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  پیشگفتار

در  ه گندماوسط مصرف سرانشود.  یمهم پنداشته م ك عنصری یئغذات یو مصئون ها خانواده یئغذا یگندم براافغانستان در

 و هه جنگدسه  عد ازب دهد.یل میتشكنفوس كشور را بطور اوسط  یب كالورذشتر از مناصفه جیب وه لو گرام بودیگ 160 سال

ر بدست یخآ یسال ها یطگندم  یو سطح حاصلده یش مجموعیرا در افزاای انكشاف قابل مالحظه  ین کشورا یمنازعات داخل

 یسال خشك و یرندگه باند نظر به نوسانات ساالیده وتولنتر بویئهمجوار پا یه با كشورهایحاصل گندم در مقاس اما،آورده است. 

تا  ه میشدواردات غله و آرد گندم ضرورت دید به كه حاصالت بلند بود، هنوز هم یدر سالها یتح. باشدیر میب پذیآسها 

ستان دان افغانند سرانه شهرویش نفوس ورشد عوایبا در نظرداشت افزاتقاضا نموده که این فراهم مصرف كننده گان را  یتقاضا

 است.ش یروبه افزا

به   ریوزارت زراعت آبیاری و مالدا ،در کشور د گندمیتول یدن به مرحله خودكفائیرسانکشاف سکتور گندم و بمنظور 

ن ی. استطرح و ترتیب نموده ا را ((WSDP برنامه ملی انکشاف سکتور گندم همکاری سازمان خوراکه و زراعت مللی متحد

دن ینظور رسبمگندم  ید كافیش تولیافزا یبراص منابع را در سطح ملی یازمانی وتخصس یمساعه، یطرح اولك یبه مفهوم سند 

 34کز در والیت گندم کار و بشکل غیر متمر 16که بشکل متمرکز در در نظر گرفته  2020الی آخر سال  یبه هدف خودكفائ

 والیت کشور تطبیق میگردد.

 یاط هیرترین محخشن ترین و ناگوا یكه دارایكشور ،در افغانستان د گندمیتول یچالش هازا مولفان، رهنمودن یب ایهنگام ترت

 یادیز یلیخ اتاختالف. اشتندد آگاهی ،مشابه میباشند مشکالت یدارا محدود یلیخ یاحتماال كشورها و است یكیژلوکایا -اگرو

مام ت یبرا یكینواحد تخ رهنمودك یب و آماده ساختن یتوجود دارد كه ترگر ید یبه دره انسبت ك دره یكوچك از  یم هایدر اقل

  ت دشوار است.ینها كشور

ن یندچ یط انستانات مختلف افغیدر مورد زرع گندم در والکه  را یقات علمیج تحقینتا مولفان ،ن مشكلیق آمدن بر ایبمنظور فا

 .است ع بكار بردهیه و بطورجامع و وسشتدر نظر دا ده استیطبع و نشر نگردقسمت اعظم آن هنوز و  هافتیدهه انجام 

 ری دیگر جاهاكه د را یتیریمد اتیعمل نیبهترهمچنان و متکی بوده ها لیتحل ج ویهمان نتابر رهنمودن ینهادات مندرج اشیپ

ور ندم در كشگ کشت تداوم اساسن افغانستان كه یدهاق یو مهارت ها اتم كه ابتكاریآرزومند .در نظر گرفته است ،شده یعمل

 موثر و سودمند یلیخحل  یبتوانند راه ها  تاباهم درآمیزند  رهنمودن یا یكیشنهادات تخنیپ با بعهده دارند یمتماد ونقر یرا ط

 ورند.از آن استفاده بعمل آ توصیه نموده و ت دارندسكون آندر  کهمناطق  یبرازرع گندم  یها مشکالترا در مورد 

 میرامان الدین حیدری

 داریمعین زراعت و مال
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 ضه گندم در افغانستانسناریو تولید و عر

داده  ل یور تشكات را در كشه جد غلیصد مجموع تولیف 70 گندمگردد. یغانستان زرع ماست كه در اف ین نبات غله ایگندم مهمتر

شمال  ،ین ساحات كشت گندم در مناطق شمالی. عمده ترگرددیزرع م یو آب یط للمیدر سراسر افغانستان در شرا است که

 باشد.یمتمركز م یو جنوب غرب ی، غربیشرق

 والیات افغانستان .1شكل 

 

  گندم دیتول

ن در آصد یف 25كه یدرحالافغانستان قرار داشت،  یگندم در مناطق شمالتحت بذر ساحه صد مجموع یف 33، 2012درسال  

د یلحسب توبر. (2)شكل واقع بود یصد آن در مناطق جنوب غربیف 9و  یصد آن در مناطق غربیف 14، یشرقمناطق شمال 

 11 یكه مناطق جنوب غربیحالصد، در یف 24 یصد، مناطق شمال شرقیف 28 یمناطق شمال، 2012گندم در سال  یمجموع

 (.3نمودند )شكل  ید میصد گندم را تولیف 10 یصد و مناطق غربیف

 2012نظر به منطقه در سال گندم کشت . ساحه 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMIO, 2012 منبع:   
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 2012سال  ،د گندم نظر به منطقهی. تول3شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMIO, 2012منبع:  

مناطق ردبه تعقیب آن  و هكتار یف تن 2.97 یعنی ن حدیدر بلند تر یدر مناطق جنوب 2012درسال  گندم حاصلخیزی اوسط

 با یناطق مركزم ی بالترتیب:بآد كننده گان گندم یان تولیدرم حاصلخیزیسطح  هكتار قرار داشت. یتن ف 2.96د یبا تول یمركز

سطح  شت.ب آن قرار دایبه تعق هكتار یتن ف 3.3 یدیبا سطح تول یمناطق شمال شرق ود وبلند ترین ب هكتار یتن ف 3.43

م یو ن یناطق جنوبمدر  یآبد گندم یك سوم حصه تولیكمتر از  بایتقر د آنیتولو  هدبو نیدر همه مناطق پائ یللم مگند حاصلخیزی

 كه مناطقیطور ،استدر زون شمال متمركز  آعمدت یدم آبساحات گن .(4تشکیل میداد )شكل   یدرمناطق شمالرا  یندم آبگد یتول

 .دهدیل میا تشكر یگندم آب دیتول صد مجموع ساحاتیف 29.5 یصد ومناطق شمال شرقیف 45.9 یشمال

  2012سال  ،غانستان نظر به مناطقصل گندم در اف. حا4شكل 
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  SMIO, 2012منبع:  

در آن د گندم یتولاگرچه  قرار داشت. ون هكتاریمل 2.5ون و یمل 2ن یب  2012-2000 یدر سال هارع گندم ساحه زافغانستان در

 بوده است. ینه اوضاع جوالساقابل مالحظه در تغیرات از نوسانات  یناش شیافزااین  ، آماافتیمش یبه سرعت افزا زمان

 یتجمع برف در فصل زمستان بشكل سرسام آور مچنانو ه پخش انه ویسال یسطح بارندگدر كاهش بخصوص یمرات موسیتغ

ملیون تن  4.08قدار طور اوسط ساالنه م 2012و  2005 ین سال هایب افغانستان. ه استودگذاربآثر ید مناطق للمیتول یباال

 تولید 2005در سال  یعنیاست،  از حد اوسط باال رفتهد ساالنه یتول روند كه شودین سال میچندنمود. یم یمحصول را جمع آور

 5.05و  2010ون تن در سال یمل 4.53، 2009ون تن در سال یمل 5.12، 2007ون تن در سال یمل 4.48ون تن، یمل 4.26

 (.5بوده است )شكل  2012ون تن در سال یمل
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 0.72از  اوسط حاصالت .بوده است موجودنیز پذیریریتغش بوده، مگر یبه افزا د گندم رویسال گذشته حاصالت تول 12 یط

تن  2قعه ش متویافزا ،5شكل در یخط میالن. افتیش یافزا 2012هكتار در سال  یتن ف 1.99به  2000هكتار در سال  یتن ف

 دهد.یرا نشان مهكتار  یف

 دهدیل میكتش یصد آنرا كشت آبیف 45 یو متباق یكشت للم را گندم صد ساحات زرعیف 55 یعنیشتر از نصف یبدر افغانستان 

 وجود یدیولدر ساحات ت ساالنه ای قابل مالحظه نوسانات ولی از اثر مقدار و موقع بارندگی،(. 2011ش، )شرما و همكاران

ا ر یو ساحات كشت للم (یصد كشت مجموعیف 51.8)ون هكتار یمل 1.16 را ی، ساحات كشت آب2011در سال  داشته است.

 (.5داد )شكل یل میتشك (صدیف 48.2 )ون هكتاریمل 1.08

 2012 -2000 ید گندم در افغانستان در سال های. تول5شكل 
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 .FAOSTAT and SMIO, 2012منبع: 

 یخشكسال كم و یزش بارندگیر که  یدر سال ها اما ،است یشتر از دوچند گندم للمیب ی، حاصالت گندم آبیداك سال عیدر 

ر ساحات د كهآن  حالهكتار بوده  یتن ف 2.97 یوسط حاصل گندم آبا، 2012باشد. در سال یبزرگتر م یلین تفاوت خیااست 

هكتار در  یف تن 3منجر به حاصل  هسال 5 حاصلتمایل کوتاه تر ك ی (.6هكتار گزارش داده شده است )شكل  یتن ف 1.18 یللم

  .دیخواهد گرد یساحات آب

  2012-2004 یسال ها یدر افغانستان ط یوللم ی. ساحات و حاصل گندم آب6شكل 
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 FAOSTAT and SMIO, 2012منبع: 

ش یا افزارت شان حاصال مینمایند،استفاده  یدیاصالح شده گندم را انتخاب نموده و از عوامل مناسب تول یها یتین كه ورایدهاق

ت ین در والیافته است، دهاقیانجام  2012ت افغانستان در سال یوالبه سطح فارم ها كه در هفت  یك سرویده اند. در یبخش

ند گرفته اصل حاهكتار  یتن گندم ف 3.07ان یت بامیشان بدست آورده و وال یهكتار از ساحات كشت آب یف تن گندم 3.76 هرات

 (. 7)شكل 

 2012سال  ،ات انتخاب شدهیاصالت گندم به سطح مزرعه در وال. ح7شكل 

 

FAO, 2013 نبع: م    

 بود. هكتار یتن ف 2.85شده  یدر ساحات سرو یحاصالت گندم آب یمجموعاوسط ، 2013م مزرعه در سال یتنظ یك سرویدر 

هكتار  یتن ف 1.1و به تعقیب آن هكتار  یتن ف 1.15بمقدار  ت ننگرهاریوالدر  یحاصل بلند گندم للم ،واصله اتگزارش قرار

 (.(FAO, 2013بود هكتار  یتن ف 0.93ات یدر تمام وال یللم اوسط حاصل گندم. بودت هرات یدر وال

 یراب رد گندمآمصرف كننده گان گندم و  یورده ساختن تقاضاآافغانستان در بر افزایش تولیدات گندم،موفقیت ها در باوجود 

 یالش هاچ از اثر گندم یدات داخلیكه تول یان عرضه  و تقاضا در سال هایتفاوت منموده است.  یاد احساس كمبودیمدت ز

و  یابدافزایش م نفوس یکههنگام ،همچنانابد. یش میافزا یبشكل سرسام آور ،گرددیمتضرر م یط نامساعد اوضاع جویشرا

تهیه رای بمذکور  تولیدات داخلی گندم در برابرافزایش تقاضا های ،گرددیشتر مید سرانه بیشهرها و رشد عوا در نفوس كهیزمان

  .واندگندم همسری کرده نمیت

 یاضاث تقیبحگندم  یبرا یداخل ضرورت یومالدار یاریات، وزرات زراعت، آبه جغل تیماركساالنه توازن  یابیارزدر 

جمع  یها یابیج ارزینتا 8شكل  .نموده است ینیش بیپرا  یدات داخلیكمبودات در تولعات و ی، ضایغذا، تخم بذر یمجموع

ر یغ ها یخشكساللل ه عبود كه حاصالت گندم ب یسال، 2011سال  دهد.ینشان م 2012 یال 2005 یسال ها یشده را برا یآور

ه ببخاطر حاصالت خوب گندم  اتدكمبو 2012و سپس در سال  دیرسمی ون تنیمل 1.79ت به داكمبو و هقناعت بخش بود

    افت.یكاهش تن  386000
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  2012 – 2005 یسال ها یضرورت به گندم در افغانستان طتولید گندم و. 8شكل 

 

 ن سالیچندطی در یو مالدار یاریوزارت زراعت، آبمحاسبه منبع: 

ندم شانرا ك قسمت كم حاصالت گین یرسد. دهاقیث غذا به مصرف میمنح (صدیف 80با یتقر)گندم  یدات داخلیقسمت اعظم تول

 مثل رفع حاصل بعد از یت هایان فعالیآن در جر یرار داده و متباقمورد استفاده ق یث تخم بذریشود بحیصد میف 6با یكه تقر

 (.9گردد )شكل یع میره و حمل ونقل ضای، ذخیپاك كار

  2012 -2008 یسال ها یگندم در افغانستان ط یدات داخلی. مصرف تول9شكل 

0

1000

2000

3000

4000

5000

2008 2009 2010 2011 2012

Food Seed Loss
('000 tonnes)

Year

 

ن به یدهاق یرسد، مگر قسمت اعظم آن توسط خانواده ها یمت به فروش یدر مارك ید شده داخلیك بخش كوچك گندم تولی

دمات به ا مبادله اجناس و خیو  درصورت شراکت به مالك زمینپرداخت قرضه  بازا ین یزم هرامقاصد مانند، پرداخت اج

كند. یم سسگندم را پرو یدات داخلیصد تولیف 90شتر از یب یكوچك محل یاب های(. آس2011رسد )چابات و تاندل،  یمصرف م

فا یاا رلی مهمی نقش خیگردد، یغالت م یحمل و نقل مانع انتقال داخلنبود امکانات كه یئ، جایاب ها در مناطق روستائین آسیا

 (. 2013ز،ید)جالل و الباننكنیم

 عرضه گندم

سه  یتان طغانسساالنه گندم در اف یعرضه مجموع(، (USDAبراساس تخمین اداره انكشاف بین المللی ایاالت متحده امریكا 

  (.1)جدول  ه استمطابقت داشتبا تقاضا سال گذشته 
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  2012/2013 -2010/2011 یسال ها اوسط ،)هزارتن(گندم در افغانستان ی. عرضه و تقاضا1جدول

 2012/2013 2011/2012 2010/2011 فقره/جز

 70 70 70 ییابتدا ذخایر

 4150 2500 3700 دیتول

 1900 2200 2000 واردات اوسط سال

 1900 2200 2000 واردات كل سال

ساالنه از  یواردات مجموع

 كایاالت متحده امریا
38 14 0 

 6120 4770 5770 یعرضه مجموع

 620 200 300 مابقیو  یوانیح یغذا

 5420 4500 5400 غذائی داخلیمصارف 

 6040 4700 5700 یمصارف مجموع

  USDA عتیزرا یخدمات خارج ،PDS یگاه اطالعاتیپامنبع: 

 یازب یمحل یات هیدر مارك افیر گندم و آرد به اندازه كیمقادحفظ و  ید داخلیتول اتكمبودجبران را در  یتجارت نقش بارز

تان قزاقستان و پاكسگردد. یوارد م هارون مرزیاز ب یر رسمیو غ یبشكل رسم یخصوص انگندم توسط تجاركرده است. 

