متن كامل مبحث زراعت غالت
" خٍكٗ اٚي " 85/7/13

مقذمو :
غالت ٚاژٖ فؽثي اقت وٗ ِقٕبي آْ ظؼآِعي اقت وٗ اؾ اخبؼٖ اِالن ثعقت ِي آيع ٔ ٚيؿ زبيً
ؾؼافت گٕعَ  ٚخ ٚ ٛغؼت  ... ٚؼا ثٗ يٛؼت خّـ غالت ِي گٛيٕع  .ظؼ تقؽيفي وٍي نبًِ گيب٘بْ يىكبٌٗ اي
اؾ ضبٔٛاظٖ ي گٕعِيبْ ِي ثبنع  ٚثؽاي ًِؽف ظأٗ ٘بي ؼيؿ  ٚظؼنت  ٚپؽ اؾ أؽژي ضٛظ وبنتٗ ِي نٔٛع
وٗ لؽٔٙب خبْ ثهؽ ؼا اؾگؽقٕگي ٔدبت ظاظٖ اقت  .غالت نبًِ گيب٘بٔي اؾ لجيً :گٕعَ  ،خ ، ٛيٛالف ،
چبٚظاؼ  ،اؼؾْ  ،غؼت ضٛنٗ اي  ،غؼت  ٚثؽٔح ِي ثبنع  .ثبقتبْ نٕبقبْ اؾ وبٚل ظؼ ضؽاثٗ ٘بي لعيّي ثٗ
ايٓ ٔتيدٗ ؼقيعٖ أع وٗ تّعْ ثهؽ ثب اقتفبظٖ اؾ گٕعَ  ٚيب خ ٛظؼ ظؼٖ ٘ب ٚظإِٗ ٘بي ِهؽف ثٗ ظخٍٗ ٚ
فؽات آغبؾ نعٖ اقت  .ايٓ ِٕغمٗ ُ٘ اوٕ ْٛنبًِ وهٛؼ٘بيي اؾ لجيً ايؽاْ  ،تؽويٗ  ،فؽاق  ٚقٛؼيٗ اقت
 .وبٚل ظؼ ايٓ ِٕغمٗ ٔهبْ ِي ظ٘ع وٗ ظؼ زعٚظ  10000اٌي  16000قبي لجً  ،قبوٕبْ ايٓ ِٕغمٗ ثٗ
وبنت گٕعَ  ٚيب خ ٛانتغبي ظانتٗ أع  .نٛا٘ع زبوي اؾ آْ اقت وٗ غٍٗ ي ايٍي چيٓ ثؽٔح  ،آفؽيمب غؼت
ضٛنٗ اي ِ ،ىؿيه غؼت  ٚ ،ضبٚؼِيبٔٗ گٕعَ  ٚخ ٛثٛظٖ اقت  .ظؼ زعٚظ ِ %60ؿاؼؿ خٙبْ ثٗ وهت غالت
اضتًبو يبفتٗ اقت وٗ اؾ ايٓ ِمعاؼ  %34ثٗ وهت گٕعَ  9 ،تب  %11ثٗ وهت خ ٚ ٛثميٗ ثٗ وهت ثؽٔح،
غؼت  ،يٛالف  ٚچبٚظاؼ اضتًبو ظاؼظ  .غالت ؼا اؾ ٔؾؽ ضرايط آب ً ىٌا ً مناطق ماضت ثٗ ظ ٚگؽٖٚ
تمكيُ ِي ّٔبيٕع :
گرًه اًه  :غالت مناطق سرد ً معتذه ماننذ گنذً ً خٌ ً چاًدار ً يٌالف
گرًه دًً  :غالت مناطق گرً ماننذ برنح  ،ررت  ،سٌرگًٌ ً ارزن
 چٕع ايغالذ :ىيرً ماري  :آثيبؼي لجً اؾ وبنت
خطنو ماري  :اٚي وبنت  ،قپف آثيبؼي
٘ؽگبٖ فؽيت وبنت گٕعَ ؼا ثٗ قٗ ِؽزٍٗ تمكيُ ّٔبييُ :
 -1وبنت ؾٚظٕ٘گبَ  ٚثٗ ِٛلـ ؼا كاضت ىرامص (٘ؽاوهت ) ِي گٛيٕع.
 -2وبنت ظؼ ِؽزٍٗ آضؽ  ،ظؼ ٚالـ اؾ ؼٚي ٔبچبؼي  ٚثب تبضيؽ ؾيبظ ؼا ماضت مرپو ِي گٛيٕع .
 -3وبنت ظؼ ِؽزٍٗ ِيبٔي ظِ ٚؽزٍٗ فٛق ثٗ ماضت ًرمص ( ٚؼوهت ) ِٛقِ َٛي ثبنع .
" خٍكٗ ظ" 85/7/20 َٚ

ٚخٗ تكّيٗ گٕعَ  ،خ ، ٛچبٚظاؼ  ٚيٛالف ثٗ غالت قؽظقيؽي ايٕكت وٗ ايٓ گيب٘بْ ثٗ يه ظٚؼٖ قؽظ
ؾِكتبٔي  ٚيب اٚايً ثٙبؼي ٔيبؾ ظاؼٔع ؛ ظؼ يٛؼتي وٗ ايٓ ٔيبؾ فيؿيٌٛٛژيىي تبِيٓ ٔگؽظظ  ،ايٓ گيب٘بْ ثٗ قٕجً
ٔطٛإ٘ع ٔهكت  ٚتٌٛيع ِسًٛي ٔطٛإ٘ع وؽظ .
غالت گؽِكيؽي ثؽ ضالف غالت قؽظقيؽي تبة  ٚتسًّ قؽِبي ؾِكتبٔي  ٚيب اٚايً ثٙبؼي ؼا ٔعاؼٔع اؾ ايٓ
ؼ ٚثؽاي وبنت ايٓ ٔجبتبت آٔمعؼ ثبيع يجؽ وؽظ وٗ ظؼخٗ زؽاؼت ِسيظ ثٗ  13تب  14ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ثؽقع .
ظؼ ثقضي ِٕبثـ تمكيُ ثٕعي ظيگؽي اؾ غالت تست فٕٛاْ غالت ظأٗ ؼيؿ " ٚ " Small grain cercals
غالت ظأٗ ظؼنت" ٔ " Large grain cercalsيؿ ِهب٘عٖ ِي نٛظ وٗ ايٓ تمكيُ ثٕعي ثؽ اقبـ ظؼنتي
ظأٗ غالت اقتٛاؼ اقت  ( .ثٗ فٕٛاْ ِثبي گٕعَ غٍٗ ظأٗ ؼيؿ  ٚغؼت غٍٗ ظأٗ ظؼنت اقت )
گنذً " : " Wheat
مطخصات گياىطناسي :
گٕعَ گيب٘ي اقت يىكبٌٗ "، "Annualته ٌپٗ " ٚ "Mono cotylydonاؾ ضبٔٛاظٖ گٓظِيبْ
" "Gramineaeثب ٔبَ فٍّي " "Triticum aestivumوٗ ظاؼاي گ٘ ٗٔٛبي ثكيبؼ ؾيبظ  ٚزهي  ٚاٍ٘ي اقت .
گٕعَ ِبٕٔع ٘ؽ گيبٖ ظيگؽي ظاؼاي ؼيهٗ  ،قبلٗ ،ثؽگ  ،گً ٚظأٗ ِي ثبنع .
اىف ) ريطو گنذً " ٕ٘ : " Rootگبَ خٛأٗ ؾظْ ظأٗ ي گٕعَ اٌٚيٓ أعاِي وٗ پٛقتٗ ي ظأٗ ؼا ِي
نىبفع  ٚاؾ آْ ضبؼج ِي نٛظ  ،ؼيهٗ چٗ ِي ثبنع  .ؼنع گيب٘چٗ ظؼ ؾيؽ ضبن  ٚظؼ تبؼيىي أدبَ پػيؽفتٗ ٚ
نبًِ ؼنع عٌٛي قؽيـ قبلٗ ّ٘ؽاٖ ثب تغييؽ زبٌت ٘بي ٚيژٖ آْ ِي ثبنع تب قبلچٗ ي گيبٖ خٛاْ ثتٛأع
ؾٚظت قؽ اؾ ضبن ثيؽ ْٚآٚؼظ  .يىي اؾ
ؼ
ظؼ ضبن پيهؽٚي وؽظٖ  ٚاؾ ِٛأـ ِٛخٛظ ثؽ قؽ ؼاٖ ثگػؼظ ٘ ٚؽ چٗ
ثبؼؾتؽيٓ تغييؽ زبٌت ٘بي قبلٗ ايٕكت وٗ ِؽيكتُ أتٙبيي قبلٗ ثٛقيٍٗ ثؽگ غالف ِبٕٔعي ثٗ ٔبَ
وٌٛئٛپتيً "  "Coleoptieپٛنيعٖ ِي نٛظ  .ظؼاؾ نعْ قبلٗ ظؼ اٌٚيٓ ِيبْ گؽٖ يقٕي فبيٍٗ ثيٓ ظأٗ ٚ
وٌٛئٛپتيً وٗ آْ ؼا ِؿٚوٛتيً " ِ "Mezocotyleي ٔبِٕع أدبَ ِي گيؽظ ٚ .لتي گيب٘چٗ قؽ اؾ ضبن ثيؽْٚ
آٚؼظ  ٚاٌٚيٓ ثؽگ گٕعَ وٗ ٔهبٔي اؾ يه ٌپٗ اي ثٛظْ آْ اقت ؽب٘ؽ نع فًّ وٍؽٚفيٍي آغبؾ ِيهٛظ  .اؾ
ِسً اٌٚيٓ گؽٖ ٔؿظيه ضبن ؼيهٗ ٘بي ايٍي گٕعَ ثيؽِ ْٚي آيٕع  .ايٓ ؼيهٗ ٘ب ٔكجتب اؾ ٌسبػ لغؽ  ٚعٛي
ّ٘كبْ ِ ٚهبثٗ َي ثبنٕع  ٚظؼ ثيٓ آٔٙب ؼاقت ؼيهٗ ِهب٘عٖ ّٔي نٛظ  ( .ؼيهٗ ٘ب افهبٕٔع ) فّك
ؼيهٗ زعٚظ  10تب  25قبٔتيّتؽ ِي ثبنع .

