پنجره ها در شب باز
شود) در مناطق دارای شب های
خنک برای جلوگیری از افزایش
رطوبت و دما-2تسریع در خارج
کردن گندم های آفت و کپک زده از
انبار به منظور جلوگیری از خسارت
به دیگر گندم ها
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منابع
ابهری .عباس ،1391 ،ارتباط مراحل فنولوژیکی با عملکرد دانه ارقام گندم در شرایط متفاوت محیطی ،دومین کنگره
بین المللی زمین ،فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی
اسدی .علی اکبر؛ سیدرضاقلی میرفخرایی؛ نسرین قاسمی و سولماز نادی ،1392 ،معرفی سرمای دیررس بهاره به

عنوان یکی از عوامل محدود کننده عملکرد در مرحله زایشی گندم ،اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با
کاربرد الگوی زراعی
اسماعیل زاده مقدم ،1394،راهنمای گندم (کاشت،داشت،برداشت) ،نشر وزارت جهاد کشاورزی
ایران پور .فخرالدین ،1391 ،واکاوی پدیده تگرگ در ایران و روشهای کنترل و مقابله با آن مطالعه موردی ،استان

همدان ،دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
باقری .علی ،1391 ،بررسی خصوصیات فیزیولوژیکی آفت سن گندم در اراضی دیم شهرستان نقده ،پنجمین همایش
سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تیمار ،منصور  ،1396.زراعت گندم و جو ،انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی
دلیرحسن نیا .رضا؛ وحید مونس خواه و ابراهیم اسعدی ،1396 ،بررسی تنش های دمایی مراحل حساس رشد گندم در

دشت تبریز ،چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
رحیمی پطرودی .الیاس ،حسن رحیمی تنها ،1392،آموزش مرحله به مرحله تولید گندم آبی ،موسسه آموزش عالی
جهاد کشاورزی
رخشنده رو .مجید،زینب بصیری ،1392،زراعت گندم،نشر آموزش جهاد کشاورزی
سلیمی .اعظم، 1313،گیاهشناسی و آکروبیولوژی گندم های ایران ،نشر فقه الصادق

شاه پسند،محمد رضا،1314.راهنمای برداشت گندم،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
شجاعی بخش .زهره و بهرام زراعی ،1393 ،مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک ژنوتیپ های بهاره گندم نان در شرایط
تنش گرمای آخر فصل ،دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
شیرزاد ،سارا،1391،زراعت گندم و جو،انتشارات مرز دانش
عمرانی .علی؛ منوچهر خدارحمی و فرزاد افشاری ،1396 ،مطالعه ژنتیکی عامل بیماری زنگ زرد گندم و میزبان آن در

شرایط گلخانه ،دومین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در زراعت و اصالح نباتات
فدایی.احمد ،1313 ،جغرافیای شهرستان اسفراین ،موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
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کبیر .کیانا؛ احد یامچی؛ حسن سلطانلو و سیده ساناز رمضانپور ،1392 ،مطالعه پاسخ پروتئوم برگ پرچم گندم

درمقاومت به سپتوریوز برگی ،دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
گلی رییسی .لیال؛ سعید مرید و مجید دالور ،1396 ،امکان سنجی حصول چشم انداز عملکرد گندم در برنامه اقتصاد
مقاومتی با استفاده از مدل ، SWATشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ،اردبیل
مونس خواه .وحید و ابوالفضل مجنونی هریس ،1392 ،تعیین خشکسالی کشاورزی گندم در دشت تبریز با استفاده از

شاخص ، RDIاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
موسوی بجنوردی ،محمدکاظم،1394،جغرافیای جامع ایران،انتشارات مرکز دایرهالمعارف بزرگ اسالمی
نجفی .توحید،1314،راهنمای داشت گندم،سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
واحدی دارستانی .مینا و لطفعلی دولتی ،1392 ،تاثیر پرایمینگ گندم (ارقام زرین و آذر  )2با سالسیلیک اسید بر

مقاومت گیاه در شرایط گلخانه علیه شته روسی گندم،دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط
زیست
هاشمی مطلق .بهروز،بهاره نیرومند،1391،اصول زراعت گندم (کاشت تا برداشت)،اتشارات عصر ماندگار
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وزارت راه و شهرسازی
سازمان هواشناسی كشور
اداره كل هواشناسی استان خراسان شمالی