 دهند.یل میكتشواردات افغانستان را  یها یازمندیصد نیف 63وده كه هر دو در حدود ن فراهم كننده گان آرد گندم بیمهمتر

 نیمآات آرد خود را تیضرور قزاقستان ، مخصوصآ ازیمركز یایآس یت هایجمهور زا مناطق شمال كشور یت هایمارك

 كیاوقات  یضولت افغانستان بعد. ندمتکی میباشپاكستان  از موادبیشتر برعرضه مناطق جنوب وشرق  یهات یمارك ند.ینمایم

 یئغذا یكمك ها كجا بایآنرا نموده و یداریقناعت بخش باشد خر كه حاصالت گندم یدر سال هان یمقدار محدود گندم را از دهاق

استفاده  عاجلات یرفع ضرور جهت یره احتمالیث ذخیحبو کرده رهیات ذخه جغل كیژیتراتاس ریدر ذخاامداد رسان  یكشورها

 .آورد یبعمل م

ون تن یلیم 2.5ون و یلیم 2ن یب 2012/2013 -2009/2010واردات گندم درافغانستان طی سالها  نشان میدهد، 8كه شكل یطور

 .در تغیر و تحول بوده است

  2012/2013 – 2005/2006 یسال ها ی. واردات گندم در افغانستان ط10شكل 
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USDA Foreign Agricultural Service PDS database:منبع   

خود با صادرات ك منبع یاگر  یعنیم داشته یارتباط مستق، واردات گندم از پاكستان و قزاقستان یافغان انبه اساس اظهارات تجار

سطح ك یاند تویمن امریا(. 2013نز، یند )جالل و البیاكمال نما واردات خود را گرینبع دم ازند نتوایم انداشته باشد، تجارمشكل 
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گندم،  ید داخلیرات بزرگ در تولی. با وجود تغدین نمایمآتافغانستان در یشهر یت هایماركنسبـتآ خوب همبستگی را میان 

 (. (RASTA, 2012 پاسخگو میباشند جات غلهعرضه  ین مقدار كافیمآت در جهت یخصوص یت هایمارك

 دشونزرع می در افغانستان کهانواع گندم 

 گردد.یزرع م التر از سطح بحراب متر 3500تا  300 از ات،ازلحاظ ارتفاعگوناگون و متمایز  یراضا در نستانگندم در افغا

 یاریوع اختنگندم فیصد ساحه کشت و یا بیشترآنرا زرع  80دهد. یل میافغانستان تشكرا درگندم زرع اعظم قسمت  كشت خزانی

ّ(facultative )ان از لحاظ افغانست رد.یگیصد مجموع ساحه كشت گندم را دربر میف 20 یخزان یانواع گندم هاه ودکر حتواا

لوف در یواو یروس عالم كهیو طور بوده یتكیجن شتر انواعیتنوع ب یكشور افغانستان داراباشد. یم یگندم غن یتكیتنوع منابع جن

( b wheatclu ) یبوم زلگاهمنو ( L Triticum aestivum. عادی)گندم  ادگاهزانه یم یاینموده مناطق آساظهار  1941سال 

 ده است. ش پیداز ی( نAegilops( یانواع مختلف گندم وحشباشد. ی( م HostTriticum compactum(گندم كلب 

 :گرددین در افغانستان زرع میتوسط دهاققسمیكه در پائین نشان داده شده است سه نوع گندم 

  LTriticum compactum L,  Triticum aestivumوticum durumTri   

 آنهان یهمترن و میمروجتر. نیست عادیر یكدام امر غ ینادهقواحد  همزرعیک ب هر سه نوع گندم فوق الذكر در یافت تركیدر

تصاویر  .گرددیدر ساحات كمتر بذر مورم یگندم كلب و دهمچنان  بوده و (Triticum aestivum ( نان گندمعبارت از نوع 

  شده است:هر سه نوع در ذیل نشان داده 

 

 

 

 

 

Triticum aestivum L.                   Triticum durum                                   Triticum compactum  

 جواننبات  ،یینمو خصوصیات مبنایرب. دناوده میتشك یكتفازیکدیگرنبات گندم ها اساس آنردارد كه ب وجود اوصاف ك تعدادی

 متوسط خوا بیده،مه ی، نوا بیدهخ گردد:یم میدسته تقس پنچبه ( جاد بندهایقبل از ا امالرها یل تیان تشكیدر جرظهور آن ) گندم

  ییعادت نمو نیمه بهاری و نیمه زمستانیكه گندم یداشته، در حال وا بیدهخ ییعادت نمو ی. گندم خزانو نیمه عمودی یعمود

 میباشند یعمود ییعادت نمودارای ندم بطور عموم گ یبهار یها یتیوراده دارد. یوابمه خیده و نوابیخ

 

م یروپ تقسبه پنج گنبات گندم  اندازه گیری میشود(، 9تا  1خوشه كه به مقیاس راکم )سنجش بصری ت خوشه راکماز لحاظ ت

 (. (IPGRI, 1985از منبع . ار متراكمیبسو متوسط، متراكم فاصله زیاد، فاصله ، فاصله بسیار زیاد :گردد كه عبارت اند ازیم
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 خوشه  راکمگندم از لحاظ ت ی. طبقه بند11شكل 

 

 

 

 

 

 

به دو  آرنگ سرخ آن بعدکه و سرخ.  رنگ عنبرید، یسف :گرددیم میگندم به سه گروپ عمده تقس بذری، به اساس رنگ تخم

 دهند.یح میرا ترج عنبرید و یسف یفغان رنگ هان اید. دهاقشویسم میك و سرخ روشن تقیگروپ سرخ تار

 یانزمستو  رنگ سرخ سخت یبهار ،نرم سفید رنگ یخزان، رنگ سرخنرم  یخزانانواع به ( تكسچربافت )به اساس گندم 

ساختن  یباشد. گندم نرم برایمناسب م یپختن نان و چپات یبرا( (T. aestivumگردد. گندم سخت یم میتقس رنگ سخت سرخ

 (. 2013ند )سنگ، میباشناسب م یساختن مكرون ی( برا(T. durumو گندم سخت ت یبسكو

 یوضعیت ظاهراساس ربو بزرگ  یلیكوچك، متوسط، بزرگ و خ تقسیم میشود: به چهار گروپبذری از لحاظ جسامت تخم 

(، 3متورم )چاق یا یعنیل یذ یابه گروپ ه م، گندگرددیاندازه م 9-1اس یبه مق آنهم كهخشك بعد از رفع حاصل بذری تخم 

 گردد.یم میتقس( 7( و چملك )5متوسط )

 یا ه دارسوغكوتاه سوغه،  یا یسوغه دار در قسمت فوقان: بدون سوغه، یها یگندم به كتگور ،ت سوغه هایبه اساس موجود

 ده اند. یم گردیبرجسته تقس یسوغه ها یدارا

 ت سوغه هایگندم به اساس موجود ی. طبقه بند12كل ش

 

 

 

 

 

 

 

 سمت فوقانی، كوتاه سوغه، سوغه داراز چپ به راست: بدون سوغه، سوغه دار در ق

 گندم کشتمراحل 

هنمود رن در ای درا دربر میگیر رهیذخ یالدانه  یجمع آور تا گندم از وقت بذر در مزرعه ینمو یت ها كه برایفعال سلسله ای

میكی لیات اگرونوه عمآگاه باشید تا اینکنبات گندم  ییمراحل نموازد یست كه شما باینمهم ا. تقسیم شده استمرحله ازده یبه 

انجام سر  ول نباتات نورماه منجر به نمو و انكشاف د كیازعوامل تولتوانسته و  قیو تطب پالنمدیریت نبات را قبل و بعد از بذر 

 (.1980ز، یدهد )وینشان منبات گندم را  یل مراحل نموی. اشكال ذردیصورت گاستفاده موثر  ،گرددیباعث حاصل بلند غله م
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 گنددم ینبد یینمومراحل 

                                  
یجوانه زن یلر اولیل تیمرحله تشك مرحله سه برگه مرحله  لریت سه لیمرحله تشك        رها لیل تیمرحله ختم تشك           

 

 

 

 

 

 

 ساقه شدن لیطو

                          
 یل بند اولیشكت                  برگ نهایی قابل دید       قابل دید   ییبرگ نها زبانک                بلند ساقهم یتقس             
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 ل خوشه و گلیتشك

 

                                    
 حصه خوشه 4بر 3ر هوظ                 ل خوشه مكمل  یتشك                                           ل گلیتشك                         

 

 

 

 دانهل یتشك

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

                  تخم                 یمرحله پختگ 

 رحله شیره گی تخمم          مرحله پختگی                                                                                      
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 نبات خوب گندم

 با مواد ناخواستهتخم های بذری مخلوط 

 تخم خوب

 تیفیبا كبذری   یتخم ها صیتشخ: 1مرحله 

 چیست؟ تیبا كف بذری تخم یا ویژه گی های مشخصات

  باشد:یل میمشخصات ذ یت دارایفیبا ك یبذر یها تخم

 بلنددهی حاصل             

     خالص و پاك                                

 از حشرات و امراض  یعار                         

 شابه مسایز و  (جسامت) چاق                                    

 فیصد 85 یجوانه زن قدرتحد اقل  یدارا 

 مقاومت د رمقابل فشار های زنده و غیر زنده       

 چیست؟ت یفیبا ك یبذر یتخم هااستفاده ازد یفوا

 دهد.یل میت را تشكیفیبا كگندم  نباتیک  یعنصر اساس یبذر یتخم ها

 :ستل اید ذیفوا یات داریفیبا ك بذری یتخم ها

 ز یتخمر ترمقدار كم                            

 یبلند جوانه زن یصدیف                                    

  نبات  یکسان قامتكاهش بذر مجدد و              

 اهان یبا گ بهترت رقابت یقابل زود هنگام وو  یقو ینمو

                               هرزه 

 اومت در مقابل امراض و حشراتمق                         

  یتخم بذر یپاك كار

شكسته، كوچك و  یتخم ها :مانند یر ضروریمواد غبر طرف نمودن عبارت از  یبذر یها تخم یپاك كار یهدف عمده و اساس

و  دیر مواد زایكم رنگ و سا یم هاتخها،  یتیر ورایسا یهرزه، تخم ها هانه ایگ یض، تخم هاامرامبتال به  یچملك، تخم ها

  باشد.یم اضافی
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 پاك كاری تخم توسط دست

 د:شده میتوان یل پاك كاریذ یتودهایبا استفاده از م یتخم ها بذر 

 باتات ن برایختلف م یها اندازه جالی ها به ید و داراکننیاد میغربال آنرا بنام  پاك كه مردم محل تخم یک فاده ازاست

 باشد. یممختلف 

 یمحل یبا استفاده از چجها .دستتوسط  یپاك كار  

 

 

  یجوانه زنش یآزماانجام 

 .صورت گیردد یبا ، آزمایش جوانه زنی یك هفته قبل از زرع تخمت خوب تخمیفینان از كیاطممنظورب

  یش جوانه زنیآزما یرجامه تخم براتخم از با شتك میانتخاب . 

  ،ه مورد از نمون کهمودن تخم های شکسته( )دور ن تخمدانه  100استفاده از جهت آزمایش جوانه زنی

 .باشدانتخاب شده  ینظر بشكل تصادف

  یعدباز سفارشات ای مجموعه ب یش تخم و تعقیآزما یمرطوب برا بوچیا ی یك ظرف گلیاستفاده از. 

  یف گلوظر روش استفاده از

ك طبقه خاك ید: تخم ها را با ینما كشتبا یک فشار آرام دانه تخم را در خاك  100پر نموده و  ظرف را از خاك مرطوب

 ش از حدیرطوبت ب د.یالوه نكنعاد آب را هم در ظرف ید و همچنان مقدار زیق كشت نكنیعم یلیتخم را خد. یمرطوب بپوشان

  كند.یم یریجلوگتخم  یجوانه زن زانیم ازخاك در

 

 تاریاستفاده از بوجی تود یم

. ور ساخته تا مرطوب گرددآپارچه را در آب غوطه د. یكهنه قطع كن تاریبوجی از ك فت یل شكل را به اندازه یپارچه مستطك ی

كه در یطور ده و محکم بسته کنید،چانیپآهسته  ن قرار داده و سپس آن رایمع هایمرطوب به قطار پارچه یدانه تخم را باال 100
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رچه، پاد. در صورت خشك شدن ینمائ یه دار نگهداریسامصئون و  یك جایشكل نشان داده شده است. تخم زرع شده را در 

 د.یكن یپاش آنرا آب

زان یاگر م د.یمحاسبه كن ند،شه و ساقه نموده اید ریرا كه تولجوانه زده  یتخم ها یصدیفش، یبعد از انجام آزما روز هفت الی ده

 یجوانه زن یصدیاگر ف .دیورز سفارش شده استفاده بعمل آیشتر باشد در آنصورت از مقدار تخمریا بیصد یف 85 یجوانه زن

 استعمال شود. یگرام تخم اضاف 500-250،یجوانه زن یصدیاز فك یهر كاهش بر در برا ،دكمتر باش

 با ادویه یمعامله تخم بذر

 قاقه ایسو دهیپوشقاق اه یسمانند  موجود است، تخم و خاكکه دراز امراض  یریبمنظور جلوگقبل از كشت، ست كه ینمهم ا

و آمار  قامار ردد.معامله گکشها ̛، تخم ها با قارچ دنشویت گندم و جو در افغانستان مهش قابل مالحظه حاصالكه باعث كا برهنه

اصل د كاهش حصیف 30باعث  قاق برهنهه ایس ،بلند از سطح بحر اتارتفاع یدر ساحات دارا كه دهدیمنشان افته یانجام  یسرو

 صدیف 12 – 10و  یسالم و قو یجوانه ها صد در تعدادیف 22 - 20 شیافزا ات با ادویه  ج یمعامله تخم بذرد یفوا. گرددیگندم م

  .نشان میدهد در حاصالت را

 :دیب كنیر را تعقیطرزالعمل ز کشها با قارچ یانجام معامله تخم بذر یبرا

 یدر فگرام  2-1 مقدارب است،ك یستمیك قارچ كش سیكه  200تاوكس یرا با و یتخم بذر: پودر خشك روش 

با تخم  هاكسان قارچ كشیمخلوط  یبرا د.کنیمخلوط  ،دشویتن تخم م یلوگرام درفیگ 2-1لوگرام تخم كه معادل یك

مقدار مورد ضرورت تخم و قارچ كش را در  د.کنیگردد استفاده یكه در شكل مشاهده مدستگاه ارزان  كیاز  ها

تخم و قارچ  ،دستگاهیک ن یچناین ت یموجود. در عدم شودین مرتبه به قوت چرخ داده میخته و چندین دستگاه ریا

ن ید و چندیا ظرف را محكم ببندیطه و یسر خر ده وشختانده یر یكیطه پالستیخرا یو  یمیظرف المونك یكش در 

به سطح تخم ها  هاقارچ كشیکسان  یاز صورت چسپندگ لهین وسید. بدیتكان ده تو شد با قوت مرتبه آن را

 شود. ینان حاصل میاطم

 آبعد. ب گرددیتاوكس سفارش شده ترتیو یاردآب مورد ضرورت و مق ق با استفاده ازیك محلول رقیع: یام روش 

هر بمنظور پوشش یكسان تخم، در .دشوكسان آماده یك محلول یداده شود تا  شورمانده خوب یدر آب باقن محلول یا

 د.بعمل آیاستفاده ملی لیتر این محلول  300از  تخم لوگرامیك 100

 یو خاكز یر امراض تخمزیو سا دهیاه قاق پوشیع بوده كه بمنظور كنترول سیك قارچ كش مای: عبارت از FF 200وكس تایو

 ده است.ین گردییلوگرام تخم تعیك 100 یتر در فیل یمل 300مقدار استعمال آن  رود.ینبات گندم و جو بكار م
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  چیست؟ گندم یت تخم بذریفیحد اقل ك یارهایمع

 :ل باشدیف ذاوصا ید دارایكه بامفهوم است  نیگندم به اتخمهای اصالح برای کیفیت رفته شده یپذقل حد ا یارهایمع

 تخم.  نصف با در نظر داشتصد یف 99-98 یتكیجنبودن حد اقل  خالص 

 .یصد جوانه زنیف 85حداقل  

 از حشرات زنده. یعار 

 ام.رلوگیك یاه گان هرزه در فیگ یتخم ها دانه 10-5ت حد اكثر یموجود 

 صد نباشد.یف 2شتر از یب یمواد اضاف 

 صد تجاوز نكند.یف 12رطوبت تخم از  یصدیف 

  یتی: انتخاب ورا2مرحله 

، ته شده باشددر صورتیكه سایرعوامل تولیدی یكسان در نظر گرفد. شوین مییتعآن  یتكیتوسط ساختار جن بذری تخمیک ت یفیك

واص مختلف خها از لحاظ  یتیورا. ان آوردیمب ك تفاوت بزرگ رایحاصل  اند در سطحتویمبه تنهائی  مناسب یتیوراانتخاب 

 شما ساحه كشت یكیكالوژیا -ط اگرویمح یبرامشخصات  كه كدامرد یصورت گ یابیارز باید لهین وسیبد ده ووبمتفاوت هم از 

 د.وشپنداشته میمهم  یلیخ

غله  ییحاصل نها ست.آن یقدرت حاصلده ،داردیول من توجه را به خود مبذیشتریت كه بیخوب، خاص یتیك ورایانتخاب در

چه و  در خوشه هدانك خوشه، تعداد ینبات، تعداد خوشه چه در ك ی، تعداد خوشه در هالری، تعداد تدر مزرعه توسط تعداد نبات

 گردد. ین مییتع دانهوزن 

بندان، خیمانند  یطیحط نامساعد میو شرا حشرات از مقاومت در مقابل امراض،است  عبارتمورد نظر ات مهم یر خصوصیسا

 ،یوخزان یكشت بهار یها برا یتیوران ییتعزمان تصمیم گیری در مورد در  تواند.یبوده منمک و خشک سالی حرارت ، سرما

 . ودشمیمحسوب یك موضوع مهم محل در  خاص یزراعت یستم هایو توافق با سعادت نمویی یا نوعیت موسمی 

د كه باشیم یزمستاننوع  یها یتیراو خابن انتیبهتر باشد، یطوالن یها و زمستان ید برف بارسطح بلن که دارائیدر مناطق 

م یمال یتان هازمس یدارا كه مناسب است یمناطق یبرانیمه زمستانی و نیمه بهاری  وعن یها یتیام خزان زرع گردد. ورایدر ا

 قتاصل آن وده و رفع حید گردیع بهار مستفیاز نمو سرها  یتین ورایا رد.یگیآواخر خزان صورت مدر  بوده و كشت در آنجا

زرع  هاربدر  ،دنل گل نداریتشك یبراكدام ضرورتی ن یئدرجات حرارت پاكه به  ینوع بهار یها یتیابد. ورایصورت مر ت

  ابد.یخزان انجام مام یده و رفع حاصل آنها در ایگرد

نند لمللی ماابین  همکاران با همكاری ریاست تحقیقات زراعتی كه نشان میدهداصالح شده گندم را  یها یتی، لست ورا2جدول 

FAO، CIMMYT،ICARDA  و FCOMAIL مختلف اگرو یزون ها در کشت ین سو برایبد1990  یسال ها از-

د اکولتاتیف هستنباوجودیکه ف 96و گل  94، پامیر 02 صلحها  یتین ورایاز جمله ا. استده یگرد یافغانستان معرف یكیكالوژیا

نیمه بهاری و نیمه  یها یتیورا 09-و مقاوم  09-كوشان  ،09-، بغالن 96-، روشن 96 – رنا  اما نوع زمستانی میباشند.