ب) ساقو گنذً "  : " Stemقبلٗ گٕعَ ِبنٛؼٖ اي  ٚثع ْٚأهقبة اقت  .ظؼ ْٚقبلٗ ي ثؽضي اؾ
ٔژاظ٘ب پؽ  ٚظؼ ثكيبؼي ضبٌي اقت ظؼ ؼ ٚي قبلٗ گٕعَ ثؽخكتگيٙبيي ثٗ ٔبَ گؽٖ " ٚ " Nodeخٛظ ظاؼظ .
فبيٍٗ ي ثيٓ ظ ٚگؽٖ ؼا ِيبْ گؽٖ "  " Internodeگٛيٕع  .ثؽ ؼٚي ٘ؽ يه اؾ ايٓ گؽٖ ٘ب يه ثؽگ ثغٛؼ ِتٕبٚة
ٚخٛظ ظاؼظ ّ٘ .بْ عٛؼ وٗ اؾ ِسً گؽٖ گٕعَ وٗ ظؼ ٔؿظيىي قغر ضبن لؽاؼ ظاؼظ تقعاظ ؾيبظي ؼيهٗ ي افهبْ
ضبؼج ِي نٛظ ثٗ ّ٘يٓ تؽتيت ا ؾ ِسً ِػوٛؼ تقعاظ ؾيبظي قبلٗ ٔيؿ ِي ؼٚيع وٗ ثٗ ايٓ قبلٗ ٘ب ايغالزب
پٕدٗ ي گٕعَ ِي گٛيٕع  .ضبييت پٕدٗ ؾٔي اؾ ؼلّي ثٗ ؼلُ ظيگؽ ِتفبٚت اقت  ٚاؾ  2تب  50پٕدٗ ثكتٗ ثٗ
ِٛلقيت ِسً  ٚؼلُ ايدبظ ِي ّٔبيع  .عٛي قبلٗ ي گٕعَ ٔيؿ ثكتٗ ثٗ ٔژاظ  ٚزبيٍطيؿي ضبن  ٚفٛاًِ
ِسيظي ِّىٓ اقت ظؼ قٗ زع وٛتبٖ ِ ،تٛقظ  ٚثٍٕع ثبنع  .ظؼ قبي  1970آلبي « ٔٛؼِٓ ثٛؼالگ » اؾ
اقبتيع ظأهگبٖ ِٕيؿٚتبي آِؽيىب ثب تٌٛيع ٔژاظ٘بي قبلٗ وٛتبٖ  ٚپؽ ِسًٛي ثؽٔعٖ خبيؿٖ ٔٛثً گؽظيع .
ج) برگ گنذً " ٘ : " Leafؽ ثؽگ گٕعَ اؾ ظ ٚلكّت غالف  ٚپٕٙه تهىيً نعٖ اقت  .پٕٙه ثؽگ ِقّٛال
ظؼ گؽٖ ثبالتؽ ثٗ غالف ثؽگ ِتًً اقت  .غالف فبيٍٗ ي ثيٓ ظ ٚگؽٖ ؼا ِي پٛنبٔع ثؽگ ٘ب ظؼ ؼٚي قبلٗ ثٗ
يٛؼت ِٕفؽظ  ٚظؼ ظ ٚؼظيف ثغٛؼ ِتٕبٚة لؽاؼ ظاؼظ  .ظؼ ِسً اتًبي پٕٙه ثؽگ ثٗ غالف ظؼ ٘ؽلكّت آْ يه
ؾايعٖ ي ثي ؼٔگ ثٗ ٔبَ گٛنٛاؼن لؽاؼظاؼظ  .ظؼ ثيٓ ظ ٚگٛنٛاؼن يه پؽظٖ ثي ؼٔگ ثٗ ٔبَ ؾثبٔه ( ٌيگٛي "
" ٚ ) Liguleخٛظ ظاؼظ  .ظؼ تهطيى گيبٖ قجؿ گٕعَ اؾ خ ٛگٛنٛاؼن ٘ب  ٚؾثبٔه ٔمم ِّٙي ظاؼٔع  .ظؼ خٛ
گٛنٛاؼن ٘ب عٛيً تؽ اؾ گٕعَ ِي ثبنٕع  .ظؼ ف ٌٛظؼ ؾيؽ  ٚاعؽاف گٛنٛاؼن ٘بي گٕعَ غبٌجب وؽن ٘بي ؼيؿ
ِهب٘عٖ ِي نٔٛع  .ؾثبٔه خ ٛلعؼي ثٍٕعتؽ اؾ ؾثبٔه گٕعَ  ٚنفبف تؽ اؾ آٔكت .
د) سنبو گنذً "  : " Spikeظؼ أتٙبي قبلٗ گٕعَ قٕجً گٕعَ ثٛخٛظ ِي آيع ؛ فبيٍٗ ثيٓ گؽٖ ٘ب ظؼ
قٕجً ضيٍي ثٗ ُ٘ ٔؿظيه نعٖ  ٚتهىيً ِسٛؼ قٕجً ؼا ِي ظ٘ع ِ .سٛؼ قٕجً ثٗ نىً ؾيگؿاگ ِي ثبنع
وٗ ٘ؽ ثٕع ثب ثٕع ظيگؽ ؾاٚيٗ ِٕفؽخٗ (  180ظؼخٗ ) تهىيً ِي ظ٘ع  .ثؽ ؼٚي ٘ؽ ثٕع يه قٕجً فؽفي  ٚيب
قٕجٍٗ "  " Spikeleteثب ظِگً ثكيبؼ وٛتب٘ي ٚخٛظ ظاؼظ .تقعاظ قٕجٍٗ ٘ب ظؼ ِسٛؼ ايٍي ثيٓ  15تب  20فعظ
ِي ثبنع  .ظؼ ظاضً ٘ؽ قٕجٍٗ اؾ يه تب ٘فت گً ِّىٓ اقت ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع ٘ .ؽ قٕجٍٗ ثٗ تؽتيت اؾ
ضبؼج ثٗ ظاضً اؾ ظ ٚپٛقتٗ ثٗ تؽتيت ثٗ ٔبَ پٛنٗ "  ٚ " Glumeپٛنيٕٗ "  "Glumelleازبعٗ نعٖ اقت .
تقعاظ پٛنٗ ٘ب ظؼ ٘ؽ قٕجٍٗ ظ ٚفعظ  ٚتقعاظ پٛنيٕٗ ٘ب ظؼ اعؽاف ٘ؽ گً ٔيؿ ظ ٚفعظ ِي ثبنع  .پٛنيٕٗ ي
ضبؼخي ( تستبٔي ) ؼا " ٚ " Lemmaپ ٛنيٕٗ ي ظاضٍي ( فٛلبٔي ) ؼا " ِ " Paleaي گٛيٕع  .ؼيهه اؾ "
"  Lemmaضبؼج ِي نٛظ .
گً گٕعَ ،ظٚخٕكي ،ظاؼاي قٗ پؽچُ  ٚوالٌٗ ي پؽ ِبٕٔع اقت .
ىـ ) ريطل "  : "Awnفجبؼتكت اؾ ؾائعٖ اي ضبؼ ِبٕٔع وٗ ِقّٛال ظؼ أتٙبي آؾاظ يىي اؾ پٛنيٕٗ ٘ب وٗ ظؼ
ثؽٚي ِ .قّٛال گٕعَ ٘بي ؼيهه ظاؼ اؾ گٕعَ ٘بي ثع ْٚؼيهه
ظ
لكّت ضبؼج ظأٗ لؽاؼ ظاؼظ ِّىٓ اقت
فٍّىؽظ ثيهتؽي ظاؼٔع زتي اؾ ويفيت ثبالتؽي ٔيؿ ثؽضٛؼظاؼٔع  .ؼيهه ثؽگ تغييؽ نىً يبفتٗ اي اقت وٗ اؾ
ثؽگ فمظ ؼگجؽگ ايٍي آْ ثبلي ِبٔعٖ اقت  .ثؽ ؼٚي ؼيهه ؼٚؾٔٗ ٘بي ؾيبظي ظيعٖ ِي نٛظ اؾ ايٓ ؼٚ
ؼيهه ٘ب ظؼ أدبَ فًّ فت ٛقٕتؿ ِهبؼوت ظاؼٔع .
ً) دانو ي گنذً "  : " Grainظأٗ گٕعَ ظؼ ٚالـ ِي ٖٛگٕعَ اقت ِ .ي ٖٛگٕعَ ؼا ظؼ ايغالذ گيب٘هٕبقي
گٕعِٗ " " Cariopsisگٛيٕع  .ظأٗ ثٗ قطتي ثٗ پؽيىبؼپ (ثؽ ْٚثؽ )  ٚظؼ ٚالـ ظيٛاؼٖ يب پٛقتٗ ي ظأٗ چكجيعٖ
اقت  .خعاوؽظْ پؽيىبؼپ فمظ ثب آقيب ة وؽظْ ِيكؽ اقت  .تؽويت ظأٗ ي گٕعَ ثغٛؼ ِتٛقظ نبًِ %13
آة  %12 ،پؽٚتئيٓ ٌ %2 ،يپيع ٔ %69،هبقتٗ %2 ،قٌٍٛؿ ِٛ%2 ٚاظ ِقعٔي ِي ثبنع وٗ ثكتٗ ثٗ ؼلُ ٚ
نؽايظ اوٌٛٛژيىي  ... ٚايٓ ظؼيع٘ب ِتغيؽ اقت ِ .قّٛال گٕعَ ٘بيي وٗ ظؼ ِٕبعك ِؽعٛة وهت ِي نٔٛع
ْ وّتؽي ؼا اؾ زع ِقّٛي ظاؼا ٘كتٕع .
ِ ،يؿاْ پؽٚتئي
 قسمت ىاي مختيف دانو : -1ؼٚيبْ (خٕيٓ ) "  : " Embryoظؼ زعٚظ ٚ %2/5ؾْ ظأٗ ؼا تهىيً ِي ظ٘ع  ٚاؾ پؽٚتئيٓ ِٛ ٚاظ چؽثي
قؽنبؼ اقت .
 -2قپؽ ؼٚيبْ "  : " Scutellumثٗ ِٕؾٛؼ زفبؽت ؼٚيبْ ظؼ ثيٓ ؼٚيبْ  ٚآٔعٚقپؽَ يه اليٗ ةٖ ٔبَ قپؽ ؼٚيبْ
ٚخٛظ ظاؼظ  .قپؽ ؼٚيبْ ظؼ زعٚظ ٚ %1ؾْ ظأٗ ؼا تهىيً ِي ظ٘ع .
 -3قجٛـ  :ظؼ ٚالـ پٛقتٗ ٘بي ؼٚي ظأٗ وٗ نبًِ پؽيىبؼپ  ٚ " Testa " ٚاليٗ ي آٌٛؼ " Aleurone " ْٚوٗ
لكّت قطت  ٚغيؽ لبثً ٘ضُ ظأٗ ؼا تهىيً ِي ظ٘ع ِ ،ي ثبنع  .قجٛـ پف اؾ آقيبة  ٚاٌه وؽظْ
آؼظ ثعقت ِي آيع  ٚقؽنبؼ اؾ ٚيتبِيٓ ٘ب ثطًٛو ٚيتبِيٓ ٘بي گؽِٛ ٚ B ٖٚاظ ِقعٔي  ٚپؽٚتئيٓ ثب ويفيت
فبٌي اقت  .قجٛـ ٚ % 14ؾْ ظأٗ ؼا تهىيً ِي ظ٘ع .
 -4آٔعٚقپؽَ "  : " Endospermظؼ ْٚثؽ ظأٗ ِي ثبنع  ٚلكّت ٔهبقتٗ اي ظأٗ ؼا تهىيً ِي ظ٘ع ٚ
آؼظ اؾ آْ ثعقت َي آيع  .آٔعٚقپؽَ ظؼ زعٚظ  83تب ٚ % 87ؾْ ظأٗ ؼا ثٗ ضٛظ اضتًبو ِي ظ٘ع  .قٍٛي ٘ب
ي آٔعٚقپؽَ ثؿؼگ  ٚپؽ اؾ ظأٗ ٘بي ٔهبقتٗ اي اقت  .ايٓ قٍٛي ٘ب ثب قيّبٔي اؾ پؽٚتئيٓ گٍٛتٓ
" "Glutenثٗ يىعيگؽ چكجيعٖ أع ِ .يؿاْ گٍٛتٓ آٔعٚقپؽَ ثكتٗ ثٗ ؼلُ ِٛ ٚلقيت وبنت ِتفبٚت اقت .
ظؼيع گٍٛتٓ ثٗ ِيؿاْ ؾيبظي ظؼ ثبال ثؽظْ ويفيت ٔبٔٛايي آؼظ ِؤثؽ اقت  .گٍٛتٓ ثٗ ضّيؽ لعؼت وهم

ثيهتؽي ِي ظ٘ع  ٚثتعؼيح وٗ ضّيؽ فًّ ِي آيع ثب ثٗ ُ٘ ؾظْ ٘ب گبؾ ثيهتؽي ؼا ظؼ ضٛظ ٔگٗ ِي ظاؼظ ٔ ٚيؿ
لعؼت خػة آة آؼظ ؼا اضبفٗ ِي وٕع .