سند اجرایی محصول گندم در سامانه تهک استان
خراسان شمالی
ویرایش :اول
تاریخ2931/24/42 :
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-2تعریف سامانه و اهمیت و اهداف خاص پیاده سازی آن در استان
دادههای هواشناسی،شرایط مخاطرات جوی و نحوه مقابله با آن ها در طول یک سال زراعی تاثیر بسیار زیادی در
میزان تولید محصول و توسعه کشاورزی یک منطقه دارد.شکی نیست که کیفیت مطلوب آمار و اطالعات،پیش بینی ها
و توصیه ها می تواند منجر به حصول نتایج صحیح ،دقیق و بهنگام در امور مربوط به برنامه ریزی آینده ،ارزیابی
گذشته و تصمیم گیری م ناسب در سطوح فردی و مدیریتی شود.نظر به اهتمام دولت و دیگر دستگاه های کشور در
راستای اقتصاد مقاومتی از طریق ایجاد امنیت غذایی درکشور ،سازمان هواشناسی را بر آن داشته سامانه توسعه
هواشناسی کاربردی(تهک) کشاورزی را راه اندازی کرده و آن را طی برنامه مدون توسعه دهد تا در نهایت بتواند
ارتباط دو سویه مناسبی و موثری با طیف وسیع کاربران نهایی تهک کشاورزی برقرارکند.طرح توسعه هواشناسی
کاربردی کشاورزی در استان خراسان شمالی از سنوات گذشته با نشست مشترک کارشناسان هواشناسی و جهاد
کشاورزی استان و صدور توصیه های کاربردی حوزه کشاورزی آغاز شده بود و لیکن تهک کشاورزی در سال  92با
برنامه هدفمند وارد فاز جدید عملیاتی شده است.به طور خالصه از اهم فعالیت های تهک کشاورزی استان می توان
به (تشکیل کمیته های راهبری تهک استان،تشکیل کارگروه اختصاصی تهک کشاورزی،معرفی طرح تهک و چشم انداز
های آن در شورای اداری استان،دعوت از کارشناسان دستگاه ها ی مختلف استان به منظور شرکت در جلسات
تهک،بازدید و آشنایی با برنامه تهک سایر استان ها،برگزاری جلسات توجیهی به منظور آموزش،رایزنی و هم افزایی با
کارشناسان بخش های مختلف اداره کل و کارشناسان مستقر در شهرستان ها،برگزاری جلسات به منظور معرفی سامانه
تهک در ادارات جهاد کشاورزی استان و شروع به کار دیسکاشن های کشاورزی در سطح شهرستان ها،برگزاری
جلسات به منظور معرفی سامانه تهک به دهیاران و اعضای شورا(الیه چهارم) برگزاری دوره آموزشی مصوب تهک
برای کارشناسان،حضور در مدارس و هنرستان های کشاورزی و معرفی طرح تهک و و جذب تهک یاران
جوان،دریافت لیست کشاورزان از جهاد کشاورزی و تکمیل لیست کشاورزان پیشرو سطوح  2و  3و نیازسنجی و
بازخوردگیری از آن ها،راه اندازی و توسعه ی بستر های ارتباط رسانی بین هواشناسی استان و کاربران تهک،برگزاری
جلسات دوره ای برای فرم های فنولوژی و بیومتری محصوالت تحت پوشش با معرفی نمایندگان ذیربط و  )...اشاره
کرد.
سامانه توسعه هواشناسی کشاورزی دارای دارای هفت مرحله شناسایی کاربران نهایی،نیاز سنجی ،تهیه داده و محصول
،سامانههای توزیع داده و محصول،ظرفیت سازی،نظر سنجی و بازخورد و مستندسازی می باشد که در ادامه فعالیت ها
اداره هواشناسی خراسان شمالی در تحقق اهداف این مراحل به اختصار توضیح داده می شود.
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-4مراحل تهک
 -2-4شرح اقدامات انجام شده در مراحل هفت گانه
-2شناسایی کاربران نهایی
کلیه افرادی که به نحوی از خدمات سامانه تهک سود می برند کاربران سامانه تهک هستند .به عبارت دیگر کلیه
کسانی که به نحوی در یک شاخه کشاورزی و تولید مواد غذایی و در سطوح مختلف اجرایی فعال هستند و وضع هوا
بر فعالیت آنها اثر گذار است کاربر تهک محسوب می گردند.در استان خراسان شمالی محصول گندم از نظر سطح زیر
کشت ،میزان تولید،و همچنین تعداد کشاورز جایگاه نخست را در بین محصوالت زراعی دارا می باشد .در اجرای
راهبرد شماره یک که شامل شناسایی کاربران نهایی طرح تهک می باشد ،لیست کلی کشاورزان و بهره برداران نمونه و
پیشرو گندم استان از اداره کل جهاد کشاورزی دریافت شد.تعداد گندم کاران آبی استان در حدود  12116نفر و تعداد
گندم کاران دیم در حدود  11366نفر تخمین زده شده است .در نهایت با توجه به سطح زیر کشت،میزان
تحصیالت،شهرستان و عوامل تاثیر گذار دیگر لیست کشاورزان پیشرو سطوح  2و  3گندم ( 16نفر) تهیه شد(.لیست
کشاورزان پیشرو در بخش مستندات موجود آست)
-4ارزیابی نیاز و تقاضای کاربران (نیازسنجی)
برای اجرای راهبرد دوم تهک شامل ارزیابی نیازها و تقاضای کاربران،بعد از شناسایی کاربران سطوح  2و ،3برای
شرکت در جلسه آشنایی با طرح تهک از برخی کاربران دعوت شد و برای برخی نیز از روش تماس تلفنی استفاده شد
که نیاز به جلسه حضوری با کاربر نهایی نباشد.در جلسات و تماس هایی که با کشاورزان و بهره برداران برگزار شد
عالوه بر نظر مستقیم این عزیزان بوسیله فرمهای مختلف و پرسشنامه سعی شد اطالعات مورد نیاز آنها دریافت شود
(نیازسنجی) .در پایان اعضای کارگروه تهک با توجه به نتایج نظرات و نیازسنجی ها برای تولید (داده و محصول) و
انجام مراحل دیگر تهک تصمیم گیری نمودند.
نتیجه نیاز سنجی انجام شده به طور خالصه به شرح زیر است:
-1گزارش های هواشناسی صدا و سیما،سیستم پیامکی و شبکه های اجتماعی پیام رسان از سیستم های مورد عالقه
کشاورزان در نحوه اطالع رسانی از وضعیت جوی می باشد.
-2سایت ها ی داخلی پیش بینی وضع هوا و پیش بینی های سازمان هواشناسی از مراکز مورد اعتماد صدور پیش بینی
از دیدگاه کشاورزان می باشد.
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-3اغلب کشاورزان باالی  21درصد به پیش بینی های هواشناسی استان اعتماد دارند.
-4بازه ی زمانی پیش بینی مورد نیاز کشاورزان سه روزه،هفت روزه و فصلی می باشد
-1به ترتیب طوفان و تگرگ،سیل،سرما و یخبندان و خشکسالی از مهمترین بالیای جوی آسیب رساننده به محصوالت
می باشند
-6به طور میانگین میزان آسیب بالیای جوی در هر سال بعضی مناطق استان بین  6تا  21درصد و در مناطق دیگر بین
 21تا  16درصد می باشد
-2میزان تاثیر پیش آگاهی های جوی در کاهش خسارات کشاورزی در حد خوب و عالی است
-1ریزمقیاس کردن پیش بینی های هواشناسی در حد شهر و بخش (مرکز دهستان) حتی در ازای کاهش دقت پیش
بینی از نیاز های مهم کشاورزان می باشد
-9بارش،دما،رطوبت،باد ونیاز سرمایی از پارامترهای تاثیر گذار و مورد نیاز کشاورزان در از ابتدای کاشت تا برداشت
محصول می باشد.
-16پارامترهای جوی مورد نیاز برای تعیین زمان و مقدار سمپاشی به ترتیب اولویت بارش،باد،دما و ابرناکی می باشد.
-11منابع اطالعاتی برای میزان و زمان کوددهی برای کشاورزان تجربه شخصی و جهاد کشاورزی می باشد.
-12پارامتر های جوی مورد نیاز برای تعیین نیاز آبی و آبیاری به ترتیب پبش بینی فصلی بارش،مجموع بارش از
ابتدای سال زراعی و پیش بینی چند روزه بارش و مجموع بارش در هفته می باشد.
-13روش های مناسب اطالع رسانی توصیه های تهک از دیدگاه کشاورزان بارگزاری توصیه ها در شبکه های
اجتماعی و سامانه تهک و ارسال پیامکی می باشد
-14ساختار مناسب دیسکاشن های کشاورزی از دیدگاه کشاورزان (پیش بینی وضع هوا-توصیه ) و (هوای گذشته-
پیش بینی آینده و توصیه می باشد).
(کاربرگ نیاز ستجی و تحلیل نموداری آن در بخش مستندات موجود است)
-3تولید داده و محصول
با بررسی و ارزیابی فرم های نیاز سنجی،مشورت کارشناسان بخش های مختلف اداره کل و جهاد کشاورزی،دستورات
و بخشنامه های سازمان و توانایی ها و امکانات موجود تولید داده و محصوالت در نهایت ساختار دیسکاشن های
کشاورزی به صورت زیر مقرر شد.
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-1جدول هوای گذشته شامل پارامتر های (وضعیت آسمان،کمینه و بیشینه دما،کمینه و بیشینه رطوبت،وضعیت
بارش،حداقل دمای سطح خاک،دمای عمق خاک،تبخیر،ساعت آفتابی) (شامل روز های بین دیسکاشن قبلی و
دیسکاشن حاضر)
-2پیش بینی وضع هوای آینده (دمای کمینه و بیشینه،وضعیت آسمان،وضعیت بارش،کمینه و بیشینه رطوبت،شدت و
جهت وزش باد) (شامل روز های بین دیسکاشن حاضر و دیسکاشن بعدی)
-3جدول توصیه ها شامل توصیه های بخش زراعت به همراه محصوالت استراتژیک زراعی هر شهرستان ،دامداری و
عشایر،باغبانی و کشت های متراکم و محصوالت استراتژیک باغی هر شهرستان،پرورش آبزیان و ماشین آالت
کشاورزی
الزم به ذکر است در استان خراسان شمالی به منظور کاربرد موثر و جامع تر پیش بینی های کشاورزی  ،ریز مقیاس
سازی به صورت منطقه ای (تقسیم استان به  4منطقه مشابه اقلیمی) صورت گرفته است.
نیاز سرمایی محصوالت نیز با توجه به دستورالعمل ها در طول دوره پاییز و زمستان محاسبه و در صورت لزوم در
اختیار جهاد کشاورزی و کاربران قرار بگیرد.
همچنین پیش بینی های سه روزه شهرستانی،هفتگی استانی و فصلی،اخطاریه ها و اطالعیه ها،تحلیل ماهانه و ساالنه
بارش و پایش خشکسالی نیز طبق روال سال های قبل ادامه می یابد.
دیسکاشن های کشاورزی دو بار در هفته در مرکز استان و شهرستان ها در اختیار کاربران قرا می گیرد.
(نمونه دیسکاشن ها در مستندات موجود است)
 -4انجام مرحله سامانه های توزیع
برای این مرحله کلیه روش های انتقال وگسترش توصیه ها ومحصوالت تولید شده در بخش هواشناسی کشاورزی بررسی
و در نهایت سعی شد بهترین روش جهت رساندن بهنگام تولیدات به کاربر نهایی انتخاب شود.در واقع سعی شده است در
راستای توسعه سامانه های اطالع رسانی و جذب مخاطبان و کاربران بیشتر و انعکاس اطالعیه ها و توصیه های هواشناسی
کاربردی سعی بر آن شد که از همه ی پتانسیل های موجود در استان استفاده شود.بر همین اساس سامانه های توزیع به
شکل زیر در نظر گرفته شد:
-1تغییر در پرتال اداره کل هواشناسی استان و در نظر گرفتن بخش خاص برای جهت انعکاس بولتن های استان و شهرستان
 -2در نظر گرفتن بخش خاص برای انعکاس پیش بینی ها و توصیه ها به گویش های محلی (ترکی و کرمانجی) به منظور
ارتباط جذاب تر با کاربران نهایی

