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  دهیچک

در الگوي تولیدات کشاورزي جهان در دنیاي کنونی، گندم نقش حیاتی در الگوي مصرف و در پی آن 

اي  هترین و مهمترین محصول کشاورزي در جهان، ارزش راهبردي ویژاین محصول به عنوان ضروري. دارد

درصد از زمین 16گندم که در حدود .داشته و به عنوان ابزاري سیاسی در روابط بین المللی بکار رفته است

و پس از انرژي و مواد خام و معدنی، بیشترین حجم مبادالت  هاي زراعی دنیا را به خود اختصاص داده است

جهانی را نیز به خود اختصاص داده است، در کشور ما بعنوان یک کاالي استراتژیک مطرح می باشد و با 

درصد گندم جهان را مصرف  5/2درصد جمعیت جهان است ولی در حدود  1اینکه جمیت ایران در حدود 

و  يتوانمندکه  طلبد یمویژه ایران ه هاي مهم کشورهاي در حال توسعه بز هدفاز این رو یکی ا. کندمی

گیري و با بهره فراهمو تامین گندم مورد نیاز کشور دار ید پایتوله ئلبراي برخورد فعال با مسالزم  يبستر ساز

گذاران  تنظر سیاس در این راستا از. دیاقدام نما کشورحد نیاز  در، تولید شینسبت به افزا آوري نوین از فن

 يبرنامه ا .اقتصادي مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تولید و عرضه گندم از دیر باز اهمیت فراوانی داشته است

دات یتوسط معاونت بهبود تول وزارت متبوع ياز سو يشنهادیپ يد مطابق با سرفصل هایش رو داریکه پ

استان در د گندم یتول يش رویپ يکه ابتدا چالش هاشده  یطراح استان البرز يسازمان جهاد کشاورز یاهیگ

پنج محور  درد یت جامع تولیریبا نگاه مدمو جود  يتهایسپس باتوجه به ظرف گرفتهقرار  یمورد بررس

 حفظ نباتات ه مناسب گندم،یتغذ ون،یزاسیتوسعه مکان شده، ید بذور گواهیش تولیافزا

 یابیارز يهاتهیشنهاد شده که کمیپ يگونه اه طرح ب .است ه شدهیتهبرنامه پنج ساله  جیترو وآموزش و

و در  هادقرار د یابیمورد ارز طرح را يدر طول برنامه روند اجرا یکم ياستفاده از شاخص ها توانند  بایم

به عمل  یشده در طرح اقدام مقتض ینیش بیاهداف پ يریگیمناسب نسبت به پ یابیبرنامه با ارز يطول اجرا

  .دیآ
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    مقدمه

آحاد جامعه  يمند بر بهره 1404ران، در افق سال یا یاسالم يانداز جمهور ف برنامه چشمیبر اساس تکال  

ها، جنگل( د شوندهیتجد یعیآن را منابع طب یاصل يها هیست مطلوب که پایط زیو مح ییت غذایاز امن یرانیا

  .شده استد یدهند تأک یل میکشور تشک) یابان ها و منابع آبیمراتع، ب

 یتلق یعیو منابع طب يف بلند مدت بخش کشاورزین تکالیتر ن برنامه مهمیبر شمرده در ا يت هایالو   

، ی، ملین المللیرا در سطوح ب ییا ژهین اهداف توجه ویدار و بلند مدت  ایتحقق پا يریده و امکان پذیگرد

  .طلبد یم یو محل ییا منطقه

ر نرخ یکالن نظ ير شاخص هاییکند و لذا تغ یفا میدر ساختار اقتصاد کشور ا ییاژهیسهم و يبخش کشاورز 

ر یکالن کشور تأث يماً بر شاخص هایمستق... زان رشد بخش و ی، نرخ اشتغال، مي، نرخ بهره وريه گذاریسرما

 يبرا ییژه ایف وید و تکالیتوسعه کشور همواره بر آن تأک ين مالحظات در برنامه هایباشد، با هم یگذار م

  .ده استین گردییآن تع

ه یان با تهییروستا یت ها بر لزوم ارتقاء سطح درآمد و زندگین الویبرنامه پنجم با لحاظ هم یکل ياست هایس

 يمت گذارین و اصالح نظام قیو خدمات نو ییروستا یصنعت ي، گسترش کشاورزییتوسعه روستا يطرح ها

گروه  يت ها و بهره مندیفعال یت با توجه به گوناگوناس یهیبد. دینما ید میتأک يمحصوالت کشاورز

 يز لزوم کسب دانش و فناوریبخش و ن ی، اجتماعيکشور از منابع اقتصاد يو شهر ییاز جامعه روستا یعیوس

-یان مدت و کوتاه مدت میژه در میو يلزوم اتخاذ راهبرد ها یمدرن و صنعت يل به کشاورزین ينو برا يها

  .ح نگه داردیر صحیرا در مس تواند سکان حرکت بخش

ن بودن سطح یهمچون پائ یبه عمل آمده کماکان بخش با مشکالت يگر به رغم تمام تالش هاید ياز  سو 

عات محصوالت ید، وجود ضایاز عوامل تول يزان بهره ورین بودن میید کنندگان، پایسواد بهره برداران و تول

ت برنامه کشت ساالنه در کشور، فرسوده یهدا يکارهاد، فقدان ساز و یدر مراحل مختلف تول يکشاورز
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هنگام بروز حوادث  یتیحما ياست هایس ياز و ناکارآمدیمورد ن یزات تخصصین آالت و تجهیبودن ماش

کشور و افت  یعیه از منابع طبیرو یب ين ها به همراه بهره برداریا. مواجه است یر و فصلیر مترقبه فراگیغ

 يکردهایز ضرورت اتخاذ رویآبخ ياز آن در حوزه ها یناش يو عدم تعادل ها یمنابع آب یفیو ک یکم

ن نکات و یبرنامه پنجم توسعه کشور مهم تر. کند ین بخش طلب میرا در ارتباط با ا ییژه ایو یاصالح

  :ن نموده استییر تبیحل مشکالت  بخش را به شرح ز ياز برایمورد ن یاقدامات اساس

، يز داریر آبخینظ ینیر زمیآب ز يه و برداشت از سفره هایتغذ يبرا یشتعادل بخ يطرح ها ياجرا •

 .مناسب ي، استقرار نظام بهره بردارياریآب ياء قنوات، بهبود و اصالح روش های، احيآبخوان دار

ن دست و طرح ییپا یاراض يز و نوسازیو تجه یو زهکش ياریآب يهم زمان نمودن احداث شبکه ها •

 .ن آبیتأم يبا طرح ها يز داریحفاظت خاك و آبخ يها

 يسدها یاراض ی، و زهکشياریآب یو فرع یاصل يدرصد شبکه ها 20ش ساالنه حداقل یافزا •

 .احداث شده

و ارتقاء و  یو دام يکشاورز ید محصوالت اساسیدر تول ییل به خودکفاید و نیت تولیفرحفظ ظ •

 .درصد 7زان ساالنه یارزش افزوده بخش به م

 .درصد در سال آخر برنامه 40به حداقل  ياریارتقاء راندمان آب •

 .کشت هر منطقه يبر اساس الگو یاز کشاورزان به صورت حجمیل آب مورد نیتحو •

 .یواحد حجم مصرف يد محصول به ازایش تولیمصرف آب و افزا يارتقاء شاخص بهره ور •

، مواد ییایمینه سموم، کود شی، مصرف بهیاهیگ يها يماریبا آفات و ب یقیگسترش مبارزه تلف •

 .یدام ي، داروهایست شناختیز

 25پوشش حداقل  يدر راستا يکشاورز يدات و فرآورده هایتول یفیکنترل ک ياعمال استانداردها •

 .ان برنامهید تا پایدرصد سطح تول
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 .یو تعاون یخصوص يبه بخش ها یتیر حاکمیغ يت هایفعال يبرون سپار •

ان یاسب بخار در هکتار تا پا 5/1بخار در هکتار به ک اسب یون از یزاسیب نفوذ مکانیارتقاء ضر •

 .برنامه

زان مصرف یش میکشور و افزا يدر سطح مزارع و باغ ها یستیو ز یآل يج استفاده از کودهایترو •

 .ان برنامهیدر پا یمصرف يدرصد کل کودها 35ن گونه کودها به یا

دات تا یدرصد تول 50ن حداقل زاید به میو عوامل تول يدات بخش کشاورزیمه تولیگسترش پوشش ب •

 .ان برنامهیپا

ان یدات تا پایدرصد تول 50زان حداقل ید به میو عوامل تول يد محصوالت کشاورزیت از تولیحما •

 .برنامه

 .ییمنطقه ا -ینه ملیکشت به يت الگویت رعایبا الو يد محصوالت کشاورزیت از تولیحما •

 .از جنگل ها، مراتع و آب و خاك يبهره بردار ياصالح الگو •

  ..ن بخشید ایدرصد ارزش تول 35به حداقل  يت از کشاورزیحما یارتقاء سطح کل •

 ییاست هایبا س یفیو ک ید از ابعاد کمیتول يعوامل و نهاده ها ين راستا تالش خواهد شد بهره وریدر ا

جاد تعادل یکشور و ا یت دامی، اصالح ساختار جمعينه در مناطق کشاورزیکشت به ين الگوییچون تع

و توان  يزی، ارتقاء سطح حاصلخيدیتول يواحدها یتیری، ارتقاء سطح مديبهره بردار يمتناسب با نظام ها

 يدامدار یاطالعات، سامانده ي، استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و فناوريکشاورز يخاك ها يدیتول

محصوالت  يد و فرآوریعات در تولیو کاهش ضا یعیطبنه از منابع یبه يز بهره برداریو ن ییروستا يها

  .ابدیش یافزا يکشاورز

-یم ير قابل جمع بندیل به اهداف فوق به شرح زیجهت ن ییاجرا ياست هاین سیمهم تر یاجمال یدر نگاه

  :باشد
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  نیدر خدمات نو یو توسعه بخش خصوص يالن کشاورزیت فارغ التحصیاستفاده از ظرف •

  ين ها در بخش کشاورزیزات و ماشیادوات، تجه يو بازساز ينوساز •

  .)یو باغ یزراع(يل آب به محصوالت کشاورزیب تبدیش ضریافزا •

   .تیفید و استفاده بذور مقاوم و پرمحصول و با کیتول •

  .دیتول يعوامل و نهاده ها يش بهره وریافزا ينه در راستایکشت به ين الگوییتع •

  .يبهبود بهره ور يراستا در يدیتول يواحدها یتیریارتقاء سطح مد •

  ياطالعات بخش کشاورز ياستقرار نظام جامع و کارآمد آمار و فناور •

  .يمحصوالت کشاورز يد و فرآوریعات در تولینه از منابع و کاهش ضایبه يبهره بردار •

  ییایمیش يکودهامصرف  ينه سازیو به یستیز-یآل يگسترش مصرف کودها •

  .کیسالم و ارگان يد محصوالت کشاورزیتوسعه تول •

  در واحد سطح  یو باغ یدات محصوالت زراعیش تولیافزا ينه الزم برایجاد زمیا •

  .ب داریش یتوسعه باغات در اراض •

  . يمحصوالت کشاورز يش فرآوریافزا •

   یاهیگ یکیاء منابع ژنتی، ثبت، حفظ و احییشناسا •

  .يدر بخش کشاورز يمه ایب يپوشش ها یتوسعه تنوع بخش •

باتوجه به ساختار بازار و  يد کننده بخش کشاورزید و تولیت از تولیحما يبه ابزارها دنیتنوع بخش •

  .د هر محصولیساختار تول

و کشت و  یزراع ید، سهامیتول یتعاون يجاد شرکت هایق ایاز طر يبهره بردار يتوسعه نظام ها •

  . صنعت
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  محترم طرح گندم يبا مجر یسخن

اگر : دیگو یاجسام م ییه از نقش اهرم در جابجایبا کنا یبانیپشت ت ویت حماید بر اهمیتاک يدس برایارشم

ن سخن در ظاهر یگرچه ا!. ن را از جا خواهم کندید کره زمیمحکم به من بده یه گاهیو تک يقو یاهرم

محال نبوده و به شرط دارا  یین ادعا ادعایکه ام یابی یدقت درم ید اما با اندکیآیز به نظر میمبالغه آم یکالم

گاه یجا. دینمایجلوه م یشدن ين وزنه ها هم امرین تریسنگ ییح امکان جابجایبودن ابزار مناسب و برنامه صح

-برنامه به ژهیو یو داشتن نگاهست یده نیپوش یان برکسیرانیک گندم و نقش آن در سبد مصرف  ایاستراتژ

 ها وت یل محدودیه و تحلیاما تجز .است یموجب خوشحال ییبه خود کفا یابیجهت دستان مدت یم يها

 یین بودن کاراییپا( نهاده یین بودن کاراییتوان به پا یگندم که از جمله آن م يد و بهره وریتول يتنگناها

ت یچون محدود ییهاتیو محدود) يانرژ یین بودن کاریی، پاییعناصر غذا یین بودن کاراییپا مصرف آب،

ن نکته را یا ...ارقام و  یکیل ژنتین بودن پتانسییت خاك، پای، محدودیو خشکسال یده خشکی، پدیمیاقل يها

-رساختیون توجه به زگندم بد یین برنامه خود کفایعجوالنه در تدو يکردیکه اتخاذ رو شودیاد آور می

 .ددگریبه اهداف مورد نظر م یسبب عدم دسترس ،موجود يت هایالزم جهت برطرف ساختن محدود يها

از برنامه چهارم امسال سال که رد یگ یصورت م یدر حال یط کنونین برنامه بهبود عملکرد گندم در شرایتدو

. گردد یز مآغاتوسعه ن برنامه پنج ساله ششم یز تدوینده نیباشد و در سال آیکشور متوسعه پنج ساله پنجم 

 ير ساخت هایگذشته ز يسال ها یدر ط ياندك در بخش کشاورز يه گذاریاست که سرما ین در حالیا

 یباق يگردد در سال ها یشنهاد میر پین تفاسیبا ا. مواجه ساخته است يجد يرا با چالش ها يبخش کشاورز

 یاطالعات يه هایل الیمهم و تکم ير ساخت هایا زیمانده از برنامه پنجم توسعه توان موجود را معطوف به اح

د گندم کشور  یموجود و شناخت موانع موجود بر سر راه بهبود تول يل دستاورد هایاز طرح و تحلیمورد ن

د یپنج ساله بهبود تول طرح يزیو برنامه ر ین برنامه ششم توسعه کشور اقدام به طراحینموده و همگام با تدو

ن مطلب یاز ا یو دست اندر کاران بخش اجرا حاک ينظرات محققان بخش کشاورز يجمع بند .مییگندم نما
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 یقاتیو تحق یفن يبه آن با داشته ها یابیگندم دور از دسترس نبوده و دست ییبه خود کفا یابیدست است که 

موجود توسط بهره  يک هایو تکن یقاتیتحق يافته هاین یکه ا یران ممکن است به شرطیا يامروز کشاورز

 یباشد طراحین عرصه میصاحب نظران ا یآنچه که موردتوافق تمام. ردیمورداستفاده قرار گ یبرداران بدرست

ن راستا و در جهت ارتقا یباشد در ایتوان و امکانات ممکن م یاز تمام يریکارآمد با بهره گ یجیستم ترویس

 یدر عرصه مل یو تخصص يریتصو يرسانه ا یخال يع به بهره برداران جایسر یج در اطالع رسانینقش ترو

مانده برنامه  یسال باقکی یر ساخت در طیجاد زیا يشنهاد ما برایبطور خالصه پ. خورد یبه شدت به چشم م

ت نامطلوب بذر و توجه یبه وضع ی، سامان دهیجیترو يکردیبا رو یمل يجاد شبکه کشاورزیپنجم توسعه ا

با  ییبنا ییبا پرداختن به سه محور مورد اشاره امکان برپا يقو ير بنایجاد زیبه نگاه ما ا. باشدیبه بحران آب م

  .سازد ید گندم را در طول برنامه ششم توسعه فراهم میتولشکوه در عرصه 

ا یم و یر کشت گندم به صورت مستقیز یهر هکتار از اراض يکه دولت برا ياارانهیمبلغ  رسد اگرینظر مه ب

استاندارد  یقیرزه تیبا سرمامطابق را  یلیتکمبرنامه  توانیق مشخص گردد میبطور دقم در نظر دارد یر مستقیغ

ا در ازاء هر ید هر تن گندم و یا به ازاء تولیدکنندگان بزرگ غله در دنیتول ین است که تمامیت ایواقع. نمود

شفاف  يبه عنوان مثال و برا. دارند یافت میدر میر مستقیم و غیمستق يارانه های ر کشت گندمیهکتار سطح ز

آمریکا و میزان حمایت این کشور  بررسی هزینه تولید گندم دربه  Iran wheatت یشدن موضوع به نقل از سا

 : میپردازیم از تولید گندم

کشورهاي اصلی صادر کننده گندم در جهان پنج کشور می باشند که شامل آمریکا، استرالیا، کانادا، آرژانتین 

کشورهاي مختلف بخصوص کشورهاي اصلی صادر کننده و وارد کننده حمایت هاي . و اتحادیه اروپا هستند

کشورهاي ژاپن و کره جنوبی از زمره . را از تولید و تجارت گندم در جهان انجام می دهندگسترده اي 

کشورهاي وارد کننده و کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و امریکا از زمره کشورهاي صادر کننده گندم هستند 

ها به بررسی اما به منظور شفاف تر شدن این حمایت . آورند یبه عمل مکه حمایت بسیار زیادي از گندم 
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از ارزش گندم تولیدي کشاورزان % 25قبل از این اعالم شد که حدود . ه پرداخته ایمئلجزئی تر این مس

اما براي درك بهتر ابعاد کمک هاي مالی . امریکایی از محل کمک ها و پرداختهاي دولتی می باشد

میزان حمایت از تولید کننده  نآورده شده است که در آ) 1(کشورهاي مختلف به گندم کاران جدول شماره 

. به ازاي هر کشاورز گندم کار و به ازاي هر هکتار در کشورهاي اصلی صادر کننده گندم مشخص شده است

دالر یارانه پرداخت می نماید که با  20803همانطور که مشاهده می شود کشور امریکا به ازاي هر کشاورز 

این مبلغ  )الیر 26000(کشور  93شده دالر در برنامه بودجه سال  ینیب شیمت پیمتوسط قدر نظر گرفتن 

ایران براي  یاسالم يجمهورهاي دولت این رقم در مقایسه با پرداخت. ریال خواهد شد 000،878،540 برابر

تولید گندم بسیار بزرگ می باشد اما به دلیل اینکه کشاورزان امریکایی از زمین هاي بزرگی برخوردارند و 

ن پرداخت به ازاي هر کشاورز مالك خوبی براي مقایسه با ایران نیست بهتر است از مالك میزان حمایت میزا

دالر پرداخت کرده  120امریکا به ازاي هر هکتار سطح زیر کشت گندم . به ازاي هر هکتار استفاده شود

ریال بالغ  000،120،3ر ریال این میزان حمایت ب26000است که در صورت محاسبه ارزش برابري هر دالر 

میزان حمایت   در این بین کشور استرالیا کمترین میزان حمایت را اعمال می نماید و امریکا به لحاظ. گرددمی

به ازاي هر کشاورز باالترین میزان حمایت و اتحادیه اروپا به لحاظ میزان حمایت به ازاي هر هکتار باالترین 

  . دمیزان حمایت را به خود اختصاص داده ان

  

 

  میزان حمایت از تولید کننده در کشورهاي عمده صادر کننده گندم -)1(جدول شماره 

هر کشاورز يبه ازا PSE کشور  PSE هر هکتار يبه ازا  

) 16028 اروپا هیاتحاد کایدالر آمر  ) 762 ( کایدالر آمر  ) 

) 20803 کایآمر کایدالر آمر  ) 120 ( کایدالر آمر  ) 

) OECD 11338 متوسط کایآمردالر   ) 198 ( کایدالر آمر  ) 

) 9341 کانادا کایدالر آمر  ) 51 ( کایدالر آمر  ) 

) 2894 ایاسترال کایدالر آمر  ) 2 ( کایدالر آمر  ) 
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 .2004گزارش هیات گندم استرالیا ،: ماخذ

  
در میان کشورهاي ذکر شده کشور امریکا به لحاظ اهداف اقتصادي و سیاسی که در سطح جهان دارد و 