" خٍكٗ ق" 85/8/11 َٛ

طبقو بنذي زراعتي گنذً :
گٕعَ ٘ب ؼا اؾ ٔؾؽ ازتيبج يب فعَ ٔيبؾنبْ ثٗ يه ظٚؼٖ ي قؽظ ثٗ قٗ ظقتٗ ي ؾيؽ تمكيُ ِي وٕٕع :
اٌف ) گٕعَ ٘بي ؾِكتبٔٗ (پبييؿٖ )  :ايٓ ٔٛؿ گٕعَ ٘ب ٔيبؾِٕع يه ظٚؼٖ ي عٛالٔي قؽِب ظؼ ِؽازً اٌٚيٗ ي
ؾٔعگي ضٛظ ٘كتٕع  .ايٓ قؽِب ِٛخت ِي نٛظ وٗ ٔيبؾ فيؿ يٌٛٛژيىي گٕعَ تبِيٓ نٛظ  ٚگٕعَ ظؼ ِٛلـ
ِقيٓ ثٗ قٕجً ؼفتٗ ِ ٚسًٛي ظ٘ع ٘ .ؽ گبٖ گٕعَ ؾِكتبٔٗ ظؼ ثٙبؼ وبنتٗ نٛظ (ظٚؼٖ ي قؽظ ؾِكتبٔٗ ؼا
ٔجيٕع )  ٚيب آٔىٗ ظؼ ِٕغمٗ اي وبنتٗ نٛظ وٗ ؾِكتبْ آْ خب ثٗ گؽِي ثگػؼظ  ،گٕعَ ؼنع فٍفي ضٛثي
ضٛا٘ع وؽظ اِب ثٗ قٕجً ٔطٛا٘ع ؼفت ( .ظؼ ضٛؾقتبْ ثبؼ٘ب اتفبق افتبظٖ اقت ) ثؽضي ِٛالـ ثػٚؼ گٕعَ پبييؿٖ
ؼا ظؼ آة ِي ضيكبٕٔع؛ ٚلتي آثبؼ خٛأٗ ؾظْ ظؼ ثػٚؼ ؽب٘ؽ نع  ،ثػؼ٘ب ؼا ظؼ زؽاؼت ٘بي  5تب  10ظؼخٗ
قبٔتيگؽاظ ثؽاي قٗ ٘فتٗ ٔگٗ ِي ظاؼٔع  ٚآْ گبٖ ِي وبؼٔع ثٗ ايٓ تؽتيت ظٚؼٖ ي ؾٔعگي گيبٖ وٛتبٖ نعٖ ٚ
گٕعَ ؾِكتبٔٗ ؼا ِي تٛاْ ثٗ ّ٘ؽاٖ گٕعَ ٘بي ثٙبؼي وهت ّٔٛظ  .فًّ تجعيً گٕعَ ؾِكتبٔٗ ثٗ ثٙبؼٖ ؼا ،
بياره سازي " ِ " Vernalisation " , " Printanization " , " Jarovisationي گٛيٕع  .گٕعَ ٘بي ؾِكتبٔٗ ثٗ
ظٌيً ايٕىٗ ِعت ؾِبْ ثيهتؽي ظؼ ؾِيٓ ِي ِبٕٔع عجيقتب فؽوت ثيهتؽي ثؽاي اقتفبظٖ ي ِٛاظ غػايي ضبن
پيعا وؽظٖ  ،ضّٓ ِمبِٚت ثيهتؽ ظؼ ِمبثً ٔبقبؾگبؼي ٘بي ِسيظ  ٚثيّبؼي ٘ب  ،فٍّىؽظ ٔكجتب ثيهتؽي
ٔكجت ثٗ گٕعَ ٘بي ثٙبؼٖ ظاؼٔع ٔ ٚيؿ چ ْٛايٓ ٔٛؿ گٕعَ ٘ب ثٗ قؽِبي قطت ؾِكتبْ ِمبِٕٚع .گٕعَ ٘بي
يؿ وبنتٗ ِي نٔٛع ثٗ گٕعَ پبييؿٖ ِقؽٚفٕع .
ؾِكتبٔٗ ّ٘ ،چٕيٓ چ ْٛظؼ اٚايً پبي
ة) گٕعَ ٘بي ثٙبؼٖ  :ايٓ ٔٛؿ گٕعَ ٘ب ظؼ اٚاضؽ ؾِكتبْ (ِبٕٔع ِٕبعك گؽِكيؽ )  ٚيب اٚايً ثٙبؼ (ِبٕٔع
ِٕبعك قؽظقيؽ ) وهت ِي نٔٛع ٔ ٚيبؾ ثٗ يه ظٚؼٖ ي قؽظ عٛالٔي ٔعاؼٔع  .ايٓ گٕعَ ٘ب ؼا ظؼ ٔمبعي وٗ
قؽِبي قطت ؾِكتبْي ٔعاؼٔع ِي تٛاْ ّ٘ؽاٖ ثب گٕعَ ٘بي ؾِكتبٔٗ وهت ّٔٛظ .
ج) گٕعَ ٘بي ثٙبؼٖ – پبييؿٖ "  : " Facultativeتقعاظي اؾ گٕعَ ٘ب چٔ ْٛيبؾ چٕعأي ثٗ يه ظٚؼٖ ي قؽظ
عٛالٔي ٔعاؼٔع ِ ،ي تٛاْ آْ ٘ب ؼا ظؼ ثؽضي اؾ ِٕبعك ُ٘ ظؼ پبييؿ  ُ٘ ٚظؼ ثٙبؼ وهت ّٔٛظ  .چٕيٓ گٕعَ
٘بيي ؼا ايغالزب ثٙبؼٖ – ؾِكتبٔٗ ِي گٛيٕع .
تفاًت ظاىري گنذً ىاي پاييسه از بياره :
 -1گٕعَ ٘بي ؾِكتبٔٗ ظاؼاي ؼٚيبْ وٛچىتؽي ٘كتٕع .
 -2گٕعَ ٘بي ؾِكتبٔٗ ظاؼاي نىبف فّيمتؽي ظؼ ؼٚي ظأٗ ٘كتٕع .
ت زعٚظي ؾاٚيٗ ظاؼ ِي ثبنٕع .
ٌ -3جٗ ٘بي نىبف گٕعَ ؾِكتبٔٗ گؽظ ٌ ٚجٗ ي گٕعَ ٘بي ثٙبؼٖ ا
طبقو بنذي تدارتي گنذً :
گٕعَ ٘ب ؼا اؾ ٔؾؽ تدبؼي ثٗ ظ ٚظقتٗ ي قطت ٔ ٚؽَ تمكيُ ِي ّٔبيٕع ِ .قّٛال گٕعَ ٘بي قطت ؼٔگ
تيؽٖ  ٚثٗ ظٌيً ظانتٓ گٍٛتٓ ثيهتؽ  ٚثٙتؽ ثؽاي ٔبٔٛايي ِٕبقت تؽٔع  ٚگٕعَ ٘بي ٔؽَ ؼٔگ ؼٚنٓ  ٚثعٌيً
ظانتٓ ٔهبقتٗ ظؼ يٕبيـ ثيكىٛيت قبؾي ِٛ ٚاظ غػايي ٔهبقتٗ ظاؼ ثىبؼ ِي ؼٔٚع .
"" ٔىتٗ  :أٛاؿ گٍٛتٓ  " Gliadin " -1:ثبفث گكتؽل ضّيؽ ِي نٛظ ِٛ " Glutenin " -2 .خت " "Elasticityضّيؽ ِي
نٛظ "" .

ثب تٛخٗ ثٗ قطتي ٔ ٚؽِي ثبفت آٔعٚقپؽَ  ٚؼٔگ ظأٗ ِٛ ٚلـ وبنت گٕعَ اظاؼٖ ي غالت آِؽ يىب گٕعَ ٘ب ؼا
ثٗ ِٕؾٛؼ فؽضٗ ثٗ ثبؾاؼ٘بي خٙبٔي ( ظاضٍي  ٚضبؼخي ) ثٗ ٘فت ؼظٖ ثٗ نؽذ ؾيؽ تمكيُ ثٕعي ّٔٛظٖ
اقت :
 -1گٕعَ لؽِؿ قطت ثٙبؼي " : " Hard Red Spring Wheat
آؼظ ايٓ گٕعَ ٘ب اؾ قبيؽ گٕعَ ٘ب اؾ ٔؾؽ ويفيت ثؽتؽ  ٚظاؼاي ِمعاؼ ؾيبظي اؾ گٍٛتٓ ثب ويفيت ضٛة  ٚوهم
ؾيبظ ِي ثبنع ٔ .بٔٛا٘ب ثٗ ايٓ ٔٛؿ آؼظ ،آؼظ لٛي " ِ " Rich flourي گٛيٕع .
 -2گٕعَ لؽِؿ قطت ؾِكتبٔٗ " : " Hard Red Winter Wheat
ِقّٛال قغر ؾيؽ وهت ايٓ ٔٛؿ گٕعَ اؾ گٕعَ لؽِؿ قطت ثٙبؼي ثيهتؽ اقت ٌٚي اؾ ٔؾؽ ويفيت ثب آْ
ثؽاثؽي ِي وٕع .
 -3گٕعَ لؽِؿ ٔؽَ ثٙبؼي " : " Soft Red Spring Wheat
آٔعٚقپؽَ ظأٗ ٘بي ايٓ گٕعَ اؾ ٔهبقتٗ ي ثيهتؽ  ٚگٍٛتٓ وّتؽي ثؽضٛؼظاؼ اقت ِ .قّٛال ٔبٔٛا٘ب ثٗ ايٓ
ٔٛؿ آؼظ ،آؼظ ضقيف " ِ "Weak flourي گٛيٕع وٗ ثيهتؽ ثؽاي ويه  ٚنيؽيٕي  ٚوٍٛچٗ اقتفبظٖ ِي نٛظ ٚ
ضّيؽ آْ لعؼت وهم ٔعاؼظ  ٚلؽ و ٔبْ قٕگيٓ ِي نٛظ .
 -4گٕعَ قفيع " : " White Wheat
ايٓ ٔٛؿ گٕعَ ِي تٛأع ُ٘ ثٙبؼٖ  ُ٘ ٚپبييؿٖ ثبنع  .ظاؼاي ظأٗ ٘بي ٔؽَ ٔ ٚهبقتٗ اي اقت  ٚثؽاي
ًِؽف ٔبٔٛايي ِٕبقت ٔيكت .
 -5گٕعَ ظٚؼ: " Durum Wheat " َٚ
ايٓ گٕعَ ثب ٔبَ فٍّي "  " Triticum durumظؼ ِمبثً ش نىي ٘ب  ٚثيّبؼي ٘ب اؾ گٕعَ لؽِؿ قطت ثٙبؼي
لٛي تؽ اقت  .ظاؼاي گٍٛتٓ ضقيف  ٚثؽاي ًِؽف ٔبٔٛايي ِٕبقت ٔيكت اِب ظؼ ف ٌٛظأٗ ٘بي قطت ٚ
نفبف آْ خٙت تٙيٗ آؼظ ِبوبؼٔٚي  ٚاقپبگتي ِٕبقت ِي ثبنع .