 3- یو للم 2 – ی، للم1 – ی، للم96-مه ی، دا96- یاست.  غور یبهار متباقی یها یتیند. وراشامیب زمستانی )فاکولتا تیف(

ش حاصل را یصد افزایف 50اصالح شده در مجموع  یها یتین ورایااستفاده از  شود.یمناسب پنداشته م یزرع مناطق للم یبرا

 نشان داده است.  یمحل یها یتینظر به ورا
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 ات آنهایو خصوصسفارش شده اصالح شده  گندم یها یتی. ورا2جدول 

نبات  قداوسط  یتیورا

 متر( ی)سانت

طول فصل 

 یینمو

 1000وزن 

دانه تخم 

 )گرام(

اوسط حاصل 

 هكتار( ی)تن ف

 مقاومت مقابل امراض

ا یكوز 

 92 -بختاور

برگ: مقاوم                        یسرخ 5.5 36 176-284 86

   زرد : نسبتا مقاوم                  یسرخ

اس ی) مق 3: )نمبر( برگ رنگ پریده گی

0-9) 

سبتا ن -0زرد:  یبرگ و سرخ یسرخ 5.78 45 287-181 98 96 -گل 

 مقاوم

 زرد برگ و ساقه: مقاوم یسرخ 5.36 36 281-195 99 96 -خار ت

                 مقاوم       -0زرد:  یسرخ 5.55 35 286-191 94 96 -روشن 

                               3برگ:  یا رنگ پریده گی  بالچ

  ده: مقاوم         یاه قاق برهنه و پوشیس

                  مقاوم       -0زرد:  یسرخ 5.02 39 269-199 95 96 -رنا  

 برگ: نسبتا حساس یسرخ

 - یغور

96 

 زرد برگ و ساقه: مقاوم یسرخ 1.38 45 175-113 قد بلند

 زرد برگ و ساقه: مقاوم یسرخ 1.25 37 175-113 قد بلند 96 -مه یدا

      مقاوم       -زرد: نسبتا مقاوم  یسرخ 5.8 39 267-185 100 99 -آمو 

 سبتا مقاومن -0برگ:  یسرخ

      مقاوم       -زرد: نسبتا مقاوم  یسزخ 5.4 39 291-182 96 99 -هرات 

 سبتا مقاوم ن -برگ:  یسرخ

      مقاوم       -زرد: نسبتا مقاوم  یسرخ 5.6 39 206-175 94  99-مزار 

 سبتا مقاومن -0برگ:  یسرخ

                                0ساقه:  یسرخ 5.6 42 156 97 1 - یللم

 زرد: نسبتا مقاوم یسرخ

  0زرد ساقه:  یسرخ 5.8 32 153 83 2 - یللم

     زرد: مقاوم                         یسرخ 5.1 40 153 78 3 - یللم

 0ساقه:  یسرخ

 زرد برگ و ساقه: مقاوم یسرخ 5.7 40 - متوسط 02 -صلح 

 -انقالب 

91 

 زرد برگ و ساقه: مقاوم یسرخ 4.4 44 135-125 متوسط

 زرد: حساس یسرخ 4.9 43 - 87 97 -ام اچ 

و یدبل یب یپ

- 154 

 : مقاوم یتمام انواع سرخ 4.6 44 145 متوسط

 –داراالمان 

07 

 زرد: مقاوم یسرخ 4 43 215 94

 زرد: مقاوم یسرخ 5.3 48 214 95 07 -انا یآر

 –درخشان 

08 

 ومزرد: مقا یسرخ 5 39 - متوسط

 –شم باغ یش

08 

 زرد: مقاوم یسرخ 5.4 43 - متوسط

نمبر  یچنت

1 

 Ug99ساقه: مقاوم در مقابل  یسرخ 4 40 132 100
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 Ug99ساقه: مقاوم در مقابل  یسرخ 4.5 44 144 95 09 -بغالن 

 -كوشان 

09 

 Ug99ساقه: مقاوم در مقابل  یسرخ 6.8 54 130 110

 Ug99: مقاوم در مقابل ساقه یسرخ 5.9 40 142 95 09 -مقاوم 

  

 وقت بذر :3مرحله 

اگر . ستا یاتینقش حیک  یادار بذروقت مناسب  ،دیكنیبذر انتخاب م كه شما جهت یتیهر وراازشت حاصل بلند ابرد برای

ر د و هداد تاز دسرا  یمناسب جوط یشرا ینبات یاحتمال دارد كه مراحل نمو ،دیكنیا ناوقت زرع میار وقت یشما تخم را بس

ر دباید  مناسب اوقات بذرن ییتع در شما را كه یتیورا هرمهم ت یخاصدو  ود.شحاصالت نبات وارد  یباال یرات منفیجه تاثینت

 یزیشن()ورناال ن حرارتیئو ضرورت انكشاف نبات در درجات پا تعداد روز برای پخته شدنعبارت از  ،دینظر داشته باش

  .باشدیم

رد سدرجات حرارت  ك مدت مشخص دری یبرا یقرار دادن نبات كشت خزانعبارت از  ما()نیازمندی به سر ورناالیزیشن

ار یسمختلف ب یها یتیورا در درجات سرد برای انكشاف نبات عیتسر ضرورت باشد.یبهار مفصل  ل گل در شروعیتشك جهت

ل یهت تكمج یبه چند روز اضاف ل خوشهیتشكبمنظورگندم نبات  ،اگر درجات حرارت نظر به معمول گرمتر باشد تفاوت دارد.

ات نب ازسبب ریختن دانه گرم و خشك  یروزها ل خوشه دریر در تشكیخآن تیا .داشت دخواهاز ینت رحرارت مورد ضرو

 د.شویده كه منجر به حاصالت كمتر میگرد

 ضرورت دارد. زرو 130 – 100 از یركه گندم بهایحالدر، روز 280 – 180ات خود به یل دوران حیجهت تكم یخزان مگند 

در  ینگندم خزا دارد.نیاز ل یطو یروزهادرخوشه  لیتشك جهت شیزیورناالخود به  ییل مراحل نمویدر اوا یگندم خزان

ك یف همچنان به یفاكولتاتگندم دهد. یاز خود مقاومت نشان م -Co20 یال خبندانیخسارات  خود در مقابل نمو ییمراحل ابتدا

  شن ضرورت دارد.یزیناالریمدت كوتاه و متفاوت دوره و

 یاهزرع گردد. تفاوت  کیایکالوژی -اگرومختلف ط یند تحت شراتوایم یو هم خزان یدر افغانستان هر دو نوع گندم هم بهار

وقات اکردن ش سفار ، نیابنا بر. گرددیگرگندم رفع حاصل مید یك جا گندم زرع  و در جایت كه در اد اسیط آنقدر زین شرایا

ر مشخص هم در نظتفاوت های ورایتی ها  ،اوقات بذر در موردبس دشوار است.  یمناطق مشخص كار یمناسب برابذر 

 گرفته شده است. 

نوع  20ت ننگرهار با استفاده از یشم باغ والیش یقات زراعتیدر مركز تحق 1998 – 1997 یهاسالرات اوقات بذر دریتاث

ش قرار یآزما)كشت ناوقت( تحت  سامبرد 25مال( و مبر )كشت نورانو 25 یعنیو دو وقت متفاوت بذر مختلف گندم  یتیورا

 (. 13)شكل  گرفت

 ینانگندم  یتیورا 15 حاصالت یر وقت بذر باالی. تاث13شكل 

 

      

 . 1999، یمیمنبع: نصرت وس
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ك ی یط یهاربشت كهفته اول ماه اكتوبر و  یعنی یخزان بذر اساس وقت مناسب رف بیفاكولتاتی م نانگند یتیكرد سه وراعمل

به مرحله  یروز وقتر از كشت بهار 25 – 11 یگندم زرع شده خزان .فتق قرار گریمختلف تحت تحق تجربه در پنج محل

 یانزرع به موقع خزتفاوت داشت. هكتار  یلوگرام فیك 2503 یال 1060 یعات حاصالت در كشت بهاریضاد. یرس یپختگ

 ت. داش وجودصد یف 86 یال 28از  ، تفاوتهایتیبا در نظر داشت ورا تهحاصل بیشتر میدهد، الب ینظر به زرع بهار

ت گرفته صوربذردر رابطه به وقت که قات یر تحقیج سایاساس تجارب فوق و نتا رببرای زرع گندم در مناطق مختلف كشور 

 (. 3)جدول  میمانیمسفارش بمنظور دسترسی به حاصالت بهتر را كشت  ذیل ما اوقات ،است

  ف در افغانستان یو فاكولتات یگندم خزان یاوقات بذر سفارش شده برا .3جدول 

 تیوال وقت كشت

 یگندم خزان یاوكتوبر برا 23 یسپتمبر ال 23

 فیگندم فاكولتات ینوومبر برا 12 یاكتوبر ال 12

، بدخشان، بامیان ،اكیپروان، پكتكابل، وردگ، لوگر، 

 یو غزن دایکند

 مروز، زابل و ارزگانیار، هلمند، فراه، نكنده دسامبر 6 یمبر الانو 6

 و سمنگان ، سرپلابیبلخ، جوزجان، فار مبرانو 23 یاكتوبر ال 23

 س و غوریهرات، بادغ مبرانو 26 یمبر الانو 6

 بغالن، كندز و تخار اول دسامبر یمبر الانو 6

 لغمان و خوست نورستان، ننگرهار، كنر، دسامبر  6 یمبر الانو 6

  

عات ر ارتفاد یبهار گندم زرع یل برایذ یابد. مگر اوقات بذریبرف انجام  آب شدنعاجل تر بعد از  هد هر چیبا یركشت بها

   .ده استیمناسب ثابت گرد یلیخمختلف از سطح بحر

 ل.یپرا 15 یمتر(: اول مارچ ال 1800 – 1200ارتفاع متوسط از سطح بحر ) 

 ل.یاپر 15 یمارچ ال 15 :تر(م 2500 – 1800ارتفاع بلند از سطح بحر ) 

 . یم 15 یل الیاپر 15متر(:  2500شتر از یبلند از سطح بحر )ب یلیارتفاع خ 

 : ماهیان وغزنیات بامیالوو یزون مركز یل برایعبارتند از: ماه اپر یكشت گندم بهار یبرا سفارش شده یاوقات بذر

 یوماته معلینشر) یومناطق للم یزون جنوب یبراچ مار 10 یال یفبرور 5 .یو شرق ی، غربیشمال یزون ها یبرا یفبرور

 گندم(. یاگرانوم

 یاویمیكشت و استعمال كود ك برای : آماده ساختن بستر تخم4مرحله 

 ینمو یرا برابهتر  طیآماده ساختن بستر مناسب تخم كه شرا یبرا زراعتیات یعمل

 یهاخاك باشد. یم یرضرو ،دآماده میساز ن تخم و خاكیب تماسو  هیتهوشه، نفوذ آب،  یر

ده و در یل كلوخ ها گردیتراكم خاك و تشككه باعث یبخاطر ،دشونلبه ند قیمرطوب با

آماده  یبراکه  زراعتیات یعملتعداد كند.یگندم ممانعت م یور جوانه هات امر از ظهینها

وكشت  ت رطوبت خاكیت خاك، موجودیمربوط به نوعضروری است، ساختن بستر تخم 

    د. شویخاك مدرع شدن رطوبت یسبب ضا ش از حدیب زراعتیات یعملاشد. بیم ینبات قبل
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 د در نظر گرفت:یل را باینكات ذ یاویمیكود كو استعمال  پاشاندن تخم وده ساختن بستر اجهت آم

 نزمیكه یقتو  باشد. سطحو م وارهمشتر یب ید هرچیقلبه گردد. بستر تخم با ه باشد،خشك شد افیكه خاك بقدر كیزمان 

ان در همچن .دیآاستفاده بعمل  نیكمبا ایشر یتر مانند تخم پاش و ین آالت زراعتیاز ماش کهمشكل است  ،هموار نباشد

 دهیردگ یاریش از حد آبیساحات ب یبعضبرسد. یکسان ساحات مزرعه تواند به تمام یآب نم ،یاریق آبیهنگام تطب

 د. یاز داریآب نكم استفاده  موثر دار به مق كه شمایحالدرد، شویم یاریكمتر آبساحات  یبعضو

جهت تر آب م یمل 150 به اندازه را ف قبل از كشتیخف یاریآب كی توانیازه رطوبت خاك كم باشد، آنگاه مداگر ان 

 استعمال كرد.  ت اشباع مزرعهیظرف یایبمنظور احو ن رطوبت خاكیمآت

ن یباره ار تجارب كه د ند.ینما یاریآب د از كشتا بعیو  توانند مزرعه را قبلیم جوانه زدن تخمبمنظور نیدهاق 

ا رای حظه كدام تفاوت قابل مالاست، ام خزان صورت گرفته یر تخم در اوقات مختلف در اقه آماده ساختن بستیدوطر

 . دهد ینشان نمحاصالت  اوسطن یب

جداگانه  تورصبباید ا آنه ،كسانیع یان از صورت توزیده شود. جهت كسب اطمیپاشانه یمساو یاویمید كتخم و كو 

 پاش داده شود.  عمودی ای به جهات مختلف به گونه

به قل دو مرتاحد كشانیده میشود،  و گاوها تراكتور كه معموال توسط یآله محلیک ، توسط ماله یاویمیتخم و كود ك 

ن خاك شدرده فشو  شدنن امر باعث همواریا. ده شودیخوب پوشانباید به عمق مناسب و صورت گرفته  عمودیبشكل 

 گردد. یفراهم م یجوانه زن یبرا یده و رطوبت كافیبهبود بخشكه ارتباط تخم ها را با خاك ده یگرد

 زیمقدار تخمر

 یعنیز یتخمر ادیانستان معموال از مقدار زن افغیدهاقگردد. ین میتع ییط نمویقه كشت و شرایز توسط طریمقدار مناسب تخمر

ها به  تخم یبعض جبران عدم قرار گرفتنظوربمنن كار را یآنها ا .اورندیاستفاده بعمل مكتار ه یف تخم لوگرامیك 280 – 175از 

ر سال دز را یر ك تجربه مقدار تخمیو زراعت ملل متحد  ن غسازمادهند. یت تخم پاش ها انجام میعمق مناسب بنا برعدم موجود

تفاوت  هكتار یلوگرام فیك 200 – 100ز از یتخمره مقدار افتند كیو در  انجام داده یت غزنین در والیدر مزارع دهاق 1996

 یز برایمرب مقدار مناسب تخیجر یلوگرام تخم فیك 30 یعنیهكتار  یلوگرام تخم فیك 150ن تجارب نشان داد كه یاداشت. 

 (. 1999، یمی)نصرت وسباشد یم 96 -ریپام یتیورا

ر شش مقدار مختلف یش تاثیآزماربمنظو 1992–1987سالهای از  فارم دارالمان یقات زراعتیك تجربه درمركز تحقی ،همچنان

ج ینتا 15 (. شكل1992، یظرن) افتیانجام  ف گندمیفاكولتات یتیحاصالت سه ورا یباال یو بهار یخزان بذر و وقتز یتخمر

 یهكتار برا یم فلوگرایك 4495 در حدود زیتخمرف مختلر یاوسط حاصالت تمام مقادكند. یه میارارا  1 -دارالمان  یتیورا

حاصل را  نیهكتار بلندتر یلوگرام فیك 140ز یمقدار تخمربود.  یكشت بهار یهكتار برا یلوگرام فیك 2556و  یكشت خزان

ن یاآمد.  هكتار بدست یرام فگلویك 157.5ز ین حاصل از مقدار تخمریبلندتر یدر كشت بهار حاالنكه ،داشت یدر كشت خزان

اد یقدار زنصورت مند، در آنمایرا در فصل خزان بذر  یاریاختتوانند گندم ینم یهر علت ن بنا بریقدهد كه اگر دهایامر نشان م

 لرها ضرورت خواهد بود. یل تیت تشكیجهت جبران كاهش در ظرف یكشت بهار یز برایتخمر
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 يرهتاتخم پاش متصل به تراكتور دو

 

 دارالمان  یتیحاصل ورا یز باالیتخمر مختلف ریر مقادی. تاث14شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nazri  ،1992 ینظرمنبع: 

 گردد: یز سفارش میانتخاب مقدار مناسب تخمر یل برایشنهادات ذیپ ،ج تجارب فوقیبه اساس نتا 

 كه معادل بوده كتاره یلوگرام فیك 125 – 100  زیمقدار مناسب تخمر یدر صورت استفاده از تخم پاش و قلبه سطح 

 د. شویب میجر یلوگرام فیك 25– 20

 175 – 150ز یمقدار مناسب تخمر ،تواندیكه عمق بذر تخم را كنترول كرده نم یبه محلدر صورت استفاده از قل 

 ته شود.ب در نظر گرفیجر یلو گرام فیك 35 – 30هكتار و  یلوگرام فیك

از ینشتر یب تخمهكتار  یلوگرام فیك 17.5ا ی و بیجر یلوگرام فیك 3.5با یتقر ینظر به كشت خزان یبهار گندم كشت 

   دارد.

حسوب مز ین مقدار تخمریب مناسب تریجر یلوگرام فیك 35ا یوهكتار  یلوگرام فیك 175 یبهار گندم كشت یبرا 

 گردد. یم

ز تذكر یر مناسب تخمرب مقدایجر یلوگرام فیك 15 – 12ا یهكتار  یلوگرام فیك 75- 60ط مناطق خشك یدر شرا 

 داده شده است. 