به دلیل اینکه اطالعات شفاف تري نیز در اختیار قرار می دهد به منظور بررسی دقیقتر انتخاب شده همچنین 

ه حمایت از تولید گندم در امریکا زمانی مشخص تر می گردد که به بررسی هزینه تولید این ئلاما مس. است

ن مزیت نسبی تولید یک هزینه تولید یکی از بهترین معیارها براي تعیی. محصول در این کشور بپردازیم

 یه نوعمحصول می باشد اما کشورهاي مختلف سعی می کنند با پرداخت یارانه و انواع کمک هاي دولتی ب

  .ن پرداخته خواهد شدآاین مزیت را بدست آورند که البته دالیل خاص خود را دارد که به 

هزینه و همچنین ارزش تولید این هزینه تولید گندم در کشور امریکا به تفکیک موارد ) 2(جدول شماره 

در این جدول تمامی هزینه هاي اقتصادي که . شامل می شود 1998-2002محصول را براي دوره پنج ساله 

براي تولید گندم در امریکا وجود دارد ذکر شده است اما به دلیل اینکه هزینه هاي بازاریابی براحتی قابل 

براي  "قیمت ماه برداشت  "گرفته نشده است؛ اما با در نظر گرفتن  محاسبه نبوده است تنها این هزینه در نظر

-ه نیز برطرف می شود چون بیشتر هزینه هاي بازاریابی بعد از برداشت صورت میئلمحصول گندم این مس

  .گیرد و در صورتیکه قیمت ماه برداشت براي محصول محاسبه شود هزینه بازاریابی حذف می شود

ریال در نظر گرفته  26000 هر دالر رزش دالر مد نظر قرار نگیرد و ارزش متوسطدر صورتیکه نوسانات ا

  . خواهد بود) 2(ارزش و هزینه ریالی تولید گندم در امریکا به شرح جدول شماره  ،شود

کاه (و ارزش محصول ثانویه ) دانه گندم( در آمریکا شامل ارزش محصول اولیه  ارزش ناخالص تولید گندم

  . مد نظر قرار گرفته است) 2(می باشد که در جدول شماره ) اي چراو استفاده بر

نه هاي باالسري می باشد که هر کدام به یگندم در آمریکا شامل هزینه هاي عملیاتی و هز هزینه هاي تولید

    .مد نظر قرار گرفته است) 2(تفکیک در جدول شماره 
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  ارزش و هزینه تولید گندم در کشور امریکا به تفکیک سالهاي مختلف و نوع هزینه –) 2(جدول شماره 

 2002 2001 2000 1999 1998 سال/مورد

           دیتول ارزش ناخالص

 665.579 874.589 739.675 732.712 835.317 گندم دانه: هیارزش محصول اول

 26.620 29.208 25.590 23.345 24.995 چرا/کاه: هیارزش محصول ثانو

 692.199 903.797 765.265 756.057 860.312 دیتول کل ارزش ناخالص

            
           یاتیعمل ينه هایهز

 48.366 58.232 49.101 48.833 57.293 بذر

 128.807 219.520 138.185 129.737 140.108 کود

 51.857 66.131 57.017 55.263 55.411 ییایمیسموم ش

 41.239 58.508 51.979 49.522 50.969 .... اتیعمل ينه هایهز

 63.058 84.410 73.011 49.981 46.226 تهیسیالکتر سوخت،روغن و

 73.822 94.054 79.728 72.255 67.758 راتینه تعمیهز

 4.437 5.695 4.718 4.363 4.367 ... د آب وینه خریهز

 3.491 9.920 13.115 9.644 10.088 ها نهاده يرو یبهره پرداخت

 415.078 596.469 466.855 419.598 432.219 یاتیعمل ينه هایکل هز
            

           افتهی اختصاص يباالسر ينه هایهز

 18.401 22.503 18.393 16.609 15.961 يکار اجاره ا يروین

 121.607 146.959 125.870 117.261 111.800 یخانوادگ کار يروینه فرصت نیهز

 356.165 453.736 385.847 348.415 323.731استهالك و ) زاتین آالت و تجهیه ماشیجبران سرما

 285.034 363.172 308.118 290.014 282.474 )اجاره بها(ن ینه فرصت زمیهز

 28.365 35.913 30.548 28.626 27.856 مهیات و بیمال

 52.730 65.213 54.698 51.206 49.614 یعموم يباالسر ينه هایهز

 862.303 1087.496 923.474 852.132 811.436 افتهی اختصاص يباالسر ينه هایکل هز

            
 1277.381 1683.965 1390.329 1271.730 1243.654 شده ستیل ينه هایکل هز

            
 -585.182 -780.168 -625.064 -515.673 -383.343 ست شدهیل يها نهید با کل هزیاختالف ارزش تول

 277.121 307.328 298.910 336.459 428.093 یاتیعمل ينه هاید با هزیاختالف ارزش تول

 1.845 1.863 1.817 1.682 1.446 ينه هایهز ده با استفاده از کلینه به فاینسبت هز

 0.600 0.660 0.610 0.555 0.502 یاتیعمل ينه هایهز ده با استفاده ازینه به فاینسبت هز

 1.246 1.203 1.207 1.127 0.943 يباالسر ينه هایهز ده با استفاده ازینه به فاینسبت هز
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با مقایسه ارزش ناخالص تولید و هزینه هاي تولید گندم در کشور امریکا متوجه می شویم که ارزش ناخالص 

تولید، تنها قادر است هزینه هاي باالسري تولید گندم در این کشور را پوشش دهد و کشاورزان مجبورند 

ت نه تنها سودي نمی کنند هزینه هاي عملیاتی را از محل سرمایه هاي شخصی اختصاص دهند که در اینصور

بلکه به اندازه هزینه هاي عملیاتی ضرر هم می کنند که این مساله از نظر اقتصادي مساله اي غیر قابل قبول 

هاي تولید کنندگان تا حدي که تولید گندم در این کشور اما دولت امریکا به منظور کاهش هزینه. است

م به پرداخت انواع کمک ها می نماید و هزینه هاي اضافی را صرفه باشد و مزیت داشته باشد اقداه مقرون ب

با مشاهده ارقام هزینه به فایده  .پوشش می دهد و سود قابل قبولی نیز براي تولید کنندگان در نظر می گیرد

متوجه می شویم که نسبت هزینه به فایده با استفاده از کل ) 2(خر جدول شماره آمحاسبه شده در سه ردیف 

اي انجام شده براي تولید گندم در امریکا حاکی از شکافی گسترده بین ارزش تولید و هزینه ها می هزینه ه

این شکاف گاهی نزدیک به دو برابر شده است یعنی گاهی ارزش گندم تولیدي نصف کل هزینه ها . باشد

یم تولید گندم در هاي عملیاتی را مد نظر قرار دهیم می توانیم بگویتنها در صورتی که فقط هزینه. است

همچنین در مقایسه ارقام هزینه به فایده با در نظر گرفتن . صرفه استه امریکا بدون حمایت دولت مقرون ب

فقط هزینه هاي باالسري نیز متوجه می شویم که کشاورزان امریکایی تنها می توانند هزینه هاي باالسري خود 

بررسی و   .گندم در این کشور سود ده نمی باشد را پوشش دهند و بدون کمک هاي مالی دولت ، تولید

مقایسه هزینه ها و ارزش تولید گندم در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا و کانادا نیز نتایجی مشابهی را در پی 

و حتی برخی محصوالت دیگر (مشخص می شود که بحث تولید یا عدم تولید گندم  حوضوه بنابراین ب. دارد

ن آوراي محاسبات صرفا اقتصادي است و سایر مسائل از جمله مسائل سیاسی در  در سطح جهانی) مثل پنبه

- تاثیر قابل مالحظه اي دارد که باعث شده است کشورهاي قدرتمند با توجه به اهداف خود، با صرف هزینه

  .هاي گسترده باعث تداوم حضور خود در بازار جهانی این محصول گردند
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گیري درباره آن ابزار اقتصادي هستند تا پدیده اقتصادي، بنابراین هرگونه تصمیمها ماهیتا از آنجائیکه یارانه

در ایران مخصوصا پس از انقالب و شروع جنگ . تواند اثرات مختلفی را در اقتصاد کشور داشته باشدمی

ی دوره بدلیل افزایش نقش دولت در تمامی شئون اقتصادي و اجتماعی در مقابله با کمبودها و فشارهاي تورم

پس از خاتمه جنگ نیز . جنگ، اقدام به پرداخت یارانه در زمینه کاالهاي مصرفی و تولیدي صورت گرفت

هاي کم درآمد، ساالنه در پرداخت یارانه به دالیل مختلف از جمله حمایت از برخی تولیدات داخلی و گروه

  . بودجه کل کشور مورد تاکید قرار گرفت

تراتژیک محصول گندم در نظام تولیدي و مصرفی کشور و رسالت سنگین پیشبرد با توجه به نقش حیاتی و اس

ریزي مطلوب و استفاده بهینه اهداف توسعه ملی و تامین یکی از نیازهاي اساسی جامعه، اهمیت و لزوم برنامه

در زمینه جهت سیاستگذاري . نمایدهاي قبلی الزم و مشخص میاز منابع و عوامل تولید و بازنگري در برنامه

هاي کشاورزي و همچنین میزان حساسیت هاي تولیدي آگاهی از میزان بهینه اقتصادي تخصیص نهادهیارانه

عنوان مثال اگر از کود شیمیایی براي تولید ه ب. ها ضروري استکشاورزان نسبت به تغییرات قیمت نهاده

افزایش تولید نشود بلکه درمواردي  محصول گندم بیش از حد بهینه استفاده شود نه تنها ممکن است باعث

 ، بذر وهاي مهمی مثل کود شیمیاییعالوه بر این استفاده بیش از حد نهاده. گرددکاهش تولید را نیز سبب می

چه در داخل و چه از طریق واردات از (گیرد بدلیل باال بودن هزینه تهیه آنها که به آنها یارانه تعلق می... 

معموال غیر واقعی بودن یا متناسب نبودن . هاي ملی نیز خواهد شده هدر رفتن سرمایهباعث ب) خارج از کشور

برداران یا کشاورزان خواهد ها از عواملی است که باعث استفاده غیربهینه از آنها توسط بهرهقیمت این نهاده

باشد، در رانه میدر مواردي ممکن است کشاورز مازاد مصرف سهمیه کود شیمیایی خود را که داراي یا. شد

توان ها مینه نهادهیبنابراین با کاربرد به. بازار سیاه فروخته و یا از آن براي تولید سایر محصوالت استفاده کند

گردد، جلوگیري هاي ملی که در قالب یارانه پرداخت میاز مصرف بی رویه آنها و نیز از بهدر رفتن سرمایه

دهد و کشور را مزارع گندم تشکیل می یزراعاز نیمی از کل اراضی از طرف دیگر، از آنجاییکه بیش . کرد
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ل است، باید افزایش بازدهی محصول مد کامکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر کشت بسیار مش

هاي کشاورزي، یعنی هاي افزایش بازدهی، بکارگیري صحیح نهادهنظر قرار گیرد که یکی از بهترین روش

ها به عنوان ابزارهاي مفید و کارآ در این راستا میباشد که یارانهبهینه تقاضا و مصرف نهاده میتعیین الگوي 

با توجه به اینکه  .توانند با تنظیم قیمت این نهاده ها به عنوان تنظیم کننده این الگوهاي تقاضا و مصرف باشند

هاي مختلف تولیدي است و از ترین اهداف سیاست پرداخت یارانه افزایش کارایی بخشیکی از عمده

دهد، لذا اجراي این سیاست اي بودجه دولت را افزایش میآنجائیکه اختصاص یارانه از بعد دیگر بار هزینه

هاي هدف اي که به گروهگونهه زمانی مثمرثمر خواهد بود که به نحو مطلوب و بهینه تخصیص یافته، ب

ها به صورت بهینه استفاده نمایند و درعین حال با  هن نهاداصابت نماید و آنها از ای) کشاورزان(تولیدي 

اختصاص گردد که چه راهکارهایی براي  این سوال کلی مطرح میاز این رو . همراه باشد زافزایش تولید نی

همچنین در  هاي تولیدي گندم در راستاي افزایش تولید و کاهش بار هزینه اي دولت وجود دارد؟بهینه یارانه

هاي مشمول از نهاده البرزمیزان استفاده کشاورزان استان : می گردد سواالت زیر به تفکیک مطرح این راستا

پذیري تقاضاي  کششطور بهینه استفاده می کنند؟ ه ها بیارانه چه مقدار است و آیا کشاورزان از این نهاده

یزان مطلوب پرداخت یارانه نهادهمهاي مشمول یارانه نسبت به تغییرات قیمت این نهاده چه میزان است؟  نهاده

  چه میزان است؟ا استان البرز یهاي تولیدي براي محصول گندم در ایران 

  :این سواالت در حالی مطرح است که بسیاري از کارشناسان اقتصاد کشاورزي معتقدند 

  .کننداستفاده میکشاورزان ایرانی در امر تولید گندم، از نهاده هاي مشمول یارانه بیش از مقدار بهینه   -1

  .است یکم کشش يدارانسبت به تغییرات قیمت ) کود وسم و بذر ( مشمول یارانه    هايتقاضاي نهاده    -2

  .هاي تولیدي گندم بهینه نیستمیزان یارانه نهاده  -3

  .ستیت الزم برخوردار نیاستفاده از نهاده ها از کفا يبرا یجیترو يبرنامه ها -4

  . ستیا به روز نیه نشده است و یاستان ته یزراع یه اراضیکل يخاك برا يزینقشه حاصلخ -5
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  استان البرز ییایت جغرافیموقع

، يدیخورش 1388بهمن ماه  12خ یئت دولت در تاریه ٔدر جلسهکه  ران استیا  ن استانیکمیو  یاستان البرز س

ندگان یب نمایدر ادامه با تصو و فرستاده شد یاسالم يب و به مجلس شوراین استان تصویس ایحه تأسیال

 يشنهادین طرح پیدر ا .شکل گرفت یاستان البرز بطور رسم 1389/4/7خ یدر تار یاسالم يمجلس شورا

گرفته که با غرب تهران و  يلومتریک 20ن شهر در یا. است کرج به عنوان مرکز استان درنظر گرفته شده

ز یتهران، مشهد، اصفهان و تبر يران پس از شهرهایت این شهر پرجمعینفر، پنجم 1،377،450بالغ بر  یتیجمع

  .گردد یمحسوب م

را به خود اختصاص  کشور کل مساحت درصد 31/0معادل  مربع کیلومتر 5800 حدود وسعتی با البرز استان

ارتفاع  .است شده واقع شرقی جغرافیایی طول و شمالی عرض جغرافیایی محدوده در استان این. داده است

 شمال مازندران، از استان به شمال از این استان باشد می دریا سطح از متر 1960 تا 900 بین آن کشت مستعد

 محدود استان تهران به شرق از و قزوین استان به غرب از مرکزي، استان به ازجنوب گیالن، استان به غرب

 شامل کوهستانی و عمدتاً شده واقع البرز جنوبی رشته کوههاي دامنه در که البرز استان شمالی بخش .است

 روستا می 468 و دهستان 22 شهر، 16 شهرستان، 5 داراي البرز استان. باشد می ... و طالقان ارتفاعات کندوان،

  . اشتهارد و نظرآباد، طالقان کرج، ساوجبالغ،البرزعبارتند از استان شهرستانهاي باشد

 نسبت و است نفر میلیون 29/2 به نزدیک 1389سال در ایران آمار مرکز برآورد اساس بر استان جمعیت

 جغرافیایی خاص شرایط سب به البرز ستانا  .باشد می درصد 10 حدود استان جمعیت کل به روستایی جمعیت

 منطقه 4 به اقلیم و هوا و آب نظر از را آن توان می و بوده متفاوتی هواي و آب داراي مختلف مناطق در

 : نمود تقسیم جداگانه

-می خشک تا مرطوب از هوایی و آب داراي که شمیرانات هاي کوه تا البرز هاي کوهپایه شامل شرقی منطقه

 .باشد
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  و خشک و گرم هاي تابستان با خشک نیمه هواي و آب داراي که نظرآباد و ساوجبالغ شامل غربی منطقه

این  در حرارت درجه متوسط. باشد می میلیمتر 270 حدود بارندگی میزان متوسط با نبستاً  سرد هاي زمستان

منطقه  این در که محصوالتی. است متغیر سانتیگراد درجه 42 و 8 آن و حداکثر 39 و 8 ها تابستان در منطقه

 گالبی، سیب، شلیل، هلو، و میوه باغات جالیز، و سبزي علوفه، جو، گندم، : از کشت می شوند عبارتند

 .هاي خوراکی قارچ و اي گلخانه محصوالت ... و گوجه گیالس،آلو،

می  میلیمتر 200 حدود ساالنه بارندگی میانگین با و بیابانی هواي و آب داراي که اشتهارد شامل جنوبی بخش

 بیش و کم هاي زمستان و خشک و گرم هاي تابستان داراي مرکزي کویر منطقه با مجاورت علت به و باشد

 گندم، : از عبارتند شوند می کشت منطقه این در که محصوالتی و زیاد نسبتاً سالیانه دماي اختالف .است سرد

 .بادام و پسته باغات اي، علوفه ذرت و صیفی و سبزي  جالیزي، محصوالت پنبه، جو،

که  میلیمتر 600 حدود بارندگی میزان متوسط با سرد هواي و آب داري که طالقان شامل غربی شمال منطقه

 .باشد می)... گوجه آلو گیالس، گالبی، سیب،(  باغی محصوالت داراي

 زراعت شامل برداري بهره قابل کشاورزي اراضی را هکتار 74911 معادل استان کل مساحت از درصد61/14

 اختصاص خود به مراتع را باشد می هکتار 370609 معادل که اراضی از درصد 3/72 و داده تشکیل باغات و

 .باشد می کشاورزي هايفعالیت مستعد استان محدوده از وسیعی بخش دهد می نشان آمار این .است داده

 استان این در بارندگی میزان و آبی نابعم. باشد می میلیمتر 250 که کشور در بارندگی میانگین به توجه با

 داشته بهتري نسبتا وضعیت کشور استانهاي میانگین به نسبت کشاورزي عرصه در آب وضعیت دهد می نشان

  .نمود غلبه آبی کم از موجود به نگرانیهاي توان می آب از بهینه استفاده با و
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 سیماي زراعی استان البرز

استان   ید ساالنه محصوالت زراعیزان تولیهزار هکتار و م 50استان البرز حدود  یزراع یسطح کل اراض

، يذرت علوفه ا ن استان عبارتند از گندم، جو،یعمده ا یمحصوالت زراع. باشد یون تن میلیم 5/1حدود 

استان  ید و عملکردمحصوالت زراعیزان تولیسطح کشت، م. کلزا ی، پنبه و دانه روغنیفیو ص يانواع سبز

  .باشد یل میبه قرار جدول ذ 91-92 یالبرز در سال زراع

  

عملکرد (تن/هکتار )تولیدسطح زیر کشت نام کاالردیف
1169952645545ذرت علوفه اي1
10179.5560059.69.5گندم2
13152.8600014.5جو3
4123414860100.62کاهو4
30853566311.5یونجه5
56527804.92سایر علوفه6
167517.063.09کلزا7
21508600040گوجه فرنگی8
170015312590.07کلم9

118378032.033سبزي هاي خوردنی و خورشتی10
56.5811.43سیرخشک11
8208562.510.44نخود12
80024003پنبه13
7201872026خیار14
62161626.06بادمجان15
6151807529.39لوبیا سبز16
50752980104.49کرفس17
50110022سیب زمینی18
3301716052پیاز19
3171959561.81فلفل20
3151354543خربزه21
200900045هندوانه22
51731.851506075.16جمع کل23

جدول آمار سطح کشت و تولید محصوالت زراعی استان البرز در سال 92
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  زراعت استان البرز يگاه کشوریجدول جا

  يرتبه کشور  )هزار تن(د یزان تولیم  نام محصول

  و رتبه اول عملکرد در واحد سطح یفیگندم ک رتبه اول  60  گندم

  در سطح کشت 12د و رتبه یزان تولیدر م يکشور 4رتبه   274  جات یفیو ص يسبز

  در سطح کشت 10د و رتبه یدر تول يکشور 6رتبه   603  يا علوفهمحصوالت 

  

  استان البرز یم محصوالت زراعیتقو

  

تاریخ پایانتاریخ شروعتاریخ پایانتاریخ شروع
اوایل مرداد اوایل تیر اواخر آذر اواسط مهر گندم
اواسط تیر اواخر خرداد اواخر آذر اواسط مهر جو