 -6گٕعَ ظٚؼ َٚلؽِؿ " : " Red Durum Wheat
ِهبثٗ گٕعَ ظٚؼ َٚاقت  ٚثيهتؽ خٙت ًِؽف ظاَ  ٚعيٛؼ اقتفبظٖ ِي نٛظ .
 -7گٕعَ ِطٍٛط " : " Mixed Wheat
ِطٍٛعي اؾ گٕعَ ٘بي غوؽ نعٖ فٛق ِي ثبنع .
طبقو بنذي ژنتيني گنذً :
آلبي « فٍىف ثؽگؽ » ظؼ قبي  1939گٕعَ ٘ب ؼا ثؽ اقبـ تقعاظ وؽِٛٚؾ َٚآْ ٘ب ظؼ قٗ ظقتٗ ي ظيپٍٛئيع ،
يع تمكيُ ثٕعي ّٔٛظ .
تتؽا پٍٛئيع ٘ ٚگؿا پٍٛئ
اٌف ) گؽ ٖٚگٕعَ ٘بي ظيپٍٛئيع ) 2n = 2x = 14 ) X = 7(( :
ايٓ ٔٛؿ گٕعَ ٘ب ثٗ گٕعَ ٘بي يه ظأٗ اي " ِٛ " Einkorn Wheatقِٕٛع  ،چ ْٛظؼ ٘ؽ قٕجٍٗ فمظ يه ظأٗ
ٚخٛظ ظاؼظ  ٚلعِت آْ ثٗ فًؽ زدؽ ثؽ ِي گؽظظ ِ ٚقّٛال ًِؽف فٍٛفٗ اي ظاؼظ  .گ٘ ٗٔٛبي ِقؽٚف آْ
نبًِ :
T.boeticum ,
T.monococcum ,
T.spontatum
ة)گؽ ٖٚگٕعَ ٘بي تتؽاپٍٛئيع )2n = 4x = 28 )X = 7(( :
ايٓ ٔٛؿ گٕعَ ٘ب ثٗ گٕعَ ٘بي ظ ٚظأٗ ِٛقِٕٛع  ٚنبًِ گٕعَ ٘بي ؾيؽ اقت :
 -1گٕعَ ٘بي اِؽ " : "Emmer.w.وٗ ثٗ گٕعَ ٘بي ٔهبقتٗ اي  ٚيب گٕعَ ٘بي ثؽٔدي ِٛقِٕٛع ٚ
چ ْٛظؼ ؼٚي ٘ؽ قٕجٍٗ ظ ٚگً ثبؼٚؼ نعٖ  ٚظ ٚظأٗ ثٛخٛظ ِي آيع ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً ثٗ گٕعَ ٘بي ظٚ
ظأٗ اي ِقؽٚف ِي ثبنٕع ٔ .كجت ثٗ ضهىي ِمب ٚ َٚظاؼاي ؼيهه ِي ثبنٕع  .گ٘ ٗٔٛبي ِقؽف
آْ نبًِ T.dicoccaides , T.diccoccum :
يّٛفيٛي " : "Timpheevi.w.ايٓ ٔٛؿ گٕعَ ٘ب ظؼ ِمبثً اِؽاٌ ِمبِٚت ظاؼٔع  ٚظؼ ثؽٔبِٗ
 -2گٕعَ ٘بي ت
٘بي ايالزي اؾ آْ ٘ب اقتفبظٖ ِي ّٔبيٕع .
 -3گٕعَ ظٚؼ : "Durum.w." َٚايٓ ٔٛؿ گٕعَ ثٗ ضهىي  ٚؾٔگ قيبٖ ِمبِٚت ظاؼظ  ٚخٙت قبضت
ِبوبؼٔٚي  ٚاقپبگتي ثىبؼ ِي ؼٚظ ؛ ّ٘چٕيٓ ايٓ ٔٛؿ گٔعَ ظاؼاي ظأٗ ٘بي فٛق اٌقبظٖ قطت ِي
ثبنع ِ ٚيؿاْ فٍّىؽظ آْ اؾ اؾ گٕعَ ِقٌّٛي ثبالتؽ اقت  .گِ ٗٔٛقؽٚف آْ T.durum :
 -4گٕعَ پٛالؼظ " : "Poulard.w.ايٓ ٔٛؿ گٕعَ ثٗ گٕعَ أگٍيكي يب ؼٚظضبٔٗ اي ِقؽٚف اقت  .ظاؼاي
ؼيهه ِ ٚسٛؼ قٕجً قطت  ٚضطيُ اقت  .گِ ٗٔٛقؽف آْ T.turgidum :
 -5گٕعَ ٌٙكتبٔي " : "Polish.w.ايٓ ٔٛؿ گٕعَ ظاؼاي قبلٗ ٘بي تٛپؽ  ٚاؼتفبؿ ثٍٕع 140تب 160
قبٔتيّتؽ ِي ثبنع ؛ ثؽاي تٙيٗ ي ٔبْ ِٕبقت ٔكيت ٌٚي ثؽاي ِبوبؼٔٚي وبؼثؽظ ظاؼظ  .گٗٔٛ
ِقؽٚف آْ "T.polonicum" :
 -6گٕعَ ايؽأي " : "Persian.w.نجب٘ت ؾيبظي ثٗ گٕعَ ٘گؿاپٍٛئيع ظاؼظ  ٚثب اؼلبَ گؽ ٖٚتتؽا پٍٛئيع ثٗ
ضٛثي تاللي ِي يبثع  .ظؼِمبثً ؾٔگ قيبٖ ِمب َٚاقت  .تقعاظ ظأٗ ظؼ قٕجٍٗ آْ  2تب  4فعظ ِي
ثبنع  .گِ ٗٔٛقؽٚف آْ " T.perisicum":
ج) گؽ ٖٚگٕعَ ٘بي ٘گؿا پٍٛئيع "Common .w." ( 2n = 6x = 42( X = 7 (( :
گٔعَ ٘بي ٘گؿاپٍٛئيع ثٗ گٕعَ ٘بي ِقٌّٛي ِٛقِٕٛع وٗ ظؼ ثيهتؽ ٔمبط خٙبْ وهت ِي نٔٛع  .گٗٔٛ
٘بي ِقؽٚف آْ:
)T.spelta , T.aestivum , T.sativum ) , T.vulgare , T.compactum , T.sphaerococcum , T.macha
 انٌاع گنذً ىاي اصالذ ضذه در ايران :فجبؼتٕع اؾ  :آغؼ ،اَيع  ،ؼٚنٓ ،ؼيسبٔي ،نبٖ پكٕع  ،قفيعن  ،نب٘يٓ ،عجف  ،ضٍيح ،آؾاظي ،اؼٔٚع ،اٌجؽؾ
،ثيبت ،ضؿؼ ،ؼنيع  ،نقٍٗ ،فعي ،فالت ،لعـ ،وؽج ، 1وؽج ، 2گٍكتبْ ِ،غبْ ِ، 1غبْ ٛٔ ، 2يع ،أٌٛع C- ،
. ... ٚ 7020
گٕعَ ٘بي ِىؿيىي ِبٕٔع :ايٕيب ، 66تٛثبؼي ،پٕدبِِ، ٛىؿيپبن .
مراحو مختيف زنذگي گنذً :
ِؽازٍي وٗ گٕعَ پبييؿٖ وهت ِي نٛظ تب ثؽظانت ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت :
 -1خٛأٗ ؾظْ  -2 ،پٕدٗ أعاضتٓ  -3،ضٛاة ؾِكتبٔٗ  -4،ثٗ قبلٗ ؼفتٓ  -5،ثٗ قٕجً ؼفتٓ ٔ -6،غفٗ ثٕعي
يب ٌمبذ  -7،ؼقيعْ ظأٗ
ِ -1ؽزٍٗ خٛأٗ ؾظْ " : "Emergenceظؼ يٛؼتي وٗ نؽايظ قجؿ نعْ اؾ لجيً ظؼخٗ ي زؽاؼت  ٚؼعٛثت
ٚ ٚضـ فيؿيىي ضبن  ٚفّك وبنت ثؽاي ظأٗ ي گٕعَ فؽاُ٘ ثبنع  ،ظأٗ ي گٕعَ پف اؾ خػة ؼعٛثت فّال
پف اؾ  5تب  10ؼٚؾ قجؿ ِي نٛظ  .ظؼخٗ ي زؽاؼت ِٕبقت ثؽاي قجؿ نعْ ظأٗ ي گٕعَ ِٛلقي اقت وٗ
ظؼخٗ زؽاؼت ضبن ثٗ  13ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ تمٍيً يبفتٗ ثبنع  ٚظؼخٗ زؽاؼت ِسيظ ضبؼج  15تب  25ظؼخٗ ي
قبٔتيگؽاظ ثبنع  .زعالً ظؼخٗ زؽاؼت ثؽاي خٛأٗ ؾظْ  ٚؼنع ثٛتٗ  4ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ ِي ثبنع .
ِ -2ؽزٍٗ ي پٕدٗ أعاضتٓ ( پٕدٗ ؾٔي ) "  : " Tilleringظأٗ ي گٕعَ زتي اگؽ ظٖ قبٔتيّتؽ ؾيؽ ضبن
وهت نٛظ اٚي يه قبلٗ ي اثتعايي تهىيً ِي ظ٘ع  ٚثب ّ٘بْ قبلٗ  ،ضٛظ ؼا ثٗ قغر ضبن ِي ؼقبٔع ٚ
ٚلتي ثٗ قغر ضبن ؼقيع تٌٛيع يه گؽٖ ِي ّٔبيع وٗ اؾ ايٓ گؽٖ ؼيهٗ ٘بي افهبْ (ثبٔٛيٗ ي ايٍي ) ثٗ

