
 

 گندم زمستانی: 

 عقرب 91میزان الی  91 مناطق سرد سیر و مرتفع:

 عقرب الی اخیر قوس 01:  مناطق گرمسیر و پست

 گندم نمیه زمستانی

 عقرب  01اول الی  مناطق سردسیر ومرتفع:

 قوس 01عقرب الی  01: مناطق گرمسیر و پست

 قوس 01عقرب الی  01گندم للمی: 

 کنترول گیاه هرزه: -4

هرنوع نبات که مغایرنبات گندم در مززرعزه رودزیزدش  زاازد گزیزاش هزر ش  

تعریف میگردد. گیاهان هر ش  ا نبات اصلی در گرفتن مواد غذای، آب و 

نور افتاب رقا ت مینماید و هم چنان  مینه را  رای راد و نموی امراض 

و حشرات مساعد میسا اد. قسمیکه گیاهان هر ش یک پزنزاگزاش امزراض و 

-  01حشرات میبااد. دانشمندان  راعت معتقد هستند که گزیزاهزان هزر ش 

 فیصد حاصل گندم را کاهش میدهند. 01

 گیاهان هرزه به دو طریقه گنترول میگردند. 

 توسط دست خیشاوش صورت میگیردکنترول  میخانیکی: 

 رای کنترول گزیزاهزان هزر ش ا  عزلزف کزش هزا کنترول کیمیاوی: 

استفادش میشود.  اید  خاطر داات که استفادش ا  عزلزف کزش هزا خز زرات 

جانبی  رای انسانها، حیوانات دارد.  ناَ استفادش ا  علزف کزش هزا آخزریزن  

 مقدمه:

گندم یکی ا  نباتات مهم غذای و ار ش مند در جزهزان مزیزبزاازد کزه  زنزام 

طالی سرخ نیز یاد میگردد. که اهمیت و ار ش آنزرا در حزیزات جزوامز  

% انزریی و کزالزوری مصزرز رو انزه 00 شری نمایان میسا د، تقر یاَ 

عالم  شریت ا  تغذیه گندم حاصل میشود. گندم  ر اساس ساختار جنتکزی، 

تعداد کر وم و مارفولوییکی  ه سه گروپ تقسزیزم مزیزگزردد، گزنزدم نزانزی      

 (bread wheatِ( گندم دیوریم ،)Durum( کندم ترتیکلزی ،)Triticale )

 که هر گروپ  ه دش ها نوع دیگر در جهان ظهور یافته است.

 :اهمیت اقتصادی 

جمله نباتات یکساله  ودش که در اکثریت مناطق دنیا کشت مزیزشزود   گندم ا 

و غذای درجه اول اکثر مردم جهان را تشکیل میدهد. سزاحزه کشزت گزنزدم 

 05فزیزصزد لزلزمزی و  55میلون هکتار است که ا  جمله  0.2درافغانستان 

متریک تزن  9.9تن و للمی  0.2فیصد آ ی میبااد. اوسط حاصل گندم آ ی 

راپور دادش ادش. گندم نسبت دااتن نشایسته و پروتین و امیزنزو اسزیزد هزای 

ضروری  ه مقدار کافی نسزبزت  زه سزایزر غزلزه جزات ا  اهزمزیزت خزا  

موجودیت امینواسید های مانند الیسین و گلوتین تنهزا در    رخوردار است.

دانه گندم وجود دارد کزه اهزمزیزت و ار ش غزذای گزنزدم را فزو  الزعزادش 

   رجسته ساخته است.

 

 عملیات زراعتی

 ماده ساختن زمین برای کشت:آ -1

در علم  راعت روش و طریقه های مختلف کشت وجود دارد که هزریزک 

نواقص و فواید خود را دارا میبااد اما  صورت عموم در  سیاری مناطق 

 جهان و افغانستان گندم  ه دو طریقه کشت میگردد.