اواسط آذر اوایل شهریور اواخر مرداد اواسط اردیبهشت ذرت علوفه اي 
----سایر نباتات علوفه اي 

اوایل اردیبهشت اوایل فروردین 
اواخر شهریور اوایل شهریور 

اوایل اسفند  (کاشت در خزانه)
اوایل فروردین 

اواخر شهریور اواخر خرداد اوایل تیر اوایل فروردین خیار
اواخر شهریور اوایل مرداد اواخر اردیبهشت اواخر فروردین هندوانه 

اوایل مهر اواسط تیر اواسط اردیبهشت اوایل فروردین سایر محصوالت جالیزي 
اواسط مهر اواسط اردیبهشت اواخر مرداد اواسط اسفند سایر سبزي ها 
اواسط شهریور اواخر مرداد اوایل فروردین اواسط اسفند سیب زمینی 

اواخر تیر اواسط تیر اواسط مهر اوایل مهر 
اواسط مهر اواخر شهریور اوایل فروردین اواسط اسفند 

اوایل تیر اواخر خرداد اواخر مهر اواسط شهریور کلزا
اواخر تیر اوخر خرداد آخر خرداداوایل اردیبهشت لوبیا

محصول 

یونجه آبی

گوجه فرنگی

برداشتکاشت

 پیاز

اواخر اردیبهشت 

اواسط اردیبهشت 

اوایل مرداد 

اواسط مهر 

اواخر مهر 



  معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
 

23 

 

  ات کاشت گندم در استان البرزیعمل یجدول زمان

  
  د گندم در استان البرزیتول یت نسبیمز یبررس

نشدن  یید، منجر به اجرایصاد تولتکشت مناسب، عدم توجه به بحث اق يارائه الگو يها يزیدر برنامه ر

کشت در  ين الگوییرسد تع یبنظر م. د خواهد بودیش تولیو افزا يداریبازدارنده در پا یبرنامه ها شده و عامل

   .باشد یم... و  یمیو اقل یفن ياز هایاز ن یو سپس تابع ياقتصادط یدرجه اول تابع شرا

ن یکشت گندم بوده و رفع ا جهت توسعه یچالش يکشاورز يهامت نهادهیش قیط حاضر افزایدر شرا

موجود بر راه  يهاد با شناخت خالءینه کردن تولیک سو و بهیاز  یدولت يارانه هایق یموضوع در گرو تزر

 يبر اساس برآوردها. باشدیم يکارامد کشاورز يهاکیاز تکن يرین موانع با بهره گیرفع اش عملکرد و یافزا

. باشدیال میر 10884برابر  92-93 یلوگرم گندم در استان البرز در سال زراعید هر کینه تولیصورت گرفته هز

- یمتعادل به شمار م یمتیدولت ق يلوگرم گندم از سویال به ازاء هر کیر 10500 ینید تضمیمت خرین قییتع

در استان البرز  گرچه.باشدین محصول میق کشاورزان به کشت ایب و تشویقادر به ترغ يادید که تا حد زیآ

مرغوب که از  يهانیکه عمده زم يقرار دارد به نحو یفیو ص يگندم در رقابت با کشت محصوالت سبز

 نظره بابد و یص میبهاره و تابستانه تخصجات یفیجات و صیدارند به کشت سبز خاك و آب مناسب برخور

 يهاکیتوان با استفاده از تکنیم یلگردد وین محصول در استان با کاهش روبرو میدر گام اول سطح کشت ا

  .میباش شاهد ش عملکرد در واحد سطح اقدام تا جبران کاهش سطح کشت راینسبت به افزان ینو یزراع
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هزینه کلهزینه واحد
15000001500000251875000بار 1شخم 1

7500001500000251875000بار 2دیسک 2

4000001200000251500000بار 3سایر عملیات3

75001500000251875000کیلوگرم 200بذر و ضدعفونی بذور4

48548248548225606853بار 1کاشت بذر5

40001200000251500000کیلوگرم 300کود شیمیایی اوره6

8153978360251222950کیلوگرم 120کود شیمیایی فسفاته 7

789015780025197250کیلوگرم 20کود شیمیایی پتاس8

28000028000025350000کیلوگرم 1ریزمغذي ها9

24015385525192319کیلوگرم 640هزینه حمل کود و بذر  10

35000070000025875000بار 2هزینه کود پاشی 11

25930023337025291713 لیتر0.9سم علف کش12

631200189362523670 لیتر0.03سم قارچکش 13

400000800000251000000بار 2سمپاشی و اجاره سمپاش 14

00250بار 0سمپاشی هوایی15

28571420000025250000لیتر0.7سمپاشی سن 16

43200004320000255400000هزینه آب  (آب بها)17

2250001125000251406250 بار5هزینه هاي آبیاري 18

15000001500000251875000بار 1برداشت و جمع آوري 19

14569600025870000کیلو گرم4800 بارگیري  و تخلیه  20

197946800251183500 کیلوگرم4800هزینه هاي حمل تا مراکز تحویـل 21

17673617673625220920بار 1بیمه محصول سهم زارع  22
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  طرح بهبود کشت گندم يضرورت اجرا

کشور به  یهکتار از ارضون یلیم 31/6ساالنه حدود. باشدیدر کل کشور گندم م ین محصول زراعیهمترم

م یدر اقل یاه زراعین گیارقام مختلف ا يسازگار. ابدین محصول اختصاص میم به کشت ایو د یصورت آب

اه را فراهم ین گیبهبود کشت ا يبرا ياه پشتوانه قوین گیا يبر رو یطوالن یقاتیمختلف و سابقه تحق يها

 یباشد ول یم یار کمیر کشت گندم در استان البرز نسبت به کل کشور رقم بسیگرچه سطح ز. کرده است

ز یحاصلخ يم معتدل، دشت هایموجود در استان از جمله اقل يهالیپتانس د همراه بایت جامع تولیریدگاه مدید

قات ید کنندگان، بخش تحقی، مهارت توليعاد يساالنه مناسب در سال ها یزان بارندگی، متوسط میمنابع آب

- یهستند که م يموجود موارد ين آالت کشاورزیزه و ماشیفعال، ناوگان مکان یاستان، خدمات خصوص

در مرحله  عملکرد خصوصاً ءق و توجه به خالیدق يزیتوانند به کمک طرح بهبود کشت آمده و برنامه ر

  .دوار بودیطرح ام يج حاصل از اجرایزه به نتایان مکانت ناوگیکشت و تقو

ن یبه شرط تام(آن در استان  ياست که با اجرا يشنهادین پیعملکرد گندم اول ءخال یبررس طرح ياجرا

 يزیء امکان برنامه رن خالیکردن ا یکم بانمود و  يق تر هدفگذاریتوان نقاط ضعف عملکرد را دقیم )اعتبار

مناسب در کشور مد نظر  ییک را فراهم و به عنوان الگوین محصول استراتژیا يو اقتصاددار ید پایتول يبرا

  .قرار داد
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 يشنهادیپ يدر استان البرز و راه حل ها ید گندم آبیش تولیافزا يفرارو يچالشها

  مسائل و مشکالت چالش ها يشنهادیپ يراهکارها

 يبرا یعمل يساختهار یجاد زیا ن ویت زمین مالکیدر قوان يبازنگر
  در استان  يکشاورز ين هایزم يمت باالیق  یاراض از خرد شدن يریجلوگ

د ادوات یجهت خر متیارزان قبلند مدت و  یالت بانکیموقع تسهه ن بیتأم
 یحفاظت يبند و خاکورز دنباله

 يمناسب بذر و اجرا يآالت جهت بستر ساز نیکمبود ادوات و ماش
 مناسب يخاکورز

 يکشاورز يمت نهاده هایش قیافزا مت تمام شدهیگندم بر اساس ق ینید تضمیمت خریق ینیب شیپ

 ن نهاده ها در زمان مناسبیعدم امکان تأم ن نهاده هایتام ير و پاسخگو برایجاد شبکه نظارت پذیا

 ...)خ کاشت ویتار( کشت یاصول فنت یعدم رعا  یجیترو ي ها ل کالسیتشکش یافزا

نزوالت  يره سازیذخ –د یجد یقاتیو تحق یاجرائ ي ها يارائه همکار
 یهواشناس یفصل ینیش بیپ – یآسمان

از  ياریت آب در بسیمتعدد در استان و محدود يها یبروز خشکسال
 مناطق

 برداران بهره یاراض یکوچک بودن قطعات و پراکندگ یاراض يکپارچه سارزی يه کشاورزان برایو توج  یل کالس آموزشیتشک

 ه در گردشیموقع اعتبارات سرماه ب صیتخص
ه یص بموقع اعتبارات سرمایکشاورزان و عدم تخص یه مالیضعف بن

 نیدر گردش زارع

 یاز واقعی آب مزارعمبود اطالعات کشاورزان در خصوص  نک مناسب یآموزش ي ها کالس يبرگزار

 ياریآب ییمناسب براي اجرا  ارانهیص یتخص – یجیترو يها ل کالسیتشک
 تحت فشار

 يارین آبینو يها ن جهت استفاده از روشیزه الزم زارعیعدم انگ

  يها نید کمبایجهت خر انیمتقاضبه  متیارزان قالت یتسه ياعطا - 1
 دیجد

 یتوسط بخش خصوص نویزاسیمکان يها ل تشکلیتشک - 2
 برداشت گندم يها نیفرسوده بودن کمبا

 يهادار علفیکنترل پا يکارآمد برا يهان شاخصیین برنامه با تعیتدو
 هاده مقاومت به علفکشیموجود از بروز پد يهایهرز و رفع نگران

 هرز گندم يعدم وجود برنامه جامع کنترل علف ها

به  یقاتیج تحقیع نتایانتقال سر يکارآمد برا یجاد ساختار و پل ارتباطیا
 مزارع

 به مزارع یقاتیتحق يافته هایعدم انتقال 

 يکشاورز یاراض يزیه نقشه حاصلخیعدم ته خاك يزیه نقشه حاصلخینه تهیمورد نظر در زم يهاطرح ياجرا

 مشخص شدن نقش عوامل مذکور يبرا یقاتیتحق يهاطرح ياجرا
دار گندم از ید پایرگذار در تولیعوامل تاث يریعدم امکان اندازه گ

 ...ون و یزاسی، مکانياریآب يه، کنترل آفات، روشهایجمله نقش تغذ

 گندم ییخود کفاکمبود اعتبار طرح  تورم موجوداعتبارات طرح گندم بر اساس  ینیب شیپ
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 يشنهادیپ يدر استان البرز و راه حل ها ید گندم آبیش تولیافزا يفرارو يچالشهاادامه 

  مسائل و مشکالت چالش ها يشنهادیپ يراهکارها

استانی با نهادینه کردن ترویج احیاي تفکر ترویجی در سطح ملی و 
  تخصصی

عدم وجود تفکر ترویجی نهادینه شده در ارکان وزارت جهاد 
  کشاورزي

مذکور هاي تدوین و ابالغ برنامه منسجم به منظور افزایش همکاري بخش
 یک از آنها و ایجاد وحدت رویه در کلیه استان هاو تعیین دقیق هر 

هماهنگی مابین ترویج، بخش نبود ساختار مناسب براي ایجاد 
تخصصی و تحقیقات و کارکرد جزیره اي هر یک از بخش هاي 

 مذکور

 پیش بینی نشدن اعتبار الزم به منظور اجراي برنامه هاي آموزشی اعتبار الزم و مکفی متناسب با حجم فعالیت هاي ترویجی 

ایجاد هماهنگی با تعیین مسئول مشخص براي پاسخگویی به موضوعات 
 تحقیقاتی استان

 نبود متولی تحقیقات در استان 

تشکیل شوراي ترویج استان و بررسی کلیه طرح ها، برنامه ها و نیازهاي 
 ترویجی قبل از عملیاتی نمودن آنها در شوراي ترویج استان

 هاي ترویجیسایر بخش ها به فعالیت هاي نارسایی تاثیر مستقیم

 

 

 



  معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
 

28 

 

  

 فصل اول
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 گندم در استاند یت تولیوضع 1- 1

  ر کشت گندمیز سطح یبررس 1-1-1

ه ز بیحاصلخ يهاو دشت مناسب نسبتاً یل وجود منابع آبیدله بکشت گندم در استان البرز  یطور کله ب

م یشهرستان طالقان گندم به صورت د یکوهستان یان دور در اراضیگرچه در سال. ردیگیانجام م یصورت آب

وجود کارخانجات بزرگ . ن استان وجود نداردیدر ام یدگندم  در حال حاضر کشت  یشد ولیم کشت

د گندم همچنان پس از گذشت سال ها به عنوان یده که تولین استان سبب گردیدر ا ید آرد و ماکارانیتول

 یبهره بردار در سطح 1400ن یانگیبطور م. گردد یتوسط استان تلق یدات زراعین تولیاز عمده تر یکی

. ندینما ین استان مبادرت میا يکشاورز ید گندم در اراضیانه به تولیهکتار سال 10000-12000ود دح

 يهاتیبه حما يادیز یران وابستگیر نقاط این محصول در استان البرز همچون سایر کشت ایرات سطح زییتغ

ه ب. آن دارد ياقتصادجاد رقابت از نظر صرفه یو امکان ا کشت و زرع يه اقتصادیدر جهت توج یدولت

طور ه ک داشته و بین محصول استراتژیبه کشت ا يادیزر کشاورزان استان توجه یاخ انیکه در سالیطور

ت یو البته عنا يسازمان جهاد کشاورز يهاییش عملکرد خود با استفاده از راهنمایدنبال افزاه ر بیچشمگ

  . اندخداوند بوده

  د گندمیعملکرد و تول یبررس 1-1-2

ک یبذر کشور از ه نهال و یو ته اصالحقات یتحقر توسط موسسه یان اخیسال یارقام پر محصول ط یمعرف

سازگار  یگر توجه کشاورزان ر به انتخاب ارقام پر محصول آبیاز طرف دو  یطرف و محدود شدن منابع آب

تا سال  1389 یسال زراعکه از یش عملکرد در واحدسطح معطوف داشته بطوریم استان به منظور افزایبا اقل

از  یکیشتاز در یکه گندم رقم پییداشته تا جا يریمتوسط عملکرد گندم استان رشد چشمگ 1391 یزراع

لوگرم رکورد عملکرد کل کشور را یک 13650د یگذشته با تول یمزارع عمده شهرستان نظرآباد در سال زراع
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کارخانجات آرد  يشگاه هایآزما یگواه دو سال گذشته بر اساس ینکه طیضمن ا. به خود اختصاص داد

ن یانگیمسطح کشت، ل یجدول ذ. ن آرد کشور قرار گرفتیتر یفیدات گندم نان استان در زمره کیاستان تول

  .دهدینشان م 1391ت یلغا 1389 يسال ها ید گندم را طیعملکرد و تول

  

لوگرم در یک(رکورد 
  )هکتار

تن (عملکرد در واحد سطح   )تن(د یتول
  )هکتاردر 

  برنامه يسال ها  )هکتار(سطح 

11303  67982  4,7  14320  90-89  

8665  60000  5,2  11621  91-90  

13570  69126  6,8  10180  92-91  

  92-93  12365  ؟  ؟  ؟

  

 ین سال ها نشانگر وجود اختالفیا یثبت شده در ط ين عملکرد در واحدسطح و رکورد هایانگیسه میمقا

سازمان جهاد  یاهیدات گیلذا معاونت بهبود تول استان است ير در کشتزارهایچشمگ يبارز و  خالء عملکرد

عملکرد گندم با استفاده از  ءکردن خال یطرح کم ين استان در نظر دارد با اجرایا استان البرز يکشاورز

 خالءنسبت به شناخت  یقاتیو موسسات تحق ید بهشتیبا مشارکت دانشگاه شه APSIMک یستیمدل مکان

 .دیعملکرد باالتر اقدام نما ين هایانگیبه م یابیموجود و دست

 برنامه يسال ها 93-92 94-93 95-94 96-95 97-96

 )هکتار(سطح کشت ینیش بیپ 10000 10000 10000 10000 10000

 )لوگرم در هکتاریک(عملکرد  ینیش بیپ 5912 6355 6831 7343 7893

 )هزار تن(د یتول ینیش بیپ 12/59 55/63 31/68 43/73 93/78
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  فصل دوم
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  مصرف گندم در استان یبررس -1- 2

 يدر سال برا تن 252000 یو صنعت ياز استان البرز جهت مصارف خبازیزان گندم مورد نیبه طور معمول م

-یلوگرم میک 8/107ساالنه ن استان ین مصرف سرانه آرد در ایبنابرا. باشد یاستان م ينفر 2337000ت یجمع

  .باشد

 190حدود ن یبنابراباشد،  یهزار تن در سال م 65د کل گندم استان البرز که حدود یبا توجه به تول یاز طرف

ن استان البرز در طول سال به شدت به یبنابرا. شود ین میاز ساالنه از خارج استان تامیاز گندم مورد ن هزار تن

    .ازمند استین ین شرکت غله و خدمات بازرگانیتام يهار استان ها و محلیساق یاز طر یاز مصرفین نیتام

از استان تهران توسط یدرصد از آرد مورد ن 70استان البرز  یبازرگان و خدماتبر اساس گزارش شرکت غله 

کارخانه فعال آرد و  20ن نظر استان البرز با دارا بودن یشود و از ا ین میآرد استان البرز تام يکارخانه ها

 يکه کارخانه ها باشد یدر کشور م يژه ایگاه ویجا يداراهزار تن در سال  700ت حدود یبا ظرف یماکارون

  .کنند یم يداریرا خر کشور از یران و خارج از کشور گندم مورد نیاد شده در تمام طول سال از سراسر ای

د آرد و یل مراکز خریتن تحو 68000ن حدود د شده در استایتن گندم تول 69126در سال گذشته از 

و خوراك دام  یبذور خودمصرفشده،  ید بذور گواهیجهت تولز ین تن1100و  شده  یماکارون يهاکارخانه

   .ور، در سطح استان مصرف شده استیو ط
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  گندم در استان البرزمصرف بذر  یبررس 2- 2

لوگرم بذر در یک 200لذا مقدار . شدابیره ماگندم در استان بهارقام مورد استفاده رشد پ ینکه تیبا توجه به ا    

انه گندم ین سطح کشت سالیانگیشود که با توجه به م یط معمول  توسط کشاورزان مصرف میاهکتار در شر

-یتن برآورد م 2400 حداکثر انه بذر گندم استانیمصرف سال. باشدیهکتار م 10000-12000که حدود 

استان با  یاهیدات گین محصول مهم سبب شده تا معاونت بهبود تولید ایبذر در تول گاهیتوجه به جا. گردد

 يموثر يد بذر گام هایو مو یمتول يبا موسسات مادر یو با هماهنگ یبخش خصوص یتیاست حمایاتخاذ س

تن  909 يجار یکه در سال زراعیبطوردارد شده گندم بر یو گواه يبذور مادر يد و فرآورینه تولیدر زم

ن نموده و یشده تام یرا از بذور مرغوب و گواه کشاورزان استان ازیبذر مورد ن) ياز بذریدرصد کل ن 38(

شود  که البته  ین میکل کشاورزان تامد یاز محل تول یاستان از محل بذور خود مصرف ياز بذرین یالباق

 يهاتین بذور با حمایمناسب ا یو ضد عفون يمشتمل بر بوجار یبذور خودمصرف یسامانده يهابرنامه

استان شامل ارقام بهار،  کشاورزان شده مورد مصرف یرقام گواها. ردیگ یزارت متبوع انجام مو ياارانهی

شود  یر توسط کشاورزان کشت میاخ يسالها یکه ط یو بذور خودمصرفشگام یوند و پی، سیشتاز، پارسیپ

 2د یوند از ارقام جدیو س یکه ارقام پارس. باشد یوند میو س ی، پارسيشتاز، مهدویراز، بهار پیشامل ارقام ش

ار کشاورزان ین رقم در اختیدترید و به عنوان جدیک سال گذشته تولی یشگام طیسال گذشته بوده و رقم پ

  .قرار گرفته است

  

  عات گندمیضا 3- 2

کاهش  قرار دارد زین نید محصول گندم که بطور مداوم مورد توجه مسولیاز موضوعات مهم در تول یکی

ک ید خصوصا به هنگام برداشت با اعمال تکنیعات در طول دوره تولین ضایکاهش ا. باشدیعات گندم میضا
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زش، برداشت بموقع محصول و نظارت بهتر توسط ناظران و کارشناسان یبه ر چون کشت ارقام مقاوم ییها