و  یط زراعت آبیدر شرا 140 – 125دست پاش:  كشت تودیز سفارش شده در صورت استفاده از میمقدار تخمر 

و  یط آبیدر شرا 120 – 110قه قطار یطر در آن ر معادلیمقادباشد. یم یط زراعت للمیلوگرام در شرایك 105 – 85

 گندم(.  یه معلوماتیده است )نشرین گردییتع یط للمیدر شرا 105 – 85

متصل به  مثال تخم پاش بطوربه استفاده از تخم پاش  یدر صورت دسترس 

كه در شكل نشان داده شده است، یقسم ،شودیبكار انداخته م هریتادو تراكتور

ن شده با در نظر داشت ییك عمق قبال تعیتخم را در قطار در زرع آنگاه 

به صرفه  هعالو رد.یهمزمان صورت گو ماله نمودن خاك ن قطار یفاصله ب
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 .باعث تسريع جوانه زني وافزايش تيليرها ميگرددسطحي  زرع

 (2000)راسن و مكفرسن، 

 

همسان نباتات در مزرعه  یونمون امر باعث بهبود جوانه زدن تخم یز در كشت همچنان ایاز مقدار تخمر ییجو

     گردد.یم

محدود  یلرهایتتشکیل ابد تا یش یصد افزایف 15- 10اندازه  ه د بیز بایق افتد، مقدار تخمریخ كشت به تعویاگر تار 

 شود. یمل گل یتشك در باعث كاهش وقت  اد نباتاتیتراكم ز بخاطریکه شده جبران شده و

 رهان هرزه مضاهیاز گ ییتخم و رها یصد جوانه زنیف 85 نان از صورتیاطمبمنظور ق شدهیتصد یز تخم هاا 

 د. یبعمل آاستفاده 

 عمق بذر تخم

به سطح  ادتریاز عمق ز تواندیبوده كه م  (Coleptile)لیطو ییابتدا یساقه ها یگندم در افغانستان دارا یمحل یها یتیورا

 یدارا ،حاصالت بلند اند یكه دارااصالح شده  یها یتیگر ورامخاك ظهور كند. 

توانند به سطح ینم اد،یعمق زكه در صورت كشت  استكوتاه تر  ییابتدا یساقه ها

شه یر ،د به خاطر داشت كه صرف نظر از عمق كشت گندمیبان ظهور كنند. یزم

  .دگردیمل یر خاك تشكیمتر ز یسانت 2.5با یتقر( Crown root)ریشه های سطحی 

 (. Rice ،1970داده شده است )نشان  16كه در شكل یطور

 به اد دارد.یر زیتاث سطحی شهیرنمو و انكشاف جوانه و  یباالعمق بذر تخم گندم 

شتر گردد، به همان اندازه ظهور انكشاف جوانه ها و یتخم گندم ب اندازه عمقهر 

  باشد.یف تر میضع سطحیشه یل ریتشك

 

 

 اف ریشه گندم. تشكیل و انكش15شكل 
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 و نموی جوانه های گندم نشان میدهد. سطحیریشه . تاثیر عمق بذر تخم را باالی ریشه های نطفه ای، تشكیل 16شكل 

 

 

 

 

 

 

 د: ین عمق بذر تخم گندم مطالب تحت الذكر را در مزارع تان در نظر داشته باشیهنگام تع 

ت خاك ط مناسب رطوبیتخم تحت شرابرای و بستر متراكم ر همواك سطح یدر متر  یسانت 2.5تخم ها را به عمق  

 د. یزرع كن

 6شتر از یعمق ببه زرع مناسب بذر محسوب گردد.  تواند عمقیمتر م یسانت 6 – 3ط خاص مزرعه یدر شرا 

 گردد. یمتر باعث كاهش جوانه ها م یسانت

 همچناند. گردین جوانه ها میقدرت پائو ق ظهور یتعو ن امر باعثیا چهد، یئق تخم اجتناب نمایعم یلیزرع خاز  

 د. ندازا یر میتاثهان هرزه ایرقابت با گ ییو توانا یلرها، مقاومت در مقابل سردیل تیتشك ین موضوع باالیا

 یاویمیمقدار كود ك

ه بخاك مربوط  یزیحاصلخ نگهداریشود. یشمرده ممهم م نبات گندم یدرتنظبوده وش حاصالت یخاك جز افزا یزیحاصلخ

 ییذار مواد غمقدا ،است دهیه گردیارا یاویمیك ق كودیدر مورد تطب كه سفارشات  باشد.یم یو عضو یاویمیك یتعمال كودهااس

 محسوب مهمربسیاتروجن و فاسفورس ینا هاان آنیدرم در نظر داشته و دشویم داشتهاز خاك بر تحاصالگرفت با  همراه را كه

 .گرددیم

 1996 یل هاسا یت افغانستان طیوال 9در  یاویمیكود ك استعمال ریدر مورد مقاد یتجارب ،تسفارشان یچناین انكشاف  یبرا

از  5O2Pو مقدار  115 یفر الدر آن از ص Nمقدار بوده و یتتروجن و فاسفیترتمنت نا 9رنده یدر برگ که افتهیانجام  2000 –

ش یمامعرض ن به 18در شكل  بن تجاریج ایانت(. 1999، یمیاست )نصرت وس شده گرفته ارهکت یلوگرام فیك 92 یصفر ال

 گذاشته شده است. 



24 
 

 2000 - 1996 یسال ها یحاصل دانه گندم ط یباال Pو  N یر مختلف كودهایر استعمال مقادی. تاث17ل شک

 

از  هک اتیوال ن حاصل را در تمامیبلندترهكتار  یف 5O2Pلوگرام یك 92هكتار و  یف Nلوگرام یك 115 بااستعمال 2P2Nترتمنت 

ده ود نمیتول ،شودیهكتار م یفدرلوگرام یك 5707اوسط آنها میرسد وهكتار  یرام فلوگیك 7957 یهكتار ال یلوكرام فیك 3710

 یلوگرام فیك 5476د یبا اوسط تولهكتار  یف 5O2Pلوگرام یك 46هكتار و  یف Nلوگرام یك 115با استعمال  1P2Nترتمنت است. 

 شود. یه مشمردز مقام دوم یحا ،د سطح بلندیتولبه حساب هكتار 

ود ك مالاستع ن مقدار و روشییرامون تعیشان پ یریم گین هنگام تصمیگردد كه دهاقیشنهاد میبه اساس تجارب متذكره، پ

 ل را در نظر داشته باشند: یطالب ذم یاویمیك

 50ادل هكتار كه مع یف 5O2Pلوگرام یك 92و هكتار  یف Nلوگرام یك 115ن دوز ی، بلندتریمال تواناییصورت در  

 اما،. ق گرددیتطبگرفتن حاصل بلند بمنظور ،شودیب میجر یت فیلوگرام سوپرفاسفیك 40ب و یجر یا فیوریلوگرام یك

ورس ت فاسفیفیكبا یافت كودهایهمچنان درباشد. یبلند م یلیو اكنون هم خافته یش یافزا یلیتروجن دار خینا یكودهات میق

حاصل  یکجهت بدست آوردن مناسب استعمال كود وقت  و انتخاب مقدار بنآ، دشواراست. بسا یدار در افغانستان كار

 باشد. یم مهم یلیخ یاقتصاد

 20 وب یجر یا فیوریلوگرام یك 50كه معادل  5O2Pلوگرام یك 46هكتار و  یف Nلوگرام یك 115ن دوز بلند یدوم 

 یكودها استعمالرین مقادیاگردد. یعمال آن سفارش مبوده و است یاقتصاد یلیخ است، بیجر یت فیلوگرام سوپرفاسفیك

ذكره ر متیاد، مناصفه مقیمحل یها یتیورا یبراتواند. یق بوده میاصالح شده گندم قابل تطب یها یتیورا یبرا یاویمیك

ر یال مقادكه استعمیاطر، بخق گرددید تطبیباب یجر یت فیلوگرام سوپرفاسفیك 10ب و یجر یا فیوریلوگرام یك 25 یعنی

ت امر یده كه در نهایگرد محلی نبات گندم چپه شدن سببسفارش شده اصالح شده  یها یتیورای که برای كودهامساوی 

 د.شویباعث كاهش حاصالت م
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ب یجر یت فیفلوگرام سوپرفاسیك 5ا و یوریلوگرام یك 12استعمال در مناطق خشك  یبرا یاویمیك یر مناسب كودهایمقاد  

 گردد. یسفارش م

در  آنرا یباقهنگام كشت نبات و متدرق شود. مناصفه آن را یتطب ید بدو حصه مساویباا( یوریتروجن دار )ینا یكودها 

 قیاعث تعوبا یوریكود  یر در استعمال حصه دومیخآتد. یدر فصل بهار استعمال كنبعد از خشاوه  یارین آبیان نخستیجر

 گردد. یمرحله پخته شدن نبات گندم م

م هود وسلفر شاستعمال  میتروجن بشكل امونینا كهی استعمال نمود، در صورتبذر تخم هنگام  دیبا اتمام كود فاسفورس ر 

ا نفردانه آنهمنظر به استعمال مخلوط  بشكل سلفر شکل امونیم و بهتروجن ینا باكجا ی فاسفورس كود قیتطبق گردد، یتطب

موثر  بهتر وم یاموننایتروجن بشکل سفورس با در صورت مخلوط فا گندم یشه هایله ریجذب فاسفورس بوسبهتر است. 

ه ب یسترسد تیقابل ش جذب ویكود، استعمال مخلوط فاسفورس باعث افزا حدهیبا استعمال علسه یدرمقاده است. یثابت گر

 ر رقابتزره بهتاهان هیله نبات گندم با گین وسیو بد هدش ید نباتات قویجذب وقتر كود باعث تولشود. ینبات جوان گندم م

د بقای باشد باعث بهبوده كشنده یك پدیزمستان  یساحات كه سرمادر وط كود فاسفورس مخل ،همچنانتواند. یكرده م

ه و مقدار بود pH= 8.2 یداراافغانستان  یآهك یمعمول یخاك ها(. 1919ش، یگردد )كوك و همارایمزمستانی نبات گندم 

 . استز یآنها ناچدر فاسفورس 

ندم در د گیولمحدود كننده در ت یاكنون فكتورها ،ر عناصر كم مصرفیم و سایده است كه پوتاشقات نشان دایج تحقینتا 

 فغانستاناحاصالت گندم در اد یازد یباال یاستعمال عناصر كم مصرف كدام منفعت خاصشوند.  یافغانستان پنداشته نم

  (.(ARIA, 1971ندارد 

 م آبیو تنظ یاری: آب5مرحله 

ن تخم یاز جن یا نطفه یشه هایرلر. یا تی سطحی یشه های( ر(iiو  ا اصلییشه نطفه ی( ر(iشه است: ینوع ردو  ینبات گندم دارا

 د.یایبوجود م ،كندیظهور م یاول یلرهایكه تیوقت یل برگ چهارمیلرها بعد از مرحله تشكیاز قاعده تسطحی  یشه هاینبات و ر

ب آب و جذ ،تخم پذرد. بعد از جوانه زدنیا اندوسپرم صورت می ییغذا ق نسجیه از طریگندم، تغذ رشد یابتدائ یلیدر مراحل خ

از  فته بعدهدو  آبیگندم تقر سطحی یشه هایررد. یگیق خاك صورت میاز طر و جوانه ها ینطفه ا یشه هایتوسط ر ییمواد غذا

(. 1980ز، یو: 1991كارانش، )كوك و همل شود ینبات تشك یابد كه بندهای یادامه م ین حالت تا وقتیل و ایتشك یجوانه زن

 نشان داده شده است.  17شه در شكل یهر دونوع رد. یایخوشه بوجود مل یتشك شه ها قبل ازیرت یاكثر

نظر به  یكه جوانه زنیزمان زند.یروز جوانه م 10 – 9گندم در صورت زرع در اوقات نورمال و مناسب آن در مدت  

اختن مرطوب سبمنظورف یخف یاریك آبین پرابلم آنگاه یرت مشاهده ار متجانس باشد در صویف و غیكمبود رطوبت ضع

 ق گردد. یسطح خاك تطب

 ،دوشمیپنداشته  یاریآب یبرا یك موقع بحرانین یا. ردیروز صورت گ 25 – 21د بعد از یبا یارین آبیعموم، نخستوربط 

دود حمعموال در  سطحیشه یوند. رشیظاهر م سطحی یشه هایگندم شروع به انكشاف نموده و هم ر یلرهایكه تیبخاطر

ه جو لرها بهیو ت سطحی یشه هایستم ریدر صورت خشك بودن سطح خاك س د. یایر خاك بوجود میمتر در ز یسانت 2.5

ق یاك تطبخجهت مرطوب ساختن سطح  درمتر آب  یسانت 5 یعنیف باشد ید خفیبا یارین آبیااحسن انكشاف نخواهند كرد. 

 شود. یم

 ،نكهآقن گردند. باوجود یمت سطحیشه یگندم در مرحله انكشاف ر یاریت آبیمورد ضرورت و اهم د درین بایدهاق 

ر به خاط دق كوتاه های گندم یبرا یخزان یاریآباندازند.  یق میفصل بهار به تعو یال رای اریآنها آب یعنعنو تورصب

 (. (Rice, 1970 شودیپنداشته م یضرور یلیك امر خیآنها  ییبودن فصل نمو یطوالن

 ها،جاد بندی، اسطحیشه یل ریرد: در مرحله تشكید صورت گیبا یاریشتر، چهار مرتبه آبیجهت برداشت حاصالت ب 

ل یرحله تشكدر م یعنی یاری، سه مرتبه آبیاریدر صورت كمبود آب آب. دانه های گندم یره گیشمرحله  ل خوشه ها ویتشك

  د حاصالت بلند شود.یتواند باعث تولیز مین امر نیا. دانه یره گیل خوشه و مرحله شی، تشكسطحیشه یر

  در نظر داشته باشند: یاریرامون مقدار و دفعات آب آبیشان پ یریم گیل را هنگام تصمید مطالب ذین بایدهاق
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در مقابل ل گل یمرحله تشك در متر آب ضرورت دارد. یمل 650 – 450خود به مقدار  یینبات گندم در طول فصل نمو 

متر  2.0 – 1.5آن از  یحد اعظم و متر 1.2 یگندم خزان یشه های. عمق فعال رباشدیحساس م یلیخ كمبود آب

 باشد. یمتر م 1.5 – 1.2آن  یمتر و حد اعظم 0.9حد اقل  یگندم بهار یشه هایعمق فعال ررسد.یم

ازعمق  یمجموع صد جذب آبیف 60 – 50د. بطور عموم وشیم ها شهیمربوط به تراكم ر ،گندمتوسط جذب آب  نحوه 

سوم و  یاریصد آز آبیف 15 – 10دوم و  یاریذب آب از آبصد جیف 25 – 20رد. بعد از آن یگیخاك صورت ممتر  0.3

 رد. یگیمتر خاك صورت م 0.3ر از عمق یاخ یاریصد از آبیف 10كمتر از 

 – 50ت كه سا یوقت یارین آبن زمایمتر محاسبه شده است. بهتر یمل 6-5 تقریبآ ر آب از گندم روزانهیتبخ یحد اعظم 

 (. 1979)دورنباس وهمكارانش،  ه بتوانداستعمال شد بعدی یاریقبل از آب یصد آب قابل دسترسیف 60

ك یه ك 4-انداراالم یتیكه در مورد ورا یاریك تجربه آبیمتفاوت است.  یاریها مختلف گندم به آب آب یتیضرورت ورا 

نشان داده  1991 – 1989فارم داراالمان در سال  یقات زراعتیباشد در مركز تحقیم فیفاكولتاتگندم قد بلند نوع  یتیورا

 گردد:یمال ماستعقرارذیل مرحله چهار  ن مقدار آب دریبوده و ا یكاف یتیان وریا یبرامتر آب  یمل 450ق یاست كه تطب

شه یل ریتشك لهمتر در مرح یمل 50با مقدار  یدوم و یاریآب مرحله قبل از متر یمل 150با مقدار  یكی یاریدو مرتبه آب 

 شود. یق میتطبدر فصل خزان  تاج

ر فصل دخوشه ل دانه یدر مرحله تكم یگریل خوشه و دیمتر درمرحله تشك یمل 150با مقدار  یكی یاریدو مرتبه آب 

 (. (ARIA, 1989گردد یبهار استعمال م

اجتناب  ،ددگریسبب چپه شدن نبات مكه  یاریبآاد یز یلیخآب و  میشود كم كه باعث كمبود آب یلیخآب از استعمال هم  

په شدن چ گردد.یرونما م ،شودیق نمیو عمق مناسب تطب یفابقدر ك یاریكه آبیا زمانی یكمبود آب از اثر خشكسالد. یبعمل آ

 شود. یواقع مبی مورد آبیاری  یو تكرار یاضاف یاریآبتوسط آب ش از حد، یب ینبات از اثر بارندگ

 یت برگهایدپژمرده و موجو یل برگهایلرها، تشكیتعداد كم نبات در مزرعه، كاهش ت عبارت است آز: آبكمبود م یعال 

 تواند.یو كاهش در وزن دانه بوده منبات  یاز قسمت فوقان آزش برگ ها خاصتی، ریسبز خاك

 یها ا برگی ینمرده تحتا یا برگ هایزرد روشن  یبرگ ها شدن رونما عبارت از عه آبیم چپه شدن نبات ذریعال 

  ند )مارش و جكسن(.رنگ گرد یرا از دست داده و نصوارشه ها ممكن رنگ خود یرتواند. یبوده م یزرد فوقان

 یا متمم کمکی یارـــــــــــــــــــــــــیآب

ن رطوبت یمآت درتق یعیطب یكه بارندگ باشدیم یان اوقاتیدر جر یعبارت از افزود مقدار محدود آب به نبات للم ییلكمت یاریآب

 نباتات فراهم ساخته نتواند.  ینمو یرا برا یكاف

  چیست؟ لییكمت یارید آبیفوا

 :استده یسه فا یاردا یلیكمت یاریآب

 شود. یش حاصل میباعث افزا یاتیح یت هایشبرد فعالیپ یبرا یكمك یاریآب یفراهم آور  

 گردد.ید میباعث ثبات تول 

 سازد. یمعاصر فراهم م یكنالوژكاربرد عوامل ت یط مناسب را برایشرا 

در سال (. (Oweis, 1979وضاحت نشان داده شده است زرع گندم مناطق خشك به انجام شده در مورد قات ید در تحقین فوایا

حاصل گندم را از  یكمك یاریمتر آب یمل 75ق استعمال یتطبملی متر بود،  234های خشكسالی كه مجموع مقدار بارندگی 

 5.04حاصل از  ،متر یمل 500شتر از یب یمقدار بارندگ که یدر سال ها. است بلند بردهكتار یتن ف 5.9ر به هكتا یتن ف 2.25

 یمجموع بارندگ متوسط با یبارندگ یدر سال ها افت.یش یافزا یكمك یارین مقدار آبیبا استعمال ع هكتار یتن ف 6.44تن به 
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هكتار  یتن ف 5.6هكتار به  یتن ف 2.3از  یكمك یاریمتر آب یمل 120با در نظرداشت اطق خشك نم یگندم ها ،متر یمل 316

 . ه استافتیش یافزا

 یاریدر استفاده از آب آب ییصرفه جو

 هدیردرونما گ یاریدر مقدار آب آبای  كاهش قابل مالحظه ،بشته ای کشت ستمیسدر کشتالت یتسه یفراهم ساز در صورت

ه از دیفاین ا. ه استبود ان انتفال آب در مزارعیجر آب دركم عات یو ضا یاریآب یه هایجو یمحدود ت تعدادیوعلت آن موجود

به وضاحت اشكار  ،افتیانجام  2012 – 2011 یبادام باغ در سال ها یقات زراعتیدر تجارب مركز تحقکه زرع  روش

صرفه  را یاریآب اباز صد یف 50-20تواند از یم کشت بشته ای یتكنالوژکه ن روش وانمود ساخت یا(. 19ده است )شكل یگرد

 كند. یئجو

وع رس ن یها در خاكشد.  بایت خاك مینوع عبارت از در نظر گرفته شود یاریآب یه هاید در مورد ساختن جوینكته مهم كه با

در جذب م قدار كبه م یو هم بطور افق یتواند هم بطور عمودیكه آب میبخاطر ،شتر باشدیتواند بیه مین دو جویمسافه ب یكلیا 

  كند. جبراناك در خ رااد آب یمقدار ز نفوذد كمتر گردد تا بتواند ین قطارها بایمسافه ب یگیر یدر خاك هاخاك عبور كند. 