قّت پبييٓ  ٚاعؽاف  ٚقبلٗ ي ايٍي ثٗ قّت ضبؼج اؾ ضبن ضبؼج ِي نٛظ  .ثتعؼيح ـالٗ ٘بي ظيگؽ اؾ
ّ٘يٓ ِسً ثٗ ٔبَ پٕدٗ ايدبظ ِي نٛظ ِ .ؽزٍٗ ي پٕدٗ ؾٔي گٕعَ ِّىٓ اقت تب لجً اؾ فؽا ؼقيعْ ايبَ
قؽظ ؾِكتبْ پبيبْ يبثع  ٚظؼ ٔتيدٗ گيبٖ ِمبِٚت ثيهتؽي اؾ ضٛظ ظؼ ِمبثً قؽِب ؾظگي ٔهبْ ظ٘ع .
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ِ -3ؽزٍٗ ي ضٛاة ؾِكتبٔٗ ّ٘ :بْ عٛؼ وٗ لجال گفتٗ نع يفؽ گيبٖ گٕعَ  4ظؼخٗ اقت ،ثٕبثؽايٓ ؼنع
گٕعَ ظؼ وّتؽ اؾ  4ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ِتٛلف ِي نٛظ ٘ .ؽ گبٖ ظؼخٗ زؽاؼت ثٗ  16ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ؾيؽ يفؽ
ثؽقع  ٚؼٚي گٕعَ اؾ ثؽف پٛنيعٖ ٔجبنع ثٛتٗ ي گٕعَ قؽِب ؾظگي ِكتميُ پيعا ِي وٕع  ،ثٕبثؽايٓ گٕعَ ظؼ
ثيٓ ظ ٚزع  -16 ٚ +4ظؼخٗ ثع ْٚايٕىٗ قؽِب ثؿٔع اؾ ؼنع ثبؾِبٔعٖ  ٚظؼ ٚالـ يه ظٚؼٖ ي ٚلفٗ ؼا ِي گػؼأع
تب ايٕىٗ ِدعظا ظؼخٗ زؽاؼت ثٗ  4ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ افؿايم يبثع  ٚثٛتٗ ي گٕعَ ؼنع ِدعظ ضٛظ ؼا آغبؾ
ّٔبيع  .ظؼ ؾؼافت ٔبَ ايٓ ظٚؼاْ ٚلفٗ ؼا ضٛاة ؾِكتبٔي ِي گٛيٕع .
ِ -4ؽزٍٗ ي قبلٗ ؼفتٓ " : "Stem Elongationظؼ ثؽضي ٔمبط ايؽاْ ظؼ اقفٕع ِبٖ  ٚظؼ ثؽضي ٔمبط
فؽٚؼظيٓ (اٚي تب آضؽ) ؾِبٔيىٗ تغييؽ ِسكٛـ ظؼ ظؼخٗ زؽاؼت ايدبظ ِي نٛظ ثٛتٗ ٘بي گٕعَ اؾ زبٌت
چّٕي  ٚضٛاة ؾِكتبٔي (ظٚؼاْ ٚلفٗ) ٔ ٚيؿ ظؼ زبٌت ظفبفي ظؼ زبٌت قؽِب ثيؽ ْٚآِعٖ  ٚظؼ ؽؽف چٕع ؼٚؾ
ثب ؼنع قؽيـ قبلٗ ٘ب (پٕدٗ ٘ب)ِٕؾؽٖ ي چّٕي ثٗ يه ؾؼافت قؽپب تغييؽ ِي وٕٕع  .فقبٌيت نعيع گيبٖ ظؼ
ايٓ ِؽزٍٗ ِكتٍؿَ تبِيٓ آة ِٛ ٚاظ غػايي اقت؛ اؾ ايٓ ؼ ٚآثيبؼي  ،ظاظْ وٛظ اؾتٗ ٔ ،يتؽاتٗ  ٚيب اٚؼٖ ثٗ
يٛؼت قؽن ظؼ ؾؼافت آثي ضؽٚؼت ظاؼظ .
" ٘ؽ ٔٛؿ افؿايم  ٚيب ظاظْ وٛظ ظؼ ِؽزٍٗ ي پف اؾ وبنت گيبٖ ؾؼافي ؼا ثٗ فٕٛاْ وٛظ قؽن تٍمي ِي
ّٔبيٕع " .
ِ -5ؽزٍٗ ي تهىيً قٕجً " : "Inflorescence Emergenceاؾ اٚاقظ فؽٚؼظيٓ تب اٚاضؽ اؼظيجٙهت پف
اؾ آٔىٗ قبلٗ ي گٕعَ ؼنع وؽظ ِ ٚمعاؼ ِقيٕي زؽاؼت ثكتٗ ثٗ ٔژاظ  ٚؼلُ ظؼيبفت ّٔٛظ  ،قٕجً گٕعَ اؾ
أتٙبي فٛلبٔي قبلٗ  ٚاؾ ال ثٗ الي غالف ثؽگ ٘ب ضبؼج ِي نٛظ ( غالف ثؽگ پؽچُ).
گيبٖ گٕعَ ظؼ ايٓ ظٚؼٖ ٔيؿ ثٗ ظٌيً تهىيً أكبج  ٚأعاَ ٘بي خعيع ٔيبؾ ثٗ آثيبؼي ِٛ ٚاظ غػايي ثيهتؽي
ظاؼظ  .ظؼ يٛؼتيىٗ ظؼ ِؽزٍٗ قبلٗ ؼفتٓ وٛظ اؾتٗ ثٗ ؾؼافت ظا ظٖ ٔهعٖ ثبنع ثٛتٗ ي گٕعَ اؾ ضٛظ فالئُ
ضقف ٔهبْ ِي ظ٘ع (ؼٔگ قجؿ تيؽٖ ثٗ قجؿ ؼٚنٓ تجعيً ِي نٛظ  ٚ ).ثبيع ِمعاؼ وٛظ لجٍي ؼا ظؼ ايٓ
ِؽزٍٗ وٗ آضؽيٓ فؽيت ثؽاي تبِيٓ گيبٖ اقت ثٗ ؾؼافت افؿٚظ .
ِ -6ؽزٍٗ ي ٔغفٗ ثٕعي (ٌمبذ ) " : "Anthesisضؽٚج وبًِ قٕجً اؾ غالف ثؽ گ پؽچُ ؼا قٕجً ظ٘ي ِي
گٛيٕع  ٚگؽظٖ افهبٔي غبٌجب ثقع اؾ قٕجً ظ٘ي اتفبق ِي افتع وٗ ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ ٌٛظيىٛي ٘ب ثب خػة ِمعاؼ
ؾيبظي آة ِتٛؼَ گهتٗ  ٚپٛنٗ  ٚپٛنيٕٗ (گٍ ٚ َٛگٍ ) ًِٛاؾ ُ٘ ثبؾ ِي نٛظ ِ .يٍٗ ٘بي پؽچُ چٕع ثؽاثؽ
عٛي اٌٚيٗ ضٛظ ؼنع ِي وٕٕع  ٚثكبن ٘ب اؾ پٚنٗ  ٚپٛنيٕٗ ضبؼج ِي نٔٛع  .ظؼ ايٓ ؾِبْ ظ ٚقٛؼاش ظؼ
ؼاـ ٘ؽ ثكبن ايدبظ ِي نٛظ ِ ٚمعاؼ ؾيبظي ظأٗ گؽظٖ آؾاظ ِي نٛظ  .ظأٗ ي گؽظٖ آؾاظ نعٖ ؼٚي والٌٗ
خٛأٗ ِي ؾٔع  ٚثٗ تطّه ِي ؼقع  .عي  20ظليمٗ ثقع اؾ تٛؼَ ٌٛظيىٛي ٘ب ،گً ِدعظا ثكتٗ ِي نٛظ ٚ
گؽظٖ افهبٔي وبًِ ِي نٛظ قپف آٔعٚقپؽَ  ٚخٕيٓ تهىيً ِي نٛظ .
ِ -7ؽزٍٗ ي ؼقيعْ ظأٗ " : "Ripeningاؾ ؾِبْ ٔغفٗ ثٕعي تب ؼقيعْ ظأٗ ؼا ِي تٛاْ ثٗ ِ 4ؽزٍٗ
تمكيُ ّٔٛظ :
اىف ) مرحيو ي ضيري " : "Milk Developmentظؼ ايٓ ِؽزٍٗ ثٛتٗ  ٚقٕجً گٕعَ وبِال قجؿ اقت  ٚظؼ ظاضً
ظأٗ ِبظٖ اي نيؽي ؼٔگ وٗ ِطٍٛعي اؾ ظأٗ ٘بي ٔهبقتٗ  ٚآة ِي ثبنعٚ ،خٛظ ظاؼظ .
ب) حاىت خميري " : "Dough Developmentظؼ ايٓ ِؽزٍٗ قبلٗ ٘ب  ٚثؽگ ٘ب وّي ؼ ٚثٗ ؾؼظي ِي ؼٚظ ٘ .ؽ
گبٖ ظأٗ ؼا ثيٓ ظ ٚأگهت فهبؼ ظ٘يُ ِ ٌٗ ،ي نٛظ  .تب اٚاضؽ ايٓ ِؽزٍٗ ظأٗ ٘ب اؾ ِٛاظ غػايي  ٚآة وٗ ظؼ
ظاضً ثؽگ ٘ب  ٚقبلٗ ٘ب ظؼ خؽيبْ اقت اقتفبظٖ وؽظٖ  ٚظؼ ضٛظ غضيؽٖ ِي ّٔبيٕع ؛ اؾ ايٓ ِؽزٍٗ ثٗ ثقع
ظيگؽ ثؽ ٚؾْ  ٚيب زدُ ظأٗ چيؿي اضبفٗ ّٔي نٛظ ( .ثٍٛك ")"Matukity
ج) حاىت نيمو سخت  :ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ ثٛتٗ ي گٕعَ وبِال ؾؼظ نعٖ  ٚاگؽ ظأٗ ؼا ثيٓ ظ ٚأگهت فماؼ ظ٘يُ اؾ
ٚقظ ِي نىٕع  .ثؽظانت اؼلبَ زكبـ ثٗ ؼيؿل ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ يٛؼت ِي گيؽظ .
د)حاىت سخت  :ظؼ ايٓ ِؽزٍٗ ظأٗ گٕعَ وبِال ؼقيعٖ  ٚؼعٛثت ظأٗ ثٗ زعالً تٕؿي پيعا وؽظٖ اقت  ٚظؼ ايٓ
زبٌت ظأٗ گٕعَ وبِال قطت اقت  ٚثب ظ ٚأگهت نىكتٗ ّٔي نٛظ ٌيىٓ ظؼ ؾيؽ ظٔعاْ َ ي تٛاْ ظأٗ ٘ب
ؼا نىكت .
ىـ) آبستني غالف " : "Bootingؾِبٔيىٗ قٕجً ظؼ ظاضً غالف ثؽگ پؽچُ ثبنع  ٚؼاـ قٕجٍٗ ي أتٙبيي
غالف ؼقيعٖ ثبنع تٛؼَ غالف يب آثكتٕي ٔبِيعٖ ِي نٛظ .
ِؽازً ّٔ ٛگٕعَ تٛقظ افؽاظ ِطتٍفي ِثً " "Feek , Zadoksتمكيُ ثٕعي نعٖ اقت  .ثٗ فٕٛاْ
ِثبي "ّ٘ ٚ "Zadoksىبؼاْ ِؽازً ايٍي ّٔ ٛگٕعَ ؼا ثٗ يٛؼت ؾيؽ تمكيُ ثٕعي ّٔٛظٖ أع .
""Germination Emergence

 ؼنع گيب٘چٗ =  - "Seedling growth" 1پٕدٗ ؾٔي = "Tillering" 2 خٛأٗ ؾٔي = 0 آثكتٕي غالف = "Booting" 4 ثٗ قبلٗ ؼفتٓ = "Stem elongation" 3 گؽظٖ افهبٔي = "Anthesis" 6 قٕيً ظ٘ي = "Inflorescence emergence" 5 ؼقيعگي = "Ripening" 9 ِؽزٍٗ ي نيؽي =ِ - 7ؽزٍٗ ي ضّيؽي = 8حٌادث سٌء زراعت گنذً :
ً -1رش " : "Loding verseثٗ ِقٕي ضٛاثيعْ قبلٗ ٘بي گٕعَ ثؽ ؼٚي يىعيگؽ ِي ثبنع  .فٛاًِ
ايدبظ ٚؼـ فجبؼتٕع اؾ :
پؽ وبنتٓ (اقتفبظٖ ؾيبظٖ اؾ زع ِمعاؼ ثػؼ ِٛؼظ ٔيبؾ خٙت وبنت ) ،زبيٍطيؿ ثٛظْ ؾِيٓ ثٛيژٖ اؾ ٌسبػ
ي ٚؾل ثبظ نعيع  ،ثبؼاْ ؾيبظ  ٚاثؽي ثٛظْ
اؾت  ،اقتقعاظ ثؽضي اؾ اؼلبَ ثٗ ٚؼـ  ٚنؽايظ ِسيغي اؾ لجي
٘ٛا ثؽاي ِعت عٛالٔي .
اٌف )پؽوبنتٓ ٘:ؽ گبٖ ظؼ يه ؾِيٓ ؾؼافي ثيم اؾ زع ِقّٛي ثػؼ وبنتٗ نٛظ ظؼ ايًٕٛؼت تقعاظ ثٛتٗ ٘ب  ٚيب
ظؼ ٚالـ تقعاظ قبلٗ ٘ب ظؼ ٚازع قغر ثيم اؾ أعاؾٖ نعٖ  ٚؼاٖ ٔفٛغ ٔٛؼ ثٗ پبي ثٛتٗ ٘ب ثكتٗ ِي نٛظ .
ٔؽقيعْ ٔٛؼ ثٗ پبي ثٛتٗ ٘ب ِٛخت فعَ تهىيً أكبج چٛثي ظؼ عٛلٗ ي گيبٖ ِي گؽظظ  ٚظؼ ٔتيدٗ عٛلٗ ي
گيبٖ ضقيف نعٖ  ٚتبة ٔگٙعاؼي قبلٗ ي گٕعَ ؼا ٔطٛا٘ع ظانت  .ظؼ اثؽ نىكتٓ عٛلٗ ي گيبٖ لكّتي اؾ
آٔٚع ٘بي چٛثي پبؼٖ نعٖ  ٚخؽيبْ ِٛاظ غػايي ثٗ ظاضً ظأٗ ٘ب وٕع نعٖ وٗ َٚخت وٛچه  ٚالغؽ ِبٔعْ
ظأٗ ٘ب  ٚوب٘م فٍّىؽظ ِي گؽظظ .
ة)زبيٍطيؿ ثٛظْ ؾِيٓ ٘ :ؽ گبٖ ؾِيٓ اؾ ٌسبػ ِٛاظ غػايي ثٛيژٖ اؾت غٕي ثبنع  ،چ ْٛگٕعِيبْ ثٗ ظؼيبفت
اؾت پبقص ِثجت ِي ظٕ٘ع ثؽ تقعاظ پٕدٗ  ٚعٛي قبلٗ ٘ب اضبفٗ ِي نٛظ  ٚتقعاظ ؾيبظ قبلٗ ظؼ ٚازع قغر
ِبٔـ اؾ ؼـيعْ ٔٛؼ ثٗ پبي ثٛتٗ ٘ب نعٖ ِٛ ٚخت ٚؼـ ِي گؽظظ .
ج)اقتقعاظ ثٛتٗ ٘ب  :ثؽضي اؼلبَ اقتقعاظ ٚؼـ ظاؼٔع ؛ ظانتٓ ؼيهٗ ٘بي وُ أهقبة  ٚقغسي  ،قبلٗ
٘بي ثٍٕع ٔ ٚبؾن تٛضبٌي ،پٕدٗ ؾٔي ؾيبظ  ،ظانتٓ ِيبْ گؽٖ ي عٛيً ظؼ ٔؿظيىي عٛلٗ ِٛخت ٚؼـ  ٚوب٘م
فٍّىؽظ ِي نٛظ .
ثؽش ي ِٛالـ ثيّبؼي پبضٛؼٖ ي غالت " "Pietinثبفث اؾ ثيٓ ؼفتٓ اقتمبِت عٛلٗ  ٚايدبظ ٚؼـ ِي نٛظ .
انٌاع ًرش :
ٚ -1ؼـ ؼيهٗ "ٔ : "Verse Radiculaireجبت اؾ لكّت ؼيهٗ ِي ضٛاثع  ٚايٓ زبٌت ِٛلقي ؼش ِي
ظ٘ع وٗ ؼيهٗ ضيٍي ضقيف ثٛظٖ  ٚثٗ ِمعاؼ وُ ظؼ ضبن تٛققٗ يبفتٗ ٔ ٚيؿ فّك وبفي ٔعانتٗ
ثبنع  .اؾ عؽف ظيگؽ فال ٖٚثؽ وُ ثٛظْ فّك ؼيهٗ  ،ؾيبظي اؾت ظؼ ضبن ِٛخت ٚؼـ ِي نٛظ .
ٚ -2ؼـ قبلٗ " : "Verse Caulinaireايٓ ٚؼـ ظؼ اثتعاي ؼنع قبلٗ يقٕي ؾِبٔيىٗ قبلٗ ٘بي گٕعَ
اقتسىبَ وبفي ٔعاؼٔع ؼش ِي ظ٘ع  .ثٕبثؽايٓ فٛاٍِي اؾ لجيً غيؽ عجيقي ثٛظْ ٚضقيت ؼنع قبلٗ
٘ب ،وّي اقتسىبَ  ٚضقيف ثٛظْ آٔٙب  ،ؾيبظي اؾت ظؼ ؾِيٓ ثٗ ضًٛو ٕ٘گبَ قبلٗ ؼفتٓ ثٗ ايدبظ
ٚؼـ وّه ِي وٕع .
ٚ -3ؼـ اؾ ِسً گؽٖ ٘بي قبلٗ "ِ : "Verse Noeudaleقّٛال ظؼ لكّت ٘بي أتٙبيي گؽٖ ٘بي قبلٗ
ثٗ ٚخٛظ ِي آيع  .فٛاًِ ايدبظ ايٓ ٚؼـ فجبؼ تٕع اؾ  :ؾيبظي اؾت ٔ ،ؽقيعْ ٔٛؼ وبفي ثٗ ٔجبت ظؼ آضؽ
ظٚؼٖ ي ؼنع ،ظيؽ خٛأٗ ؾظْ  ،ظيؽ ؼنع وؽظْ  ٚوبًِ ٔهعْ قبضتّبْ گؽٖ ٘بي قبلٗ  .ايٓ ٚؼـ
لبثً ثؽگهت ٔيكت .
ؼاٖ ٘بي خٍٛگيؽي اؾ ٚؼـ :
اٌف ) وبنت اؼلبَ ِمب َٚثٗ ٚؼـ  :ظؼ ِٛؼظ اؼلبَ پبثٍٕع  ٚپؽ ِسًٛي ثٗ وبؼ ثؽظْ ِٛاظ تٕؾيُ وٕٕعٖ ي ؼنع
ِثً قي قي قي (( ) CCCتؽيپً قي)  2 ،وٍؽ ٚاتيً تؽي ِتيً آِٔٛي َٛوٍؽايع ِٛ ،خت ضطيُ نعْ خعاؼ
قٍٛي ٘ب (ثبفت اقىٍؽأهيُ )  ٚافؿايم ظقتٗ ٘بي آٔٚعي (ثٗ ٚيژٖ آٔٚع٘بي چٛثي ) نعٖ  ٚاؾ ٚؼـ گٕعَ
خٍٛگيؽي ِي ّٔبيع ّ٘ .چٕيٓ قجت وٛتبٖ ِب ٔعْ فبيٍٗ ي ِيبْ گؽٖ  ٚوٛتبٖ نعْ قبلٗ ِي گؽظظ  .تؽيپً
قي ( )CCCؼا ِي تٛاْ ثٗ ظأٗ ٘بي گٕعَ ظؼ ٕ٘گبَ وبنت  ٚيب ظؼ ٕ٘گبَ پٕدٗ ؾٔي ظؼ قغر ثٛتٗ ٘بي
خٛاْ اضبفٗ وؽظ .
ة) اگؽ ظؼ ِؽزٍٗ ي پٕدٗ أعاضتٓ تهطيى ظاظٖ نٛظ وٗ گٕعَ ٚؼـ پيعا ِي ّٔبيع ثٗ قٗ عؽيك ؾيؽ فًّ
َي وٕٕع :
 -1چؽأيعْ ِؿؼفٗ تٛقظ گٍٗ ي گٛقفٕع تب ؼنع ثٛتٗ ٘ب ثٗ تقٛيك افتع  ٚاؾ ٚؼـ خٍٛگيؽي نٛظ .
 -2وٕعْ تقعاظي اؾ ثٛتٗ ٘بي گٕعَ اؾ ضبن  ٚتٕه نعْ ِؿؼفٗ (٘ؽـ )
 -3افؿٚظْ  50تب  100ويٍ ٛگؽَ وٛظ قٌٛفبت پتبقيُ ظؼ ٘ىتبؼ ثٗ ِٕؾٛؼ اقتسىبَ ثيهتؽ قبلٗ
ج) اگؽ ظؼ ِؽزٍٗ ي قبلٗ ؼفتٓ ِتٛخٗ ٚؼـ نٛيُ ثٗ ظ ٚعؽيك ؾيؽ ثبيع اؾ ٚؼـ خٍٛگيؽي وٕيُ :
 -1زػف يه آة (آثيبؼي ) :ثعيٓ ٚقيٍٗ ثٛتٗ ٘ب يعِٗ ظيعٖ  ٚاؾ ؼنع قجؿيٕٗ ٘بي آْ ٘ب وبقتٗ ِي نٛظ .
(تٕم ؼعٛثتي ِفيع ِ ٚثجت )