66

 -3اضافه کردن توصیه ها به گزارش ها و زیرنویس های پیش بینی وضع هوای صدا و سیمای استان
-4ثبت نام کشاورزان در سامانه تهک به منظور اطالع رسانی ازطریق سامانه تهک و پیامک
-5راه اندازی کانال و گروه اختصاصی هواشناسی کاربردی در شبکه های اجتماعی
-6استفاده از ظرفیت های سایت و کانال های خبری استان
(نمونه عکس ها در مستندات موجود است)
-5ظرفیت سازی
ظرفیت سازی عبارتست از ایجاد یک راه و روش نظامگرا و برنامهریزی شده برای دگرگون کردن باورها و نگرشها
در درون و برون سازمان .ظرفیت سازی در درون سازمان به این معنی است که با توجه به نیاز کاربر نهایی و توسعه
روز افزون فنآوری و دانش هواشناسی ،نگرشی جدید در بخش کارشناسی و مدیریتی سازمان به وجود آید به نحوی
که بتواند پاسخگوی نیاز کاربران باشد .در بخش خارج از سازمان ظرفیت سازی به این معنی است که کاربر نهایی
ابتدا به این باور برسد که باید از دانش هواشناسی کشاورزی در فعالیت خود استفاده کند و سپس با کسب دانش کافی
د ر رابطه با هریک از محصوالت هواشناسی و نحوه کاربست آن در فعالیت روزمره خود ،باعث باال رفتن بهرهوری
گردد ..با این وصف اقدامات زیر در بخش ظرفیت سازی استان خراسان شمالی صورت گرفته است:
تشکیل کمیته راهبردی تهک
به منظور پیشبرد هدفمند طرح و ایجاد هماهنگی بین واحدها و انسجام نیروها ،در تاریخ  92/2/22ابالغی از سوی
مدیریت اداره کل هواشناسی استان جهت انتصاب اعضای کمیته راهبردی توسعه هواشناسی کاربردی صادر گردید.
نخستین کمیته راهبری تهک استان در تاریخ  36مهر  1392برگزار گردید و از آن پس جلسات کمیته راهبردی به طور
پی وسته هر ماه حداقل یک جلسه با حضور شخص مدیرکل هواشناسی استان و سایر اعضا برگزار شده است که
مصوبات این جلسات ،همگی به مرحله عملیاتی رسیده است .از مهم ترین مصوبات جلسات کمیته راهبری نهک
استان می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
تشکیل کارگروه های تخصصی تهک متناسب با نیاز استان با تقویت محتوایی جلسات،.راه اندازی جلسات مباحثه
هواشناسی کاربردی (دیسکاشن) شهرستان ها با معرفی و تشریح مبانی و چشم اندازهای طرح تهک و ایجاد ارتباط
موثر بین هواشناسی و جهاد کشاورزی شهرستان ها،.صدور پیش بینی های شهرستانی در جهت ارائه توصیه های
هواشناسی کشاورزی شهرستانها.
معرفی طرح توسعه هواشناسی کاربردی برای کلیه دستگاه های اجرایی سطح استان،.ایجاد کمیته اطالع رسانی تهک
استان جهت اطمینان از دریافت اطالعات هواشناسی توسط کاربران نهایی در اقصی نقاط استان،.برگزاری جلسات
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مشترک با کلیه دستگاه های اجرایی استان و انجام نیازسنجی و حرکت در جهت تامین نیازهای آنها ،برگزاری جلسات
مشترک با سایر واحدهای اداره کل در جهت هم افزایی و رایزنی بیشتر،توسعه بسترها و سامانه های اطالع رسانی.
تشکیل گارگروه تخصصی تهک کشاورزی با همکاری دیگر دستگاه ها
رفع نیازهای دستگاه های مختلف و عموم اقشار مردم در رابطه به شرایط جوی مورد توجه خاص مدیریت و مجموعه
پرسنل اداره کل هواشناسی خراسان شمالی بوده است.با توجه به گستره فعالیت کشاورزی در سطح استان و نیز تنوع
اقلیمی استان وجود کارگروه تخصصی هواشناسی کشاورزی ضروری می نمود.این کارگروه شامل اداره هواشناسی
خراسان شمالی،جهاد کشاورزی خراسان شمالی،دامپزشکی خراسان شمالی و اداره امور عشایری خراسان شمالی می
باشد.
معرفی طرح توسعه هواشناسی کاربردی در جلسه شورای اداری استان
در تاریخ  22آذرماه  1392مدیریت محترم اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در جمع اعضای شورای اداری استان
به تشریح طرح توسعه هواشناسی کاربردی و اهداف و چشم اندازهای آن پرداختند .که مورد استقبال حضار قرار
گرفت.ایشان بیان نمودند که وضعیت خسارت کشاورزی در دنیا عدد باالیی می باشد.ارزش افزوده ای که طرح توسعه
هواشناسی کاربردی در صندوق بیمه کشاورزی و هم سازمان برنامه می تواند قرار بگیرد در سال  94-91حدود 422
میلیارد تومان و درسال زراعی 91-96حدود  1666میلیارد تومان و در سال زراعی  96-92پانصد میلیارد تومان بوده که
می تواند به صندوق بیمه کشاورزی کمک کند.آقای مهندس بیجندی از جلسات مختلف در حوزه کشاورزی در مرکز
استان و شهرستان ها خبر دادند و گفتند الزمه توسعه هواشناسی کاربردی و ارتباط با کاربر نهایی به روزشدن
تجهیزات هواشناسی و تاسیس مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی می باشد.
برگزاری جلسه های درون ستادی
به منظور هم راستا کردن پتانسیل های موجود و هماهنگی فعالیت ها در راستای تحقق اهداف توسعه هواشناسی
کاربردی استان جلسای بین اعضای کارگروه تهک و واحد های اداره کل برگزار گردید.در جلسه مشترک با همکاران
پیش بینی لزوم صدر پیش بینی های منطقه ای و شهرستانی و در جلسه با همکاران بخش تحقیقات ارائه سمینارهای
مرتیط با هواشناسی کاربردی و استخراج و ارائه مدل های ارزش افزوده و سایر مطالعات کاربردی مورد توجه قرار
گرفت.
برگزاری دوره آموزشی مصوب تهک
با همکاری مرکز آموزش سازمان هواشناسی کشور یک دوره آموزشی تهک در روزهای هشتم و نهم دی ماه  1392در
مرکز استان با حضور کارشناسان مرتبط هواشناسی استان و استان های مجاور و با تدریس جناب آقای مهندس
حقیقت مسئول طرح توسعه هواشناسی کاربردی کشور برگزار شد .در این دوره ها ضمن حضور کارشناسان سایر