 كند.یم ییصرفه جورا صد آب یف 50-20بستر برجسته از  زرع گندم در .18شكل 

 

  

 

  

 

 

 

 

                    

 

، یک قطار گنم در هر لبه جوی  ،دو قطار گنم در هر لبه جوی ،گنم در هر لبه جویسه قطار  ،چار قطار گنم در هر لبه جوی  

 زرع هموار) برای مقایسه(و

 

 

 

 

 

 

 با دو قطار جوانه ها در هر بستر  کشت بشته ایستم زرع در یس                              
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 ساره مند شدهنموی جسمانی خ

 یزمستان خبندانیمقاومت در مقابل 

 در جه و ید در نظر گرفته شود، خصوصا در مناطق كه زمستان آن طوالنیبا یزمستان یمقاومت نبات گندم در مقابل سرما

  :ودگرفته ش ل در نظریذ یبذرات ید عملیزمستان با یمقاومت در مقابل سرما یجهت ارتقار نقطه انجماد باشد. یزحرارت آن 

 یدم حداعظمد. گنشوارد فصل زمستان ولر یت 3-1ت یاركرد كه نبات گندم با موجودیع ید طوریخ بذر نبات رابایتار   

 دهد. یتبارز م یین مرحله نمویدرا یزمستان یبل سرماامقاومت را درمق

ر مرحله د یعنیخود  ینمو ییگندم در فصل زمستان احتمال دارد در مراحل ابتدا یجوانه ها ،زرع ریخآدر صورت ت   

ل یشكم زمستان تایلرها هنگام ورود این تیچند، ع گرددار وقتر زریقرار داشته باشد. اگر نبات بس یو دو برگ یبرگ كی

كه  ینه هاجوا یبه استثنا مگر ن برود،یاز بدرفصل زمستان  گندم نباتکه احتمال دارد  ،درهردو مورد. خواهد شد

 ند. ینما یلرها آغاز میل تیدا به تشكیجد

 اشند. بیمقاوم م یلیخعمیق كشت شده  های نظر به گندمسطحی كشت شده  هایم گند 

 یزمستان یبقا

گردد، یاحساس مام زمستان یسرد ا ین رفتن گندم در هوایدر مناطق كه احتمال از ب

 د در نظر گرفته شود:یل بایمراحل ذ

استفاده  ،شتر دارندیمقاومت بدر مقابل یخبندان كه  زمستانی یها یتیاز ورا  

 د. یبعمل آ

توانند  ینم ،گردندیزرع مق یعم یلیق زرع نشود. نباتات كه خید عمیتخم با  

كشت  یسطحكه یجان به سالمت برند، مگر نباتات یماه فبرورخبندان یاز 

 باشند. می را دارانورمال  یو نمو بوده سالم ده باشند،ش

 د . یت كنیان رعازاوقات سفارش شده زرع نباتات را در فصل خ 

در  موده اندنل یزمستان تشك یقبل از آغاز سرمارا شه یر یقو یستم هایقرار دارند و س یبرگ 4-3نباتات كه درمرحله  

 (. 1991)كوك و همكارانش،  داشتند خواهقرار  یام بهاریع ایرشد سرو  یزمستان یمراحل بهتر بقا

 خبندانیخسارات 

قرار . باشدیس محسا بندان خیبل ر بوده و در مقایب پذیل بندها، خوشه ها و گل ها آسیان تشكیدر جر خبندانیگندم در مقابل 

اطق من ر دروی، حمله خسارات طمنتج به كاهش حاصل ن امریا ده كهینبات گرد شدن میباعث عقخبندان ی گرفتن گندم در معرض

 شود.یدوردست مزارع گندم م

 گرفته شود: خبندان در نظر یجهت كاهش خسارات  لیاقدامات ذا یر یتداب

در نظر  ،اندخبندان ی مقابل در حساس یلیكه خ نبات یمومراحل ن اجتناب از مواجه شدنجهت مناسب زرع نبات وقت  

      گرفته شود.

 كه درخزان Takhar-96و  Pirsabak -85, PAK -81, Kauz (Bakhtawar - 92)زود رس مانند  یها یتیورااز  

در نها آن رفتاز قرار گ لهین وسیبد د تایاستفاده بعمل آ ،ندینمایخوشه م لیل فصل بهار تشكیگردند و در اویكشت م

 شود.  یریخبندان جلوگیمقابل 

بندان خیارات از خس توانیم یش از وقت خزانیپ یلیاز كشت خ اجتناب افته و مقاوم ویتوافق  یها یتیبا زرع تخم ورا 

ذر بناوقت فت ایقبال تذكر  كهیطور فینوع فاكولتاتگندم  یها یتیموارد همچو ورا یدر بعض .كرد یریجلوگاواخر بهار 

، ی)سار د كردخواهن یل فصل بهار جوانه زنیده از برف زنده مانده و در اوایله تخم در خاك پوشین وسید و بدیگرد یم

1992 .) 
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خوشه متضرر شده توسط 

 (2000یخبندان)راسن و مكفرسن، 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهان هرزهیگ مدیریت: 6مرحله 

 یوجه جدت مهم که برایل یدال. شودینبات گندم شمرده م كنترول مزرعه اتیل مهم عملیاز مسا یكیاهان هرزه یكنترول گ

 :عبارتند از ارایه شده است، اهان هرزه در مزرعه گندمیكنترول گدر

ضا، ف ازرت كه عبا كندیرقابت م ،دنشو یپنداشته م یرورنبات ض ینمو یكه برایاهان هرزه با گندم در تمام فكتورهایگ 

 جه باعثینتبوده ودرنن منابع یا یبه جذب كاف اهان هرزه نبات گندم قادریدر رقابت با گباشند. یم یینورآفتاب، آب و مواد غذا

كند. یده ماستفا ییذاشتر از آب و مواد غیا دم روبا سه چند بیس یفالر در مقایسه با گندم: به گونه مثالگردد. یحاصل مكاهش 

ا یه ف، سلسلاوال یها والف كه بنامیو  آورد یشتر استفاده بعمل میب ییده مرتبه از آب و مواد غذا یا گندم وحشیاپس ــــــسن

 رد. یگیبهره م یینظر به نبات گندم از آب و مواد غذازیادتر مرتبه  15است  یالشك مسم

سمت، دهد ) تواند كاهشیصد میف 70اهان هرزه وعدم كنترول آنها حاصالت گندم را دست كم یش ازحد گیت بیموجود  

 دم شود.امراض سبب خساره گن یبرا یزبانیا امكان میو ید مواد سمیتواند از اثر تولیاهان هرزه میگ ی(. بعض2012

كه در  یشیه نماك قطعیدر  اما،باشد.  یاهان هرزه فراهم نمیتراكم گ ه سببعات حاصل در افغانستان بیدر مورد ضاقات یتحق

فیصد  40 اهان هرزهیتراكم گ خاطرب است، دهیمشاهده گرد 96 -و تخار 96-، روشن85 -رسابكیپگندم،  یتیمورد سه ورا

هش حاصل صد كایف 17.3اهان هرزه در پاكستان یدر اثر هجوم گعات گندم یضا یابیك ارزیده است. یثبت گرد كاهش حاصل

 (. (FAO, 1997را در گندم نشان داده است 

ابلم ك پری حاصل ام رفعیاهان هرزه در ایگگردد. یم یختن تخم قبل از ورود نبات به مرحله پختگیاهان هرزه باعث ریگ 

 تواند. یم ز شدهینر رس سبب ملوث شدن كاه یاهان هرزه دیز گبو مواد س ملوث ساخته را اهان هرزه غلهیگ خمشود. تیپنداشته م

سال هم  27عد از هرزه باهان یاز انواع گ یبعضزنند.  یجوانه م آمانده و بعد ین سال در خاك باقیچند یاهان هرزه برایگ 

 توانند.  یخاك نمو كرده مدرمتر  یسانت 15اهان هرزه از عمق یگاز  یبعض یتخم هادر خاك قدرت جوانه زدن را دارند. 

 را كاهش دهد.  یوانیو ح یانسان ییتواند ارزش غذایاهان هرزه همچنان میگ یایت بقایموجود  

 د. دهنیم نشان ،دنده یمختلف افغانستان مورد حمله قرار م یزون هادراهان هرزه عمده كه نبات گندم را یل گیاشكال ذ

 

 

 

 



30 
 

 يچکپ والف، سلسله يا الشكب

                     

 

 

 

 

Field bindweed (Convolvulus arvensis)                                       Wild oats (Avena fatua) 

                                                                       

 

                           

 

 

 

 

 

Canada thistle (Cirsium arvense)                          Wild mustard (Brassica kaber)      

 لته خار                               شرشم

                          

 

 

 

 

Russian knapweed (Acroptilon repens)                          

                Rye (Secale cereal)  جودر  

                  تلخک                                          
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       Johnson grass (Sorghum halepense)     Foxtail (Setaria spp.) 

 یغوم                            هدم روبا        

 

 

Wild clover (Trifolium spp.) 

 شبدر وحشی

 

 

 د كرد؟یبا یاهان هرزه چیكنترول گ یبرا

 اهان هرزه وجود دارد: ید گیقه كنترول از تهدین طریچند

ق یتصدهای بذری د تا تخم یكوشش بعمل آ یتخم بذر یداریهنگام خر  

ن خودتا یبذر یاگر از تخم هااهان هرزه باشد. یگ از یشده وعار

 ،ن هرزه باشداهایگ تخم یتخم شما دارا ید و نمونه هایكنیاستفاده م

تان  مزرعهاهان هرزه را در یاز گ یك ساحه كوچك عاریآنگاه 

د. یدر نظر داشته باش یفصل بعد یبرا ید تخم بذریتول یصرف برا

 د.ینمایم یریمدت جلوگدرازدر  ین عمل از كار اضافیا

  

 ك بستریو تراكم نبات  های بذرین تخمع و همسایسر یجوانه زن یبرا 

 د. یکننبات فراهم  كشت یبرارا مناسب          

بات نتخمهای  آ،بن اید.نممیرقابت با گندم بطور خیلی موثر لرها یتل یو تشك یكساله درمراحل جوانه زنیاهان هرزه یگ 

 د. ینما مناسب کشت و بمقداردرموقع را 

اهان هرزه یقسمت اعظم گ یاز جوانه زن ،كندیم ل بندها احتوایرا در وقت تشك صد سطح خاكیف 70- 50كه نبات یوقت  

 . بعمل میاید جلوگیری

 ینمو ییاحل ابتدااهان هزره در مریگ د.یانجام ده ، زنند ینباتات جوانه مکه اهان هرزه را در وقت یات كنترول گیعمل  

 حساس اند. یلیقابل خساره خاست كه آنها در م ین وقتید از ساحه برطرف شوند و ایشان با

 شان خمد تیولتد تا از ینل گل برطرف كیآنگاه آنها را قبل از مرحله تشك ه باشد،ك تعداد از كنترول باز ماندیاگر  

 سد. ریم یار به سرعت به مرحله پختگیبس شان هایخساره مند نشود تخم هرزه نبات که در صورت .شود یریجلوگ

 تشكيل خيلی ناوقت تيلر و غلبه گياهان پهن برگ
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ز صورت گردد تا ا یسروباید اه كش ها یانتخاب گاز  مزرعه گندم قبل ،یاویمیك یاه كش هایدر صورت استعمال گ  

ت رایتاث ده تایه گردیبات مختلف تهیكش ها در تركه ایگان حاصل گردد. یاهان هرزه اطمیت انواع مختلف گیموجود

 . وارد نمایدمختلف  ییاهان هرزه در مراحل نمویانواع خاص گ یخود را باال

ناسب از وقت م د تایت كنیرعابه دقت  داده شده استبرچسپ لیبل یا  یباال را که اتیهدا ،اه كش هایگ هنگام استعمال 

ه ایگ یقو بیا تركیرد. مخلوط یتجاوزصورت نگا مقدار سفارش شده یهرگز از دوز  .دیاه كش ها مطمن شویاستعمال گ

از  د.یق نمائیطببطور همسان ت یك دستگاه دواپاشیرا با  ها اه كشیگرا خساره مند سازد. اصلی تواند نبات  یمها كش 

 اه كش هر سال استفاده نشود.ین گیع

ه ك یانه زنبعد از جو یاه كش هایگ استعمال مختلف استفاده گردد. یكش هااه یگاهان هرزه مدهش از یجهت كنترول گ 

ت بعد صبح وق یدواپاش بهتر دارند.ر یتاث فعال دارند یاهان هرزه نمویكه گیزماندر البته ،گرددیمتوسط برگ ها جذب 

 احتمال تا در صوریزش باران ویهنگام راست.  ه نمودهیارابهتری راج یبعد از ظهر نتا یاز شبنم نظر به دواپاش

 گردد. یسفارش نم یع باران دواپاشوقو

 اه كش هایانواع گ

 ت. ش قرار داده شده اسیدر معرض نما 4اه كش موجود بوده كه در جدول یچهار نوع گ

 اه كش های. انواع گ4جدول 

 ق استعمالیطر اه كشیگ

 گرددیق مینباتات تطب یاهان هرزه و بعضیخاك جهت كنترول گ یباال م كننده خاكیتعق

ش از زرع نبات نمو یكه پ یاهان هرزه قبلیكنترول گ یقبل از كشت نبات برا قبل از بذر نبات

 شود.یاستعمال م ،كنندیم

 گردد.یبعد از كشت نبات استعمال م آفور قبل از ظهور نبات

 یضن روش توسط بعیده و ایق گردیاهان هرزه در مزرعه تطبیگ یبعد از جوانه زن بعد از ظهور نبات 

 رد. یگ ین در افغانستان اكثرا مورد استفاده قرار میدهاق

 

 اه كش ها در گندمیگ یو وقت استعمال بعض . مقدار5جدول  

هكتار یمقدار ف اه كشیگ اه كش وكنترول انواع یاستعمال گ ینبات برا یمراحل مناسب نمو 

 اه هرزه یگ

Chlosulfuron 12–23 g  ل ساقهیتشك یال یبرگ 2از مرحله 

Metsulfuron-methyl 7 g  4ورم از یل ساقه. در گندم دیقبل از تشك یال یبرگ 2از مرحله 

 ل ساقهیتشك یال یبرگ

Thifensulfuron 35–42 g در  .یو قبل از مشاهده بند سوم در گندم خزان یبرگ 2حله بعد از مر

 یقبل از مشاهده بند اول یال یبرگ 2 یاز مرحله ا یگندم بهار

Tribenurron 12–23 g  نخست یینه بعد از مشاهده برگ نها اما یبرگ 2از مرحله 

Bromoxynil 0.25–0.5 kg دد.ل ساقه استعمال گریقبل از تشك یال یبعد از جوانه زن 

Clopyralid .070–0.25 kg ییو خار كانادا یكنترول پهن برگان بعد از جوانه زن 
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Dicamba 0.1–0.15 kg شدن حالت ركود در فصل بهار و قبل یبعد از سپر یدر گندم خزان 

ش كه ایر گیل بندها در گندم. كاربرد بهتر در استعمال با سایاز تشك

 گردد. یم یپهن برگان تلق یها

2,4-D 0.5–0.85 kg ر لرها دیل كامل تیاهان هرزه جوانه زده بعد از تشكیدر كنترول گ

 ل ساقهیو قبل از مرحله تشك یبرگ 5با در حدود مرحله یگندم تقر

 . ندرسایب میرا آس یاه كش اكثرا گندم خزانین گیگردد. ایاستعمال م

MCPA 0.25–0.5 kg م لرها در گندیتل یاهان هرزه جوانه زده بعد از تشكیدر كنترول گ

ل ساقه یو قبل از مرحله تشك یبرگ 5با در حدود مرحله یتقر

 . ندرسایب میرا آس یاه كش اكثرا گندم خزانین گیگردد. ایاستعمال م

Diclofop-methyl 0.85–1.4 kg  یها علوفهر یو سا یوالف وحشیكنترول بعد از ظهور جوانه ها در 

 گردد. یسفارش م یبرگ 3 یال 1كساله در مرحله ی

Difenzoquat 0.7–1.1 kg در گندم كشت شده  یبعد از جوانه زن یوالف وحشیكنترول  یبرا

 گردد. یاستعمال م یو جو بهار یخزان

Fenoxaprop-ethyl 0.12–0.18 kg در گندم كشت شده  یبعد از جوانه زن یوالف وحشیكنترول  یبرا

 رود. یكساله در گندم بكار می علوفهن یو چند یخزان

Imazamethabenz-methyl 0.2–0.5 kg ق یا تطبیكاسیل براسیوالف و فامی یدر كنترول بعد از جوانه زن

 گردد.یم

Isoproturon 1.5–2.5 kg  و قبل و بعد از ظهور جوانه ها یوالف وحشی یقبل از جوانه زن 

 اهان پهن برگ در گندم و جو. یكساله و گی علوفهن یچند

Triallate 1.4 kg یوالف وحشیول قبل وبعد از زرع كنتر. 