ت یل وضعیجدول ذ. ردیگ یقرار م زه در استان البرز مورد توجهیات برداشت مکانیزراعت بهنگام عمل

 شیو برنامه پ 91-92 یدر سال زراع) یعیزش طبیر+ ن یزش کمبایر(زش گندم در زمان برداشت یمتوسط ر

-بهرهتداوم با  یآت يهارود در سال ید میامدهد که  یزش گندم را نشان میشده جهت کاهش درصد ر ینیب

د ، یجد ين هایاستفاده از کمباکشاورزان به ت یهداب و یترغن یکنترل برداشت و همچن يپ هایاز اک يریگ

  . زش گندم به حداقل ممکن برسدیزان ریم خداوند ياریبا 

  زش گندم استان البرزیکاهش درصد ر ینیبشیجدول پ

  96-97  95-96  94-95  93-94  92-93  91-92  یسال زرع

  6/2  7/2  8/2  9/2  1/3  3/3  زش کلیدرصد ر
   

 گندم توسط سازمان غلهت عرضه یوضع یبررس 4- 2

تن گندم در  23560استان البرز، به طور متوسط ماهانه  یشرکت غله و خدمات بازرگان يبر اساس گزارش ها

هزار تن در  283 ن منظوریا يبرااز یشود که مجموع گندم موردن یمصرف م يه آرد خبازیهت ين استان برایا

  .باشد یسال م

  :شود ین میتام استان البرز از دو منبع یگندم مصرف

توسط شرکت غله و  ینیر استان ها با نرخ تضمیا سایشده از کشاورزان استان البرز  يداریگندم خر -1

 موجود در استان یم کارخانه جات آرد و ماکارونیمستقد یرخو  یخدمات بازرگان

 .گردد یران به استان البرز حمل میکه از مبداء بنادر ا یدولت یتوسط شرکت بازرگان یگندم واردات -2

شده توسط شرکت غله  يداریاز محل گندم خرد آرد استان یتول يهاص گندم به کارخانهیتخصضمناً 

ن کارخانه و شرکت غله و یمت مصوب بیت کارخانه و به قیبه نسبت ظرفاستان البرز  یوخدمات بازرگان
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مت مصوب به یبه ق یآرد موظف به فروش آرد استحصال يهاشود و کارخانه یمنعقد م یخدمات بازرگان

 .باشند یان میه نانوایتوسط اتحاد یست ارسالیها برابر ل یینانوا

  یش عملکرد گندم آبین و امکانات بالقوه موجود جهت افزایتضم 5- 2

ش یاستان جهت افزا يخداداد ين استعدادهایاز مهمتر متوسط ین بارندگیانگیم معتدل در استان البرز با میاقل

حضور موسسات . فعال و کارآمد یحضور کشاورزان ماهر، بخش خصوص ،ن وجودیبا ا. باشدیعملکرد م

مناسب، تنوع ارقام مورد  یمستعد، منابع آب یاراض، يکشاورز یمراکز دانشگاه استان، يکشاورز یتاقیتحق

 از متوسطالبرز استان ده ید سبب گردیت جامع تولیریکرد مدیو از همه مهمتر رو یت اصول فنیکشت و رعا

د یتول یش کمیگندم در کنار افزا یفیموضوع ارتقاء ک. د گندم برخوردار باشدیدر تول ییباال عملکرد نسبتاً

تالش و زحمت  باکه یبه طوراستان بوده  یاهیدات گیک مورد توجه خاص معاونت تولین محصول استراتژیا

، استفاده از یستیو ز یآل يودهاکرو، کیماکرو م يه مزارع با استفاده از کودهایگندمکاران، توجه به تغذ

 يهانر، نظارت و مراقبت در قالب شبکهیتوربوال يهاسمپاش يزه و تکنولوژیمکان يل هایحداکثر پتانس

 یز در پیمحصول فوق را ن یفیش کیگندم استان افزا یش عملکرد کمیمراقب مزارع گندم عالوه بر افزا

ن درصد گلوتن  یو باالتر یزان سن زدگین میر کمتریدو سال اخ یکه گندم استان البرز طیداشته است به طور

  . را به خود اختصاص داده است

به آن اشاره خواهد  يدر ارتقا عملکرد گندم روبروست که در صفحات بعد یین استان با چالش هایلبته اا

  .شد

  

  



  معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
 

37 

 

  

  فصل سوم
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  م ید گندم دیکشت و تول -3-1

ها  یزان و پراکنش بارندگیساالنه، متاسفانه م يهابلند مدت بارش يو آمارها یهواشناس يبر اساس داده ها   

در خصوص توسعه کشت  ين سازمان برنامه ایم در استان البرز مناسب نبوده، لذا ایجهت کشت گندم د

  .م نداردیگندم د
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  فصل چهارم 
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  تحقق برنامه یفن يت هایفعال 4-1

  گندمد یدر تول ياریت آبیریمد 4-1-1

د متوسط یتول ين حساب برایاز است با ایمتر مکعب آب مورد ن 1700د هر تن گندم یتول يبرا یبیبه طور تقر

ن حالت یاست که در بهتر یطین امر در شرایا. میاز داریمتر مکعب آب ن 10200تن گندم در هر هکتار به  6

با ادامه  یو از طرف. شود ین میتام يجو يزش هایاز گندم توسط ریدرصد از آب مورد ن 20ک به ینزد

کمبود منابع   یآت يباعث خواهد شد تا در سال ها ینیر زمیآب ز يهاسفره یو تراز منف یکشت فعل يالگو

  .شودگندم دیو تولش عملکرد یافزا در يجد یچالش یآب

مزرعه  ياریمناسب آبت یریمتفاوت بوده و مد یکیژولویاه گندم در مراحل رشد بیگ یاز آبینکه نیبه ابا توجه 

ن آب یتام يکشت منطقه بر رو ير الگویو تاث صورت گرفتهاه در هر مرحله خاص یاز گیتوجه به نبا د یباز ین

در طول برنامه ضمن توجه به  نکهینظر به الذا  باشد یمر یار چشمگیبس یمزرعه خصوصاً در مراحل بحران

ارقام زودرس در ، استفاده از یحفاظت يکارها، کشاورز یتوسعه خطمحور با استفاده از  ییصرفه جو ،ياریآب

اثرات بحران آب را خصوصاً در  ،بهره برداران ینش فنیب ءخ کشت مناسب و ارتقایم تاریکشت و تنظ يالگو

هنگام کشت ه ب یاهیگ يایحفظ بقا یابد از طرفی هشگل آب ،خوشاب و داناب کا یعنیدن دانه یمراحل رس

ت یرعا) cm 15 وعرض cm 10عمق(کم عمق و کم عرض  يجاد فاروهایا یحفاظت يدر قالب کشاورز

ش راندمان یافزا در يادیاثرات ز.... ح مناسب، مصرف کود پتاسه ویتسط ،یو فرع یاصل يهايفاصله جو

 ياریوه آبیشود ش یگندم در استان البرز مشخص م ياریآب يبا مطالعه روشها .مصرف آب خواهد داشت

باشد  یهکتار قابل اصالح م 2000حدود  یشوند در سطح یکشت م یاز مزارع که به روش سنت% 20حدود 

  .کوچک اصالح شود يچه هایجاد پشته پهن و جویبا ا ید به هنگام فاروئر زنیکه با
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  برنامه يسالها یدر طمناسب  یبا فاروزن یسنت يدر کشت ها ياریوه آبیاصالح ش

  سطح  

  )هکتار(

  

  . شود یکاران انجام م يو آموزش حرفه ا یهنگام فاروئر زنه ن ناظر بیچه ها با کمک مهندسیجو اصالح ابعاد

  

  یت آب و منابع آبیریژه در بحث مدینگاه و

ن ین بیدر ا .دارد ياریکامل به بحث آب و آب یوابستگ یآب ید گندم در اراضیتول يداریآنچه مسلم است پا

ر یز یک گندم و ذرت بر سر استفاده از منابع آبینکته قابل توجه در استان البرز رقابت دو محصول استراتژ

 یعنی 1از استیمتر مکعب آب مورد ن 1700د هر تن گندم یتول يد برایان گردیهمانگونه که ب. باشد یم ینیزم

ن حالت و با یاز دارد که در بهتریمتر مکعب آب ن 8500 ،تن عملکرد در واحد سطح 5ن یانگیبا م يمزرعه ا

- ین میتام يجو يزش هایتوسط ر یاز آبین نیدرصد از ا 20تنها حدود ) متر در سالیلیم 250(ن بارش یانگیم

 یط و ینیر زمیز يو آب استحصال شده از سفره ها یسطح يبا استفاده از آبها ازیآب مورد ن یشود و الباق

 ياریاز موارد آب ياریوندد که در بسیپ یبه وقوع م یطین امر در شرایا. گردد ین میتام یلیتکم يها ياریآب

ن یاز مواقع کشاورزان در ا ياریو در بسبوده ) خاك آب(اول ذرت  ياریمصادف با آب) دان آب(آخر گندم 

ا یو  یفیو ص يمزارع ذرت، مزارع سبز ياریا کم نموده و آنرا به آبیه آب گندم را حذف و یط سهمیشرا

                                                           
  کیلوگرم گندم چقدر آب نیاز است؟ 1000براي تولید  - 

درصد 12با کسر رطوبت . می گردد 2730کیلوگرم ریشه که در مجموع بیوماس بالغ بر  230کیلوگرم کاه و کلش و  1500کیلوگرم دانه برابر با  1000
لیتر آب به ازاء تولید هر کیلوگرم ماده خشک  550احتساب مصرف با . کیلو گرم می شود 2350درصد بیوماس نهایی  2درصد کلش و ریشه  14دانه ، 

متر مکعب آب  1700درصد تبخیر نیاز نهایی هر تن گندم  30که با احتساب . متر مکعب آب براي تولید هر تن گندم مورد نیاز است 1300در مجموع 
  .نیاز است

 

93-92  94-93  95-94  96-95  97-96  

400  400  400  400  400  
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د چرا که داناب از یآ ید گندم به حساب میتول يبازدارنده برا ین خود عاملیدهند که ا یباغات اختصاص م

بخصوص ذرت  يکشاورز ر محصوالتیاما آنچه خطر سا .باشد یگندم مد یتولدر  ياریار مهم آبیمراحل بس

. باشد یم ینیر زمیز ینابع آباه در استفاده از مین گید رقابت اینما ید گندم حادتر میتول يداریپا يرا برا

متر مکعب  12000به طور متوسط ) باشند یکه ارقام غالب در استان البرز م(ر رس یام ذرت دارق یبطور کل

است که  یطین در شرایا. شود ین میتام ینیر زمیز ین مقدار آب از منابع آبیاز داشته که بخش اعظم ایآب ن

ر یآب ز ين سفره هایالن برداشت از ایر بوده و هم اکنون بید ناپذیمحدود و تجد یمنابع یلیمنابع آب فس

آن  یدر پد آب شده و یت شدیمنجر به محدود یآت يسال ها یدرط یادامه روند فعل. باشد یم یمنف ینیزم

محصول گندم د در واحد سطح ین تولیانگیسطح کشت و مکه بلشود،  یر کشت ذرت کم مینه تنها سطح ز

 یمحصول ياریآب يوه هایکه اصالح ش رسدیه به نظر مادگین دیط و با این شرایدر ا. افتیکاهش خواهد ز ین

 يوه هایلذا ضرورت توجه به اصالح ش. دیآ یگندم به حساب م ییاز طرح خود کفا یز جزئیچون ذرت ن

ر یز يه سفره هایجهت تغذ يو آبخوان دار يز داریچون آبخ یحثاذرت در کنار گندم و توجه به مب ياریآب

   .د گندم استیتول يداریر گذار در پایار تاثیاز عوامل بس ینیزم
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  ونیزاسیمکان - 4-2

 زه گندمیسطح کشت مکان یشبرنامه افزا 1- 2- 4
خواهد  ییعملکرد نها يبر رو يادیر زیاهچه تاثیکشت و استقرار مناسب گ یکنواختی    

پهن و کشت بذر در عمق مناسب،  ش کشت پشتهیدگاه و با هدف افزاین دیبا ا. داشت

ت ینات در اولویم و کمبیکار، دستگاه کشت مستق یزه شامل انواع خطیکشت مکان يش دستگاه هایافزا

توسعه  نین بیدر ا. باشد ید گندم استان میش تولیزه در بخش افزایمکان يها ياداره فن آور يبرنامه ها

د کننده یاد شده و حضور تولیخوب دستگاه با توجه به سوابق  یکار غلطک یبا دستگاه خطگندم کشت 

  .برخوردار خواهد بود يژه ایت ویاد شده در استان البرز از اهمیدستگاه 

 

 کاشت يک روش هایکشت گندم به تفک يشنهادیساله پ 5برنامه 

  سطح کشت 

  روش کاشت

  یسال زراع

93-92  

  یزراعسال 

94-93  

  یسال زراع

95-94  

  یسال زراع

96-95  

  یسال زراع

97-96  

  6470  5770  5070  4370  3670  زهیمکان

  3130  3830  4530  5200  5900  زهیمه مکانین

  400  400  400  430  430  یدست

  10000  10000  10000  10000  10000  جمع کل سطح کشت

  

  



  معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
 

44 

 

 

  

 

  درصد

  روش کاشت

  یسال زراع

93-92  

  یسال زراع

94-93  

  یسال زراع

95-94  

  یسال زراع

96-95  

  یسال زراع

97-96  

  7/64  7/57  7/50  7/43  7/36  زهیمکان

  3/31  3/38  3/45  52  59  زهیمه مکانین

  4  4  4  3/4  3/4  یدست

  

 

 
 

  

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

93-92 94-93 95-94 96-95 97-96

سال زراعی سال زراعی سال زراعی سال زراعی سال زراعی

مکانیزه

نیمھ مکانیزه

دستی

سطح 
کشت 

)هکتار(



  معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
 

45 

 

  زه گندمیتوسعه کشت مکان يچالش ها

 کشت غالت يمت دستگاه هایش قیافزا -1
موثر جهت  یجیو ترو یآموزش يهاکمبود برنامه -2

 کارها یت و اثر کشت با خطیکشاورزان از اهم یآگاه
 یخرد و پراکنده بودن اراض -3
 وژیفیسانتر يسهولت و سرعت کار کشت با دستگاه ها -4

  

  زه گندمیتوسعه کشت مکان يراهکارها

 يهاد دستگاه یژه جهت خریت ویحما يهاص کمکیخصت -1
 کشت

 یجیو ترو یشیو مزارع نما یآموزش يهاکارگاه يبرگزار -2

 الت با سود کمیارانه و تسهیص یتخص -3

 ونیزاسیخدمات مکان يشرکت ها يز و راه اندازیتجه -4

  کاران ياآموزش کشاورزان حرفه -5

  

زه گندم در یکشت مکان يدرصد 7 انهیسال به رشد یابیجهت دست ییبرنامه اجرا 4-2-2

  استان البرز

به ناوگان ادوات کشت  کار یخطدستگاه کشت  8ق ساالنه یز و تزریبه عمل آمده، تجه يها یبر اساس بررس

زه گندم در یمه مکانیآن کاهش کشت ن بطبعزه و یسطح کشت مکان يدرصد 7تواند رشد  یغالت در سال م

با سود کم و بهره ژه یو یالت بانکیتسه يبر اساس تجارب گذشته اعطا .داشته باشد یاستان البرز را در پ

در  یج خوبیاد شده نتایغالت که خوشبختانه کشت با دستگاه  یغلطک يکارها ید خطیجهت خر يمند

ل قابل یاعتبار الزم بر اساس جدول ذ يباشد که در صورت اعطا ین استان میا يز داشته از برنامه هایاستان ن

  .اجرا خواهد بود

  )الیون ریلیارقام به م(
  یسال زراع  

93-92  

  یسال زراع

94-93  

  یسال زراع

95-94  

  یال زراعس

96-95  

  یسال زراع

97-96  

  4216  3374  2700  2160  1728  الت یمبلغ تسه

  1055  844  675  540  432  سهم آورده

  5271  4218  3375  2700  2160  يه گذاریکل سرما

  .درصد محاسبه شده است 25نرخ تورم ساالنه
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ش یمتوسط شاهد افزا زه گندم ساالنه به طوریکشت مکان يدرصد 7شود در صورت تحقق رشد  یم ینیبشیپ

ن امر یم که ایر کشت گندم استان باشیز یهکتار از اراض 700لوگرم گندم در سطح جدود یک 700عملکرد 

  .ش خواهد دادیتن افزا 500د گندم در استان را یساالنه تول

متناسب با سطح کشت کل محصوالت از یموجود و مورد ن سمپاشجدول تعداد  4-2-3

  یزراع

  96-97  95-96  94-95  93-94  92-93از ین  موجود  نوع سمپاش

  35  35  35  35  35  178  بومدار

  10  9  8  7  6  36  نریتوربوال

  15  15  15  15  15  67  کرونریم

  

متناسب با سطح کشت کل محصوالت از یموجود و مورد ن يتراکتورهاتعداد  4-2-4

  استان

  96-97  95-96  94-95  93-94  92-93از ین  موجود  نوع تراکتور

  55  55  55  55  55  400  سبکتراکتور 

  75  75  75  75  75  645  اسب 75متوسط 

  5  5  5  5  50  409  اسب 110ن یمه سنگین

  5  5  5  5  5  26  نیسنگ

  185  185  185  185  185  1480  جمع
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  متناسب با سطح کشت غالتاز یموجود و مورد ن ين هایکمباتعداد  4-2-5

  96-97  95-96  94-95  93-94  92-93از ین  موجود  عنوان

  1  1  1  2  1  5  ن سبک و متوسطیکمبا

  1  1  1  2  1  6  نین سنگیکمبا

  2  2  2  4  2  11  جمع

  

 بذر گندم - 4-3

ن اساس مقدار بذر یبر ا بوده وار تهک 10000-12000 ان گذشتهیسال یط ر کشت گندم استان البرزیسطح ز

استان البرز فاقد مرکز اگرچه . باشد یتن م 2000-2400زان یزان سطح به مین میاز جهت کشت ایمورد ن

مستقر در استان  يکشاورز یتین شرکت خدمات حمایمستقل و همچن یعیو منابع طب يقات کشاورزیتحق

ت معاونت یشروع فعالک گندم از بدو ید محصول استراتژیگاه  بذر در تولیت جایباشد اما با توجه به اهمیم

 یو هماهنگ يو با همکار یاز بخش خصوص تیاست حمایبا اتخاذ س استان البرز یاهیدات گیبهبود تول

 يد و فراورینه تولیدر زم يموثر يد بذر مستقر در استان البرز گام هایین و تایتام یمتول يموسسات مادر

 یو گواه يتن بذر مادر 909 يجار یکه در سال زراع يبه نحوشده شده برداشته  یو گواه يبذور مادر

از  کشاورزان ازیدرصد از بذر مورد ن 45ن یتام انگریبن رقم یکه اد یع گردین کشاورزان استان توزیشده ب

استان البرز در نظر دارد تا  يموجود در استان، سازمان جهاد کشاورز یبا توجه به توان فن. است یبذور رسم

به  يو مرحله ا یپلکان يندیفرا یرا ط ین بذر از بذور رسمیدرصد تام 1397تا سال  1392 يسال ها یدر ط

ک سو و استقرار یاستان از  ينوپا یت از بخش خصوصین امر مستلزم حمایتحقق ا. درصد برساند 70 رقم

 يبه حجم باال يازمندیبا توجه به ن. باشدیگر مید يدر استان از سو يکشاورز یتیشرکت خدمات حما
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نقش بذور و  يانبار و نگهدار يمناسب برا يسازه ها يد بذور و احداث و راه اندازیخرزمان در  ینگینقد

ت در ید موفقین بذر کلیتام یمتول یخصوص ياز شرکتها یت مالین امور، حمایو تحقق ا یابیدر دست هیسرما

ال یارد ریلیم 10 حداقل ص ساالنهیازمند تخصین یآت ين سازمان در سالهایلذا ا. باشدیه بذور مرغوب میامر ته

  .شوند ییاجران بذر یتام يبرنامه ها یبخش خصوصت از یتا با حما باشد  یمت میارزان ق یبانکالت یتسه

  

