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به سه صورت ، ديم ،  وگندم يكي از اساسي ترين گياهان براي تامين كالري و پروتئين مي باشد 

: بصورت ديـم كشـت مـي شـود عبارتنـد از      مناطقي كه گندم . آبي و آبياري تكميلي كشت مي گردد 

اقليم هاي معتدل ، مناطق نيمه گرمسيري با باران زمستانه ، منـاطق گـرم نزديـك اسـتوا ، منـاطق بلنـد بـا        

متر از سطح دريا و در مناطق گرم دور از استوا كه در فصل زمستان باران طـوالني   1500ارتفاع بيشتر از 

آبي كشت مي شوند  عبارتند از اقليم هاي گرم، هـم در زمـين   مناطقي كه گندم بصورت . مدت دارند 

هاي بلند نزديك استوا و هم در زمين هاي پست دور از استوا ، در اقليم هاي نيمـه گرمسـيري بـا بـاران     

در مناطق نيمه گرمسيري كه باران زمستانه دارند بصورت . تابستانه كه آبياري در زمستان انجام مي شود 

  روز، درحاليكـه گنـدم زمسـتانه    130تـا   100دوره رشد گندم بهـاره از  . اشته مي شودآبياري تكميلي ك

در  دهـي  و پنجـه  مناسبترين درجه حرارت مورد نياز براي رشد. روز براي رشد نياز دارد 250تا  180به  

ــدود  ــا  15ح ــت   20ت ــراد اس ــانتي گ ــه س ــا    . درج ــت ام ــت اس ــل كش ــا قاب ــواع خاكه ــاه در ان ــن گي   اي

كه داراي سديم )  Peaty Soils  (كشت آن در خاكهاي توربي . ط ترجيح داده مي شودبافت هاي متوس

  . باشد مي 8تا  6براي رشد گندم در حدود   PH   مناسبترين . ، منيزيم و آهن باال باشد، توصيه نمي شود

رم در كيلـوگ  50تـا   25و پتـاس   45تا  35، فسفات  150براي عملكرد مناسب كود ازته مورد نياز گندم 

   60گندم به سطح ايستابي باال نسبتاً مقاوم است ، براي خاكهاي لوم شـني تـا لـوم سـيلتي از     .هكتار است

در صـورتي كـه سـطح    . سانتي متر قابـل تحمـل اسـت    100تا  80سانتي متر و براي خاكهاي رسي  80تا 

خسارت  واند بدونسانتي متري برسد گياه گندم مي ت 25سفره آب زيرزميني در مدت كوتاهي تا عمق 

سانتي متري از سـطح خـاك در    50با باال آمدن سطح سفره آب زير زميني به . اين نوسان را تحمل كند

  . درصد كاهش مي يابد 40تا  20مدت طوالني، عملكرد گندم از 

  

  واكنش گندم به آب در مراحل مختلف رشد 

از كاربرد آب اضـافي در مزرعـه و    ريزي آبياري نوعي گزينه مديريتي آب است براي جلوگيري برنامه

بنـابراين  . است) تنش آبي( همچنين ممانعت از كاهش عملكرد بواسطه تامين نشدن آب مورد نياز گياه 

  :سوال زير پاسخ داده شود  دوريزي مناسب آبياري بايد به  در يك برنامه

عيـين زمـان   ت( آيا رطوبت خاك به حدي كاهش يافتـه اسـت تـا نيـاز بـه آبيـاري داشـته باشـد          -1

  ؟) آبياري

 ؟) تعيين مقدار آب مورد نياز گياه( براي كفايت آبياري چه مقدار آب مورد نياز است  -2

  : شود  بندي مي كلي مراحل رشد گندم به پنج مرحله اصلي به شرح زير تقسيمبطور 
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  و جوانـه زنـي  ) آذر 15آبان تا  15حدود ( مرحله استقرار گياه كه شامل دو زير مرحله كاشت  -1

  .است  )روز پس از كاشت 7(  

 . دهي است ي و ساقهده اي كه شامل سه زير مرحله سبزشدن، پنجه مرحله سبزينه -2

 .دهي و گلدهي است مرحله گلدهي شامل دو زير مرحله خوشه -3

 .بستن است مرحله تشكيل دانه كه شامل سه زير مرحله شيري شدن، خميري شدن و دانه  -4

  مرحله رسيدن -5

  

  

  

  

  

  

  ري گندمآبيا مراحل

از آنجا كه واكنش گندم نسبت بـه آب در مراحـل مختلـف رشـد يكسـان نيسـت، بـراي برنامـه ريـزي          

بطور كلي عملكرد . مطلوب آبياري ضروري است تا حساسيت مراحل فوق نسبت به آب شناسايي شود

  : گندم داراي سه جزءاصلي به شرح زير است 

 در واحد سطح بوتهتعداد  -1

 تعداد دانه در خوشه -2

 وزن دانه -3

از نقطـه نظـر آبيـاري در مراحـل     بنابراين براي افزايش عملكرد نياز است تا هر كدام از سـه جـزء فـوق    

  . به نحو مطلوب مديريت شوندمختلف رشد 

  تعداد بوته در واحد سطح-1

  :عوامل موثر در حصول به تعداد مناسب بوته گندم در واحد سطح بطور كلي عبارتند از 
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، تـراكم ، عمـق كاشـت بـذر   ، تـاريخ كاشـت  ،  يا بالفاصله پس از كاشت تآبياري قبل از كاش -