استانها در خراسان شمالی و آشنایی آنها با استان اصول و مبانی طرح تهک در قالب ارتباط نهایی با کاربران تولید مواد
غذایی عنوان شد.
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فعال سازی الیه سوم و تولید دیسکاشن های شهرستانی
فعال سازی کارگروه های توسعه هواشناسی کشاورزی شهرستان ها در جهت صدور توصیه های هواشناسی کشاورزی
برای محصوالت متنوع بسیار مهم است زیرا در شهرستانهای مختلف استان با توجه به تنوع اقلیم و کشت ،نیاز به
توجه و صدور توصیه های خاص منطقه ای است.با استقبال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها این موضوع به
تحقق پیوسته و با برگزاری جلسات معرفی طرح تهک در مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها و سپس تولید
دیسکاشن های کشاورزی شهرستانی افقی نوین در راستای توسعه طرح هواشناسی کاربردی در نقاط مختلف استان
گشوده شد.
فعال سازی الیه چهارم (دهیاران و شوراها) در شهرستانهای مختلف استان
یکی از دغدغه های مدیریت اداره کل و از جمله مباحث مورد توجه عوامل تهک استان اطمینان از رسیدن اطالعیه ها
و توصیه ها به کشاورزان اقصی نقاط استان به عنوان کاربر نهایی می باشد .دهیاران به عنوان افرادی که می توانند
اطالع رسانی سریع را در سطح روستاها به انجام رسانند به عنوان یکی از الیه های اجرایی تهک شناخته می شوند.در
این راستا کارشناسان اعزامی از اداره کل هواشناسی خراسان شمالی در جمع دهیاران و اعضای شوراهای روستا
حضور یافته و ضمن تشریح طرح تهک و تبیین اهداف و چشم اندازهای آن بر نقش دهیاران به عنوان الیه چهارم
ته ک تاکید می نمایند .همچنین در این جلسات دهیاران و اعضای شورای روستاها با اهمیت استفاده از پیش بینی ها و
توصیه ها در بهبود تولیدات کشاورزی آشنا شدند.
معرفی تهک در بین دانشآموزان مدارس روستایی و جذب تهکیاران جوان
دانش آموزان به عنوان قشر پر انرژی و با انگیزه می توانند در جهت ترویج کاربری اطالعات هواشناسی و به کارگیری
آن در امور کشاورزی و سایر امور روزمره و حرفه ای نقش به سزایی ایفا نمایند به منظور معرفی طرح تهک برای
دانش آموزان روستایی و جذب تهکیاران جوان جلسات توجیهی در هنرستان های کشاورزی و مدارس روستایی با
هماهنگی و همکاری مدیریت های آموزش و پرورش این شهرستان ها برگزار شد و پس از معرفی طرح تهک و
اهداف آن تعدادی از هنرجویان و دانش آموزان هنرستان ها به عنوان تهکیار جذب این طرح شدند که مشخصات آنها
در سامانه تهک سازمان هواشناسی کشور درج می گردد و توصیه های هواشناسی کشاورزی برای آنها ارسال و از
طریق آنها به کشاورزان روستاها منعکس می گردد.
بازدید و آشنایی با برنامه های اجرایی تهک سایر استانها
با توجه به نوپا بودن برنامه تهک در کشور و تجربیات جدیدی که ادارات کل هواشناسی در اجرای این برنامه بدست
اورده اند ،بهره مندی از این تجربیات می تواند در راهبرد بهتر برنامه تهک در استان موثر واقع شود .در این راستا
بازدید از برنامه تهک استانهای همجوار در دستور کار قرار گرفت .یکی از استانهای همجوار که موفقیت های خوبی
در اجرای تهک داشته است ،استان گلستان می باشد که توانسته تعداد بسیاری از کابران نهایی را جذب برنامه های
خود نماید .لذا یکی از کارشناسان تهک اداره کل در بازه زمانی  16تا  14آذر ماه به همراه چند استان دیگر از نحوه
اجرای برنامه تهک در استان گلستان و نحوه فعالیت ایستگاه هواشناسی کشاورزی هاشم آباد بازدید بعمل آوردند که
بازخورد آن به پیشبرد برنامه های استان کمک خواهد کرد.
برگزاری جلسات برون ستادی
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برخی از جلسات برون ستادی شامل موارد زیر است:
برگزاری جلسه با بسیج مهندسین کشاورزی
در جهت انعکاس سریع اطالعات به اقصی نقاط استان و بازخورد گیری های مناسب جلسه ای با حضور مدیرکل
هواشناسی استان و جانشین فرماندهی سپاه جواد االئمه استان در امور اقشار بسیج در تاریخ  1دی ماه  1392برگزار
شد .در این جلسه مقرر شد استفاده از پتانسیل های بسیج و هواشناسی جهت نیل به اهداف طرح که همانا خدمت
رسانی به کشاورزان سراسر استان می باشد انجام شود.
برگزاری جلسه با شرکت های بیمه فعال در سطح استان
در راستای ایجاد ارزش افزوده و کاهش خسارات جلسه ای در تاریخ  16دی ماه  1392با حضور مدیران و کارشناسان
شرکت های بیمه سطح استان برگزار شد .در این جلسه کلیات طرح و اثرات آن در صنعت بیمه توسط کارشناسان
اداره کل هواشناسی استان تبیین شد و شرکت های بیمه ضمن استقبال از طرح بر همکاری در جهت اطالع رسانی و
ترویج کاربری محصوالت و توصیه ها تاکید نمودند.
برگزاری جلسات دوره ای (هر دو ماه)بررسی فرم های فنولوژی و بیومتری محصوالت تحت پوشش با
نمایندگان ذیربط
به علت عدم وجود ایستگاه تحقیقات هواشناسی کشاورزی در سطح استان،با هماهنگی صندوق بیمه کشاورزی و
برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان مریوطه از اطالعات حاصل از پایش فنولوژیک آن مجموعه استفاده می شود.
(مجموعه عکس ها،صورتجلسات و تفاهم نامه ها در مستندات موجود است)
 -6نظر سنجی و بازخورد
جهت اطالع از اثر بخشی توصیه های صادره نیاز به اخذ بازخوردکه در این راستا از کشاورزان سطح  2و  3محصول
به صورت چهره به چهره و یا تلفنی بازخورد گیری انجام شده است.
جمع بندی بازخورد گیری انجام شده به صورت زیر بوده است:


 21درصد کاربران توصیه های هواشناسی را از طریق تلویزیون دریافت نموده اند.



 11درصد کاربران صحت پیش بینی ها را بیش از  16درصد دانسته اند.




 61درصد کاربران پیش بینی های دما را دقیقترین پیش بینی ها و  31درصد آنها پیش بینی بارش را
دقیقترین پیش بینی های هواشناسی برای منطقه خود دانسته اند.
 96درصد کاربران موفقیت هواشناسی در صدور توصیه ها ی کشاورزی را بیش از  16درصد برآورد
نموده اند.



 11درصد کاربران توصیه های ارائه شده را متناسب با محصول و عملیات زراعی خود ارزیابی نموده
اند.
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 96درصد کاربران اظهار داشته اند که عملیات کشاورزی خود را با استفاده از توصیه های هواشناسی
کشاورزی پیش می برند.



 16درصد کاربران تاثیر استفاده از توصیه های هواشناسی کشاورزی را در کاهش خسارات تا بیش از
 16درصد ارزیابی نموده اند.




 96درصد کاربران زمان دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی را مطلوب و به هنگام دانسته اند.
کلیه کاربران اظهار داشته اند که عمل به توصیه های کشاورزی باعث ایجاد خسارات یا کاهش بهره
وری در کار آنها نشده است.



کلیه کاربران اظهار داشته اند که انتشار توصیه ها اثر منفی بر بازار و اقتصاد محصول نداشته است.



کلیه کاربران متقاضی دریافت توصیه های هواشناسی کشاورزی در فصل آتی نیز بوده اند.

(کاربرگ بازخورد گیری و تحلیل نموداری آن در مستندات موجود است)
-2مستند سازی
مستندسازی به معنی گردآوری و جمعبندی فعالیت های انجام شده در هر استان در رابطه با هر یک از گروههای
کاربری تولید مواد غذایی و آشکار سازی نقش پر اهمیت و گهگاه حیاتی خدمات هواشناسی کشاورزی در آن فعالیت
است .چنانچه این مهم ب ا دقت و حساسیت انجام پذیرد ،نقش و جایگاه سازمان هواشناسی کشور در ایجاد ارزش
افزوده در بخش تولید مواد غذایی در سطح ملی مشخص خواهد شد .جایگاهی که در حال حاضر فاصله زیادی تا آن
وجود دارد.این مرحله شامل عکس ها– صورتجلسات – مشخصات کاربران و  ...در ارتباط با مراحل اجرایی تهک می
باشد که در انتهای سند آمده است.
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 -4-4شرح توصیه های صادر شده
ماه

روز

وضعیت آب و هوا

توصیه

فروردین

16

احتمال رگبار باران

بازدید از مزارع در صورت مساعد بودن شرایط محیطی نسبت به مبارزه با

فروردین

22

کمی ابری در روز های

بازدید از مزارع در صورت مساعد بودن شرایط محیطی نسبت به مبارزه با

آتی احتمال باران

علفهای هرز گندم ،جو و کلزا اقدام گردد.

فروردین

31

احتمال سرمازدگی و در

آبیاری مزارع جهت جلوگیری از سرمازدگی

روز های آتی باران

بازدید از مزارع در صورت مساعد بودن شرایط محیطی نسبت به مبارزه با

علفهای هرز گندم ،جو و کلزا اقدام گردد.

علفهای هرز گندم ،جو و کلزا اقدام گردد
اردیبهشت

2

احتمال وزش باد

اجتناب از سم پاشی مزارع با توجه به وزش باد شدید

اردیبهشت

12

صاف تا قسمتی ابری

پایش زنگ در مزارع با توجه به رطوبت نسبی باال

اردیبهشت

19

رگبار و رعد و برق و

اجتناب از سم پاشی مزارع درهنگام وزش باد شدید

وزش باد شدید

بازدید مزارع جهت پایش عالئم بیماریهای سفیدک ،زنگ زرد و قهوه ای

اردیبهشت

36

صاف تا کمی ابری

خرداد

6

رگبار و رعد و برق در

در صورت مشاهده آفات و بیماری ها نسبت به سم پاشی و محلول پاشی

ادامه صاف تا کمی ابری

مزارع اقدام شود.

خرداد

9

بازدید مزارع و مبارزه با علف های هرز و محلول پاشی
با توجه به وضعیت مناسب رطوبت خاک نسبت به کاشت محصوالت بهاره
اقدام گردد

گندم و آفات با توجه به رطوبت نسبی باال
مدیریت رطوبت بستر مزارعی که دچار ورس و خوابیدگی شده اند به منظور
کنترل طغیان آفات و بیماری ها در بستر مزارع
اقدام به آبیاری مزارع با آبهای سطحی و روان آبهای موجود
استفاده از کود سرک در مزارع گندم و جو و مبارزه مکانیکی با علف های
هرز در مزارع
در صورت مشاهده آفات و بیماری ها نسبت به سم پاشی و محلول پاشی
مزارع اقدام شود.

استفاده از کود سرک در مزارع گندم و جو و مبارزه مکانیکی با علف های
هرز در مزارع
مبارزه با پوره سن گندم درنقاط گرم و معتدل

رگبار و رعد و برق در
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ماه

روز

وضعیت آب و هوا

توصیه

ادامه افزایش دما

با توجه به گرم شدن هوا و خشک شدن علفهای اطراف مزارع و مراتع از
روشن کردن آتش در این مناطق خودداری شود.