  برنامه يسال ها یط یشده گندم آب یاز و گواهیکل بذر مورد ن ینیش بیپ

  97-98  96-97  95-96  94-95  93-94  92-93  عنوان
  برنامه  برنامه  برنامه  برنامه  برنامه  تحقق  برنامه

  100  95  90  85  80  62  92  يبذر مادر
  1600  1500  1400  1300  1200  847  1040  شده یبذر گواه

  1700  1595  1490  1385  1280  909  1132  جمع
ن بذر یدرصد تام

از از بذور یمورد ن
  یرسم

47%  38%  53%  58%  62%  66%  71%  

  

  برنامه يسال ها یاز طیمورد ن در طبقات مختلف،ن بذور یاز جهت تدارك و تامیاعتبار مورد ن ینیش بیجدول پ
 )الیون ریلیارقام به م(

  یسال زراع
 شرح

93-92 94-93 95-94 96-95 97-96 98-97 

 1700 1595 1490 1385 1280 1000 )تن(د بذر یبرنامه تول

ه یالت سرمایتسه
از یدرگردش مورد ن

 د بذر یجهت خر

6000 10000 12000 14000 16000 18000 

 3400 3200 3000 2800 2600 2500 از یارانه مورد نی

 .باشد یر مییهر سال قابل تغگندم  ینیتضمد یخرمت ینبوده و با توجه به ق ین جدول قطعیاعداد ا •
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شده  یجاد کشش در کشاورزان جهت استقبال از بذور گواهین بذور مرغوب،  ایگر  در کنار تامیاز جانب د

مت بذر یق يمت گذاریکالن دولت در ق يها ياست گذاریازمند سین یو عدم مصرف بذور از خود مصرف

در  ت گندم نانیمیبذر نسبت به قمت ین نگاه داشتن قییجهت پا یالیارانه ریص یتخص رسدیمبه نظر . باشدیم

ب یموثر جهت ترغ يراهکاردر حال حاضر شده  یاستفاده از بذور گواه يایج گسترده مزایکنار ترو

د در یشا  .باشدیم یو گسترش فرهنگ استفاده از بذور رسم یکشاورزان به عدم مصرف بذور خود مصرف

را  ینیسنگ یارانه، بار مالیص ینان با تخص شده و گندم ین بذور گواهیمت بیب قینگاه اول پر کردن  ش

 یاز مصرف بذور گواه ید ناشیش راندمان تولیاز به واردات گندم با افزاید اما کاهش نیمتوجه دولت نما

ل آن به یو تحو یکشور به عنوان بذر خود مصرف يدیاز گندم تول یشده و عدم نگه داشتن بخش قابل توجه

جبران  يادیارانه را تا حد زیص یتخص یالیدولت باشد و تراز ر ينه هایزتواند جبران کننده ه یلوها میس

  .دینما

در .  باشد یار موجود نمیس يبوجار يدستگاه هااستان البرز در  یبذور خود مصرف یدر خصوص سامانده 

 ار که به آن اشاره خواهدیس يبوجار يعالوه بر دستگاه ها یبذور خود مصرف يو بوجار یسامانده يراستا

 یشرو کشت البرز که متولیباشد چرا که عالوه بر شرکت پیثابت م ي، نگاه استان معطوف به دستگاههاشد

با  Gf100ثابت  يدستگاه بوجار 4 يز دارایتهران ن یتیبذور گندم استان است، شرکت خدمات حما يفرآور

دهد که  یتن در ساعت را پوشش م 20باشدکه مجموعا  یتن در ساعت به ازاء هر دستگاه م 5 یت اسمیظرف

گر یشرکت بوده و دو دستگاه د يدیبذور تول ير بوجاریدستگاه درگ 2ور ماه یشهر يمعموالً در بازه کار

مستلزم  یبذور خود مصرف یبه منظور سامانده يثابت بوجار ياستفاده از دستگاه ها. باشد یقابل اجاره م

 ين امر دارایالبته ا. باشدیارانه میص یو حمل و نقل از طرف دولت و در قالب تخص يبوجار ينه هاین هزیتام

ر یمقاد يدستگاه برا ينه راه اندازیباشد که از آن جمله مقرون به صرفه نبودن هزیز میخاص خود ن يتنگناها
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د توجه یز باین مورد نیع بذور است که در این مسئله تجمیراهکار حل ا .توان عنوان کرد یرا ماندك بذر 

ع به صورت یرند بلکه بذور ارقام پس از تجمیقرار نگ يداشت تا بذور ارقام مختلف با هم مورد بوجار

  .گردد يجداگانه بوجار

  د بذر گندم مناطق سرد و معتدلیژه در تولینگاه و

ه یو تهاصالح قات یتحقبذر و نهال و موسسه  یقات ثبت و گواهیدر کل با توجه به استقرار موسسات تحق

م مناسب، کشاورزان خبره و کارشناسان کار آزموده، یاستان از اقل ينهال و بذر در استان البرز و برخوردار

د بذر مناطق سرد و معتدل کشور در نظر یر و تولیتکث ياز قطب ها یکیشود استان البرز به عنوان  یشنهاد میپ

 ی، آمادگیباال دست يهاتیاز حما يرخورداراستان البرز در صورت ب يسازمان جهاد کشاورز. گرفته شود

  .د بذر گندم ارقام مناسب مناطق سرد و معتدل کشور را خواهد داشتیدر جهت تول يو همکار يزیبرنامه ر
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  د گندم استان البرزیش تولیحفظ نباتات در افزا يبرنامه ها - 4-4

ر زنده خسارتزا به یو بعضاً غ حفظ سالمت محصول از گزند عوامل زندهحفظ نباتات  یه ذاتفیوظ     

از ورود خسارت به  يریت آفات و جلوگیفعال ،تیریمد یکرد فعلیبا رو. باشدیم يمحصوالت کشاورز

 يها، استفاده از عوامل زنده شکارگر، پاتوژنیکی، مکانیمختلف زراع يهااز روش یقیمحصول با تلف

ن ابزار از یمذکور بعنوان آخر يهاق روشیتوفرد که در صورت عدم یگیصورت م... آفات و  يزايماریب

 یطیست محیز سموم کم خطر از نظربا مد نظر قرار دادن   کنترل آفات يبرا) سموم( ییایمیبات شیترک

  .مدنظر قرار خواهد گرفت

المقدور یحاکم است و حت ییایمیرشیغ يهاکرد استفاده از روشیز رویدر کنترل آفات مزارع گندم ن    

بذور، کشت مناسب به منظور  ياز ارقام مقاوم و متحمل به عوامل خسارتزا، بوجار يریگود با بهرهشیم یسع

در . ش دادیرا افزا یاه زراعیگ یتوان رقابت... کنواخت بذور و یپراکنش مناسب و  ،ن عمق مناسب کشتیتأم

ر یبا شرح مختصر در ز یفوق مد نظر بوده که بصورت جداول يکردهایت آفات مزارع گندم رویریبرنامه مد

 . ارائه شده است

  :یخودمصرف بذور يبوجار  4-4-1

هاي مدیریت زراعت در تهیه و تدارك بذور برنامهبا توجه به ، یبذور خود مصرف يبوجار يدر اجرا   

بذور خودمصرفی با هدف بوجاري  صرفه یاولهاي تالشرسمی و افزایش درصد کشت بذور رسمی 

  .هرز، بذور چروکیده و ناخالصی ها خواهد شدکاهش بذر علف هاي 

ه بذور خود یباً کلیکامل آن تقر ين شده که در صورت اجرایتدو ییان قسمت به گونهیبرنامه در ا     

-یشده و سپس مورد استفاده قرار م يبرنامه بوجار يتا انتها) ر کشتیبا فرض ثابت بودن سطوح ز( یمصرف

 يار ضروریبس ير ثابت بوجاریژه غیافزودن ادوات ثابت و بو يبوجار اتیکامل عمل ياجرا يبرا. رندیگ
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و کم  یکه ضمن سادگ کوچک يج ادوات بوجاریطرح به تدر ينمودن اجرا یاتیعمل يلذا در راستا. است

ن یاستقرار ا .گرددیج میهکتار را دارد ترو 500از در سطح حداقل یبذور مورد ن ينه بودن توان بوجاریهز

ه یشود و براساس برآورد اولیرا دارند شروع م ین کاربرد بذور خودمصرفیشتریکه ب یاز مناطق آالتنیماش

  .از خواهد بودیبرنامه حدود شش دستگاه مورد ن يدر کل استان و تا انتها

  :شودیشنهاد میل پیمحل استقرا به شرح ذ   

  دستگاه 1شهرستان اشتهارد  •

 دستگاه 1شهرستان ساوجبالغ  •

 دستگاه 3نظرآباد شهرستان  •

  دستگاه 1شهرستان کرج  •

ن سطح کاربرد بذور یشتریخواهد بود که از ب ییهات با شهرستانیآالت فوق الونیماش يریدر بکارگ   

  .برخوردارند یخودمصرف

  

 )تن در سال(                     یبذور خود مصرف يبوجار: 1جدول                                      

 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد
 110 125 125 100 85 65 کرج 1

 105 120 125 100 65 35 اشتهارد 2

 95 120 115 110 105 80 ساوجبالغ 3

 455 515 680 525 435 360 نظرآباد 4

 0 0 0 0 0 0 طالقان 5

 765 880 1045 835 690 540 جمع 6

 یبذور چروك و الغر به منظور کاشت مزارع يو جداساز یهرز در بذور خودمصرف يهاکاهش بذور علف: هدف

 .باشدیکنواخت میبا سطح سبز 
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  :یبذور خودمصرف یضدعفون -4-4-2

شود عموماً توسط یمع یتوز يسازمان جهادکشاورز ياز سو کهارقام گندم اصالح شده  یضدعفون   

ق یز از طرین یبر روند ضدعفون يات بوجاریعمل ياجراشود و در زمان یانجام م يبوجار يهاشرکت

عموماً  یرغم انجام ضدعفونیعل یبذور خود مصرف یول ردیگیت حفظ نباتات نظارت الزم صورت میریمد

در قالب  یاصول يهاج روشیشود با ترویم یبرنامه سع یلذا در ط. است یت مطلوب در ضدعفونیفیفاقد ک

قبل از (کامل بذور  یآموزش الزم به منظور ضدعفون) یجمع(ک یو کالس) يامزرعه( يانفراد يهاآموزش

بذور به  يسازات آغشتهیبا عمل یق ضدعفونیتلف. صه مرتفع گرددین نقیج و ایترو) ات کاشتیشروع عمل

ند مربوط و کاهش یضمن همزمان کردن فرآ ،یزائشهیت کننده ریبات تقویترک ای و يح کننده باکتریمواد تلق

، یات ضدعفونیق عملیدق يد است با اجرایلذا ام. گرددیز مین یت ضدعفونیفیمنجر به باالتر رفتن ک ،هاهنیهز

شده و سپس مورد استفاده قرار  یضدعفونگندم با دقت  یتن بذور خود مصرف 1345انه یبرنامه سال يتا انتها

  .ردیگ
  

 )تن در سال(                       یبذور خودمصرف یضدعفون: 2جدول                                   

 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد
 170 145 125 92 75 63,0 کرج 1

 170 150 125 100 75 52,5 اشتهارد 2

 140 125 120 110 100 88,0 ساوجبالغ 3

 865 710 590 455 365 285,0 نظرآباد 4

 0 0 0 0 0 0,0 طالقان 5

 1345,0 1130,0 960,0 757,0 615,0 488,5 جمع 6
 .شودیها ارسال مه و به شهرستانینباتات تهسازمان حفظ يهان دستورالعملیبراساس آخر یانه و قبل از شروع سال زراعیه شده سالیسموم توص
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  مبارزه با آفات -4-4-3

  :مبارزه با سن غالت -4-4-3-1   

است از سنوات قبل به اجرا در آمده  یقیخوشبختانه در خصوص مبارزه با سن غالت برنامه منسجم و دق    

 یدرصد در سال زراع 2/0به کمتر از  88-89 یدرصد در سال زراع 13گندم از  یدرصد سن زدگ کهيبطور

-یکشور م يدیگندم تول ن محصولیتریفیاستان از ک يدینه گندم تولین زمیدر ا. افته استیل یتقل 92-91

 يهاش مداوم آفت در مزارع توسط شبکهیعالوه بر پا يدیت محصول تولیفیارتقاء کحفظ و  يلذا برا. باشد

ت و شروع یباشد تا به محض فعالیز مورد رصد مداوم میت آفت در اماکن زمستانگذران نیمراقبت، فعال

ات مبارزه با آفات قبل از یعمل ،ازیو در صورت ن مانجا ش و مراقبتی، برنامه پاسن از کوه به مزارع زشیر

  .آغاز شود) دن آفتیبه شرط به نرم رس(بروز خسارت 

  هکتار: سطح                       مبارزه با سن غالت           : 3جدول                                          

 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد
 1250 1200 1175 1150 1150 1097 کرج 1

 1250 1250 1225 1200 1200 1166 اشتهارد 2

 3200 3150 3150 3125 3100 3064 ساوجبالغ 3

 10200 10150 10100 10075 10050 9893,5 نظرآباد 4

 0 0 0 0 0 0 طالقان 5

 15900 15750 15650 15550 15500 15221 جمع 6
  .   شودیانجام م) سن مادر و پوره( از مزارع مبارزه با سن در دو مرحله  یدر برخ*   

ه کوه از سن یژه زمان تخلیزش و بویرشروع ت سن در کوه و یده شده تا بموقع از زمان شروع فعالیز در برنامه گنجانینسن د از اماکن زمستانگذران یبرنامه بازد* 
 .ردیار گو مورد استفاده قر يآوراطالعات الزم جمع

  ر آفاتیسا -4-4-3-2

از جمله سوسک  يگریآفات د ،باشدین آفت گندم در استان میترکه مهم عالوه بر آفت سن گندم 

ز در یپس و زنبور ساقه خوار گندم نی، پروانه جوانه خوار و پروانه برگخوار گندم، شته، تر)لما(برگخوار گندم
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در خوشبختانه ها متفاوت است و ت آنیدر سنوات مختلف شدت فعال وباشد یمحصول گندم فعال م يرو

. است يان اقتصادیر آستانه زیخسارت زت آنها کنترل شده و یهمزمان با مبارزه با سن غالت جمعاکثر مواقع 

ر یآفات فوق فعال شده و بعضاً بصورت فراگ ،متفاوت در بهار یمیط اقلیژه در شرایمواقع و بو یدر برخ یول

  .ماندینم یباقل مبارزه یتکم يبراکش جزء کاربرد آفت ياد که چارهینماید میمزارع را تهد

 يزیربرنامه يا پوره سن طوریو  يشود برنامه مبارزه با سن در مرحله مادریم یدر برنامه کنترل آفات سع     

ک نوبت کاربرد سموم یا بز یخسارت به مزارع گندم هستند ن يکه داراگر را یاز آفات د یشود که برخ

مزارع د کننده یکه تهد يگری، آفات در سن گندمیدر هر صورت از مجموع آفات غ. دی، کنترل نماییایمیش

  .دارد يامکان بروز کمتر گندم باشد

آفات، در  یکیزیبصورت کاربرد ارقام مقاوم، حذف ف ییایمیرشیکنترل آفات بصورت غ يهان برنامهیتدو 

  .ت آفات قرار داردیریمد يهات برنامهیدر اولو ...خ کاشت، استفاده از ماخار و یتار ییصورت امکان جابجا

 هکتار: سطحر از سن                     یمبارزه با آفات غ: 4جدول                               
 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد

 50 50 50 50 20 0 کرج 1
 50 50 50 35 15 0 اشتهارد 2
 200 200 165 120 60 25 ساوجبالغ 3
 225 175 135 95 60 10 نظرآباد 4
 0 0 0 0 0 0 طالقان 5
 525 475 400 300 155 35 جمع 6

  

  :هرز يهاعلف تیریمد -4-4-4

 یو در آن اراضکشت غالت بوده ر یقبالً زباشد که یم یهرز عمدتاً در اراض يهان تراکم علفیترشیب      

ن عدم ین بیباشد و در ایم یز از بذور خود مصرفین یات ماخار انجام نشده و بذور مصرفیقبل از کاشت، عمل

 يهاچهیجو( ي، کشت کله قندبذور در سطحمناسب ناکاشت از جمله پراکنش  یت اصول به زراعیرعا
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با  ییایشم و مبارزه یکوددهزمان در هرز زبان و علفیاه میگ یشی، عدم توجه به مراحل رو)قیعم ياریآب

  .باشدیمد بر علت یهرز مز يهاعلف

 ید، اصول به زراعیارقام جد ینیگزیبذور و جا يق برنامه بوجاریدق ين منظور عالوه بر اجرایا يبرا    

توسط  یستید است که بایوه کشت پشته پهن مورد تأکیکاشت با کاربرد بذرکار مناسب و استفاده از ش

  .دیتر نظارت شده و به اجرا درآهمکاران شبکه مراقبت گندم در زمان کاشت با شدت هر چه تمام

هرز  يهاعلف ییبه منظور شناسا یو خصوص یاعم از دولتآموزش کارشناسان شبکه مراقبت مزارع گندم     

ش احتمال یزا، باعث افزان عوامل خسارت یات کنترل ایعمل يهرز نازك برگ قبل از اجرا يهاژه علفیبو

هکتار در سال  7700هرز از  يهااست سطح کنترل علف قرار ،لذا بر اساس برنامه .گرددیق برنامه میتوف

  .ابدیش یافزا 96-97 یهکتار در سال زراع 9300به حدود  91-92 یزرع

د با نقطه اثر یم جدسمو ینیگزیهرز مقاوم به سموم متداول و جا يهاعلف ییت برنامه، شناسایدر الو     

 ینه معرفید در زمیکه سازمان حفظ نباتات کشور با کش مد نظر استت تناوب کاربرد علفیمتفاوت و رعا

به سموم  يکه تاکنون تا حدود يهرز يهاعلف. دید و موثر با برنامه منسجم عمل نمایجد يهاعلف کش

راخ نسبت به  یت یدآ و بیسیو بروما ينسبت به توفورد ییدهند شامل ارشته خطایموجود مقاومت نشان م

  .باشدیم يتوفورد

 هکتار: سطح                      هرز يمبارزه با علف ها: 5جدول                                   
 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد

 675 600 525 450 375 344 کرج 1
 495 345 250 160 120 54,5 اشتهارد 2
 2250 2250 2250 2250 2250 2123,5 ساوجبالغ 3
 5880 5825 5750 5680 5600 5230 نظرآباد 4
 0 0 0 0 0 0 طالقان 5
 9300 9020 8775 8540 8345 7752 جمع 6
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  :گندم يهايماریب -4-4-5

 : گندم) ينوار(زنگ زرد   -4-4-5-1     
هایی  است که عامل مولد آن گونه گندم گیاه قارچی مهم هايبیماري ، یکی از (Wheat Rust)زنگ گندم      

در مزارع گندم  یخسارت متفاوتتواند یمنطقه م یمیط اقلیهاي بازیدومیست بوده که با توجه به شرااز قارچ

حمله  تمام اندام هوایی گیاهبه کند، آن را ایجاد می Puccinia از جنس یچرقا، که زرد زنگ. دیجاد نمایا

   .دیرا فراهم نما یین توان خسارتزایشتریبتواند  یمبهار ط استان البرز در یشراو در  کندیم

. آورد افتد و آلودگی خوشه زیان فراوانی به بار می می اتفاق یزمان گلدهاپیدمی زنگ قبل از گل یا در   

از قدرت رشد گردد و یز میاه نیگارزش علوفه باعث کاهش محصول،  ها عالوه بر کاهشزنگ خسارت

   .ها نیز سمی باشدتواند براي دام کاهد و گاهی می گیاه می

ها از این قارچ. باشدگرم تا گرم مرطوب می، آب و هواي يماریبایجاد این  شرایط محیطی مساعد براي    

موجود در سنبله را  هايدانهوزن کنند و را تخریب می هاي گیاهکاهند، بافتکارآیی گیاه در مصرف آب می

  .دهندآب دچار شده، کاهش می مانند زمانی که گیاه به کمبود

 هکتار: سطحگندم                    ) ينوار(زنگ زرد : 6جدول                                     

 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد
 150 150 100 80 60 20 کرج 1
 100 75 50 25 10 0 اشتهارد 2
 1650 1500 1500 1350 1300 1440 ساوجبالغ 3
 1250 1000 750 400 250 60 نظرآباد 4
 0 0 0 0 0 0 طالقان 5
 3150 2725 2400 1855 1620 1520 جمع 6
ن یباشد و در ایزا میماریت عامل بیش مداوم مزارع و اقدام بموقع براساس شروع فعالیت برنامه پایاولو