 درجه حرارت

يكي  ) يا بالفاصله پس از كاشت( زمان كاشت از نقطه نظر آبياري تامين رطوبت مطلوب براي گندم در 

از عوامل كليدي در تعيين تعداد مناسب بوته در واحد سـطح و در نتيجـه حصـول بـه عملكـرد مطلـوب       

كلي در اين مرحله خصوصاً مناطقي كه در مراحل بعدي با كمبـود آب مواجـه هسـتند نيـاز      بطور. است

  . مرطوب شود) يا باران( سانتي متري خاك با آبياري  100تا  80است تا عمق حدود 

  

 
  تعداد دانه در خوشه -2

  :براي افزايش تعداد دانه در خوشه ضروري است تا 

ساقه دهي و  پنجهبراي رسيدن به اين هدف در زمان . ه افزايش يابدسنبله و سنبلچه در خوش دتعدا -2-1

نبـارد، آبيـاري ضـروري     سانتي متر ارتفـاع دارد در صـورتيكه بـاران    20تا  15زمانيكه گياه حدود  رفتن

  . است

  

  

  . از تشكيل گل هاي نازا جلوگيري شود -2-2
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  ).اواسط فروردين(ت گيردبراي رسيدن به اين هدف بايد در زمان خوشه رفتن آبياري صور

  . تلقيح گل ها دچار اختالل نشوند -2-3

   .ضروري است) اواخر فروردين(  زمان گلدهيآبياري در براي نيل به اين هدف 

  

  

  

  وزن دانه گندم  -3

وزن دانـه نيـز يكـي از اجـزاي مهـم عملكـرد گنـدم         همانطور كه در بخش هاي قبلي توضيح داده شـد، 

لوگيري از دانه هاي چروكيده و الغر در اثر تنش آبي نياز است تـا گنـدم در   براي ج. محسوب مي شود

  .آبياري شود) اواسط ارديبهشت( مرحله شيري شدن

  : خالصه مراحل آبياري گندم

 قبل از كاشت يا بالفاصله پس از كاشت  -1

 . خصوصاً در مناطقي كه در مراحل بعدي رشد آب كافي در اختيار ندارند بسيار با اهميت است

 )اواسط اسفند( بعد از تكميل پنجه دهي و شروع ساقه دهي   -2

 )اواخر فروردين( شروع گلدهي  -3

. كمبود آب در اين مرحله باعث كاهش تعداد خوشه، طول خوشه و تعداد دانـه در خوشـه ميگـردد   

افت عملكرد در اين مرحله بواسطه كمبود آب در مراحل ديگر رشد با تامين رطوبـت خـاك قابـل    

  . يستجبران ن

  ). ارديبهشت 15تا  12حدود (شروع پر شدن دانه -4

  

  

  مقدار آب مورد نياز گندم

ـ   با تشخيص زمان هاي آبياري گندم كه در قسمت ي هاي قبل شرح داده شد در اين بخش به مقـادير كم

به منظور كـاربردي نمـودن    .شود پرداخته ميدر شرايط استان گلستان  مورد نياز گندم در هر مرحلهآب 

خالصه مقادير آب مورد نياز گندم به تفكيـك منـاطق مختلـف و بـا      2دير آب مورد نياز، در جدول مقا

  .احتساب باران موثر و راندمان آبياري ارايه شده است

  در نقاط مختلف استان گلستان )  متر مكعب در هكتار( گندم  ناخالص مقادير آب مورد نياز -2جدول 

  دوره رشد گندم  ها شهرستان 

  ارديبهشت  فروردين  اسفند  )زمان كاشت( ن و آذرآبا
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  1500  900  800  800  گرگان

  1500  900  700  700  كردكوي

  1500  900  700  700  بندرگز

  1700  1300  1000  1100  بندرتركمن

  2100  1300  1000  1000  قال  آق

  1500  1000  800  800  آباد علي

  1500  1100  900  1100  گنبد

  1500  1100  900  1100  كالله

  1500  900  800  800  مينودشت

  1500  900  800  800  آزادشهر

  1500  900  800  800  راميان

  2100  1600  1000  1200  تپه مراوه

  2100  1600  1000  1200  برون داشلي

  

  

   مختلف آب قابل دسترسشرايط  تحتآبياري گندم الويت بندي 

  امكان يك آبياري وجود داشته باشد - 1

 يا بالفاصله پـس از كشـت   بارآبياري مقدور باشد،آبياري قبل از كشتهر گاه براي كشاورز تنها يك 

تا فرصت آبياري در  بايستي سعي شود زمان كاشت با ريزش هاي جوي هماهنگ شود. درالويت است

استفاده براي نقاط مختلف استان قابل  1مقدار آب مورد نياز از جدول  .مراحل بعدي رشد فراهم گردد

  .است

 وجود داشته باشدامكان دو آبياري  - 2

اواخــر (در ايــن شــرايط بهتــر اســت يــك آبيــاري در زمــان كاشــت و آبيــاري دوم در زمــان گلــدهي   

   .صورت گيرد)فروردين
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 امكان سه آبياري وجود داشته باشد  - 3

( نزديـك بـه شـروع گلـدهي     در زمان كاشت، دومين آب در زمان در اين حالت بهتر است تا اولين آب

  .انجام گيرد) دهه دوم ارديبهشت(در زمان پر كردن دانه ري سومو آبيا) دهه دوم فروردين
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