  1994منبع: لبرادا،     

كش  اهین گیااورد. یبعمل م یریها جلوگ علوفه یبعض ینمو اهان هرزه پهن برگ را كنترول نموده و ازیاكثر گكلورسلفوران 

بل و ق یوبرگدز مرحله توان بعد ایآنرا مموثر است.  یلیز خیشه نیق ریجذب آن از طر ولی، هدتاثیر وارد نموق برگ یاز طر

شته را دارخاك دره شدن یت ذخیقابلگیاه کش ن یااز دارد. ین امر به افزود مواد فعال نیالبته ا ،ل ساقه گندم استعمال نمودیز تشكا

ن یچند. گردد یسفارش نم 8شتر از یب pH یدارا یاه كش در خاك هاین گیا د.شو یت تناوب زراعتیتواند باعث محدودیمو 

قاومت مع یف سراه هرزه در مقابل كلورسلفوران موجود بوده و بنا برآن كاربرد آن بخاطر انكشایگابطه با مقاومت درر شکلم

 (. FAO, 1997ده است )یمحدود گرد

 1000مقدار  ده و بهید گردیتول Mل یبكترد بنام یاه كش جدیك گیث یر بحیبا یكه توسط كمپن MCPA و سنلیب بروموكیك تركی

ن وقت یناسب ترمشود.  یاستعمال مز ینوسوزنی برگ اه هرزه پهن برگ و یكنترول گ یهكتار برا یتر فیل یمل 1500 –

هكتار  یتر فیل یمل 1. 785به مقدار 50زوپروتوران( یلون )ایارلرها است. یل تیل تشكیاوا یال یاستعمال آن از مرحله دوبرگ

ب یترك كه از MAوران یدكتواند. یق شده میطبزه پهن برگ تاهان هریگ یو تا حدبرگ  ه سوزنیاهان هرزیكنترول گ یبرا

رزه فوق هاهان یكنترول هر دو نوع گ یتر آب برایل یتر در فیل یمل 6شود به اندازه  یساخته م MCPAكلوروتولوران با 

مزارع گندم  دربرگ سوزنی اهان هرزه یكنترول گ یهكتار برا یلوگرام فیك 2نان، به اندازه یگرام شود. یالذكر استعمال م

 گردد. یمورد استفاده قرار م

لون یا ریرود. پوما )سوپر یهكتار بكار م یف یس یس 200 – 180ها در مزارع گندم به مقدار  علوفهكنترول  یكتو)توپك( برایپ

گندم  یهالریل تیان تشكیهكتار در جر یف  0.81در مزارع گندم با در نظر داشت مقدار  یوالف وحشیكنترول  یسوپر( برا

 . گرددیاستعمال م

مزرعه  ت اشباعیك به ظرفینزدرطوبت خاك  لید كه مزرعه مرطوب وشونق یتطب یاه كش ها زمانید كه گیبخاطر داشته باش

نست ین اآعلت  واورد یلوب را ببار نمج مطیاه كش در خاك خشك نتایق گی. تطببخاطریکه اکثر گیاه کشها سیستمیک هستنند باشد

اهان یگ ردند كهاستعمال گ ید وقتیاه كش ها بایهمچنان گداشته باشد.  یو حالت حساس قرار نمفعال  یر نمواهان هرزه دیكه گ

 اه كشیتعمال گاس وقت مناسب 20شكل باشد.  مقاوم نمو قرار داشتهشان و نبات گندم در مراحل  ینمو ییدر مراحل ابتداهرزه 

  دهد.ینشان منبات گندم  یبعد از ظهور نبات را باال
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  یا ه كش بعد از جوانه زنی. وقت مناسب استعمال گ19شكل 

  

 سطح بلند خساره

خساره نیپائ سطح  

 

 

 

 

  یجوانه زن –لرها یل تیشكت –ل بندها یتشك        مرحله رشد ساقه - ل گلیمرحله تشك -یمرحله پختگ         

 

 كنترول امراض: 7مرحله 

 شیمعمول بوده و ب یلیخ یدر افغانستان امراض قارچسازد. یمتاثر م وجود دارد كه نبات گندم را یامراض متعدد

 (. 6د )جدول نساز ین خساره را به نبات گندم وارد میتر

 گندم در افغانستان  یر امراض باالی. تاث6جدول 

 راتیتاث انتشار یامراض قارچ

 دیشد یهمگان ساقه یسرخ

 دیشد یهمگان برگ یسرخ

 دیشد یگانهم زرد یا سرخیمخطط  یسرخ

 دیشد یهمگان دهیاه قاق پوشیس

 فیخف یهمگان اه برهنهیس

 فیخف یهمگان ییاه قاق برگ نهایس

 فیخف یو مركز یمناطق جنوب شرق خاکسترک

 فیخف یو مركز یمناطق جنوب شرق ینخود یمرض داغ ها

 فیخف یهمگان بالچ لكه دار

 فیخف یهمگان یسیتیا تریبالچ ستپتور

 خفیف همگانی ه نقطه مانندجی سیارمرض قا

     ماتودهاین

 فیخف مناطق جنوب شرق بوغمه تخم

  

 یسه نوع امراض سرخ دهند.یل میاه قاق امراض عمده گندم را در افغانستان تشكیو س یسرخ ،دا استیهو 6كه از جدول یطور

 Puccinia یارنجن یا سرخی(، سرخس برگ formisPuccinia stri(زرد  یا سرخیمخطط  یوجود دارد: سرخ

)recondite )اه یس یا سرخیساقه  یو سرخ(uccinia graminisP)ا یمخطط  ی، سرخین سه نوع مرض سرخی. از جمله ا

 .گرددیر حاصل در افغانستان میچشمگعات یمدهش بوده و باعث ضا یلیزرد خ
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 سرخي مخطط

 

 م امراض گندمیص عالیتشخ

زرد روشن  یسپورها یدارابوده و  یز مسمیزرد ن ین مرض بنام سرخیامخطط:  یسرخ

ط مرطوب ین مرض شرایاگردد. یبرگ ها رونما م یخط ها در قسمت فوقانكه مانند است 

درجه  10سرد با درجه حرارت كمتر از  ی، شب ها)C15–o8 ° (ن حرارت یو درجات پائ

را مورد حمله نبات گندم  ییان مراحل ابتدایح داده و معموال در جریترجد را یگر یسانت

كه یخوشه ها زمانل یلرها و تشكیل تیان مراحل تشكیدر جر ن مرضیا والممعدهد. یم قرار

ن مرض نبات گندم را در یدر صورت كه اد. یایبوجود م ،باشد Co15–o3درجه حرارت 

عات یضا ،لرها و خوشه مورد حمله قرار دهدیل تیهمچو تشك گندم یینمو ییمراحل ابتدا

عات یضا ،ل خوشه ها واقع گرددیمرض بعد از تشك هرگاه حملهاد است. یز تیحاصل نها

 ز خواهد بود. یحاصل ناچ

 

قارچ ها اند.  یاماس ها پر از سپورهان یاگردد. یبرگ م یدر قسمت فوقان اماسل ین مرض اكثرا باعث تشكیا: برگ یسرخ

ب یدرمس را تخریسمت اپن مرض قیا ماند. یبجا مانگشتان ما  یسرخ رنگ باال یبخش هان مرض یمالش برگ مصاب به ا

برگ در تمام  ید. سرخیت نمایتواند در آواخر فصل خزان به ساقه ها سرایمساقه اماس ها  یكند. مگربا مرض سرخ ینم

 ن مریا انكشاف یبرا دیگر یسانتدرجه  25 – 15ط مرطوب با درجه حرارت یراشگردد. یساحات زرع غله جات مشاهده م

                                باشد.  یض مساعد م

 

 

 

 سرخی برگ

 

 

     

 ار بلند است.یبس آن عات حاصلیضا كند بنا  یشاف مط حرارت مطلوب انكین مرض در شرایچون ا

 

و سپس  ادهدل یرا تشك رنگ كیتار ینصوار یاماس ها وق سطح برگ نبات گندم نفوذ نموده یمرض از طرن یا ساقه: یسرخ

د در اواخر یگر یدرجه سانت 30 – 15 با حرارت ن مرض در مناطق مرطوب وگرمیا كند.یت میبه ساقه ها و خوشه ها سرا

ز را در مناطق مرطوب در حاصالت گندم یعات فاجعه آمیضا Ug99ساقه  ین اواخر نوع سرخیدر اگردد. یفصل رونما م

 .وارد كرده است

 

 

 

 

        

 سرخی ساقه Ug 99نوع 
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 قارچ پودري

ساقه  یرخسن نژاد نوع یا افت.یران انتشار یبه اد و سپس یگرد كشف 1999وگاندا در سال ین بار در ینخست ین مرض برایا

ان محسوب جه ییت غذایمصئون ید برایك تهدیمصاب نموده و گندم را در سراسر جهان  یها یتیصد تمام ورایف 85شتر از یب

ق یز طرادم را تواند حاصالت گنیساقه م یسرخ Ug99رود كه نژاد ینشده مگر گمان م یولو كه تا هنوز بازرسگردد.  یم

النه افغانستان د گندم سایصد كاهش را در تولیف 20تواند یم Ug99نژاد  ینات عنعنویبه تخمنظر  برد.ن بیاز ب یوع ناگهانیش

                وارد كند. 

 .T ای Tilletia cariesوتوسط قارچ  است یز مسمینده یاه قاق پوشیسسیاه قاق یا ن مرض كه بنام یا: یاه قاق معمولیس

foetida ظاهر ن مرض معموال در ارتفاعات بلند از سطح بحر یاد. یایم بحساب  در افغانستانگندم ك مرض مهم ی، دیایبوجود م

لكه دار بوده و  یكمنباتات مصاب آن  .باشد یا تخمزی یتواند خاكزیده كه مین مرض توسط سپورها منتشر گردیاگردد. یم

 یكتله هارود. ین میده مگر تخم از بیصدمه ند خوشهانساج شود.  یل مینورمال تشكرتر از وقت یعموم دخوشه نبات بطور 

 یاز بوده یشاه قاق پویسقرار دارند. كه در پوست تخم دانه  دشویرونما م اه رنگیس یاه قاق برهنه بشكل توپ هایس یسپورها

اه رنگ به یس ین توپ هایان رفع حاصل ایرگرفته است. در جنامش را  میباشد، دهیپوس یماه یمشابه به بو ی که دارد وبد

 رد. یگیقرار مسالم  یتخم ها یون ها سپور باالیده و ملیترك یآسان

 

  اه قاق برهنهیس                                            ده   یاه قاق پوشیس  

عه یخوشه ذر ض انساجیاه قاق برهنه سبب تعوی. سدیایبوجود م tritici Ustilagoن مرض توسط قارچ نوع یااه قاق برهنه: یس

كه یتجا تاوقن تخم روبه انكشاف حمله ور شده و در آنیجن یقارچ متذكره باال یسپورهاشود.  یم یپودر یسپورها یكتله ها

ن مرض یدر مقابل ا اتاتنبرد. یگیط مرطوب و سرد صورت مین مرض غالبا در شرایمصاب اماند  یم یتخم جوانه بزند باق

 وز بعد از آن.ر 8 یل گل الیام مرحله تشكیاز ا حساس اند خاصتا یلیخ

 ر امراض برگیسا

د پنبه یسف ین مرض بشكل داغ هایاد. یایبوجود م Erisyphe graminis f.sp. triticiله قارچ ین مرض بوسیا : یقارچ پودر

 یروینقاط دا یو ممكن دارا ین مرض بشكل خاكیساحات مصاب شده به ا گردد.یساحات سبز نبات گندم رونما م یمانند باال

 باشد. یمساعد م یلیط مرطوب خیمرض شران یا انكشاف یبرا رود.یمولد تخم آنها بشمار م یاعضاكه اه بوده یس

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Loose smut 

 

 

http://www.google.ca/imgres?q=Loose+smut+disease+of+wheat&um=1&sa=N&hl=en&qscrl=1&rlz=1T4ADSA_enCA444CA445&biw=1024&bih=540&tbm=isch&tbnid=UIVT32RXUlk0VM:&imgrefurl=http://www.arc.agric.za/home.asp?pid=5712&docid=r8qGSRW_WxVmKM&imgurl=http://www.arc.agric.za/uploads/images/5712_Fig.%2012.%20Loose%20smut%20_6.jpeg&w=194&h=359&ei=JaF1UZPvKcXA2QXI94HoDg&zoom=1&iact=hc&vpx=99&vpy=98&dur=2235&hovh=287&hovw=155&tx=88&ty=142&page=2&tbnh=167&tbnw=88&start=20&ndsp=27&ved=1t:429,r:40,s:0,i:209
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 بالچ سپتورييا

اه مروج یسوگرم قاره آدر مناطق مرطوب است،  هدشاد یز ین (Bipolaris sorokiniana(ت برگ یكه بنام بالبالچ خالدار: 

ر دساج كه اناز یار كمیبسن رفتن یكه سبب از بكوچك  ین مرض به قسم بالچ هایا گردد.یاد حاصل میعات زیو سبب ضا بوده

د بطور توانین مرض میل خوشه ها ایساقه و تشك نی شدنان طوالیده و در جریجوانه ها قرار دارد گرد یبرگ ها یتانقسمت تح

ا با رر تخم ت امید و در نهاهب قسمت اعظم برگ ها را مورد حمله قرار دین ترتیمنتشر و بد نبات یها ر قسمتیبه سا عیسر

 سازد. یاه مصاب میس یلكه هال یتشك

در اواخر فصل در  و معموال گردد.یاه در نبات میس یل جراحات و لكه هاین مرض باعث تشكیا: یسیتیا ترییبالچ سپتور

چملك  یتخم ها و یخاكستر یلكه ها جادیگلوم ها و خوشه ها را مصاب ساخته و سبب ا یقسمت هاط مرطوب وگرم یشرا

 گردد. یم

 

 

 

 

 

 

 ؟ هیددانجام د یبا یكنترول امراض گندم چ یبراشما 

 مقاومت باشد.یض مامرا در مقابلمقاوم  یها یتیزرع ورا عبارت ازل امراض گندم ن روش كنترویتر ین و اقتصادیموثرتر

م و عمدتا توسط معامله تخ یو خاكز یامراض تخمز د.شویوب ممحسبرگ  یله كنترول امراض قارچین وسیخستن ،یتكیجن

 یاجزا همهم مزرعه یات تنظیخاك و عمل یزی، حاصلخیت سفارش شده اوقات بذریرعاتواند. یكنترول شده م یتناوب زراعت

 تواند. یشمرده شده مر امراض یسامراض ون ایدر كنترول موفقانه اآفات موثر  یقیتلف مدیریتم یرژ یبیترك

 :دیل را در رابطه با كنترول امراض در مزارع گندم در نظر داشته باشیاقدامات ذ

  یو قارچ پودر یسرخ

ك یكه  یاه یتیاد كه وریبخاطر داشته باش د.یاستفاده بعمل آ ،ده اندیگرد یرفمع آریكه اخ یمقاوم نبات یها یتیااز ور 

ها  یتیراون یا یتكیسطح مقاومت جنند. نتوایمانده نم یشه مقاوم باقیهم یبرا ،دیراض مقاوم ثابت گردمرتبه در مقابل ام

شوره ق میاالمكان از طر یتان را حت یها یتی. وراگرددیمتاثر م ید عوامل مرض سرخیجد یعه نژادهایذرج یبتدر

 د.یر دهیتغ ،ندتان مشغول كار ا كه در ساحه بودوباش یج زراعتیاز كارمندان ترو یریگ

  د. یاب بعمل آتنجع ایدر ساحات وس یتین ورایشت عاز ك 

 زرد از قارچ كش ها استفاده گردد.  یر مرض خاصتا در مورد سرخیوع همه گیدر صورت ش 

 برهنه یقارچ ها 

 . یمقاوم نبات یها یتیاستفاده از ورا 

احه سك ین یین كار تعیوه انجام این شیبهتر شود.استفاده  باشد، هیددگر یپاك كه از مزارع پاك جمع آور یها از تخم 

م ینظتسب ات منایاهان هرزه و عملیموثر كنترول گ وهیق شیو تطببوده  یبذرتخم  دیتولبمنظور ممشخص مزرعه گند

 اختصاص داده شود.  نیز باید مزرعه

 رد. یصورت گ با قارچ كش قبل از كشت تخم یمقاوم معامله تخم بذر یها یتیت ورایدر صورت عدم موجود 

اهش وقت را ك ش ازیپشدن ع مصاب یسر یجوانه زن ابد.یانجام ا زرع نبات در خاك مرطوب یقبل از كشت  یاریآب 