 .شودیده میکدستگاه اسپورتراپ در برنامه گنجانیو نصب حداقل  يدارین خریب
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  :وم خوشه گندمیفوزار -4-4-5-2    

را در خاك  يماریل به عامل بیدر تبد يادیت که قدرت زیاست عمدتاً ساپروف یقارچ ،يماریعامل ب   

  .دارد ینقش بسزائ يماریه قارچ در بروز بینوکولوم اولی، دما و ایبارندگ يوم تعداد روزهایدر فوزار. داراست

ار ینوزها بسیلگوموه تناوب با یهرز با استفاده از ش يهاها و علفيماریکنترل آفات، ب ين استراتژیتدو    

ه بذور با یاول یده، ضدعفونیر چروکیوم خوشه، کاشت بذور سالم و غیفوزار يماریدر ب. کارساز خواهد بود

در مزارع آلوده، شخم  یکامل اراض يرام، آماده سازیم و تیکاربنداز -تیا یک همانند سومیستمیسموم س

آلوده و  يایبقا يحاو یاهیگ ياده از کودهاعدم استف. محصول قبل يایز کردن مزرعه از بقایق و تمیعم

که  ياهیو تغذ یطیمح يهااز تنش يریجلوگ. باشدیم يماریکنترل ب ياستفاده از ارقام مقاوم از راهکارها

  . است يز ضروریشود نیاه میت گیباعث حساس

ن یکوتوکسیافته و مایباالتر قارچ توسعه  يدر دما(گراد یدرجه سانت 14کمتر از  يانبارش محصول در دما   

  ).يماریفرار از ب( درجه باشد 15 يباال يکه دما یز و زمانیکاشت در پائ -) کند ید میتول

 هکتار: سطح              خوشه گندم   ) تیبال(وم  یفوزار يماریب: 7جدول                                         

 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد
 کرج 1

0 100 200 300 300 300 
 اشتهارد 2
 ساوجبالغ 3
 نظرآباد 4
 طالقان 5
 300 300 300 200 100 0 جمع 6

  

  :Take- allپاخوره گندم  -4-4-5-3      

آن  يو آسکوسپورها ها فیآورد و ه یآنها دوام م يایزبان و در بقایمار میب يها در بوته يماریقارچ عامل ب    

. شوند یمار میب ،آلوده يایگندم هنگام رشد در اثر تماس با بقا يها شهیر .کنندیفاد میه را اینوکلوم اولینقش ا
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ل بهار در یز و اوایین در پایگراد است و بنابرا یدرجه سانت 10-20 يماریب ت عاملیفعال يحرارت مناسب برا

ز و یر حاصلخی، غیخنث يحد و تا ییایقل يهادر خاك يمارین بیا .ندک یم يشرویشتر پیطوقه و قاعده ساقه ب

و  یدرپ یچهارسال پ که زراعت گندم سه  ییمرطوب و جاها يهامناسب شدت دارد و درخاك یکش فاقد زه

قارچ عامل  يهاش پاتوژنیل افزایبدل يهر چند در سنوات بعد .دتراستیشود، شد یبطور مستمر انجام م

  .شودیت آن کاسته میدر خاك از شدت فعال يماریب

و  يا اهان دولپهیگ(زبان یر میاهان غیتناوب با گ ي، اجرايمارین بیکنترل ا يهان روشیاز بهتر یکی    

ا یق و یشخم عم يگندم و جو پس از برداشت با اجرا ياین بردن بقایاز ب. باشد یم) یروغن يو دانه ها بقوالت

در کنترل  ینقش مهم ،خودرو يهاز حذف کامل گندمیو نکند  یان میطغ يماریکه ب ییهادر سالق یمه عمین

. باشند یموثر م يماریا کاهش شدت بیش یز در افزایدار ن ازت يمختلف کودها يهافرم .کنند یفا میا يماریب

اوره و اوره  ير کودهایثأت. شودیم يماریش بیوم باعث افزایترات آمونیوم باعث کاهش و نیسولفات آمون

دار مؤثرتر از اوره در کاهش  فوق بوده و اوره پوشش يدرحد وسط کودها يماریشدت ب دار بر پوشش

  . عمل کرده است يماریب

  :)یقیا حقی یسطح ( يپودر يها دكیسف -4-4-5-4

 یخسارت ناش. شوند یجاد میا F. sp tritici  Erysiphe graminisگونه له قارچیغالت بوس يپودر  دكیسف    

ن قارچ قادر است تمام یا. درصد محصول گندم گزارش شده است 45تا  يدرصد و در موارد 34تا  12از آن 

ده یها د بوته ینییپا يهابرگ ییشتر در سطح باالیب یزبان را آلوده سازد، ولیاه میگ ییهوا يها قسمت

زبان را مورد حمله یاه میتواند گ یخاك م ها از اهچهیدر هر زمان بعد از خارج شدن گ يماریعامل ب. شود یم

  . قرار دهد

م به فرم یمال ییط آب و هوایکاه و کلش و در شرا يوم رویستوتسیزمستان را بصورت کل يماریعامل ب    

ه آلوده یشوند، ما یله باد پراکنده میکه بوس ییهايدیآسکوسپورها و کن. کندیم یوم طیدیو کن ومیسلیم
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 یگر در مزارع باقیا موارد دین و یزش کمبایخودرو که در اثر ر يها گندم. هستند) نوکلومیا (ه یکننده اول

ن دما یبهتر. کنند یزراعت زمستانه حفظ م يرا از تابستان برا يماریهستند که عامل ب ییهازبانیمانند، م یم

  . باشد یگراد م یدرجه سانت 15 -22 يماریرشد قارچ و توسعه ب يبرا

  :يماریت بیریمد يهاروش

  ارقام مقاومکاشت  -1

  ر غالتیاهان غیتناوب گندم با گ -2

  خودرو يگندم ها خاك نمودن ریزو شخم زدن  -3

   یاختصاصکش با قارچ یسمپاش -4

 هکتار: سطحگندم                       يهايماریر بیپاخوره و سا يماری، بیدك سطحیسف: 8جدول 
 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد

 کرج 1

0 125 150 175 175 150 
 اشتهارد 2
 ساوجبالغ 3
 نظرآباد 4
 طالقان 5
 150 175 175 150 125 0 جمع 6

  

  زبانیم اهیگه یتغذ -4-4-6

کمبود عناصر غذایی موجب تشدید  که معموالً هبررسی تغذیه گیاه میزبان به مدت چند سال نشان داد    

یا سایر کودهاي معدنی موجب کاهش  در شرایط مناسب ازت آمونیوم، کلرورپتاسیم و. بیماري می شود

اه با یه مناسب گین حال تغذیدر ع. شوندشدت بیماري پاخوره یا کاهش اثرات آن روي گیاه میزبان می

در . دهدیش میها را افزايماریمواجه با آفات و باه در یاز ورس مقاومت گ يریپتاسه ضمن جلوگ يکودها

ن یبه ا. دهدیت به آفات مختلف درگندم را کاهش میز از بروز حساسیازته ن يکودها ین کاربرد فنین بیا
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 يبعد يها د است که اطالعات و جداول مربوط در قسمتیار مفیه بسیتغذ ين برنامه خاص برایمنظور تدو

  .شنهاد شده استیبرنامه پ

  :يآفات انبار -4-4-7

کشت در سال  يخود را برا يدیل دارند بخش از محصول تولیل مختلف تمایاز کشاورزان به دال يتعداد   

 )زییهرچند از برداشت در تابستان تا کاربرد بذور در پا(ن فاصله یا. ندینما يبعنوان بذر نگهدار يبعد یزراع

شود که الزم  يآفات انبار یان برخیت و طغیباعث فعال ییاط مناسب دمیل شرایتواند بدلیم یکوتاه است ول

ش قرار یره شده بصورت مستمر مورد پای، بذور ذخش مناسبو انبار یطیط محیا نمودن شرایاست ضمن مه

  .ردیگ

  

  ازیاعتبار مورد ن -4-4-8

  مراقبت يهااز شبکهیاعتبار مورد ن  -4-4-8-1 

بودن کنترل سن موجب  یک سو و مشارکتیت کار از یل ماهیدله ک بودن محصول گندم و بیل استراتژیدله ب

ن و یتأم یق منابع دولتیمراقبت از طر يهات شبکهیاستقرار و فعال ياز براینه مورد نیوسته هزیشده که پ

شده تا  ینیبشیپ یو مل یاستان یتملکاز از دو منبع یز اعتبارات مورد نین یلذا در برنامه فعل. پرداخت شود

  .   فراهم نمود یمراقبت را در فصل زراع يهات مستمر شبکهیبتوان بصورت مناسب امکان فعال
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  زاتیه ادوات و تجهین و تهیمات ازین اعتبار مورد  -4-4-8-2

 ین ادوات ضدعفونیو تأم یادوات کنترل آفات موجود در منطقه و اصالح ناوگان سمپاش يبه منظور بازساز 

واستفاده قرار  يداریاز خریخطرناك شاخ و برگ گندم ادوات مورد ن يهايماریاز ب یبرخ یبایو ادوات رد

  .ر ارائه شده استیصورت جدول زه ب یالت بانکیالزم از محل تسهن منظور اعتبارات یبه هم. ردیگ

  

  ازین سموم مورد نیبرنامه تآم -4-4-8-3

. هرز در مزارع گندم مطرح است يهاها و علفيماریله در کنترل آفات، بین وسیسموم به عنوان آخر   

- کش، قارچحشره(تن سموم مختلف  22حدود انه در سطح مزارع استان ین آمار موجود سالیبراساس آخر
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 یانجام شده و در صورت بروز برخ ینیبشیرد که براساس پیگیمورد استفاده قرار م) کشکش و علف

ن سموم براساس یاز به تأمیآن را کنترل نمود ن ییایمیرشیغ يهابا روش ان آفات که نتوانیا طغیها و يماریب

  .ر خواهد بودیجدول ز
  

 تن در سال                                  ییایمین سموم شیتأم :12جدول                              

 96-97 95-96 94-95 93-94 92-93 91-92 شهرستان فیرد

 2,5 2,45 2,4 2,35 2,3 2,2 کرج 1
 2,45 2,25 2,2 2,1 2 1,9 اشتهارد 2

 5,8 5,6 5,4 5,2 5,1 4,9 ساوجبالغ 3
 14,8 14,4 14 13,8 13,2 12,9 نظرآباد 4
 0 0 0 0 0 0 طالقان 5

 25,55 24,70 24,00 23,45 22,60 21,90 جمع 6
  
  

   یبرنامه آموزش -4-4-8-4

در . ستیده نیپوش یج برکسیژه ترویگاه وینقش و جا يمختلف در عرصه کشاورز يهات طرحیموفق يبرا    

را در قالب مطالب  یتخصص يهاتیریمد يشنهادیج استان برنامه پیت ترویریاست مد ين راستا ضروریهم

- در خصوص آموزش بهره يشنهادیر برنامه پیجدول ز. دین و ارائه نماید کنندگان تدویتول يرش برایقابل پذ

  .باشدیبرداران م
  

 نفرروز: واحد    بهره برداران                  یبرنامه آموزش: 12جدول                              

 97-96 96-95 95-94 94-93 93-92 92-91 شهرستان فیرد
 90 80 65 50 40 35 کرج 1

 172 155 135 110 85 65 اشتهارد 2
 285 245 215 185 123 85 ساوجبالغ 3
 585 505 425 385 310 253 نظرآباد 4

 0 0 0 0 0 0 طالقان 5
 1132 985 840 730 558 438 جمع 6
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  :موجود يهاچالش -4-4-9

برداران در مبارزه با زه شدن بهرهیها موجب کم انگکشژه علفیبو یمت سموم دفع آفات نباتیگران شدن ق

  .شودیآفات م

  .باشدیتمام شده م يهانهیش هزیگر عوامل در افزایاز دز ین یت سموم مصرفیفیکاهش ک -2

ش مصرف سموم در واحد یها منجر به افزامورد استفاده در آن يهاژه نازلیاستهالك ادوات سمپاش بو -3

  .گرددیست میط زیمح یتاً آلودگید و نهایتول يهانهیش هزیسطح، افزا

ت یموجب حساس یآب يهاک سو و بروز تنشیاه، از یگ یواقع يازهایه مناسب و مطابق با نیعدم تغذ -4

  .شودیها ميماریاهان به آفات و بیگ

  .ییراخ و ارشته خطایتیمتداول، همانند ب يهاکشمقاوم علف هرز به علف يهاش گونهیدایپ -5

  

  یاهیه گیتغذ - 4-5

  یو آل ییایمیش يکودها- 4-5-1

به  عناصر غذایی از جمله نیتروژن، فسفر و پتاسیم را به کمک نور خورشید و آب در تولید محصول ،انگیاه

بدون مدیریت مناسب، تولید مداوم یک محصول سبب کاهش مقدار عناصر غذایی در خاك . کار می گیرند

 144ث برداشت باعگندم در هر هکتار تن کلش  5/7دانه و  تن 5/4د ید در نظر داشت که تولیبا. می گردد

در طول زمان،  .گردد یم) K2O( یملوگرم پتاسیک 137و ) P2O5(لوگرم فسفر یک 25، )N(نیتروژن لوگرم یک

-کاهش تجمعی این عناصر سبب کاهش تولید و عملکرد گندم، کاهش حاصلخیزي خاك و کیفیت آن می

از طرف دیگر . ان می نمایدمصرف عناصر غذایی از طریق کودهاي شیمیایی و آلی این نقیصه را جبر. شود
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مصرف بیش از حد برخی از عناصر موجب بروز مشکالت زیست محیطی و اقتصادي شده و باعث ایجاد 

از این رو برقراري تعادل در میزان مطلق و نسبی مصرف . خسارت به گیاه، دام و در نهایت انسان می گردد

و سالمت محیط زیست و در نهایت حرکت  عناصر غذایی براي پایداري در تولید و حفظ حاصلخیزي خاك

مقاومت گیاه نسبت به آفات و  شتغذیه متعادل گندم عالوه بر افزای. در راستاي کشاورزي پایدار الزامی است

بیماریها، به دلیل افزایش غلطت عناصر مفید در دانه گندم سبب کاهش بخشی از بیماري ها و نارساییهاي 

  . بهداشتی و ارتقاي سالمت جامعه خواهد شد

انواع ر مصرف ین مقادیجاد تعادل بیل ایاز قب يمصرف کودها، اقدامات متعدد ينه سازیدر ارتباط با برنامه به

ه، کاهش مصرف نیتروژن ير نحوه مصرف کودهاییق تغیاز طر) پتاسیمیه، فسفاته و نیتروژن( یاصل يکودها

. صورت گرفته است یقاتیج تحقیبراساس نتا پتاسیمی يش مصرف کودهایه افزایفسفاته و توص يکودها

کودها تحت عنوان گر از ید یجامعه مصرف انواع یضمناً با توجه به ضرورت ارتقاء و بهبود سالمت

ها شامل يزمغذیر. انسان دارد، مرسوم شده است یبا سالمت یها که رفع کمبود آنها ارتباط تنگاتنگيزمغذیر

ر سولفات ینظ(کرو یم يو کودها) میزی، سولفات منيگوگرد يمانند انواع کودها(ان مصرف یم يکودها

 ییهستند، که هر کدام از آنها نقش بسزا) کیدبوری، سولفات آهن، سولفات مس، سولفات منگنز و اسيرو

  .ر کودها دارندیزان مصرف سایجاد تعادل در میا يا برقراریو  یفیو ک ید محصول از نظر کمیرا در تول

  خاك آزمون  4-5-2

با آزمون خاك قبل از کشت مشخص خواهد شد که چه عناصري براي رشد کافی گندم در طول فصل 

ه عبارت دیگر، آزمون خاك به منظور تعیین مقدار عناصر غذایی قابل استفاده ب. زراعی مورد نیاز خواهد بود

توان توصیه کودي مناسب را  از این طریق و بر اساس نتایج به دست آمده می. گیرد گیاه در خاك انجام می
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ا توان توصیه کودي صحیح ر آزمون خاك روشی سریع، کم خرج و دقیق بوده که با انجام آن می. انجام داد

  :برنامه آزمون خاك شامل. ه کردائار

  برداري صحیح از خاك که بیشتر توسط زارعین انجام می شود،  نمونه •

تجزیه صحیح خاك در آزمایشگاه تجزیه خاك و گیاه به منظور تعیین دقیق غلظت عنصر غذایی  •

  قابل استفاده گیاه در خاك

شناسان مسائل تغذیه گیاهی صورت تفسیر نتایج آزمایشگاهی و انجام توصیه کودي که توسط کار •

  . گیرد می

هاي برداشت شده از مزرعه باید به  نمونه. نمونه برداري صحیح از خاك، کاري بسیار مهم و حساس است

هکتار مزرعه با  15تا  10معموال از هر . اي باشند تا بتوان آنها را نماینده کل خاك آن مزرعه دانست گونه

چ در مزرعه یر مارپیک مسیبدین منظور . کنند خاك یکنواخت، یک نمونه مرکب یک کیلوگرمی تهیه می

ک یکنند و پس از مخلوط کردن، ینمونه برداشت م 10 یال 7ر، حدود یمس یدر ط. رندیگیدر نظر م

است  یخاك سطح يمتریسانت 30در حدود  يبردارنمونه عمق. فرستند یشگاه میلوگرم از آن را به آزمایک

  .باشد شه گندم در خاك مییکه غالباً عمق منطقه گسترش ر

  :ت شود، عبارتند ازیاز خاك مزرعه رعا يد در موقع نمونه برداریکه با ینکات

ن یزم نکهیا یعنی. باشد ین زراعیزم ید نمودار واقعیشود با یشگاه ارسال میکه به آزما ینمونه خاک •

ره یخچه کشت، تناوب و نوع محصول و غیب، تاریکنواخت از نظر رنگ، شید قبالً به قطعات یبا

  . شود يبندمیتقس

ا یو  یوانیح ينان حاصل شود که سطح خاك آغشته به کودهاید کامالً اطمیبا يبردارقبل از نمونه •

  .نباشد یاهیگ يایا بقایو  ییایمیش
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ده کاه، کناره یو پوس یمیقد يهاآبها، تودهر راهینظ ینمونه از قطعاتد از برداشت یاالمکان با یحت •

  . شود يها خوددارنیا پرچیوار و ید

 يبردارن موقع نمونهیبهتر. اجتناب کرد يد از نمونه برداریمرطوب است با یلین خیکه زم یدر موقع •

  .ن گاورو باشدیاست که زم یوقت

  . ، قبل از کشت نبات استیاز خاك در مورد نباتات زراع يبردارن موقع نمونهیبهتر یبه طور کل •

، ي، کاغذیکیسه پالستیک کیبایست قبل از انتقال به آزمایشگاه در داخل  نمونه مرکب خاك می •

. کت نوشته شودیدو ات يسرگشاد ریخته شده و مشخصات آن رو يا بطریو  یی، جعبه مقوایقوط

بر روي اتیکت زمان . شود ظرف چسبانده می يرو يگریک اتیکت در داخل ظرف قرار گرفته و دی

 .  شود نمونه برداري، محل نمونه برداري، نام نمونه بردار، عمق نمونه برداري و کشت قبلی نوشته می

  پروژه مساعدت در آزمون خاك -4-5-2-1

دت در مناسب، پروژه مساع يه ایو ارائه برنامه تغذخاك  ییایمیو ش یکیزیات فین خصوصییبه منظور تع

  :شود یشنهاد میل پیگندم به شرح جدول ذر کشت یآزمون خاك مزارع ز

  )الیون ریلیمبالغ اعتبار به م(

  شهرستان
93-92  94-93  95-94  96-95  97-96  

  تعداد

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  تعداد

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  تعداد

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  تعداد

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  تعداد

اعتبار مورد ن
ازی

  

  34  20  5/27  20  22  20  5/17  20  14  20  کرج
  8/74  44  5/60  44  4/48  44  5/38  44  8/30  44  ساوجبالغ
  204  120  165  120  132  120  105  120  84  120  نظرآباد
  2/27  16  22  16  6/17  16  14  16  2/11  16  اشتهارد

  340  200  275  200  220  200  175  200  140  200  جمع استان
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  يه کودیتوص -4-5-3

ته یت آب و واریفیزان و کیم ،یبسته به نوع خاك، آب و هوا، زراعت قبل ییایمیش يمصرف کودهازان یم