 -2افؿٚظْ ِمعاؼي وٛظ پتبـ ثٗ ِٕؾٛؼ افؿايم ِمبِٚت گيبٖ ظؼ ِمبثً ضغؽ ٚؼـ  ٚتسىيُ أكبج ٔ ٚكٛج
قبلٗ .

 -قؽِب ؾظگي ِكتميُ ": "Frost bite or Direct Frost Injury

چٕبٔچٗ ظؼ ِؽزٍٗ ي ضٛاة ؾِكتبٔي ظؼخٗ زؽاؼت ِسيظ وّتؽ اؾ  -16ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ گؽظظ ،نيؽٖ ي
ٔجبتي ظؼ ظاضً قيتٛپالقُ قٍٛي ٘ب يص ثكتٗ ِٛ ٚخت پبؼٖ نعْ اٌيبف گيبٖ ِي گؽظظ  ٚچ ْٛظؼ ّ٘يٓ
ِٛلـ ضبن ٔيؿ يص ثكتٗ  ٚوّجٛظ آة قٍٛي ٘ب خجؽاْ ّٔي نٛظ  ،تٕم ؼعٛثتي ثٗ ّ٘ؽاٖ آقيت ظيعْ اٌيبف
ٔجبتي ِٛخت ضهه نعْ گيبٖ ِي گؽظظ  .ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ قؽِب ؾظگي ِكتميُ ثبيكتي اٚال اؼلبَ ِمبَٚ
ثٗ قؽِب وبنت ،ثبٔيب ثٗ وهت ٘ؽاوهت (وهت ؾٚظ  ٚثٗ ِٛلـ ) العاَ ّٔٛظ تب ثٛتٗ ٘ب ثٗ ٕ٘گبَ نؽٚؿ
قؽِب٘بي قطت ؾِكتبٔٗ اؾ ضٛظ ِمبِٚت ثيهتؽي ٔهبْ ظٕ٘ع .

" خٍكٗ پٕدُ " 85/8/25

 -قؽِب ؾظگي غيؽ ِكتميُ "": "Frost Heaving or Indirect Frost Injury

ظؼ اثؽ ثبؼٔعگي ٘بي ؾِكتبٔي  ٚيب آثيبؼي ثي ِٛلـ ظؼ ظؼخبت زؽاؼت ؾ يؽ يفؽ ،آة ؾِيٓ يص ثكتٗ ٚ
ثؽ زدُ ضبن اضبفٗ ِي نٛظ  ٚقغر ضبن ثبال ِي آيع  ٚظؼ ٔتيدٗ ي ثبال آِعْ قغر ضبن  ٚايدبظ تؽن
٘بيي ظؼضبن ،ؼيهٗ ٘بي گٕعَ ِتالني نعٖ (اؼتجبط ؼيهٗ ثب ضبن لغـ ِي نٛظ = ؼيهٗ پبؼٖ ِي نٛظ )
ٔي تٕم ؼعٛثتي اؾ ثيٓ ضٛا٘ع ؼفت  .ثؽاي ضٛاثبٔعْ ضبن ثٗ
 ٚگيبٖ گٕعَ ظيؽ يب ؾٚظ ثٗ فٍت ايٓ ٔبِاليّبت  ٚؾ
خبي اٚي  ٚيب ظؼ ٚالـ ثؽاي چكجبٔعْ ضبن ثٗ ؼيهٗ ٘بي گيبٖ  ٚضؽٚج ٘ٛاي اضبفي  ٚتب زعٚظي گؽَ وؽظْ
ضبن ِي تٛاْ اؾ غٍغه اقتفبظٖ ّٔٛظ  ٚيب ثب ظٚأيعْ يه گٍٗ ي گٛقفٕع ظؼ ِؿؼفٗ ضبن ؼا تب زعٚظي ٔهكت
ظاظ .

 -ثبظ ؾظگي ":"Wind burn

ّ٘بٔغٛؼ وٗ ِي ظأيُ ظؼ ِٛلـ ؼقيعْ ظأٗ ِٛاظ غػاي اؾ ثؽگ ٘ب  ،ضًٛيب ثؽگ ٘بي ثبالي ثٛتٗ ثٗ
قّت قٕجً ظؼ خؽيبْ ٘كتٕع ؛ زبًِ ايٓ ِٛاظ ِمعاؼ ؾيبظي آة اقت وٗ اؾ عؽيك ؼيهٗ ثٗ ّ٘ؽاٖ ِمبظيؽي
ِٛاظ ضبَ خٙت پؽٚؼظْ ثٗ ثؽگ ٘ب آٚؼظٖ نعٖ اقت؛ زبي چٕبٔچٗ ظؼ ِٛلـ ؼقيعْ ظأٗ ( ثٗ ضًٛو زبٌت
نيؽي  ٚضّيؽي ) خؽيبْ آة لغـ يب وٕع نٛظ  ،ظأٗ ثًٛؼت چؽٚويعٖ  ٚوٛچه فؽَ ضٛا٘ع نع  .يىي اؾ
فٛاٍِي وٗ ِٛخت فعَ تقبظي خػة  ٚظفـ آة ِي نٛظ ٚ ،ؾيعْ ثبظ٘بي گؽَ  ٚضهه ثٗ ٕ٘گبَ ظأٗ ثكتٓ
اقت  .ثبظ٘بي گؽَ  ٚضهه ِٛخت تجطيؽ آة قغر ؾِيٓ  ٚافؿايم تقؽيك گيبٖ ثيم اؾ ِمعاؼ خػة آة ِي
نٛظ ؛ايٓ زبٌت ثٗ ثبظؾظگي ِٛق َٛاقت وٗ ظؼ ثؽضي ِٛالـ ِٛخت ِؽگ گيبٖ ِيهٛظ  ( .نعت وُ
ثبظؾظگي ثبفث چؽٚويعگي  ٚوٛچه نعْ ظأٗ ِي گؽظظ  ).ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ثبظؾظگي اقتفبظٖ اؾ اؼلبَ ِمبَٚ
ثٗ ضهىي "ٔ ٚ "Resistance to droughtيؿ آثيبؼي ثٗ ٕ٘گبَ ثبظؾظگي تب زعٚظي اؾ يعِبت ٚاؼظٖ خٍٛگيؽي ِي
وٕع .

 -ؼيؿل ظأٗ ": "Grain shattering

ثؽضي اؾ اؼلبَ گٕعَ ثٛاقغٗ ي آٔىٗ اتًبي پٛنٗ  ٚپٛنيٕٗ ٘بي آْ ٘ب ثٗ قٕجٍٗ ِسىُ ٔيكت  ٚيب
ؾاٚيٗ ي ثيٓ پٛنٗ  ٚپٛنيٕٗ ٘بي آْ ٘ب ؾيبظتؽ اؾ ِقّٛي ِي ثبنع  ،ظأٗ ٘ب ظؼ اثؽ ٚؾل ثبظ يب فٍّيبت ظؼٚ
ظؼ ِؽزٍٗ ي قطت اؾ ظٚؼْ پٛنيٕٗ ٘ب ثٗ ثيؽِ ْٚي ؼيؿٔع  ٚظؼ ٔتيدٗ اؾ ِيؿاْ فٍّىؽظ وبقتٗ ِي نٛظ
؛ِبٕٔع گٕعَ قفيعن ٔ، 4820 ،ؽِٗ ي وبؼٛٔ ، ْٚيع  ،فغبيي  ... ٚوٗ ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ايٓ ٔبٕ٘دبؼي ِي تٛاْ
اؾ اؼلبَ ِمب َٚثٗ ؼيؿل اقتفبظٖ ّٔٛظ  ٚيب ثؽظانت گٕعَ وّي ؾٚظتؽ  ٚظؼ ِؽزٍٗ ي ٔيّٗ قطت يٛؼت گيؽظ
.