 دهد. یم

 د. اینمق یده و خارج از مرزعه حریشه كشیدر صورت مشاهده كدام خوشه مصاب به مرض قارچ برهنه، نبات را از ر 
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 ( ینخودمولد لكه  اییامراض بالچ )انواع سپتور

 ر داده شود. یها تا حد امكان تغ یتیچنان ورامقاوم استفاده شود و هم یها یتیااز ور 

 د.یع اجتناب بعمل آیدر ساحات وس یتین ورایاز كشت ع 

 د. ینكق یتطب یگومیشود. تناوب گندم را با نبات ل یرین مزرعه جلوگیگندم در ع یدر پ یا پیاز كشت متداوم  

 د.یكن یخوددار ینبات قبل یایاز كشت نبات در بقا 

ت یاكشاف و سران ،برگ هابیش از حد تراكم د. یكن یدورز یاد تخمریر زیتروجن و مقادیش از حد كود نایاز استعمال ب 

 د. ینما یك میض را تحرامرا نیا

 

 : كنترول حشرات مضره 8مرحله 

 یوارنص رنگ ن حشرهیا .شود یافت میشور سراسر كدربوده كه ( Pseudaletia unipuncta( یكرم لشكرحشره عمده گندم 

 یاهز برگ ا كه وجود دارد ید و نصواری، سفیخطوط نارنجن حشره یالروا ا امتداد هر دوجانب در و شتهاه داریبه س لیما

 . شودیخورده متوسط آنها مل اهم بطور كسوغه ها اوقات  یو بعضكنند یه مینبات گندم تغذ

 . شود یبازرس یكرم لشكرت یل خوشه قرار دارد از صورت موجودیم در مرحله تشكهنگام كه گنددرد یمزارع گندم با

ند از مخلوط توایها هم مهمچنان طعمه تر استفاده شود. یل یف یس یس 2مقدار  ن بهیمالتن حشره از یكنترول ا یابر 

ه گردد. یگرام دپتركس ته 125گرام قند و  500لوگرام بوره اره، یك 5سبوس گندم، لوگرام یك 5تر آب، یل 10 – 8مواد 

 ب در مزرعه استفاده شود. یجر یلوگرام فیك 5از طعمه آماده شده به مقدار 

 

  

 

 

 

 

 یهجوم كرم لشكر

سازد. یر نباتات را خساره مند میبوده كه گندم و سا جوندهك حشره ی(: (Dociostaurus moroccanus Thunb یملخ مراكش

ره جوان یباشند. شفیخود م یعقب یپاها یك و سرخ باالیل به سرخ و لكه تاریرنگ زرد ما متر، یمل 39 -22طول  یآنها دارا

رف ز صیوه نباتات را نیو م سبز، دانه یكنند آنها همچنان ساقه ها یكه انكشاف میزمانزبان را خورده و ینباتات م یبرگ ها

 كنند. یم

 

 

 

 

 

 گندم  یوجود ملخ باال
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 كفشك

 

دی جسیار ب یاقتصاد اتریتاث د.ینمایكشور وارد م یو شمال شرق یگندم در مناطق شمال را به یعات بزرگیضا یملخ مراكش

و  یكیولوژی، بیكیخانیم یب روش هایاز تركبا در نظر داشت موارد ذیل . (FAO  1999و  1975 یقیصدکزارش شده است )

 استفاده شود: جهت كنترول خساره  یاویمیك

مق عمزارع به  مشخص شود.ر سطح خاك یمتر ز یسانت 2با یتقر یمراكشملخ  یتخمگذار سرد، محالت یدر ماه ها 

سط شعاع ها تو ب تخمین ترتیده شود و بدیام ها كه مملو از تخم بوده به سطح خاك كشانینمتر قلبه گردد تا  یسانت 4

 ن برود. یآفتاب و حرارت از ب

تات كار دن آنها به سمت مزارع نبایام خزجوان هنگ یملخ هاکردن دفن  آو بعد یگرفتارجهت  یسطح یحفره هااز  

 گرفته شود. 

 دها مانندیروترئیاپن، یا ملتاین یل پراتایتایت ها مانند مین حشره كشها شامل ارگانوفاسفیگردد. ا یدوا پاشحشره كشها  

 ند. میباش مانند دفلوبنزوان و فلوفنكسوران یمانع كننده گان جسمانن و یا دلتامتریت یریفنول

 باشد. یمتر مربع م یره فیشف 5الی 2 از یملخ مراكش یبرا یسطح صدمه اقتصادد. ینظارت بعمل آ ازمزارع 

حاصالت گندم  یباال یرات منفیكفشك تاث(: (Eurygaster integriceps Puton كفشك

در انساج عه نفوذ یكفشك ذردارد.  یل خوشه و پختگی، تشكیجسمان یدر مراحل نمو

د: شویكفشك باعث دو نوع خساره درگندم مگردد. یه میتغذعات آن یدن مایو مك ینبات

ك ی یصد دانه هایف 5 تا 2اگر ت دانه. یفیصد و خساره كیف 90شتر از یعات حاصل بیضا

ʼر قابل استفاده یه نان غیته یبرامحصول مكمل كرد  آنگاه ،ه گرددیكرد توسط كفشك تغذ

 رسد. ینان آن زود نمخمیره و دین نوع آرد به مشكل پروسس گردیر ایخمد. یخواهد گرد

 Eurygaster, Aelia,Dolicaris andچهار نوع کفشک در افغانستان بنامهای 

Carpocaris.  وجود دارد. 

و شهر  هلمند سرپل ،ابیس، جوزجان، فاریات هرات، بادغیك حشره مهم در والیكفشك 

كنند. كفشك یم دیك نسل را تولیك سال صرف یآنها در باشد. یت بلخ میوال و فیمزارشر

ن نوع كفشك یاد. نمایه یز تغذین یینمو دانه خشك در ختم فصل ازتواند یم Aeliaنوع 

 د كند. یتولدونسل را ك سال ی یممكن ط

 تواند:  یموثر بوده مل در كنترول هجوم كفشك یذ یدستورالعمل ها

یا  شرات به سهولت توسط دستن حیا د.یكن یو مزارع غالت جمع آور یزمستان طوالن یازساحات دارا كفشك را 

 تواند. یشده م یجمع آور ،كنند ینكه تخمگذاریقبل از ا ییل فصل نمویاز مزارع گندم در اواجال 

 یها یتیاه از ورزرع وقتر گندم با استفادد. یزود رس استفاده بعمل آ یها یتینبات گندم را وقت زرع نموده و از ورا 

حد  یورو خوشه آ قبل از وقترفع حاصل  ،نبات در پخته شدنلند برده و زود رس سطح استفاده از آب باران را ب

حظه عات قابل مالیاز ضاه حشره مضره یات و تغذیح دوران درهم و برهم ساختن قیاز طر كمك نموده و یاعظم

 . دینمایم یریجلوگ

ر یر غد .شود یع آورجم ، رسدیم یكه به مرحله پختگید به مجردی، حاصل گندم باردیحاصل وقتر صورت گ برداشت 

 رد. یگیخساره كفشك قرار ماز آن در معرض 

زارع مدر ساحات همجوار  ینتیوغرس بته ها، اشجار و نباتات زق گردد. حفاظت یتشوه كفشك یعل یعیطبدشمنان  

دها و یوتیزپاراكفشك مانند  یعیدشمنان طبه یتغذ ات ویح یمساعد برا یعیط طبیده تا محیسفارش گردگندم و جو 

 یغذا برا یستم زرع نبات بخاطر فراهم آوریگلدار در س یطبها فراهم گردد. استفاده از نباتات  یكارچش

 ده است. یز سفارش گردیتخم كفشك ن یدهایتویزپارا
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  د تخم كفشكیتویپاراس  گلدار      یطبده به نبات یجلب حشرات مف       

های كش  آفتد. نبات تانرا با یكن یبازرسرامون استعمال آفت كش ها یبطور منظم جهت قضاوت پاز مزارع مربوطه  

ئون عمال مصاست یكرده و اقدامات الزمه را برا یدوا پاش ،چسپلیبل یا بربر ن شده درییبا مقدار تعو سفارش شده 

 د. یریدست گیحشره كش رو

هر وقت در گندم تواند یبوده كه مبدن نرم دارائی كوچك و شپشك ها حشرات شپشك ها: 

وزن و جسامت  ن حشره باعث كاهشیخساره ا آن مشاهده شود.  ییان فصل نمویدرجرو 

جو زرد قد كوتاه كه بنام  یروسین مرض ویث ناقلیبحها شپشك همچنان شود. یدانه م

BYD)وع مرض از یش شوند.یمحسوب م ،غالت زرد قد كوتاهك مرض مشابه بنام ی( و

شتر یب ات حاصل وزمانیعیده مگر ضایل خوشه ها واقع گردیتشك ینه ها الظهور جوا

 مصاب شوند.  به آن در فصل خزان نباتات یاست كه جوانه ها

تر آب استفاده شود )پاركر و یل یف یس یس 2 الی 1حشره كش الرسبان به مقدار از  

 (. 2001همكارانش، 

متر طول  یمل 5بالغ  یك ها(: قانغوز(.Oulema melanopa Lقانغوزك برگ غالت 

ل به ید مایآنها سف یها الرواد. نباش یم ی سرخگردن و پاها و یاه آبیسرنگ  یداشته و دارا

ان یآنها در جر یالرواهارسد. یاه به نظر میطول بوده كه روشن و سمتر  یمل 6 یرد و داراز

ك نسل را هر سال ین حشره یباشد. ایتخم موجود م یره گیمرحله ش یظهور خوشه در گندم ال

 یآن باال یرات اقتصادیگندم را خساره مند ساخته مگر تاث ین حشره برگ هایاكند. ید میتول

قه ین طریبهتر گزارش داده شده است. ر قابل مالحظهیغ یخاصتا در گندم كشت خزانگندم 

 (.2001پاركر و همكارانش،  ;1975، یقیباشد )صد یم یاویمیكنترول آن كنترول ك

كنترول شده برگ ها  یق حشره كش باالیله تطبیك برگ غالت بطور موثر بوسقانغوز

 تواند. یم

د را به نبات گندم در افغانستان ین قانغوزك خسارات شدی(: ا(Zabrus tenebrioides Goeze ینبات جوار ینیقانغوزك زم

شه ها و یآن از ر یافته و الرواهایانكشاف  یبالغ از خوشه ها یقانغوزك هاكند. یوارد م

ت یشولگره وال ولسوالی ین مسئله در مناطق سمت شمال و شمال شرقیا. كنندیمه یبرگ تغذ

 یرا در نظر نم ین تناوب زراعتیكه دهاقی ت تخار جایت كندز و شهر تالقان والیبلخ، وال

 ند. ینما یزرع م یدر پ یآنها گندم و برنج را پباشد. یمروج مار یبس ،رندیگ

در نظر  یو تناوب زراعت یریجلوگنباتات  یدر پ یحشره از كشت پن یكنترول ا یبرا 

 گرفته شود.

 (.2001پاركر،  ;1975، یقید )صدیدپتركس را قبل از كشت گندم استعمال كن 

 

ل به زرد، یما ینصوارك یانكشاف الروا كه كرم بارشوند. خساره آن در مرحله یافت مین كرم ها در خاك یا  :ید قوسیكرم سف

ن رفتن یو باعث از بکرده ه یده تغذنباتات جوانه ز یشه هایر یباال یقوس یكرم ها. دیایان میبم بودهجلد سخت  یاراد روشن و

 ،گرددیكشت ما گندم بعد از گندم یكه گندم بعد از برنج و یزمان ید قوسیهجوم كرم سفگردد. یو كاهش استحكام نبات مجوانه ها 

 معمول است. 

 

 شپشك گندم

 

 

 قانغوزك برگ غالت

 

 

 قانغوزك زميني جواري
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 در گندم ید قوسیاز كرم سف یخسارات ناش                  ید قوسیفكرم س 

د یبا یاویمیدر صورت كاربرد كنترول ك بسا دشوار است. یكار ،نباتبرد یقبل از صدمه قابل د ید قوسیتهاجم كرم سف كشف

 رد. یصورت گ یا معامله تخم بذریحشره كش قبل از زرع نبات و 

 

 رفع حاصل و بذری انتخاب تخم: 9مرحله 

 یانتخاب تخم بذر

ن یدچن در آنصورت، دیدهیص میتخص یفصل بعد یبرا یتخم بذرث یاستفاده منح منظورانرا بك مقدار حاصل تیاگر شما 

 ره شده وجود دارد كه درنظر گرفته شود. یذخ یت تخم بذریفیبهبود ك جهت مرحله

در  ارمطلوب  رینباتات غد. یكن یبازرسپخته شدن دانه  ل خوشه ها ویان تشكیچهار مرتبه در جر یمزارع گندم را سه ال 

. هر اشندن هرزه باهایا گیو دهیمختلف روئ یتیكه از كدام ورا نبات گندماست نها ممكن یاد. یمزارع جستجو و از ساحه دور كن

 د. یر دلخواه را كنده و دور كنین نباتات غیعه دست ایمرتبه ذر

 د از: د دور گردد عبارت انیر دلخواه بوده و بایغنباتات دلخواه و كدام نكه كدام یدر انتخاب اات كه یخصوص 

 :ونباتات  بوده د شكن نباتات موری، اا قد كوتاه باشدیقد بلند و  یلینبات كشت شده خبه نظر نباتات یاگر بعض قد نبات

 .شوند یرمطلوب شمرده میغ

 ا یند واز آنها داشته باش یداشته باشند و بعضاگر اكثر نباتات سوغه ن ت سوغه ها:یدم موجوا عدیت ویموجود

 د برطرف شوند. یسپس آن نباتات بابرعكس، 

 گریدماز ه دهیخمو  یك، پهن، عمودی: بارییگندم نظر به رنگ، شكل و جسامت برگ نها یها یتیورا :ییبرگ نها 

 شوند. یك میتفك

    :تفکیک میشوند ورایتی های گندم  به اساس رنگ خوشه) سرخ، سفید( نیزرنگ خوشه 

  (جالیشGlaucocity ) وی(قشکل اندازه گیری میشود )بسیار ضعیف، ضعیف، متوسط، قوی و بسیار  5به  ،نبات 

 ( طول منقار تخمBeak Length)  یار دراز(شکل اندازه گیری میشود )بسیار کوتاه، کوتاه، متوسط دراز و بس 5به 

 ( فاصله خوشه چه در خوشهEar Density) ،یاد، زکل اندازه گیری میشود )بسیار زیاد فاصله، فاصله به پنچ ش

 متوسط، متراکم و بسیار متراکم(

 ( مویک های بند آخری ساقهLast node hairniness،)  وکه به سه شکل اندازه گیری میشود )ضعیف، متوسط 

 قوی(

 ( مقطع عرضانی کاهStraw cross section ،)وسط و دبل(به سه شکل اندازه گیری میشود )نازک، مت 
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 كار گرفته شود. آنها ر مقاصد ازیسا یا برایده، برطرف و یكششه یر مطلوب را از رینباتات غ 

 رفع حاصل

 برداشت حاصل حاصل مشخص گردد. ید وقت مناسب جمع آورینست كه بایا ،ستین مرحله ضروریكه در ایزین چیمهمتر

 .دارند رید تاثیعات تولیضا یكسان باالین دو موضوع یا .ردیصورت گریخآنمورد تیوقت آغاز نگردد و نه هم در ا یلیخ

نشان  ر شكلدكه یمثل ،رسدینبات سبز به نظر م یت هاقسم ید متوجه شد. اگر بعضیبا ،رسدیم یبه مرحله پختگ نبات كهیزمان

ه اصل آمادرفع ح ینبات كه كامال براده است. یاست كه هنوز وقت مناسب برداشت حاصل فرا نرس ین معنیبد است، داده شده

. شده بادركار یرا اخت ییشن و رنگ طالبه نظر نرسد و تمام نبات شكل روست كه كدام قسمت آن سبز یا اتباشد آن نبات یم

 ر نشان داده شده است. یشكل ز چنانچه در

 

 

 

 

 

 

 

 نبات سبزیكه هنوز براي جمع آوري آماده نیست                                  

 

 

ا یرد و یر صورت گیخآتبرداشت  وقت مناسب در اگررد. یمناسب جهت رفع حاصل دقت كامل صورت گ وقت افتیرد یبرا

 گردد. ین مشاهده میكه در شكل پائیبه موقع مناسب نبوده قسم یجمع آور یآنگاه نبات برا ،بگذرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :ر در نظر گرفته شودیحاصل موارد ز یقبل از جمع آور

 نبات رسيده جهت رفع حاصل

نبات خيلی رسيده و چبه شده 

 که از رفع حاصل باز مانده
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ه ها ن مرحله دانیده شده باشد. در ایپوشان ییمزرعه با رنگ روشن طالرد كه یصورت گ یزمان حاصل یجمع آور 

ن شتان تان انگیب وارد نمودن فشار ك خوشه ویه را شما با گرفتن ین قضیازد. یر یسخت و خشك شده و از خوشه نم

ا انه ها رداگر شما سطح  اهد آمد.خورون یبه رنگ روشن از خوشه ب ی. دانه هادیتوانیش گرده میآزما آهستهبصورت 

افی در كو به ق گندم پخته شده كند كهین امر وانمود میماند و ا ید كدام لكه بجا نمیتان بخراشبا ناخن انگشت شست 

 یدانه ها برا ، آنگاهصد برسدیف 14 – 13كه رطوبت دانه ها به یوقتباشد. یبرداشت حاصل مساعد م یخشك بوده و برا

 (. 1980ز، ی)و اده اندبرداشت حاصل آم

رس و نا یبهبود دانه كم بوده و تخم ها فرصت در آنصورترد، یصورت گ یاگر برداشت حاصل قبل از مرحله پختگ 

  .حساس خواهد بوددر مقابل امراض ره یان ذخیدر جر غلههمچنان، شتر خواهد بود. یبت یفیك یشكسته ب