این طریقه ا تدادی ترین روش کشت  ودش، تزخزم :  کشت پاشکی -الف

 ذری توسط دست در روی  مین پاش دادش میشود.  عداَ  وسلیه ماله کردن 

تخم  یر خاک میگردد، این طریقه کشت وقت گیر، طاقت فزرسزا و غزیزر 

موثر است که  یشتر در کشور های عقب ماندش مزانزنزد افزعزانسزتزان مزرو  

 است.

روش کشت خ ی در  راعت میکزانزیززش مزعزمزول :  کشت خطی  -ب

 01*    01 ودش که تخم  ذری توسط تخم پاش  ه عزمزق مزنزاسزب  وقز زارهزای 

سانتی متر  ذر گردیدش یکنواخت جوانه میزند که این طریق کشت مفید وموثزر 

رو  پزیزش ا   95  -2 ودش که درکشورهای پیشرفته مرو  میبااد.   ستر تخم 

کشت گندم آ یاری ادش و  مانی قلبه میگردد که  مین  یاد وتزر نزبزاازد  یزرا 

سبب سخت ادن خاک میگردد،  عداَ توسط آله چزو زی  مزیزن مزالزه گزردیزد تزا 

قلبه و ماله  رای تهیه یک  ستر خوب کافی  0الی 0کلوخ ها خوب میدش اوند، 

 است. 

 مقدار تخمریز:  -2

در علم  راعت تخمریز عبارت ا  مقدار و یا حجزم تزخزم یزک نزبزات در فزی 

واحد  مین میبااد، مقدار مناسب استعمال تخم در حاصل خیزی نبات موثر و 

رول عمدش را ایفا میکند. تخمریز  ه نوع نبات، نزوع خزاک، فزیزصزدی جزوانزه 

  دن، مقدار رطو ت خاک، مقصد تولید و طریقه کشت سفارش میشود.

مقدار مناسب تخمریز گندم در افغانستان  ه اساس نزتزایزه سزه سزال تزجزر زه و 

 االی مقادیرمختلف تخمریز  االی گندم  ه تفکیک نزوع  9015 - 9010تحقیق 

 و من قه ذیالَ سفارش میگردد. 

 kg/ha  911 - 11 : گندم زمستانی

 kg/ha 901 -991گندم نیمه زمستانی: 

  kg/ha 07 -07گندم للمی: 

 وقت مناسب کشت: -3

وقت کشت  االی راد و نموی گندم و هم چنان  االی حاصل خیزی نبات رول 

 ار  دارد. وقت  مناسب کشت  مانی است که ارایط اقلیمی  خصو  درجه  

درجه سانتی گزریزد  00-00حرارت  رای  نمو تخم مناسب  ااد. حرارت   ین 

مناسب  رای جرمنیشن و نموی تخم میبااد. گندم های  مستانی  رای تشزکزیزل 

( chilling periodخواه و  ارور ادن  زرای چزنزد رو   زه هزوای سزرد )

ضرورت دارد. ا  همین جهت گندم های  مستانی نسبت  ه گندم های  زهزاری 

در کمپاین خزانی وقت تر کشت میشوند. گندم در افغانستان  نزا زر مزوجزودیزت 

  ون های اقلمی متفاوت ا  من قه  ه من قه فر  میکند.

تجر ه و تحقیق  9015 -9010وقت مناسب کشت گندم  ه اساس نتایه سه سال 

تاریخ های مختلف   ذر االی حاصل  گندم  زه تزفزکزیزک نزوع و مزنز زقزه ذیزالَ 

 سفارش میگردد. 
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 کنترول کیمیاوی گیاهان هرزه در فارم داراالمان



 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

 ریاست تحقیقات تطبیقی و توافقی

معرفی عملیات اگرانومیکی 
 گندم 

 ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی، بادام  باغ، کابلآدرس : 

   www.aria.gov.af: ویب سایت

 دیپارتمنت تحقیقات اگرانومی تهیه کننده:

 کمیته نشراتی ریاست تحقیقات زراعتیتصحیح کننده: 

 تدا یر میبااد.