 -خٛأٗ ؾظْ گٕعَ ؼٚي قٕجً ": "Vivi pary

اگؽ ظأٗ ي گٕعَ اؾ ِؽزٍٗ ي ٔيّٗ قطت ثٗ ثقع ظؼ نؽايظ ٔبِكبفع زؽاؼت  ٚؼعٛثت لؽاؼ گيؽظ
خٛأٗ ِيؿٔع  .گب٘ي پف اؾ ؼقيعْ ظأٗ ظؼ اثؽ ثبؼٔعگي ٘بي ِىؽؼ  ،ظاْٖ ٘ب ظؼ ظاضً پٛنٗ  ٚپٛنيٕٗ خٛأٗ
ِي ؾٕٔع  ٚزتي خٛأٗ ٘ب ِّىٓ اقت ثؽ ؼٚي قٕجٍٗ ٘ب ِهب٘عٖ نٔٛع  .ايٓ گ ٗٔٛظأٗ ٘ب پف اؾ ضهه
نعْ چؽٚويعٖ ِي نٔٛع  ٚضّٓ وبقتٗ نعْ اؾ ٚؾْ زدّي آٔٙب اؾ اؼؾل ٔبٔٛايي  ٚويفي گٕعَ ٔيؿ وبقتٗ
ِي نٛظ  .ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ايٓ اِؽ ِي تٛاْ ثؽ ظانت قؽيقتؽ ظؼ ِٕبعمي وٗ ازتّبي ثبؼٔعگي خٛظ ظاؼظ
أدبَ ظاظٖ  ٚيب اؼلبِي ؼا أتطبة ّٔٛظوٗ ظٚؼٖ ي اقتؽازت ظأٗ ي آٔٙب پف اؾ ؼقيعْ عٛالٔي ثبنع تب
ثعيٕٛقيٍٗ اؾ خٛأٗ ؾظْ ظأٗ خٍٛگيؽي گؽظظ .
عٌامو محيطي مؤثر بر رضذ گنذً (مطت ً مار ) :
 -1خٕف ؾِيٓ :گٕعَ اؾ ٌسبػ ؾِيٓ ظؼ ِسعٚظٖ ي ٚقيقي ِي تٛأع ثؽٚيع ٌٚي وبنت گٕعَ ظؼ ؾِيٓ
٘بي ؾٖ وهي نعٖ  ،زبيٍطيؿ  ،قيٍتي  ،ؼقي – ٌِٛي ٌِٛ ،ي  ٚضبن ٘بي ِ٘ٛٛقي ِسًٛي
ثٙتؽي ِي ظ٘ع  .ظؼ ؾِيٓ ٘بي ثب  PHثبالتؽ اؾ  ٚ 8/5وّتؽ اؾ  6گٕعَ ثٗ ضٛثي ّٔي ؼٚيع .
 -2ظؼخٗ زؽاؼت  :اؾ اِتيبؾات گٔعَ آٔكت وٗ ظاؼاي اؼلبَ ِتقعظي اقت وٗ ٘ؽ يه اؾ اؼلبَ ثب ِٕغمٗ ي
ضبيي قبؾگبؼي يبفتٗ أع  .زعالً ظؼخٗ زؽاؼت ثؽاي قجؿ نعْ  ٚؼٚيم ثٛتٗ  4ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ
ِي ثبنع ِٕ .بقت تؽيٓ ظؼخٗ زؽاؼت ثؽاي ؼٚيم گٕعَ  20تب  25ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ ِي ثبنع .
گٕعَ ظؼ ِٕبعك گؽَ ِي تٛأع ظِبي  50تب  55ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ ؼا ٔيؿ تسًّ ّٔبيع ّ٘ .چٕيٓ
ثؽضي ِٕبثـ گؿاؼل ّٔٛظٖ أع وٗ گٕعَ ظؼخٗ زؽاؼت  -35ظؼخٗ ؼا ٔيؿ تسًّ وؽظٖ اقت  .اگؽچٗ
ظؼخبت ِمبِٚت اؼلبَ پبييؿٖ ي گٕعَ ثب يىعيگؽ تفبٚت ؾيبظي ظاؼٔع ٌ ،يىٓ ّ٘ٗ ي اؼلبَ گٕعَ ظؼ ؾيؽ
يه پٛنم ثؽفي ظؼخبت ثيهتؽ ؾيؽ يفؽ ؼا تسًّ ِي وٕٕع  .پٛنم ثؽفي ِبٕٔع ٌسبفي اقت وٗ

آْ ٘ب ؼا اؾ نؽ قؽِب٘بي قطت چٕعيٓ ظؼخٗ ؾيؽ يفؽ ِسيظ ِسفٛػ ٔگٗ ِي ظاؼظ ( ِبٕٔع ضبٔٗ
٘بي ثؽفي اقىيّ٘ٛب ) ٘ .ؽ گبٖ پٛنم ثؽفي ٔجبنع ظؼ قؽِبي  16ظؼخٗ ؾيؽ يفؽ ظؼ گيبٖ گٕعَ
آثبؼ قؽِب ؾظگي پعيعاؼ ِي گؽظ ظ ،چ ْٛظؼ ايٓ زبٌت ؾِيٓ يص ثكتٗ  ٚگيبٖ ّٔي تٛأع آة خػة ّٔبيع
٘ .ؽگبٖ ظؼخٗ زؽاؼت ظؼ ؾِبْ ثٗ گً ٔهكتٓ ثٗ يفؽ وب٘م يبثع ظؼ تست چٕيٓ نؽايغي ِ ،بظگي
 ٚپؽچُ ٘ب ّٔي تٛإٔع ثٗ ؼنع فبظي ضٛظ اظاِٗ ظاظٖ  ٚفًّ ٌمبذ ؼا أدبَ ظٕ٘ع  ٚظؼ ٔتيدٗ فٍّىؽظ
وب٘م ِي يبثع  .زؽاؼت ِٛؼظ ٔيبؾ گٕعَ اؾ وبنت تب ثؽظانت  2300ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ ثٗ نؽذ ؾيؽ
اقت :
اؾخٛأٗ ؾظْ تب پٕدٗ ؾٔي  500 :ظؼخٗ
اؾ وبنت تب خٛأٗ ؾظْ  150 :ظؼخٗ
اؾ گً ظ٘ي تب ؼقيعْ ظأٗ  800 :ظؼخٗ
اؾ پٕدٗ ؾٔي تب گٍع٘ي  850 :ظؼخٗ
ٛٔ -3ؼ ٛٔ :ؼ ثؽاي أدبَ فًّ وٍؽٚفيٍي  ٚايدبظ ثبفت ضهجي ظؼ قبلٗ ِٛؼظ ٔيبؾ اقت ٚ .لتي ٔٛؼثٗ پبي
گيبٖ ٔتبثع  ،گيبٖ فٍفي  ٚپبثٍٕع ثبؼ آِعٖ ِ ٚمبِٚت وبفي ظؼ ِمبثً ضٛاثيعگي اؾ ضٛظ ٔهبْ ٔطٛا٘ع
ظاظ ؛اؾ ايٓ ؼ ٚظؼ ٔمبعي وٗ نعت تبثم ٔٛؼ ضٛؼنيع وّتؽ اقت ثبيع قـي نٛظ وٗ فٛايً ثٛتٗ
٘ب اؾ ّ٘عيگؽ ثيهتؽ نٛظ تب ثب ؼقيعْ ٔٛؼ ثٗ پبي ثٛتٗ ٘ب ِيؿاْ ايٓ وّجٛظ وُ گؽظظ  .ؼٚؾ٘بي ثٍٕع
ثٗ ٕ٘گبَ گٍع٘ي  ٚظأٗ ثكتٓ گٕعَ ٔمم اقبقي ظؼ ِيؿاْ فٍّىؽظ ظاؼظ ؛ اؾ ايٓ ؼ ٚگٕعَ خؿء
گيب٘بْ ؼٚؾ ثٍٕع ِسكٛة ِي نٛظ .
 -4ؼعٛثت " : "Moisthureاؾ ٔؾؽ تبِيٓ ؼعٛثت چ ْٛاغٍت  ،گٕعَ ظؼ ِٕبعك ضهه وهت ِي نٛظ
تبِيٓ آة ِكئٍٗ ي اقبقي اقت  .ظؼ ِٕبعك ظيُ ِيؿاْ ٔ ٚس ٖٛي تمكيُ ثبؼاْ ظؼ فًً ؼنع
ثكيبؼ ِ ُٙاقت  .ظؼ ِٕبعك ظيُ ظؼ يٛؼتي وٗ ثتٛاْ ظؼ ِؽازً ثسؽأي ؼنع ِؿؼفٗ ي گٕعَ ؼا
آثيبؼي ّٔٛظ تبثيؽ ؾيبظي ظؼ ِيؿاْ فٍّىؽظ ضٛا٘ع ظانت  .تٕم ؼعٛثتي ظؼ عٛي ِؽزٍٗ پٕدٗ
أعاضتٓ اؾ تقعاظ پٕدٗ ٘بي ٘ؽ ثٛتٗ ِي وب٘ع  ٚعجقب ِيؿاْ ِسًٛي ؼا وب٘م ِي ظ٘ع ؛ ّ٘يٕغٛؼ
تٕم ٘بي ؼعٛثتي ظؼ عٛي ِعت گٍع٘ي اؾ تقعاظ قٕجٍٗ ٘ب ٔٚيؿ اؾ تقعاظ گً ٘بي ثبؼٚؼ ظؼ ٘ؽ
قٕجٍٗ ثكتٗ ثٗ ِٛلـ ايدبظ تٕم ِي وب٘ع  .تٕم ؼعٛثتي ثؽ اثؽ زؽاؼت ٘بي وُ (ؾيؽ يطجٕعاْ ) ٔيؿ
ِي تٛأع ظأٗ ٘بي گؽظٖ ؼا فميُ قبؾظ  .تٕم ؼعٛثتي ثٗ ٕ٘گبَ ظأٗ ثكتٓ ِٛخت الغؽ نعْ ٚ
چؽٚويعٖ نعْ ظأٗ ٘ب ِي نٛظ وٗ ايٓ اِؽ ثٗ ٔٛثٗ ي ضٛظ ِٛخجبت وب٘م فٍّىؽظ  ٚويفيت
ِسًٛي ِي گؽظظ ِ .يؿاْ ثبؼٔعگي ثيٓ  300تب ِ 600يٍيّتؽ خٙت ؾؼافت ضٛة (ٔؽِبي ) ظؼ گٕعَ
ِٕبقت اقت ِ .يؿاْ ثبؼاْ ثيم اؾ ِ 600يٍيّتؽ ثؽاي گٕعَ ثٗ ضًٛو ظؼ ِٕبعك گؽَ ؾيبْ آٚؼ
اقت چِٛ ْٛخت تٛققٗ ي ثيّبؼي ٘بي لبؼچي ثؽ ؼٚي ثٛتٗ ي گٕعَ ِي نٛظ ِ ( .بٕٔع ؾٔگ
گٕعَ ") "Puccinia graminis
 -5فٕبيؽ غػايي ٘ :ؽ گيب٘ي ثؽاي ؼنع  ّٛٔٚضٛظ ثٗ فٕبيؽ غػايي ٔيبؾِٕع اقت  .فٕبيؽ غػايي ِٛؼظ
ٔيبؾ ٔجبتبت ثٗ ضًٛو گٕعَ فجبؼتكت اؾ :
اٌف) فٕبيؽ ؼايگبْ  :نبًِ وؽثٓ ٘ ،يعؼٚژْ  ٚاوكيژْ
ة) فٕبيؽ پؽ ًِؽف " : "Macro elementنبًِ پتبـ ،اؾت ،فكفؽ ،گٛگؽظ ،وٍكيُ ِٕٚيؿيُ
ج) فٕبيؽ وُ ًِؽف " : "Micro elemntنبًِ آ٘ٓ ِٕ،گٕؿ  ،ؼٚي ِ،ف ،ثؽ ،وٍؽ  ،قعيُ ٌِٛ ٚيجعْ
ظ) فٕبيؽ ٔبِهطى :نبًِ وجبٌت ٚ،أبظيُ ،قيٍيكيُ  ،يع ،فٍٛئٛؼ  ٚآٌِٛيٕيَٛ
وؽثٓ اؾ عؽيك قٕتؿ وٍؽٚفيٍي  ،اوكيژْ اؾ عؽيك تٕفف  ٚاوكيژْ ِسٍٛي ظؼ آة ٘ ٚيعؼٚژْ اؾ عؽيك آة
تبِيٓ ِي نٛظ  .زعٚظ ٚ%95ؾْ ٔجبتبت اؾ قٗ فًٕؽ وؽثٓ  ،اوكيژْ ٘ ٚيعؼٚژْ تهىيً نعٖ اقت ؛ اؾ ايٓ
ؼ ٚثٗ پبـ ٔقّبت ضعاظاظي ايٓ فٕبيؽ ثٗ فٕبيؽ ؼايگبْ ِقؽٚفٕع ٚ %5 .ؾْ ثبليّبٔعٖ ي ٔجبتبت ؼا قبيؽ فٕبيؽ
تهىيً ِي ظٕ٘ع  .فٕبيؽ ؾيبظ ًِؽف ظؼ ِمبيكٗ ثب قبيؽ فٕبيؽ  ،گيبٖ ِمعاؼ ثيهتؽي ؼا ثؽاي قبضتّبْ
ثبفت ضٛظ ٔيبؾ ظاؼظ  .ضٛنجطتبٔٗ اوثؽ ؾِيٓ ٘ب اؾ ٌسبػ گٛگؽظ  ،وٍكيُ ِٕ ٚيؿيُ غٕي ِي ثبنٕع  ٚخؿ
ظؼِٛاؼظي وٗ وّجٛظ ايٓ فٕبيؽ ِهب٘عٖ ِي نٛظ اؾ ايٓ فٕبيؽ تست فٕٛاْ وٛظ اقتفبظٖ ّٔي نٛظ .
ازت( : )Nخؿء قبضتّبْ ٌِٛىٌٛي وٍؽٚفيً ِي ثبنع ٔ ٚيؿ ظؼ قبضتّبْ پؽٚتئيٓ ٘بي ٔجبتي  ٚآٔؿيُ ٘ب ثىبؼ
ِي ؼٚظ  .آٔؿيُ ٘ب ظؼ تٕؾيُ ٚؽبيف قٍٛي ٘ب  ،أدبَ تٕفف  ٚقٕتؿ وٍؽٚفيٍي ٔمم فّعٖ اي ظاؼٔع  .اؾت ظؼ
ظاضً گيبٖ ِتسؽن ( ) Mobileاقت ثٕبثؽايٓ ثب أتمبي اؾت اؾ ثؽگ ٘بي ِكٓ ثٗ ثؽگ ٘بي خٛاْ وّجٛظ اؾت
اييٓ ثٛتٗ (ثؽگ ٘بي پيؽ )  ٚظؼ ٔٛن ثؽگ ٘ب ؽب٘ؽ ِي نٛظ  .وّجٛظ اؾت ِبٔـ تهىيً
اثتعا ظؼ ثؽگ ٘بي پ
وٍؽٚفيً ِي نٛظ  ٚظؼ ٔتيدٗ ؼٔگ ثؽگ ٘ب ثٗ ؾؼظي ِي گؽايع  ٚظؼ ِؽازً پيهؽفتٗ تؽ تّبَ ثٛتٗ ؾؼظ ؼٔگ ِي
نٛظ  .وٛظ ٘بي اؾتٗ ظؼ ِٛؼظ گٕعَ ِٛخت ثبال ثؽظْ ِيؿاْ فٍّىؽظ اؾ عؽيك اضبفٗ ّٔٛظْ ةٖ :
 -4عٛي قٕجً
 -3تقعاظ ظأٗ ٘ب ظؼ ٘ؽ قٕجٍٗ
 -2تقعاظ قٕجً
 -1تقعاظ پٕدٗ ٘ب ظؼ ٘ؽ ثٛتٗ
 -6اؼتفبؿ ثٛتٗ ٘ب ؛ ِي گؽظظ .
 -5تقعاظ قٕجٍٗ ٘ب ظؼ ٘ؽ قٕجً
خٍكٗ نهُ 85/9/2