موجود و  یین عناصر غذاییه خاك و تعیهر مزرعه پس از انجام تجز يبرا یه فنیتوص. گندم متفاوت است

که از  يرداست در موا یهیبد. گردد یشگاه خاك و آب ارائه میزان قابل دسترس بودن آن توسط آزمایم

از ید نیبرداشت حداکثر محصول با ي، برایشود و با در دسترس بودن آب کاف یاستفاده م محصولارقام پر 

  . ن کردیتام یش مقدار کود مصرفیرا با افزا محصولرقم بر  ییغذا

شده از حد بحران آن در خاك  يریمقدار عنصر اندازه گتفاوت به  یبستگکود است مقدار مصرف  یهیبد

تن محصول گندم در هکتار در  8تا  6د یتول يبراساس آزمون خاك، برا يه کودیدر جدول توص. دارد

  . ه شده استیارا) ت آبیبدون محدود( یزراعت آب
 

  )ت آبيبدون محدود(  يآبگندم تن محصول  ۸تا  ۶د يتول يبراساس آزمون خاک برا يه کوديجدول توص

  )K(م یپتاس  )P(فسفر   نیتروژن 

زان کربن یم

  %خاك 

  *کود اوره

kg/ha 

فسفر قابل جذب 

  خاك

mg/kg  

  **پل یسوپر فسفات تر

kg/ha  

م قابل جذب یپتاس

  خاك

mg/kg  

  **میسولفات پتاس

kg/ha  

5/0 < 400  5 <  150  100 < 150  

1 -5/0   350  10 -5  100  150-100  100  

5/1 -1  250  15 -10  50  200-150  50  

5/1 > 200  15 > 0  200 > 0  

 
 یگندم آب يزیر برا ير کودیعناصر پرمصرف و کم مصرف مقاد يدر صورت عدم امکان آزمون خاك برا

 :شود یه میتوص
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، یهنگام کشت، پنجه زن(ط یوم به صورت تقسیترات آمونیا معادل آن نیلوگرم در هکتار اوره یک 300-250 -

  )ل سنبلهیساقه رفتن، تشک

م هنگام کشت بهتر است از کود کلرور یا کلرور پتاسیم یهکتار سولفات پتاس لوگرم دریک 150-100 -

  .م در کنار سرك ازت استفاده شودیپتاس

  .ردیفسفاته با آزمون خاك صورت گ يمصرف کودها -

 يالزم به ذکر است به ازا. زیر استفاده نمود يتوان از کودها یم) هایزمغذیر(ن عناصر کم مصرف یتأم يبرا

  .رف حداقل تا سه سال استفاده نشودک بار مصی

  لوگرم در هکتاریک 40 يسولفات رو -

 کیلوگرم در هکتار 10-15به میزان  138سکسترین آهن  -

  لوگرم در هکتاریک 25سولفات مس  -

 لوگرم در هکتاریک 20ک یدبوریاس -

 لوگرم در هکتاریک 40سولفات منگنز  -

 :ل خواهد بودیورت  ذبص يکود يه هایدر صورت استفاده از کود کامل ماکرو توص

  لوگرم در هکتار قبل از کاشتیک 300زان یکود کامل ماکرو به م -

  لوگرم ازت خالص در هکتار بصورت سرك در بهار یک 60-75مصرف  -

 در هزار 3با غلظت  یه نکات فنیت کلیبا رعا) یمحلول پاش( یکامل بصورت برگپاش يکرویکود م -

 لوگرم در هکتار یک 25زان یبه م يسولفات رو -

 لوگرم در هکتاریک 40زان یسولفات منگنز به م -

 لوگرم در هکتار یک 20و  25زان یب به میک هر کدام به ترتیدبوریسولفات مس و اس -
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  ازیمورد ن ییایمیش يزان کودهایبرآورد م -4-5-4

 يزان کودهایمنطقه م يت خاك هایبه عمل آمده در مورد وضع يها یبر اساس موارد فوق الذکر و بررس

 یم ینیش بیل پیهکتار گندم در سال به قرار جدول ذ 10000از ساالنه جهت کشت یماکرو مورد ن ییایمیش

  .شود

 یاز ساالنه طیزان مورد نیم  ییایمینوع کود ش  فیرد

  )تن(سنوات برنامه 
  3500  اوره  1
  1000  فسفاته  2
  1000  پتاسه  3

  5500  جمع کل
 

  د گندمیدر تول ینقش مواد آل - 5- 5- 4

درصد و دربخش قابل توجهی از آن  1کمتر از  گندم زیر کشت یدرصد از اراض 60در بیش از  یکربن آل

ماده آلی در الیه سطحی % 2بایست در حدود  مرغوب می هاي خاكدر حالیکه . درصد می باشد 5/0کمتر از 

کها را محدود کرده و کشور بی تردید توان تولید خا هاي خاكچنین وضعیتی در . خاك داشته باشند

  .نماید دستیابی به اهداف افزایش تولید و پایداري آن را بسیار دشوار و حتی دست نیافتنی می

. ، ریز جانداران و جانوران در خاك تولید می شوند مواد آلی ترکیبات کربنی می باشند که بوسیله گیاهان   

یت خاك است ، شاخص مناسبی براي باروري آن وجود مواد آلی عالوه بر اینکه نشان دهنده سالمت و کیف

ماده آلی با . شیمیائی و بیولوژیکی خاك است، به شمار می آید که حاصل بر همکنش فرایند هاي فیزیکی

مواد آلی به علت  .بهبود شرایط خاکدانه سازي ، وضعیت تخلخل و نفوذ پذیري خاك را بهبود می بخشد

کربوکسیلی، فنلی ، الکلی و هیدروکسیلی ظرفیت تبادل کاتیونی داشتن گروه هاي عامل مختلف از جمله 

گردد عناصر غذائی در خاك بهتر نگهداري شوند و گیاه دسترسی بیشتري  خاك را افزایش داده و سبب می



  معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
 

71 

 

مقدار قابل توجهی از عناصر غذائی پر مصرف  ،از طرف دیگر مواد آلی در اثر معدنی شدن. به آن داشته باشد

همچنین در بخش .. نمایند ا در خاك آزاد نموده و به تغذیه متعادل گیاه کمک زیادي میو کم مصرف ر

رابطه آب و خاك و گیاه، نقش ماده آلی خاك در افزایش راندمان مصرف آب و حاصلخیزي خاك 

  .  بسیارتعیین کننده است

کودهاي حیوانی، واع انخوشبختانه منابع تامین کودهاي آلی در ایران داراي تنوع زیادي است و شامل 

کمپوست حاصل از بقایاي شاخه و برگ گیاهان، کمپوست حاصل از تخمیر سبوس برنج و کلش گندم، 

خوراکی، کمپوست حاصل از ضایعات   هاي تولید قارچ کمپوست حاصل از ضایعات کشت و صنعت

ست حاصل کارخانجات دخانیات و چاي خشک کنی، کمپوست حاصل از ضایعات کارخانجات قند، کمپو

چاي، خرما، کمپوست حاصل از تخمیر فاضالب شهري،   هاي هرس شده هاي شهري، شاخه از تخمیر زباله

کمپوست حاصل از ضایعات نیشکر، کودهاي آلی حاصل از ضایعات پسته و پودر استخوان و سایر مواد 

ستفاده گیاهان زراعی را مشابه است که عالوه بر اصالح نسبت کربن به نیتروژن، غلظت عناصر غذایی مورد ا

  .دهد افزایش می

  در زراعت گندم یآل يمصرف کودها -4-5-5-1

مثال کود کمپوست . ، نسبت کربن به ازت و نوع  آن دارد  یدگیبه درجه پوس یبستگ یزان مصرف کود آلیم

تن در هکتار  15-20باشد  یک درصد میآن کمتر از  یزان کربن آلیکه م یباال در خاک یدگیبا درجه رس

  . تن در هکتار  5-10 یتن در هکتار و کود مرغ 10-15تازه   يکود گاو. شود  یه میتوص

ده باشد بهتر است چند ماه جلوتر با خاك مخلوط و با اعمال رطوبت مناسب  پوسانده ینپوس یاگر کود آل

بهتر است . با کشت آن را مصرف نمودتوان همزمان  یداشته باشد م یکاف یدگیدرجه رس یاگر کود آل. شود

  .کامال مخلوط شود  كشه با خایدر عمق موثر ر یکود آل
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ا مصرف بذر مال یو  ی، محلولپاشياریستم آبیق سیتوان از طریک را میومید هیع مثل اسیما یآل يکودها

و حالت گرانوله شتر یب ییگرانوله معموال به علت داشتن عناصر غذا یآل يکود ها. مورد استفاده قرار داد

  . شوند  یلو گرم در هکتار مصرف میک 300-600زان یبودن به م

  :شود یشنهاد میل پیبه شرح جدول ذ یآل ين اساس برنامه مساعدت در استفاده از کودهایبر ا

  یدام يپروژه مساعدت در استفاده از کودهار یز) الف

  )باشد یال میسطح به هکتار و اعتبار به هزار ر(

  

93-92  94-93  95-94  96-95  97-96  

  سطح

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  سطح
رد ن

 مو
تبار

اع
  ازی

  سطح

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  سطح

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  سطح

اعتبار مورد ن
ازی

  

  15600  100  12500  100  10000  100  8000  100  -  -  کرج

  34320  220  27500  220  22000  220  17600  220  -  -  ساوجبالغ

  93600  600  75000  600  60000  600  48000  600  -  -  نظرآباد

  12480  80  10000  80  8000  80  6400  80  -  -  اشتهارد

  156000  1000  125000  1000  100000  1000  80000  1000  -  -  جمع استان
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  عیما یآل ير پروژه مساعدت در استفاده از کودهایز) ب

  )باشد یال میسطح به هکتار و اعتبار به هزار ر(

  

93-92  94-93  95-94  96-95  97-96  

  سطح

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  سطح

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  سطح

رد ن
 مو

تبار
اع

  ازی

  سطح
رد ن

 مو
تبار

اع
  ازی

  سطح

اعتبار مورد ن
ازی

  

  4900  50  3900  50  3125  50  2500  50  2800  70  کرج

  10780  110  8580  110  6875  110  5500  110  6160  154  ساوجبالغ

  29400  300  23400  300  18750  300  15000  300  16800  420  نظرآباد

  3920  40  3120  40  2500  40  2000  40  2240  56  اشتهارد

  49000  500  39000  500  31250  500  25000  500  28000  700  جمع استان

  

  

  یقاتیتحق يت هایفعال - 4-6

در سطح  یعیو منابع طب يقات کشاورزیس بودن استان البرز و عدم استقرار مرکز تحقیبا توجه به تازه تاس

در  يجلسه ا يمستقر در استان البرز مبادرت به برگزار يندگان محترم موسسات مادریاستان با دعوت از نما

 ییدر عرصه خود کفا یقاتیتحق يها بخش يدگاه هایتا د دیگردن برنامه پنج ساله کشور یخصوص تدو

  .ن برنامه لحاظ گرددین ایدر تدوگندم 

  

  

  



  معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
 

74 

 

  :نمود يجمع بند یتوان در دو محور اصل یرا م یقاتینظر کارشناسان موسسات تحق يجمع بند

  محور اول

 یقاتین توسط موسسات تحقیش از اید گندم پیاز جهت ارتقا تولیمورد ن يعمده دستورالعمل ها و پروتکل ها

کاشت، داشت و  يدر عرصه ها یبه زراع يک هایج تکنین مقطع ترویدر ا یاز اساسیرائه شده و ناکشور 

  .باشدیبرداشت م

  محور دوم

 يادیا نبود اطالعات بنید در واحد سطع کمبود و یش تولیبر سر راه افزا یاز موانع اصل یکیدر حال حاضر 

خاك  يزیبه عنوان مثال نداشتن اطالعات جامع در خصوص نقشه حاصلخ. باشدیشبردطرح میپ ياز برایمورد ن

بلند مدت در  يزیاست که امکان برنامه ر یاز عوامل یکیدر سطح استان  ییها و نحوه پراکنش عناصر غذا

  .سازدیاستان را با مشکل روبرو م زارهاي گندم کشته یتغذ برنامهخصوص ارائه 

نه یاستان در زم یقاتیتحق ياز هایانجام شده و با در نظر گرفتن افق بلند مدت ن یفن يت به نشست هایبا عنا

ب ید و تصوییبه تادر اولویت برنامه ها قرار گرفته  لیبه شرح ذ یقاتیعملکرد گندم سه طرح تحق يداریپا

  :دیرس

  نمودن خال عملکرد گندم یطرح کم -4-6-1

ک با مشارکت سازمان یستیمکان ينمودن خال عملکرد گندم با استفاده از مدل ها یلوت کمیطرح پا ياجرا

ه نهال و بذر، یو موسسات خاك و آب ، اصالح و ته یبهشت دیاستان البرز، دانشگاه شه يجهاد کشاورز

 ینیب شیاعتبار پ. ن سازمان استیکشور مد نظر ا یکشور و سازمان هواشناس یاهپزشکیقات گیموسسه تحق

 یو ط نیش از ایپ) 1وست شماره یپ(ن طرح یپروپوزال ا. ال استیون ریلیم 1770ن طرح مبلغ یا يشده برا

  .ده استیمحترم طرح گندم ارسال گرد يمجر يبرا 13/9/92-89991/1/104نامه شماره 
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 يکشاورز یاراض ییایمیو ش یکیزیات فیخصوص يه نقشه هایته یقاتیطرح تحق -4-6-2

  استان البرز

استان البرز و  ين طرح با مشارکت سازمان جهاد کشاورزیال ایون ریلیم 2000ن اعتبار به مبلغ  یدر صورت تام

ن ین طرح در تدویج حاصل از ایناً نتایقی). 2وست شماره یپ(قات خاك و آب انجام خواهد شد یموسسه تحق

نمودن خال عملکرد گندم  یاز مدل کمیل اطالعات مورد نین تکمیدر سطح استان و همچن يه کودیمدل توص

  .خواهد داشت یپد گندم را در یتول يدارید و ارتقا و پایموثر واقع خواهد گرد

  هرز يعلف ها یت مکانیریطرح مد -4-6-3

هنگامی که کشاورزان به خسارت زایی گیاهان وحشی . گرددکشاورزي به بیش از ده هزار سال بر میپیشینه 

هاي هاي زیر کشت پی بردند، نسبت به حذف آنها با دست اقدام نمودند و به این ترتیب کنترل علفدر زمین

تهیه داروهاي گیاهی  هاي هرز در تامین غذا،با وجود اینکه در برخی منابع به اثرات مثبت علف .هرز آغاز شد

هرچند علف هاي  .هاي هرز تاکید شده است، اما عمدتاً بر تاثیر منفی علفو الیاف مورد نیاز انسان اشاره شده

 .توجهی را ایجاد می کنند درصد از گیاهان خشکی زي را شامل می شوند، ولی خسارت قابل 1/0هرز تنها 

  : توان دسته بندي کردگروه می 9خسارت علف هاي هرز را به 

کاهش کیفیت گیاهان  -3افزایش هزینه تولید   -2خسارت ناشی از رقابت آنها با گیاهان زراعی   -1

اختالل در مدیریت آبیاري   -5افزایش هزینه فرآوري محصوالت   -4زراعی و محصوالت دامی  

کاهش زیبایی  -9کاهش ارزش زمین   -8گزینه هاي تناوبی  کاهش  -7تهدید سالمت انسان   -6

  محیط

با بررسی  در ایران نیز. میلیارد دالر برآورد شده است 100سارت سالیانه ناشی از علف هاي هرز بیش از خ

علف هاي هرز در اقلیم هاي نمونه از مزارع گندم آبی استان ها و اقلیم هاي مختلف کشور، خسارت  5004

، %17، در اقلیم معتدل مانند اسستان هاي تهران و خراسان %27سرد مانند استان آذربایجان غربی و کرمانشاه 
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و میانگین % 28، در اقلیم خزري مانند استان گلستان %23در اقلیم گرم مانند استان هاي خوزرستان و فارس 

 .گزارش شده است% 23ر خسارت علف هاي هرز در مزارع گندم کشو

وابستگی اي در کاهش خسارت محصول گندم داشته و از طرفی هاي هرز اهمیت ویژهفلبنابر این مدیریت ع

شدید مدیریت علف هاي هرز به علف کش ها و خطر تسریع بروز مقاومت و آلودگی زیست محیطی از 

از دیدگاه (و خاکورزي حفاظتی ) از دیدگاه عام( توسعه الگوي کشاورزي حفاظتی معضالت پیش روي 

لذا در راستاي عملیاتی نمودن رویکرد کشاورزي حفاظتی و بهینه سازي تکنیک هاي  می باشد) خاص 

مدیریت مکانی علف هاي هرز با بهره گیري از سمپاش هاي زراعی مورد نیاز این عرصه،  پرو پوزال طرح 

 3جهت استحضار به پیوست شماره   approach) (Smart sprayer based on machine visionنرخ متغییر 

با توجه به اینکه  برنامه ریزي براي اجراي این طرح با مشارکت موسسه تحقیقات فنی و  .ارسال می گردد

مهندسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور و سازمان جهاد کشاورزي استان البرز پیش بینی گردیده، در 

ال در سال زراعی جاري یون ریلیم 420بینی اعتبارات مربوطه به مبلغ پیش  و تصویب توسط آن دفترصورت 

 .به اجرا در خواهد آمد

  کینوپتیس یستگاه هواشناسیطرح استقرار ا -4-6-4

است  يلذا ضرور. دارد يکشاورز يهايزیو برنامه ر ینیب شیدر پ يژه ایت ویاهم یهواشناس يهاداده

استان البرز در دستور  یق ادراه کل هواشناسیاد شده از طری يهاشهرستانک در ینوپتیس يهاستگاهیاستقرار ا

  .ردیکار قرار گ

  قات گندمیدر بخش تحقژه ینگاه و

 يوجود دانشکده هابه وزارتخانه،  یکیدر استان البرز، نزد يمادر یقاتیتحق موسساتبا توجه به استقرار 

استان البرز به  شود یشنهاد میو کارشناسان زبده و مجرب، پ از کشاورزان خبره يبرخوردار، يکشاورز
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دارد در  ین استان آمادگیا. گندم در منطقه معتدل سرد در نظر گرفته شود یقاتیتحق ییت الگویعنوان سا

  .دین استان اجرا نمایلوت در اید را به صورت پایجد یقاتیتحق ين اعتبارات الزم طرح هایصورت تام

 يزش کشاورزج و آمویترو -4-7

 است یآموزش خدمات نظام کی کشاورزي جیترو متحد ملل کشاورزي و سازمان خواربار اساس اعالم  بر

 خود کشاورزي مرسوم هاي کیتکن و ها روش تا کند یاري می را کشاورز یآموزش هاي روش قیطر از که

 توسط یفن اطالعات دانش و از استفاده. دهند شیافزا را خود دیتول یبازده و ییکارا و نموده اصالح را

 دیتول عوامل از مناسب برداري بهره و ییکارا بهبود در یمهم و ديیکل نقش تواند یم جیترو کارشناسان

   .کند فایا

مختلف وزارت  يربخش هایتوسط ز يبرداران بخش کشاورزاز ضرورت ها در ارائه خدمات به بهره یکی

 یینصورت نه تنها کارآیرایباشد، در غ ینظام مند م هماهنگ ون خدمات به صورت ی، ارائه ايکشاورز جهاد

در سنوات گذشته معاونت . گردند یبازدارنده م یا حتیاثر و  یب یابد، بلکه گاهی یاقدامات کاهش م

 ییالگو  يت هایاز اتالف منابع، طرح سا يرین هدف و جلوگیل به این يبرا جیآموزش و تروتحقیقات، 

ع طرح ها ین طرح جمیبراساس ارا در دستور کار قرار داد که  یجیترو - يدیتولجامع 

که در گذشته در ) ا موضوع مشتركیک محصول یدر مورد ( یجیو ترو یاعم از اجرائ

ت جامع اجرا یک سایشد، در قالب  یناهماهنگ اجرا م يکردهایمختلف و با رو يمحل ها

 :از يریشوند، تا بتوان ضمن بهره گ یم
 یقاتیتحق يافته های •

  یاجرائ يربخشهایز یتیحما ياستهایس •

 یآموزش یجیاقدامات ترو •
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ط کشاورزان یرا در شرا یموفق يرا تحت پوشش همه جانبه قرار داده و الگوها يمجر يدیتول يواحدها