حشرات ا  قبیل ملخ ها، اپشک، مورچه سفید، مور لشزکزری حشرات: 

و کفشک نبات گندم را در مراحل مختلف نمو در مززرعزه مزورد حزمزلزه 

قرار میدهند. نوعیت خسارش ا  ناحیه حشزرات  زاالی کزمزیزت و کزیزفزیزت 

 محصول گندم متفاوت است.

نبات گندم دردوران حیات خزود  زه امزراض مزخزتزلزف کزه  امراض گندم:

عامل عمدش آن فنگس،  کریا، ویروس میباازد مصزاب مزیزگزردد. گزه ا  

جمله امراض فنگسی  یشتر گندم را مورد حمله قزرار مزیزدهزد. و  زاعز  

خسارش هنگفت  االی کمیت و کیفیت گندم میشود. امراض گندم عزبزارتزنزد 

 ا : اقسام سرخی، خاکسترک، اقسام سیاش قا  و غیرش میبااند. 

گندم  عد ا  رف  حاصل چند رو  در هوای آ اد گزذاازتزه  نگهداری گندم:

اود تا خوب خشک و  عداَ تریشر گردد. هم چنان دانه  گزنزدم چزنزد رو  

در هوای آ اد گذااته اود تا ا  مقدار رطو ت که در دانه مزوجزود اسزت 

فیصد رطو ت در محل ذخیزرش گزاش    90الی  91کاسته اود. گندم دارای  

سانتی متر  لند تر ا  س ح  مین کزه در آنزجزا هزوا  5 یشتر نبااد حدود 

جریان دااته  شاد  اید نگهداری گردد. محل نگهداری قبالَ  ا ادویه جزات 

 ضد عفونی گردد.

 استعمال کود کیمیاوی:  -5

کود کیمیاوی و عضوی در ا دیاد حاصل و کیفیزت گزنزدم رول عزمزدش و 

نقش اساسی دارد. گندم  رای تکمیل دوران حیات خود  ه غذا و عنزاصزر 

نزبزات مختلف ضرورت دارد که میزان استفادش و مصرز عناصر توسط 

متفاوت است . گندم  ه عناصر ا قبیل نایتزروجزن، فزاسزفزیزت و پزوتزاازیزم 

کلوراید  یشتر ضرورت دارد. مقدار مناسب کود کیمیاوی و استعمال آن 

در اوقات مناسب  دون تردید در ا دیزاد حزاصزل گزنزدم مزوثزر مزیزبزاازد. 

استعمال مقدار مناسب کود نایتروجن و فاسفیت  ه اساس نتایزه سزه سزال 

(  االی مقادیر مختلف  زه تزفزکزیزک نزوع 9015  -9010تجر ه و تحقیق )

  ذیالَ سفارش میگردد.

کلیوگرام در هزکزتزار سزفزارش  01و فاسفیت  911نایتروجن  گندم زمستانی:

  میشود. 

در هاتاتاار   kg08ناایاتارواف و یااسا ایات  kg08 گندم نمیه زمستانی:

 میباشد.

 آبیاری: -6

آب یتی از عوامل مهم وحیاتی برای نموی گندم میباشد. آب مورد نیاز گندم 

در مراحل مختلف نموی نبات تاٌمیف میگردد. که مقدار و دیعات آبیاری نظر 

به نوعیت خاک، دروه حرات و رطوبت نسبتی یرق میتند. گندم در دوراف 

 

  آبیاری توارب اگرانومی گندم

 12حیات خود در چند مرحله نموی به آب ضرورت بیشتر دارد. بناٌ آبیاری 

روز بعد از کشت برای انتشاف ریشه و پنچه زنی ناباات بسایاار ضاروری 

است. عالتاَ در مرحله تشتیل بندکها، وقت گل و تشتیل دانه مازرعاه گانادم 

 باید حتماَ آبیاری گردد.
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  نمایئ از گندم های زمستا نی و گندم نمیه زمستانی

 نمای از به پختگی رسیدن مزرعه گندم  در فارم تحقیقاتی شیشم باغ جالل آباد 