حمل تكه در شكل فوق نشان داده شده است قادر به یطور رد، نباتات خشكیر صورت گیخآاگر در برداشت حاصل ت 

عات یعث ضات امر بایده و در نهاین گردیزم یباالختن دانه یوزن خوشه ها نبوده و آنگاه چپه خواهد شد و باعث ر

 د گرفت.قرار خواهر آفات یپرنده گان، جونده گان، حشرات و سا التحمگردد. همچنان نبات در معرض ید میدر تول

د. ابیانجام  یخشك تابستان ید در روزهایحاصل با یات جمع آوریعمل ،عات بعد از رفع حاصلیكاهش ضا یبرا 

 ن آالتیاز ماشبا استفاده و در صورت امكان  مناسب و لوازم مدرن یوه هاید با استفاده از شیبرداشت حاصل با

 رد. یصورت گ

ره یر ذخاندازه رطوبت غله د شود. یریاز حد جلوگ شیا خشك شدن بیتحت شعاع آفتاب و م تخم یاز خشك شدن مستق 

 صد باشد. یف 12د كمتر از یگاه ها با

 ات بعد از رفع حاصل یحاصل و عمل یجمع آور یقه هایطر

متر كاه  یسانت 6 تا 3 صورت گرفته كه ازها داس  انواع مختلف در افغانستان، برداشت حاصل عمدتا توسط دست با استفاده از

 .ص داده شودیتخص ین پروسه وقت كافیل ایتكم یبرارا انتخاب و یك روز روشن آفتابیماند. یم یباقن یزم در سطح گندم

عه دست در افغانستان نشان یگندم را ذر یل جمع آوریاشكال ذاز دارد. یشتر نیشتر و وقت بیب یبه منابع بشرتود ین میكه ارایز

 دهد. یم

  

 

 

 

 

 

 

از  یك قسمتیمثل كندهار، هلمند و  یات جنوبیاب، بغالن، كندز و در والیخ، جوزجان، فارات سمت شمال، مانند بلیدر وال

مروج  یلیره كه اكنون خیدوط ین متصل به تراكتورهایكمبا یجمع آور ین هایاس كمتر از ماشیك مقیبه ن یننگرهار، دهاق

 آورند. یاستفاده بعمل م ،ده استیگرد
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ن یان دهاقیدر مره یحاصل با استفاده از تراكتور دوط ین جمع آوریماش یانكشاف یهاه پروژق یر، از طریخآ یدر سال ها  

 ده است. یمعمول گرد یلیخ

روز در  3 – 1مدت  یرابده و یگرد یكجا بسته بندیبندل  10 - 5و شده  یكوچك جمع آور یحاصل گندم در بندلها یجمع آور

 رد. یگیخشك شدن قرار مبمنظورمزرعه 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یخرمن كوب

ز ادر آنجا  منتقل و یك سطح هموار خرمن كوبیبه شده  یجمع آور یا بندل هایافته یدر مزرعه توسط دست انجام  یخرمن كوب

 نیبه چند تخم از كاه یجداسازو  یخرمن كوبخشك گردد. چند روز  یا وزش باد برایوده تا توسط شعاع آفتاب یهم جدا گرد

 د. نلگدمال شو یقلبه ا یا توسط گاوهایده شده و یگندم ممكن توسط چوب ها كوب محصولرد. یگیقه صورت میطر
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وسط عمدتا ت یخرمن كوب ین هایت ماشیتوان فعال .دارداكنون در سراسر كشور كاربرد روز افزون  ینیماش یشرهایتر

  رود.یز به كار مین كوچك یهاشریت درآوردن تریبه فعال یره كوچك برایتراكتور دوطگردد. یتراكتورها فراهم م

  

 

 رهیذخمنظوره بپروسس غله : 10مرحله 

 م درجهپروسس هم توسط دست و هم ذریعه ماشینها صورت گیرد. اگر ذریعه مشین االت پروسس شود، دانه های گند 

 .بندی شده و بخاطر کشت آینده با ادویه معامله میگردند

ت امكان درصور باشد.یمربوط به آب و هوا م است،از یپروسس ن یه برارا ك یشود. مدت ید خشك و پاك كاریغله با 

در د. کنیشود، خشك  یریشكستن دانه جلوگك سطح سخت و هموار كه از یا ی یتیسطح سم یغله را باال

غله  ،نكسایخشك نمودن  بمنظورو غله خشك شود.  هموارن یا ترپال در سطح زمی یپالستك یتخته ها ،نصورتیرایغ

 شود.داده  روو د را تكان

نگاه آ رك كنده و ترك تده شدیدن میاگر در هنگام جوده شود: یك دانه توسط دندان ها جویش رطوبت تخم، یآزمابمنظور 

 یكه برا د صدا بشكند، هنوز هم رطوبت آن از سطحیدون تولباگر  تواند.یره شده میذخخشك بوده و  افیبه قدر ك

د یره باین ذخاینگهداشت بهتر، اندازه رطوبت غله در جر یبراشتر است. یب شد،میبااز ینل المدت غله یطوشدن ره یذخ

 ا كمتر از آن باشد. یصد و یف 12

، یكل یها مانند كوزه یها نكه در بارجامهیقبل از ا دار هیسا یك جایعه آفتاب را در یه ذرگرم خشك شد یتخم ها 

رت ضرو یبه سردساز یفلز یها رلیره در بیرت ذخدر صو. ، سرد سازیدره گرددیذخ یپالستكظروف ا یها  یبوج

 افتد.  ینم

سالم ومتورم  یتخم هاو سته جدا گردد كوچك و شك یمتر، تخمها یمل 2.50 – 1.75غربال  عهیذر توسط الك نمودن 

 ره شود.یذخ یزرع فصل بعد یبرا
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 رهیذخ یروش ها: 11مرحله 

حفره  ،یگل یحلم یاز كندوها ندنها عبارتیاد. دگریمذخیره  یعنعنو ارن ساختیدر سطح مزرعه در چند جات در افغانستان، غله

 یفلز یندوق هاصو  شوند( یچانده شده و در حفره ها قرار داده میپ ییکپالست یا پاكت های ها یج)غله در بو ینیر زمیز یها

 ند.شویره میز ذخین یتكه ا بوریائی و یها یغله در بوج(. 2013باشند )احمد، یم

. ارترجه حرد و ب(  یالف( مقدار رطوبت نسبتعبارتند از:  ،كندین مییره تعیت غله را در ذخیفیكه عمدتا ك یطیمح دو عامل

 ه شود: در نظر گرفت بایدریموارد ز ،رهیطول عمر غالت در ذخ بیشتر ساختنب و یاز تخر یریجلوگبمنظور  ،نیبنا برا

ظروف  ثیز مناسب كه منحیسا با یگل ی، كندوهایپالستكف ، ظرویفلز هایصندوق :از هر نوع بارجامه پاك مانند 

 شوند.ته بسحكم سرپوش ها بوده كه خوب م ید داراین بارجامه ها بایا كار گرفته شود. ،رفته شده اندیره غالت پذیذخ

و  یریمرطوب جلوگ یكه از جذب رطوبت هوایبخاطر ،آورد یج مطلوب را ببار میمحكم بسته شدن بارجامه ها نتا 

 شود. یغالت م یرویر ذخاد طول عمیله باعث ازدین وسیبد

د تا نوش یرنگمال ، کندوها بایدكوچك یمسدود ساختن منفذهابمنظور یگل یا كندوهایدر صورت استفاده از ظروف  

 د.یبعمل آ یریله از نفوذ هوا و رطوبت جلوگین وسیبد

رده اده كاستف یكیپالست یها یو بوج یا یتك یها ی، بوجی، بوریائكرباس یها یپاك، بوج یطه هایهمچنان ازخرشما 

قرار  یبوج یتانتمام غله در قسمت تحكه ایند تایاز باال خوب تكان دهرا  ها یبوج ،غالت یزمان پركاردرد. یتوان یم

د. یسته كنبشمه خوب یك ریه و سپس آن را با یها تخل یاالمكان هوا را توسط وارد نمودن فشار در بوج یحتد. گیرن

 د. یه و بسته كنیآنرا تخل ید، هوایگر قرار دهیدمشابه  یك بوجیخوب محكم شده را در  یبوج

ر نموده و خال بطور مكمل از تخم پرا بارجامه  

، یمات علم)بانك معلونماند  یدر آن باق

IRRI .) 

ت برجسته باال یك موقعیدر ها  یا بوجیظروف  

وارها دور یقرار داده شود كه از د ین طوریزم

 رد. یصورت گ یریتا از جذب طوبت جلوگباشد 

 

 

 

 یگندم در تناوب زراعت

  

  

 نماند یباق یخال ید كدام جايدر داخل بارجامه با
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ل یذ یاعتزرهای  ن از تناوبیمعموال، دهاقد. شویمکشت در مناطق مختلف كشور  یمختلف تناوب زراعت یستم هایگندم در س

 ند: ینما یاستفاده م

 گندم  -اریشد -گندم .1

 گندم  –) شاخل، مشنگ، نخود(  یوانیح یوم هایگیل –گندم  .2

 گندم  –( ی) ماش و ممپل ییغذا یوم هایگیل –گندم  .3

ر مرتفع مورد یث غذا در مناطق غیمناطق مرتفع و منحت در وانایحه یتغذ یبرا یگندم )جوار – یجوار –گندم  .4

 رد(. یگیاستفاده قرار م

 كار(.  ی)در مناطق شالگندم  – یشال –گندم  .5

 گندم – یجوار –شبدر  –گندم  .6

 گندم –شلغم  –گندم  .7

انواع ، برداشت در را خانواده 6020 وافت یت افغانستان انجام یم مزرعه كه در هفت والیتنظ یك سروی یط 2012درسال 

با  گندم ،یزراعت آب طیتحت شرا(. 7د )جدول یص گردیتشخ ،ردندکیا گندم بذر مب یمتعدد نباتات را كه در تناوب زراعت

ات جیو سبز (تربوز)وه جات یخته، م، پكچالو (،نخود) وم هایگی، ل(یرنج و جوارجو، ب) غالت مانند بات مختلف نباتاتیترك

رچ، اه، میس، بادنجان یه، بادنجان رومیبام :شود عبارتند از یجات كه معموال در فصل تابستان كشت میسبزرد. یگیصورت م

غم، ، شلیلپگاز، یدند عبارت اند از پگریجات كه در فصل خزان زرع میسبزجات اند. یر سبزی، پالك، كاهو و سابادرنگكدو، 

 ودهب یدیشدتار یبس یللم یزراعت یستم هاینظر به س یآب یزراعت یستم هایسباشد.  یره میرزدك، كرم و غسرخك،  یپالك، مل

 (. (SMIO, 2012د نریگیگندم حاصل مك فصل یدر آن وفصله بوده دو  اکثرآ ،(ا سه فصلیدو )

 انتخاب شده افغانستان یات و شهرهایدر وال یراعتمهم تناوب ز ی. نمونه ها7جدول 

 یشكل تناوب زراعت ت/شهریوال

 یزراعت للم یزراعت آب  

 ندمگ            ار          یشد -جو  ویا گندم كابل

 جات              یسبز ویا اریشد –جو  ویا

 اریشد –جو ویا گندم

 اریشد –جو  ویا گندم اریشد –جو  ویا گندم پروان

 -ندم گ                    برنج        -گندم  هرات

 جاتیبزس -جات                     گندمیسبز

                    كچالو  ویا جو –برنج               گندم  ویا

گندم                        ویا جو –گندم 

ندم گكنجد                  ویا  نخود ویا بادرنگ

 جاتیسبزویا  جو -ویا

 -دم گندم                                  گن

 -تربوز                        گندم 

 خودن -ادرنگ     گندم ب -گندم ویانخود

 كچالو، از،یجات )پیسبز ویا برنج –گندم  ننگرهار/جالل آباد

             برنج        -جات یه(                    سبزیبام

 -ندم گ                         پخته   -گندم 

 جاتیسبز – یجوار

 زیچ چیه

 -ه ختگندم                                     پ فیبلخ/مزار شر

                           جو     ویا جات                     گندمیسبز

 جاتیسبز –جو  ویا گندم

 گندم

 -ندم                     برنج گ -جو  ویا برنج یجوار ویا برنج –گندم  كندز

 گندم

 -ندم گ جو                                ویا گندم انیبام

 برنج –جات                     گندم یسبز

 گندم
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 SMIO, 2012منبع: 

 ست؟یچ ید زرع گندم در تناوب زراعتیفوا

 :ستادارائی چندین فایده  یزرع گندم در تناوب زراعت

ه دساعد بواهان هرزه مشخص میانكشاف گ یكه برا ییط نمویر شرایعه تغیاهان هرزه را ذریكنترول گ یتتناوب زراع 

 .است، آسان میسازد

 همچو ر نباتات در كاهش امراضیتناوب گندم با سا مثآل باشد.ید میمفامراض  یدر كنترول بعض یتناوب زراعت 

Septoria tritici ك تعداد یكنترول  یبرا یتناوب زراعت. فید واقع میشودم شهیتاج و ر یده گیبالچ گندم، پوس

 د است. یمفنیزا و لبلبو یوبند: پخته، لپهن برگ مان یجات و نباتات مزروعیسبزامراض 

 یكه برا میشود ها(ماتودینکرم های قطع کننده )ن نوع یچند یت هایهمچنان باعث كاهش جمع یگندم درتناوب زراعت 

 د )مارش و جكسن(. نگردیم دیگر باعث ضرر پهن برگ یمزروع تاك انگور و نباتاتاشجار و 

 کشت گندم درتناوب زراعتی با نباتات دیگر معموآل باعث کاهش تعداد بعضی حشرات مانند کفشک میشود. 

ن یا د.شویگانه آن مینظر به كشت بیشترش حاصل یباعث افزا ،گرددیر نباتات كشت میگندم كه در تناوب با سا 

انجام  1989داراالمان در سال  یقات زراعتیگندم كه در مركز تحق یتناوب زراعت یربه نمونه هاك تجیموضوع در 

 ده است. یگرد ،ثابتافت ی

 ش شدهیآزما یتناوب زرعت ی. اوسط حاصل گندم درنمونه ها8جدول

 یشكل تناوب زراعت

 

ش حاصل در یافزا یصدیف هكتار( یلوگرام فیاوسط حاصل)ك

 تداوم تناوب

 0 3636 گندم  -ندم گ -گندم 

 50 5466 گندم -بدر ش -گندم

 48 5386 گندم - یجوار -گندم 

 10 4007 گندم -لغم ش -گندم 

 8 3942 گندم -اریشد -گندم 

  ARIA, 1989منبع:          

  ینباتات در تناوب زراعت کردن تنظیم

ات یوال در را اوقات بذر 22و  21. اشكال میباشد ناسبمبسیار ،یتناوب زراعتپالن نمودن  یبراجنتری كشت نباتات تعقیب 

ات وقت نبات تمام یدهد. برایگندم را نشان م یم شده در چارت آغاز فصل جمع آوریترس یدهد. خط آبیهرات وننگرهار نشان م

 د.نگندم زرع گردباممكن است در تناوب  ،قرار داردكشت كه در سمت راست خط 

 افعانستان هرات تیالو یكشت نباتات برا. اوقات 20شكل 

 وقت بذر .1

 رفع حاصل  .2
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 . اوقات كشت نباتات در والیت ننگرهار افغانستان21شكل 
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 زرع گندم در افغانستان اهمیت

 2012در سال ه یقضن یشتر دارد. ایمنفعت ب ینظر به گندم للم ی. گندم آبباشدیم دیمفكشت گندم در افغانستان  بصورت عموم،

شده  ثابتان و كندز یكابل، پروان، ننگرهار، بام بلخ، هرات، یعنی ت كشوریدر هفت وال به سطح خانواده در مزرعه یدر سرو

به اساس اوسط حاصل:  ید مجموعیده، حال آنكه عواین گردیفقره به اساس هكتار تخممصارف هر (. (FAO, 2013 است



51 
 

د یل مصارف و عوایتحل 9ن زده شده است. جدول یتخم یگندم للم یهكتار برا یتن ف 0.93و  یگندم آب یهكتار برا یتن ف 2.85

 كند. یز شما را كمك مین جه فارمب و آماده ساختن بودیامر در ترتن یدهد. ایرا نشان م

 ن شده ید تخمیاوسط مصارف وعوا، 2012سال  ،هفت والیت. زرع گندم در افغانستان: 9جدول 

: یاصل گندم آباوسط ح مصرف متحول

 هكتار یتن ف 2.85

اوسط حاصل 

 فارم شما

: یاوسط حاصل گندم للم

 هكتار یتن ف 0.93

اوسط حاصل 

 فارم شما

   20.6   58.4 یتخم بذر

  كودهای كیمیاوی

   19.5   84.5 ایوری

   20.3   115 تیم فاسفیامون یدا

   ر موادیسا

   0   3.5 كش ها  آفت

   0   3.2 یاریآب یزل برایل دیت

  عوامل تولیدی غیر مادی

   46.5   27.2 نیآماده ساختن زم

   115.7   109.6 یمنابع بشر

   15   15 كشت

   0   19.4 یاریآب

   4.8   13.6 اهان هرزهیكنترول گ

   27.9   3.8 یدواپاش

   55.9   35.7 رفع حاصل

   12.1   20.5 یخرمن كوب

   0   1.6 رعواملیسا

   222.7   401.4 متحول یمصارف مجموع

 مصارف ثابت

   100   100 نیاجاره زم

   9.3   8.5 استهالك

   11.1   20.1 یاتیه عملیمفاد سرما

   157.6   128.6 مجموع مصارف ثابت

   380.3   563.8 یمصارف مجموع

   471.3   950.5 ید مجموعیعوا

   248.7   549.2 یتفاوت مجموع

   91   386.8 د خالصیعوا

   1.23   1.74 دیتناسب مصارف و عوا
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