خرداد

36

احتمال رگبار باران

انجام عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره

تیر

26

رگبار و رعد و برق در

برداشت گندم و جو آبی و دیم در رطوبت مناسب با توجه به اینکه رطوبت

ادامه صاف تا کمی ابری

باال و متقابال خشکی زیاد سبب ریزش محصول می شود

تیر

31

احتمال رگبار

انتقال محصوالت برداشت انبارهای مسقف و استاندارد

مرداد

21

افزایش دما

شهریور

4

صاف تا کمی ابری

شهریور

16

صاف تا کمی ابری با

قرص گذاری در انبارهای بذری مسقف گندم و جو و کلزا و محافظ الزم با

افزایش دما

توجه به گرم شدن هوا

مهر

1

احتمال بارش پراکنده

مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی جهت عقد قرارداد کشت محصوالت پاییزه

برداشت گندم و جو آبی و دیم در رطوبت مناسب با توجه به اینکه رطوبت
باال و متقابال خشکی زیاد سبب ریزش محصول می شود
خودداری از روشن کردن آتش در مزارع و مراتع با توجه به گرم شدن هوا و
خشک شدن علفها
عدم آتش زدن بقایای کاه و کلش مزارع گندم و جو برداشت شده جهت
حفظ میکروارگانیسم ها و تقویت مواد آلی و موجودات مفید خاک
برداشت محصوالت در ساعات خنک روز و انتقال محصوالت برداشت شده
غالت و کلزا به انبارهای مسقف و استاندارد
اقدام به عملیات خاک ورزی اولیه در ارتفاعات باالی  1266متر جهت
آمادگی کشت ارقام گندم دیم تیپ زمستانه
اضافه کردن بقایای گیاهی همراه  36تا 16کیلوگرم در هکتار اوره توسط
گاوآهن برگرداندار به خاک در مزارعی که طرح خاکورزی حفاظتی اجرا نمی
شود
عدم آتش زدن بقایای کاه و کلش مزارع گندم و جو برداشت شده جهت
حفظ میکروارگانیسم ها و تقویت مواد آلی و موجودات مفید خاک

و ثبت اطالعات در سامانه نظام نوین ترویج و کسب مهارت های فنی
کشاورزی
استفاده از کودهای پایه برای افزایش عملکرد مزارع گندم و جو بویژه در دیم
زارها
کشاورزان نسبت به آماده سازی زمین و بوجاری بذور خود مصرفی جهت
کشت پاییزه گندم و جو اقدام تمایند.
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ماه

روز

وضعیت آب و هوا

توصیه

مهر

11

احتمال رگبار پراکنده

بازدید از مزارع غالت پاییزه و اقدام به آبیاری در صورت مشاهده کوبیدگی

آبان

2

رگبار باران

آبان

22

کمی ابری در ادامه بارش

آذر

4

بارش باران و برف

آذر

21

صاف تا کمی ابری

آذر

21

بارش باران و برف

دی

16

بارش خفیف برف و باران

اسفند

12

پس از بارندگی به منظور تسهیل در خروج گیاهچه از بستر کشت
تامین نهاده های کشاورزی کشت های پاییزه و اقدام به سرویس و کشت با
دستگاه های نوین زراعی(خطی کار ،عمیق کار ،پنوماتیک)
آمادگی الزم برای کشت پاییزه غالت در اراضی باقیمانده دیم با رعایت
عملیات ضد عفونی بذور خود مصرفی بعد از بارندگی پایان هفته
انجام عملیات شخم پاییزه (قلمی) در اراضی آیش

باران
اقدام به انجام پوشش بیمه خدمات کشاورزی به منظور جبران خسارات
احتمالی
تسریع در ذخیره سازی رطوبت با استفاده از ادوات خاک ورزی حفاظتی در
اراضی آیش دیم
تسریع در عملیات کشت پاییزه غالت در اراضی باقیمانده دیم با رعایت
عملیات ضد عفونی بذور خود مصرفی
اقدام به انجام عملیات یخ آب در زراعت های فراکشت

و کاهش دما
صاف تا کمی ابری

مبارزه شیمیایی با شته روسی و سوسک سیاه با توصیه کارشناسان مراکز
خدمات کشاورزی
مبارزه شیمیایی علیه علفهای هرز غالت در مناطق گرم با توصیه کارشناسان
مراکز خدمات کشاورزی
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 -3مستندات اجرایی
(شناسایی کاربران نهایی)
جدول :16مشخصات کشاورزان سطح 2و 3پیشرو گندم
سط

ردیف

نام و نام خانوادگی

سطح زیر کشت (هکتار)

نام روستا

تحصیالت

2

مرتضی خواست

250

اسفراین

فوق لیسانس

9

2

اسماعیل شیرغانی

250

شیروان

دکتری

9

3

بابک یساولیان

200

فاروج

فوق لیسانس

9

2

محسن رحیمی

52

مانه و سملقان

دیپلم

4

5

علی اکبر فتاحی

20

جاجرم

فوق دیپلم

4

6

ا ...نظر رحیمی

200

بجنورد

دیپلم

4

1

مازیار رستمیان

65

مانه و سملقان

لیسانس

4

8

مهدی رحیمی

60

راز و جرگالن

سیکل

4

9

روح ا ...یزدانی

50

بجنورد

دیپلم

4

20

یوسف شادلو

200

گرمه

دیپلم

4

ح

(نیاز سنجی)
 .کاربرگ نیازسنجی گندم:
پرسشنامه بررسی و نیاز سنجی کاربران بخش هواشناسی کشاورزی در زراعت گندم ،لطفا "با دقت پاسخ دهید:
-1روش های اطالع شما از وضعیت جوی و پیش آگاهی های هواشناسی خراسان شمالی را عالمت بزنید(.یک یا چند
مورد)
الف :تماس تلفنی با ادارات هواشناسی سطح استان ☐ ب:گزارش های هواشناسی صدا و سیما خراسان شمالی ☐
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ج.سامانه هواگو خراسان شمالی (☐ )134د :سیستم های پیامکی ☐ه :سایت هواشناسی خراسان شمالی ☐ و:
شبکه های اجتماعی یا پیام رسان ☐
سایر موارد(:ذکر کنید)
-2به کدام نوع از پیش بینی های هواشناسی در دسترس اعتماد بیشتری دارید؟
الف :پیش بینی های سازمان هواشناسی☐ ب:سایت های داخلی پیش بینی هوا ☐ج.سایت های خارجی پیش بینی
هوا☐.
در صورت لزوم نام سایت خارجی یا داخلی را ذکر کنید.....:
 -3درصد اعتماد شما به توصیه ها و پیش آگاهی های هواشناسی خراسان شمالی چند درصد است؟
الف 21-6:درصد ☐ ب 16-21:درصد ☐ج 21-16:درصد ☐د 166-21:درصد ☐
-4چه نوع از پیش آگاهی از وضعیت جوی و توصیه های هواشناسی کشاورزی هواشناسی خراسان شمالی برای شما
مفید است؟(ذکر یک یا چند مورد)
الف :سه روزه ☐ب :هفت روزه ☐ج:ماهانه ☐د:فصلی ☐
 -1تاکنون کدام بالیای جوی و اقلیمی زیر به کشاورزی شما آسیب رسانیده است.؟ (ذکر یک با چند مورد)
الف :سرما و یخبندان) زمستانه(☐.ب طوفان و تگرک ☐ج.سرمازدگی بهاره ☐د :سیل ☐ه:خشکسالی ☐
و:تنش گرمایی محصول ☐ سایر موارد (ذکر کنید)....
-6به طور میانگین بالیای جوی ساالنه به چه میزان از محصوالت شما خسارت وارد می کند؟
الف  21-6:درصد ☐ ب 16-21:دصد ☐ ج 21-16:درصد ☐