  .نه اشاعه و گسترش آنها را فراهم نمودیزم یجیترو يها تیگر فعالیجاد و با دیا

ا یو  یجیک مددکار ترویمتعلق به  يدیک واحد تولیعبارتست از  یجیترو يدیجامع تول ییت الگویسا

و  یفن يها هیه توصیک روستا که در آنها کلیر بهره برداران یواحد متعلق به سا يو تعداد یلگر روستائیتسه

ده و یع منابع و امکانات، اجرا گردیبا تجم يمورد نظر وزارت جهاد کشاورز يو طرحها یقاتیتحق يافته های

.  شوند یده مینام یتابع ير واحدها واحدهایو سا یواحد متعلق به مددکار واحد اصل. ابدی یم م و توسعهیتعم

  . رندیها قرار گ تیتحت پوشش سا يدیتول يه پهنه هاید کلیساله با 5ک برنامه ی یدر ط

ت ها و ین سایا ییوه نامه اجرایاز ش يریت با بهره گیرین مدیساله گندم، ا 5 يشنهادین برنامه پیدر تدو

ات ین کلینسبت به تدو) ت زراعتیریمد( یاهیدات گیجلسات مشترك با همکاران معاونت تول يبرگزار

  .برنامه اقدام نموده است

 :يشنهادیپ ات برنامهیکل 4-7-1

 يت هایل در سایذ یجیترو يو تمرکز برنامه ها یجیترو يدیتول – ییجامع الگو يت هایجاد سایا .1

 مذکور

ü گسترش (کشاورزي آب مصرف وري بهره شاخص و آبیاري راندمان رتقايا

 -آب  يو شاخص بهره ور يارینه راندمان آبیدر زم يو الگوساز یابینه یزم يت هایفعال

 ياصالح روش هامناسب به منظور  يارائه الگوها – نه آبیگسترش فرهنگ مصرف به

 ... ) ن ارقام موجود و یاز ب یارقام مناسب و متحمل به خشک یمعرف  - ياریآب

ü نه از یترویج استفاده از کودهاي آلی و زیستی در سطح مزارع و استفاده به

و  یستیز يج استفاده از کودهایترو -نه نهاده ها یمصرف به يگسترش الگوها(نهاده ها 
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کاهش  يآموزش روش ها - ییایمیش ينه از کودهایو استفاده به یاهیه گیآموزش تغذ

بذور  يشده و بوجار یج استفاده از بذور گواهیو ترو يایمیش يمصرف سموم و کود ها

 ...)یخود مصرف

ü ج الگوي کشت مناسب بر اساس شرایط اقلیمی، توان اکولوژیکی یترو

و  یجیترو يت هایتوسعه فعال(مشارکت بخش غیردولتی با هدف خودکفایی 

توسعه  - یت محصوالت اساسیبا اولو یمیط اقلیمتناسب با شرا یتناوب زراع يالگوها

د ین عملکرد و تولیانگی، ارتقاء میحفاظت يکشاورز يدر راستا یجیترو يت هایفعال

 ...)دارو یپا

ü يتوسعه اصول کشاورز(  ين آالت  و ادوات کشاورزیج استفاده از ماشیترو 

در  یجیو ترو یقیتطب يت هایگسترش فعال -چندمنظوره  یقیو کاربرد ادوات تلف یحفاظت

 – ییالگو يبهره بردار يه در واحدهاین آالت و ادوات مناسب و مورد توصیکاربرد ماش

خدمات  يو شرکت ها ين االت کشاورزیمرتبط به کاربران ماش يارائه آموزش ها

در  یجیترو يت هایگسترش فعال -ن االت یماش يش بهره وریون به منظور افزایزاسیمکان

ن آالت فرسوده و یماش يدر نوساز يکشاورز ين هایکاربران ماش ب بهره برداران ویترغ

(... 

ü يو اجرا یجیشرو و مددکاران ترویدر مزارع کشاورزان پ ییوالگو یشیجاد مزارع نمایا 

 روز مزرعه يبرنامه ها

ن شرکت ها در یو استفاده از توان ا یمهندس یو فن يخدمات مشاوره ا يشرکت ها يتوانمند ساز .2

 یجیترو يبرنامه ها يراستا
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ع آنها در یر و توزیوتکث یواحد تخصص يمناسب با همکار یآموزش يلم هایو ف یات فنیدنشریتول .3

 ن کشاورزان و کارشناسان یب

 یل ارتباط جمعیو استفاده از وسا یآموزش يبرنامه ها ين و اجرایتدو .4

  ر کشاورزانیات موفق به سایجربد کنندگان برتر سنوات قبل به منظور انتقال تیاز توان تول يریبهره گ .5

ن یقات و بخش اجرا در ایبا تحق يو همکار يکشاورز يافته هایهفته انتقال  يبرنامه ها ياجرا .6

ارقام متحمل به  ینه معرفیدر زم یقیتطب – یقیو تحق یجیترو – یقیمزارع تحق يخصوص و اجرا

 ين، کاربرد کودهایمناسب به زارع یتناوب زراع يالگو یارقام پرمحصول، معرف ی، معرفیخشک

 ...ش عملکرد و یافزا يبرا یستیز

 و بهبود روشها یجیترو يبرنامه ها يدوره ا یابیارز .7
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   يکشاورز جیترو یت هماهنگیریمد يشنهادیپ یاتیبرنامه عمل
  الیون ریلیارقام به م

عنوان 
  برنامه

  واحد  ز پروژهیر
94 – 93  95 - 94  96 – 95  97 - 96  

جم 
ح یعمل

  ات

بار
اعت

جم   
ح یعمل

  ات

بار
اعت

جم   
ح یعمل

  ات

بار
اعت

جم   
ح یعمل

  ات

بار
اعت

  

یا
سا

اد 
ج

ی
 ها

ت
 ي

ع 
جام

گو
ال

 – یی
 يدیتول

 یجیترو
حور

ا م
ب

ی
دم

 گن
ت 

  

  ٣٠٠  ۶  ٢۵٠  ۵  ٢٠٠  ۴  ١۵٠  ٣  مورد  کشاورزي آب مصرف وري بهره شاخص و آبیاري راندمان رتقايا
  ٣٠٠  ۶  ٢۵٠  ۵  ٢٠٠  ۴  ١۵٠  ٣  موردنه یترویج استفاده از کودهاي آلی و زیستی در سطح مزارع و استفاده به

  ٣٠٠  ۶  ٢۵٠  ۵  ٢٠٠  ۴  ١۵٠  ٣  مورد  مناسب یت تناوب زراعیالگوي کشت مناسب و رعا جیترو
  ٣٠٠  ۶  ٢۵٠  ۵  ٢٠٠  ۴  ١۵٠  ٣  مورد  ين آالت  و ادوات کشاورزیج استفاده از ماشیترو

  ٣٠٠  ۶  ٢۵٠  ۵  ٢٠٠  ۴  ١۵٠  ٣  موردشرو و مددکاران یدر مزارع کشاورزان پ ییوالگو یشیجاد مزارع نمایا
  ٣٠٠  ۶  ٢۵٠  ۵  ٢٠٠  ۴  ١۵٠  ٣  مورد  هرز يآفات، امراض و علف هاکنترل 

سر
ح ت

طر
ی

ع 
ال

نتق
ا

  
ی

 ها
ته

اف
  

  ۵٠  ۵  ۴٠  ۴  ۴٠  ۴  ٣٠  ٣  مورد  یقاتیتحق يطرح عا یاز سنجیجلسه ن
  ١۵٠  ۵  ١٢٠  ۴  ١٢٠  ۴  ٩٠  ٣  مورد  یجیترو – یقیطرح تحق ياجرا

  ١۴٠  ٧  ١٢٠  ۶  ١٢٠  ۶  ١٠٠  ۵  مورد  برنامه روز مزرعه يبرگزار

 ها
انه

رس
 ي

زش
آمو

  ی

  ٩٠  ٩٠٠  ٧۵  ٧۵٠  ۵/۶٢  ۶٢۵  ۵٠  ۵٠٠  نسخه  یجیو ترو یات فنیع نشریر و توزیه، تکثیته
  ۶٠  ١٨٠  ۵٠  ١۵٠  ۴٠  ١٢٠  ٣٠  ٩٠  نسخه  یآموزش يلم هایع فیر و توزیه، تکثیته

  ١٨٠٠  ١٨٠  ١۵٠٠  ١۵٠  ١٢٠٠  ١٢٠  ٩٠٠  ٩٠  قهیدق  یونیزیتلو یوئیه برنامه رادیته
  ١٢٠٠  ١٢  ٩٠٠  ٩  ۶٠٠  ۶  ٣٠٠  ٣  مورد   یمهندس یو فن يخدمات مشاوره ا يشرکت ها يتوانمند ساز

 . ست به درصد تورم ضرب شوندیبا یطرح ها م ياجرا ياز براینکه نرخ تورم ثابت فرض شده است لذا در سنوات بعد اعتبار مورد نیبا توجه به ا •
 گردد یبرداشت را شامل مد از کاشت تا یند تولیه فرایشده کل ینیش بیپ يت هایهر مورد از سا •
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  یزراعت گندم آبمه یب -4-8

و  يکشاورز يهاتیمقابله با خطرات فعال ين براینو ياز راهکارها یکیبه عنوان  يمه محصوالت کشاورزیب

ب یران پس از تصویدر ا. د قرار گرفته استیکشاورزان مورد توجه و تاک يجه کاهش نوسانات درآمدیدر نت

مه انواع یبا هدف ب يمه محصوالت کشاورزی، صندوق ب1363درسال يمه محصوالت کشاورزیقانون ب

، در يبخش کشاورز ياست هایبه هدفها و س یابیدست يبرا يله ای، به عنوان وسیو دام يمحصوالت کشاورز

اد به یز يابه علت اتک يت در بخش کشاورزیفعال .ت کرده استیل و شروع به فعالیتشک يبانک کشاورز

 هارو(شود  یسک محسوب میهمراه با ر یتی، فعالیطیو مح يط جویآن به عوامل و شرا یعت و وابستگیطب

و  ياز بروز حوادث قهر ین بخش همواره با خسارات ناشید کنندگان ایو تول). 1993چنبرگ ،یوا تز ویوا

ن یکه ا يقرار دارد، به طور يآنها در معرض خطرات جد ياقتصاد یو زندگ می باشندروبه رو یعیطب يایبال

نه یهز ید و حتیمختلف تول ينه هایشود کشاورزان و دامداران همواره نگران بازپرداخت هز یامر موجب م

ن یدر ا يدیتول يت هاین رو بقا و دوام فعالیاز ا). 1379، یمیرح( و معاش خود باشند  یزندگ يضرور يها

 ياست هاین سیدر ب. ن بخش استیه گذاران ایدکنندگان و سرمایاز تول يجد يهات یازمند حمایبخش ن

ن خطرات ید و مناسب جهت مقابله با ای، به عنوان راه حل مفيمه محصوالت کشاورزیب یتیمختلف حما

کند تا به منظور  یبه کشاورزان کمک م يمه محصوالت کشاورزیب. د بوده استیهمواره مورد توجه و تاک

مه ین رو توسعه بیاز ا. دار را به کار ببرندیپا يها ياتژو استر یتیریمد ين برنامه هایسک، بهتریکاهش ر

ن راستا برنامه یدر ا. باشد یاستان البرز م یاهیدات گیمعاونت بهبود تول ياز برنامه ها یکیمحصول گندم 

  :باشد یل میذجدول مه گندم به قرار یشده توسعه ب ینیبشیپ
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  یسال زراع
  شرح

93-92  94-93  95-94  96-95  97-96  

  ha(  12000  10000  10000  10000  10000(سطح کشت 

  10000  9000  8000  7000  6891  مه شدهیسطح ب

  100  90  80  70  57  درصد

  

  مه گندمیمشکالت و موانع توسعه ب -4-8-1

 عدم پوشش تمام خطر محصول گندم -

 یپرداختزان غرامت یرده با مازان خسارت ویعدم تناسب م -

 شود ین رفتن آثار خسارت میمه که منجر به از بین خسارت بییو تع یابیر در ارزیتاخ -

 مهیر هنگام کارگزاران بیدنا مناسب و استقرار  -

 کشت یم زمانیمه با تقویب یم زمانیمتناسب نبودن تقو -

 ابان نسبت به خسارت واردهیاز ارز یت کامل برخیعدم اشراف -

 يمه محصوالت کشاورزیصندوق ب یجیو ترو یآموزش يبودن برنامه ها ینا کاف -

مه در سنوات یف بیل عملکرد ضعیبه دل يمه محصوالت کشاورزیسلب اعتماد کشاورزان نسبت به ب -

 گذشته

 يمه محصوالت کشاورزیدولت به صندوق ب یعدم پرداخت بده -
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 مه محصوالتیت نابسامان بیشنهادات جهت برون رفت از وضعیراهکارها و پ -4-8-2

  يکشاورز

 یمحصوالت زراع مه تمام خطریب ینیش بیپ -

 يهانهید و پرداخت خسارت به تناسب آن با احتساب هزیه مراحل تولیکل يمه برایحق ب ینیش بیپ -

 )براي این منظور بیمه مکمل تجاري پیشنهاد می شود( فرصت از دست رفته

 یعضو سازمان نظام مهندساب و استفاده از توان کارشناسان یش تعداد کارشناسان ارزیافزا -

 نهین زمیدر ا یعیو منابع طب يکشاورز

 ات کاشتیو هم زمان با عمل یم زراعیمه بر اساس تقویاستقرار کارگزاران ب -

از تجارب  يریاب و بهره گیکارشناسان ارز يانه برایمستمر و سال یآموزش يدوره ها يبرگزار -

 خسارت یابیدر ارز جهاد کشاورزيکارشناسان 

ساله جهاد  5 ییمتناسب با برنامه اجرا یو اطالع رسان یجیو ترو یآموزش يبرنامه هان یتدو -

 د گندمینه تولیدر زم يکشاورز

و متناسب با خسارت وارده با هدف  يادار یپرداخت غرامت به موقع و روان و به دور از بروکراس -

 و کمک به کشاورز ياعتماد ساز

 يحه بودجه بخش کشاورزیمه در الیبمعوق دولت به صندوق  يها یبده ینیش بیپ -
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  طرح يروند اجرا یابیارز -  9 -4

  :ل انجام خواهد شدیبه شرح ذ یفن يته هایطرح در قالب کم يروند اجرا یابیارز

بذر، موسسه اصالح  یت زراعت، موسسه ثبت و گواهیریندگان مدیمتشکل از نما: بذر یته فنیکم -1

نماینده مدیر هماهنگی ترویج کشاورزي و نماینده سازمان نظام و د کنندگان بذر یبذر و نهال و تول

د، سطح یبذور جد یتنوع ارقام بذر، معرف شامل  شاخص ها .مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

و  یبذور خود مصرف یو ضدعفون يت بوجاریشده توسط کشاورزان، وضع یکشت بذور گواه

قرار  یابیدکنندگان بذر را مورد ارزیت از تولیالت و اعتبارات پرداخت شده جهت حمایزان تسهیم

  .دهندیم

قات خاك و یت زراعت، موسسه تحقیریندگان مدیمتشکل از نما: یاهیه گیتغذبرنامه  یابیارزته یکم -2

و نماینده مدیر هماهنگی ترویج کشاورزي  ییو سازمان تعاون روستا یتیآب، شرکت خدمات حما

ع و مصرف یزان توزیم يشاخص هاو نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی 

 يها و کودها يزمغذی، ریآل يزان مصرف کودهایتوسط کشاورزان گندم کار، م ییایمیش يکودها

  .دهند یقرار م یابیرا مورد ارز یستیز

سازمان،  یاهیدات گیته شامل معاون بهبود تولین کمیا ياعضا: حفظ نباتات يهابرنامه یابیته ارزیکم -3

شهرستان ها،  يران جهاد کشاورزیر زراعت، مدیته، مدیر کمیر حفظ نباتات به عنوان دبیمد

و نماینده ون ستاد یزاسیکارشناس مسئول حفظ نباتات، کارشناس مسئول زراعت ستاد و مسئول مکان

بوده و کشاورزي و نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  مدیر هماهنگی ترویج

از، ین به موقع سموم مورد نیدر تام ی، هماهنگینف يته هایو نظارت بر عملکرد کم یفه هماهنگیوظ

ج به ستاد گندم استان یو گزارش نتا یابیارز، یفرع يته هایکم يج اقدامات و گزارش هاینتا یابیارز

فرعی ته یکمزیر ه عوامل خسارت زا در مزارع گندم توسط دو یت کلیریمد. دارد را بر عهده
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، انجام باشد یل میک به قرار ذیب هر یها که ترکيماریته آفات و بیهرز و کم يت علف هایرمدی

 :خواهد شد

ت یری، مدحفظ نباتاتت یریمدنده یمتشکل از نما: هرز يت علف هایریمد یفرعته یکم) الف

ن حفظ نباتات شهرستان، کارشناس مسئول حفظ یشهرستان ها، مسئول ین فنیمعاونزراعت، 

، یمصرف يهان به موقع نهادهیتامنظارت بر ، ون ستادیزاسینباتات ستاد، کارشناس مسئول مکان

را به  یابیج ارزیانجام داده و نتارا  یسموم مصرف یدانی، عملکرد میعملکرد ناوگان سمپاش

  .کند یحفظ نباتات ارائه م یته اصلیکم

ر حفظ نباتات، کارشناس یمتشکل از مد: مزارع گندم يها يماریآفات و ب یته فرعیکم) ب

ون استان، کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان، یزاسیمسئول زراعت ستاد، مسئول مکان

ه نظارت و ته نسبت بیر کمیشهرستان و کارشناس مسئول مبارزه با آفات به عنوان دب یمعاون فن

د اماکن زمستان گذران سن غالت، آماده یمراقبت، بازد يت شبکه هایبر استقرار و فعال یابیارز

مستمر  یابیافت و ارزیها در شهرستان، در حطر ي، نظارت بر روند اجرایناوگان سمپاش يساز

زنگ  يماریژه سن غالت و بیت آفات به ویمستمر فعال یابیمراقبت و رد يگزارشات شبکه ها

  .دهد یارائه م یته اصلیزرد اقدام و گزارشات را به کم

ته، یر کمیون استان به عنوان دبیزاسیمتشکل از کارشناس مسئول مکان: ونیزاسیمکان یابیته ارزیکم -4

و نماینده مدیر  ر حفظ نباتات استانیر زراعت استان، مدیاستان، مد یاهیدات گیمعاون بهبود تول

 يهاشاخص نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی هماهنگی ترویج کشاورزي و

ون و کاهش یزاسیب و درجه مکانیش ضری، افزایتوسعه ادوات سمپاشزه گندم، یتوسعه کشت مکان

 .خواهند کرد یابیعات برداشت را ارزیدرصد ضا
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ر یبه عنوان دب یج و مشارکت مردمیر ترویمتشکل از مد: يج و آموزش کشاورزیترو یابیته ارزیکم -5

مزارع  یجاد و اثربخشیا يهار زراعت که شاخصیو مد یاهیدات گیته، معاون بهبود تولیکم

 .ردیگ یقرار م یابیو ارز یمورد بررس یآموزش ير رسانه هایه و تکثیته، ییالگو

عملکرد مجریان طرح در شهرستان ها با مسئولیت معاونت بهبود تولیدات گیاهی و کمیته ارزیابی  -6

هاي مکانیزه، مدیر هماهنگی ویت مدیر امور زراعت، مدیر حفظ نباتات، مسئول اداره فناوريعض

نماینده موسسه تحقیقات ثبت ترویج کشاورزي، نماینده موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، 

و گواهی بذر و نهال، نماینده موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، نماینده موسسه تحقیقلت خاك و آب 

  .نماینده سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی استان و
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  طرح ياجرا يک برنامه ها و سالهایاز طرح به تفکیاعتبارات مورد ن یجدول کل

  الیون ریلیارقام به م
  یسال زراع

  جمع کل  96-97  95-96  94-95  93-94  92-93  شرح

  72100  19200  17000  14800  12600  8500  ه و تدارك بذریته

  5/1783  545  439  5/351  280  168  یاهیه گیتغذ

  14178  4216  3374  2700  2160  1728  زه گندمیبرنامه توسعه کشت مکان

  9401  2080  1898  1505  1838  2080  تحفظ نباتا

  5/15377  5290  4305  5/3382  2400  -  ج و آموزشیترو

  112840  31331  27016  22739  19278  12476  جمع کل
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