د 166-21:درصد ☐

 -2به نظر شما استفاده از گزارش های جوی و پیش آگاهی های کشاورزی تا چه حد می تواند در بهبود عملکردتان و
جلوگیری از خسارات بالیای جوی موثر باشد؟
الف :ضعیف ☐ب :متوسط ☐ج :خوب ☐د :عالی ☐
-1به نظر شما ریزتر کردن پیش بینی های هواشناسی در سطح بخش و شهر در ازای کاهش دقت پیش بینی ها می
تواند برای محصول کشاورزی شما مفید واقع شود؟
الف :بلی ☐ب:خیر ☐
 -9پیش بینی کدام پارامترهای جوی تاثیر زیادی در بهبود عملکرد محصول شما دارد (.ذکر یک یا چند مورد)
الف .دما ☐ب رطوبت هوا ☐ -ج .بارش ☐ د:باد ☐ ه:دمای سطح خاک ☐ و:دمای عمق خاک ☐ ز:میزان
ابرناکی ☐ ح :نیاز سرمایی ☐
سایر موارد (ذکر کنید)......
 -16مزرعه گندم شما بصورت دیم آبیاری می شود یا آبی؟
الف .دیم ☐.ب:آبی ☐ج:هردو ☐
 -11جهت سم پاشی به پیش بینی کدام عوامل آب وهوائی نیاز دارید؟ (ذکر یک یا چند مورد)
الف.دمای هوا ☐.ب .وضعیت بارندگی☐ج.ابرناکی ☐د :میزان وزش باد ☐
ث .سایر موارد .....
-12اطالعات مربوط به نوع ،میزان و زمان کوددهی محصول خود را چگونه تهیه می کنید؟
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الف:تجربه شخصی☐ ب:جهاد کشاورزی ☐ ج:عرف محل ☐
سایر موارد:ذکر کنید ......
 -13جهت تعیین نیاز آبی محصول و دور آبیاری در فصل زراعی به چه عوامل آب و هوایی نیاز دارید؟ (یک یا چند
مورد)
الف:مجموع میزان بارندگی از ابتدای سال زراعی جاری ☐ب :مجموع میزان بارندگی در هفته اخیر (فاصله میان دو
دیسکاشن کشاورزی) ☐ج :پیش بینی چند روزه بارندگی ☐ .د. :پیش بینی فصلی بارندگی (میزان انحراف از
وضعیت نرمال) ☐سایر موارد......
-14به نظر شما کدام یک از روش های اطالع رسانی سامانه تهک مفیدتر است؟(ذکر یک یا چند مورد)
الف:بارگذاری توصیه ها در سایت اداره کل ☐ ب :بارگذاری توصیه ها در سامانه تهک و ارسال پیامکی ☐
ج:بارگذاری توصیه ها در شبکه های اجتماعی ☐
-11به نظر شما کدام ساختار دیسکاشن های کشاورزی مفید تر واقع می شود؟
الف:هوای گذشته-پیش بینی هوای آینده-توصیه ها ☐

ب:پیش بینی هوای آینده-توصیه ها☐

ج:توصیه

ها☐
 -16به نظر شما در مجموع راه اندازی و توسعه سامانه تهک هواشناسی تا چه میزان می تواند در بهبود عملکردتان
موثر واقع شود؟ الف 21-6 :درصد☐ ب 16-21:درصد☐ ج 21-16:درصد☐ د 166-21 :درصد☐
در پایان اگر انتظار ویژه ای از هواشناسی در بخش زراعت گندم دارید ذکر کنید..............:
استان: ................شهرستان : ..................دهستان : ....................نام و نام خانوادگی : ...................مدرک
تحصیلی :...............سطح زیر کشت: .............نوع محصول و واریته کشت شده: ....................شماره همراه :
....................
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78

79

(تولید داده و محصول)
شکل:11نمونه دیسکاشن های کشاورزی استان خراسان شمالی

(انجام مرحله سامانه های توزیع)
شکل :19نمای ظاهری پرتال هواشناسی خراسان شمالی (اضافه شدن زیر منو تهک و پیش بینی گویش محلی)

81

شکل :26نقشه استان به تفکیک  4منطقه پیش بینی

شکل  :21اتعکاس توصیه های کشاورزی در شبکه های اجتماعی

81

(ظرفیت سازی)
شکل :22ابالغیه اعضای کمیته راهبری توسعه هواشناسی کاربردی خراسان شمالی

شکل:23جلسه کارگروه تخصصی تهک کشاورزی

82

شکل:24معرفی سامانه تهک در شورای اداری استان توسط مدیر کل محترم خراسان شمالی

شکل:21برگزاری جلسات هم اندیشی درون ستادی با گروه پیش بینی

شکل:26جلسه آموزشی تهک با حضور آقایان مهندس حقیقت ومهندس مکوندی

83

شکل :22معرفی تهک کشاورزی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اسفراین و راه اندازی دیسکاشن شهرستانی

شکل:21جلسه توجیهی تهک برای دهیاران بخش بام و صفی آباد شهرستان اسفراین

شکل :29حضور در هنرستان های کشاورزی مانه و سملقان و جذب تهکیاران جوان

84

شکل :36بازدید و جلسه کارگروه تهک استان های خراسان شمالی و گلستان

شکل:31تفاهم نامه همکاری بسیج مهندسین کشاورزی و اداره کل هواشناسی خراسان شمالی
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شکل :32نمونه برنامه بازدید از مزارع تحت پایش فنولوژیک

(نظر سنجی و بازخورد)

نمونه كاربرگ بازخوردگیری:
لطفا "با دقت پاسخ دهید:

-1در سه ماه گذشته بشرین اطالعات و توصیه های هواشناسی کشاورزی را از کدام طریق دریافت کرده اید؟
الف :تلویزیون ☐ ب:رادیو ☐ ج.پیامک☐د :کارشناسان هواشناسی مستقر در ادارات☐
-2به طور کلی چند درصد از پیش بینی های انجام شده درست بوده است؟
الف ☐22-0 :ب☐ 20-22 :ج ☐52-20.د☐100-52:
 -3به نظر شم هواشناسی در پیش بینی کدام پارامتر موفق تر عمل نموده است؟
الف:دما ☐ ب:بارش ☐ج:باد ☐د:سایر ☐
-4هواشناسی کشاورزی در چند درصد از توصیه های کشاورزی موفق عمل نموده است؟
الف ☐22-0 :ب☐ 20-22 :ج ☐52-20.د☐100-52 :
 -2توصیه های ارائه شده چند درصد متناسب با وضعیت محصول و عملیات اجرائی بوده است؟
الف  22-0:درصد ☐ ب 20-22:دصد ☐ ج 52-20:درصد ☐ د 100-52:درصد ☐
-6چند درصد از عملیات کاری خود را با توجه به توصیه های هواشناسی کشاورزی تنطیم نموده اید؟
الف  22-0:درصد ☐ ب 20-22:دصد ☐ ج 52-20:درصد ☐ د 100-52:درصد ☐
 -5توصیه های ارائه شده تا چند درصد در کاهش خسارات ناشی از عوامل جوی یا افزایش عملکرد موثر بوده
است؟
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الف  22-0:درصد ☐ ب 20-22:دصد ☐ ج 52-20:درصد ☐ د 100-52:درصد ☐
-8آیا توصیه های هواشناسی کشاورزی در زمان مناسبی در اختیار شما قرار گرفته است؟
الف :بلی ☐ب:خیر ☐
 -9آیا عمل به توصیه های هواشناسی کشاورزی موجب ضرر و زیان در کار تولید محصول شما شده است؟
الف :بلی ☐ب:خیر ☐
 -10آیا ارسال عمومی توصیه ها در جامعه اثر منفی بر وضعیت بازار وفروش محصول شما داشته است؟
الف :بلی ☐ب:خیر ☐
 -11آیا مایلید فصل جاری از خدمات رایگان هواشناسی بهره ببرید؟
الف :بلی ☐ب:خیر ☐
-12آیا مایلید با سازمان هواشناسی در تامین هزینه ها به منظور بهبود خدمات کشاورزی همکاری داشته باشید؟
الف :بلی ☐ب:خیر ☐
استان: ................شهرستان : ..................دهستان : ....................نام و نام خانوادگی : ...................
مدرک تحصیلی :...............سطح زیر کشت: .............نوع محصول و واریته کشت شده :
....................شماره همراه : ....................
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ضمیمه
پیوست :2
جدول :12ارزش افزوده تهک کشاورزی برای کاربران سطوح  3و  2گندم
ارزش افزوده تهک

قیمت

پیش

ضریب

میزان به

سطح

سطح

به ازای کل

واحد

بینی

تاثیر

کار

زیر

کشاورزان

محصول (ریال)

محصول

عملکرد

گذاری

گیری

کشت

در سامانه

به ازای

واحد

تهک

توصیه

(هکتار)

تهک

هر کیلو

(تن در

های

(ریال)

هکتار)

تهک

در سال

(درصد)

38
29066666661

26000

5.8

0.2

19.9

2400

9

23452222000

26000

6.5

0.2

62.0

2659

2


شکل :33میزان صرفه جویی (درصد) در مصرف آب،برق و انرژی برای کشاورزان سطوح  3و 2گندم

47.5

47.5
33.0

میزانکاهش
میزانصرفه
میزانصرفه
جوییدرمصرف جوییدرمصرف هزینهدربرقو
انرژی(سطح)2
آب(سطح)3
آب(سطح)2

32.5

درصد
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

میزانکاهش
هزینهدربرقو
انرژی(سطح)3
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شکل :34میزان (درصد) دفعات مصرف بهینه سم و کود نسبت به کل مصرف برای کشاورزان سطوح  3و  2گندم با توجه به
توصیه های تهک
درصد
75.7

85
62.9

65

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

درصددفعات
درصددفعات
درصددفعات
درصددفعات
مصرفبهینهسم مصرفبهینهسم مصرفیهینهکود مصرفیهینهکود
(سطح)3
(سطح)2
(سطح)3
(سطح)2


شکل :31میزان (درصد) عکس العمل مناسب کشاورزان سطوح 3و  2گندم نسبت به بالیای سیل و سرمازدگی با توجه به توصیه
های تهک

80

85

85

90

درصد
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

مبزانعکسالعمل مبزانعکسالعمل میزانعکسالعمل میزانعکسالعمل
مناسبدرمدیریت مناسبدرمدیریت مناسبدرمدیریت مناسبدرمدیریت
بحران(سیل)-
بحران(سیل)-
دربحران
دربحران
سطح3
سطح2
(سرمازدگی)-
(سرمازدگی)-
سطح3
سطح2
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جدول :11نمونه ارزش افزوده ریالی تهک کشاورزی در زمینه کاهش خسارت سرمازدگی گندم
مبلغ برآورد

مبلغ برآورد

درصد

مساحت زمین

شده کاهش

خسارت

خسارت

های خسارت

خسارت توسط

(میلیون ریال)

محصول

عامل خسارت

شهرستان

دیده (هکتار)

تهک
کشاورزی
(میلیون ریال)
305694

33966

16

16650

گندم دیم

278460

30940

16

5200

گندم آبی

72250

12750

11

1700

گندم دیم

24800

6200

26

450

گندم آبی

72250

12750

11

1250

گندم آبی

سرمازدگی 1

شیروان

فروردین
سرمازدگی 1

شیروان

فروردین
سرمازدگی و

راز و جرگالن

برف  4و 1
اردیبهشت
سرمازدگی و

راز و جرگالن

برف  4و 1
اردیبهشت
سرمازدگی  4و

اسفراین

 1اردیبهشت

پیوست :2
این پیوست مربوط به بازخوردگیری،ارزش افزوده ریالی تهک در سال 1391ونیاز های آب و هوایی
مراحل فنولوژیک گندم می باشد.
نتایج بازخورد گیری از کشاورزان محصول گندم در سال 1391
 .1کاربران منابع عمده دریافت اطالعات و توصیه های هواشناسی کشاورزی را شامل صدا و سیما و کشاورزان
پیشرو از طریق سامانه تهک اعالم نموده اند.
 .2کاربران صحت پیش بینی ها را بین  16تا  21درصد برآورد نموده اند.
 .3کاربران پیش بینی دما ،بارش و باد را دقیقتر از سایر پارامترها دانسته اند.
.4

غالب کاربران موفقیت تهک را در صدور توصیه ها بین  21تا  16درصد برآورد نموده اند.
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 .1غالب کاربران تناسب توصیه ها با وضعیت محصول و عملیات کشاورزی را بین  21تا  16درصد ارزیابی
نموده اند.
 .6کاربران نقش هواشناسی در عملیات کاری خود را بین  21تا  16درصد ارزیابی نموده اند.
 .2غالب کاربران استفاده از توصیه ها در کاهش خسارات به میزان  21تا  16درصد برآورد نموده اند.
 .1غالب کاربران صدور و اطالع رسانی توصیه های هواشناسی را به هنگام و در زمان مناسب ارزیابی نموده
اند.
 .9هیچ یک از کاربران عمل به توصیه ها را موجب خسارت ندانسته اند.
 .16هیچ یک از کاربران صدور توصیه ها را بر وضعیت بازار نامطلوب ندانسته اند.
 .11کلیه کاربران خواستار استفاده پیوسته از خدمات هواشناسی بوده اند.
 46 - 12درصد به منظور به منظور تامین هزینه ها جهت بهبود خدمات کشاورزی اعالم تمایل و آمادگی نموده
اند
جدول :19ارزش افزوده تهک کشاورزی برای محصول گندم
ارزش

مجموع

ارزش

قیمت واحد

میانگین

سطح

افزوده در

سطح زیر

افزوده در

محصول

برداشت

کاربری

کل سطح

کشت در

واحد سطح

کاربری

هر سطح

(میلیون

(میلیون

کاربری

ریال در

ریال)

(ریال به
ازای
کیلوگرم)

هکتار)

محصول

در
واحد
سطح
(تن در
هکتار)

266666/6

136666

1/1

12666

1

1

12316/1

1613

16/1

12666

6

2

16326/6

1266

13/6

12666

1

3
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گندم

محاسبه درجه-روز ،نیاز سرمایی و وابستگی های آب و هوایی فنولوژیکی محصول گندم
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