فسفر( : )Pظؼ قبضتّبْ وؽِٛٚؾ٘ َٚب وٗ ِكئٌٛيت تمكيُ قٌٍٛي  ٚيب ظؼ ٚالـ ؼنع  ّٛٔ ٚگيب٘بْ ؼا ثؽ
فٙعٖ ظاؼٔع ثىبؼ ِي ؼٚظ  .وّجٛظ فكفؽ قجت ِي نٛظ وٗ لٕع٘ب ثٗ زعاوثؽ ظؼ گيب٘بْ ثٛخٛظ آيٕع ( .ؼٔگ
ثٕفم گيب٘بْ ظؼ اثؽ وّجٛظ فكفؽ ؾاييعٖ ي تدّـ ِٛاظ لٕعي اقت ِ ) .تمبثال ِمعاؼ قٌٍٛؿ ٔ ٚهبقتٗ ثٗ
زعالً وب٘م ِي يبثع  .فكفؽ ٔيؿ ّ٘بٕٔع ا ؾت ظؼ گيبٖ ِتسؽن اقت  ٚتغييؽ ؼٔگ اؾ ثؽگ ٘بي ِكٓ آغبؾ

نعٖ  ٚثٗ ثؽگ ٘بي خٛاْ ضبتّٗ ِي يبثع  .پهت ثؽگ ٘بي گٕعَ ثٗ ؼٔگ ثٕفم ظؼ ِي آيع  .ظؼ اثؽ فعَ
تمكيُ قٌٍٛي  ،قبلٗ  ٚقٕجً گٕعَ وٛتبٖ  ٚوٛچه ثبلي ِي ِبٔع .
پتاش( : )Kپتبـ ظؼ قبضتّبْ ثبفت ٘بي گيب٘ي ٔمم تؽويجي ْظاؼظ  ٚقجت افؿايم ِمبِٚت گيب٘بْ ظؼ
ِمبثً ثيّبؼي ٘ب  ،قؽِب ؾظگي  ٚقبيؽ نؽايظ قطت ِسيغي ِي گؽظظ  .ظؼ يٛؼت فعَ ٚخٛظ پتبـ  ،اؾت
ثٗ يٛؼت ِقعٔي ظؼ گيبٖ خّـ ِي نٛظ  ٚثٗ ِٛاظ آٌي اؾت ظاؼ تجعيً ّٔي گؽظظ  .پتبقيُ ّ٘چٕيٓ ظؼ
اقتسىبَ ثبفت ٘بي گيب٘ي تبثيؽ ؾيبظي ظاؼظ  .ؿٚاؼٌ وّجٛظ پتبقيُ ظؼ زبنيٗ ٛٔ ٚن ثؽگ ٘ب ثٗ يٛؼت
پيعايم ؼٔگ ؾؼظ ؽب٘ؽ ِي نٛظ ؛ ؼٔگ ؾؼظ ثٗ تعؼيح ثٗ ل ٖٛٙاي تجعيً نعٖ  ٚزبنيٗ ي ثؽگ ٘ب زبٌت
وبغػي ؼا پيعا ِي وٕٕع وٗ ظؼ ثبالي نقٍٗ ي چؽاك ٔگٗ ظاؼٔع  .پتبقيُ ٔيؿ ِبٕٔع اؾت  ٚفكفؽ ظؼ ظاضً گيبٖ
ِتسؽن اقت .
فٕبيؽگٛگؽظ ،وٍكيُ ،آ٘ٓ ِٕ ،گٕؿ ،ؼٚي ِ،ف  ،ثؽ ،ظؼ ظاضً گيبٖ غيؽ ِتسؽن ٘كتٕع ِٕ .يؿيُ ظؼ ظاضً گيبٖ
فًٕؽي ِتسؽن اقت .
ماضت گنذً ": "Planting
فٛاًِ ؾيؽ ثبيكتي ظؼ ِٛؼظ وبنت گٕعَ ِع ٔؾؽ لؽاؼظاظٖ نٔٛع :
 -1أتطبة ثػؼ  :ثػؼ أتطبة نعٖ خٙت وبنت ثبيكتي ضًٛييبت ؾيؽ ؼا ظانتٗ ثبنع :
اؾ اؼلبَ پؽِسًٛي ثبنع – ِمب َٚثٗ ؼيؿ ل ظأٗ – قؽِبؾظگي ِكتميُ – گؽِبؾظگي – ٚؼـ  ٚضهىي
ثبنع .
اؾ اؼلبَ ِمب َٚثٗ ثيّبؼي ٘بي لبؼچي  ٚثٗ ضًٛو ؾٔگ ٘ب  ٚقيب٘ه ٘ب ثبنع .
ظاؼاي اؼؾل ٔبٔٛايي ثبال (گٍٛتٓ ؾيبظ ِ ٚؽغٛة) ،فبؼي اؾ تطُ فٍف ٘بي ٘ؽؾ ٔ ٚبضبًٌي ٘ب اؾ لجيً قٕگؽؾٖ ٚ
ضبن  ... ٚثبنع .
اؾ يه ٔٛؿ  ٚيه ؼلُ يىٕٛاضت (فعَ اضتالط اؼلبَ  ٚأٛاؿ گٕعَ ثب يىعيگؽ )ثبنع .
ظاؼاي ل ٖٛي ٔبِيٗ ي لبثً لجٛي ثبنع ثغٛؼيىٗ وٍيٗ ي ثػٚؼ ظؼ ِعت وُ ّ٘ ٚؿِبْ خٛأٗ ثؿٕٔع .
پف اؾ قجؿ وؽظْ ؾٚظتؽ پٕدٗ ثؿٔع تب ظؼ ِمبثً ـؼِبي قطت ؾِكتبٔي ِمب َٚثبنع .
ِ -2معاؼ وبنت گٕعَ ِ :معاؼ ثػؼ خٙت وبنت ثكتٗ ثٗ ٔٛؿ ضبن  ،ؼعٛثت ِٛخٛظ  ،ؾؼافت ظيُ  ٚآثيبؼي  ،لٖٛ
ي ٔبِيٗ ٛٔ،ؿ وبنت ِ ... ٚتفبٚت ِي ثبنع .
اٌف ) ل ٖٛي ٔبِيٗ ٘ :ؽ چٗ لعؼ ل ٖٛي ٔبِيٗ ي ثػؼي ثبالتؽ ثبنع ٔ ٚيؿ قؽفت خٛأٗ ؾٔي آْ ؾيبظ ثبنع
ِمعاؼ ثػؼ وّتؽي ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ ِي نٛظ  .ظؼ ايٓ زبٌت  110تب  140ويٍٛگؽَ ظؼ ٘ىتبؼ ثػؼ گٕعَ خٙت
وبنت وبفي اقت  ٚاگؽ ل ٖٛي ٔبِيٗ پبييٓ ثبنع ثبيكتي ثػؼ ثيهتؽي خٙت وبنت ظؼ ٔؾؽ گؽفت  .زعٚظ
 150تب  180ويٍٛگؽَ ظؼ ٘ىتبؼ .
ة) ؼلُ ِٛؼظ وبنت  :ثؽضي اؾ اؼلبَ گٕعَ ايٛال قؽفت تٌٛيع خٛأٗ ي آْ ٘ب وُ ثٛظٖ ِ ٚمعاؼ ثػؼ ًِؽفي
ثؽاي چٕيٓ اؼلبِي ؾيبظتؽ اقت .
ج)ٚؾْ ٘ؿاؼ ظأٗ :ثغٛؼ وٍي ِمعاؼ ثػؼ ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي ٘ؽ ِتؽ ِؽثـ ؾِيٓ زعٚظ  200فعظ ِي ثبنع ٘ .ؽ چٗ
لعؼ ِمعاؼ ٚؾْ ٘ؿاؼ ظأٗ وُ ثبنع ثبيكتي ِمعاؼ ثػؼ ثيهتؽي وبنت .
ظ) لعؼت تٌٛيع پٕدٗ ٘ :ؽ چٗ لعؼ لعؼت تٌٛيع پٕدٗ ي ؼلّي ثيهتؽ ثبنع ِ ،معاؼ ثػؼ وّتؽي وبنتٗ ِي
نٛظ .
٘ـ)نؽايظ وٍي ضبن  :ثؽضي فميعٖ ظاؼٔع ٘ ،ؽ چٗ لعؼ ضبن ٔبِٕبقت تؽ ثبنع ثبيكتي ثػؼ ثيهتؽي وبنت
تب خجؽاْ ٔبِٕبقت ثٛظْ ضبن (قبضتّبْ  ٚثبفت ضبن )گؽظظ  .ثؽضي ٔيؿ فميعٖ ظاؼٔع ٘ؽ چٗ لعؼ ضبن
زبيٍطيؿتؽ ِٕ ٚبقت ثبنع ِي تٛاْ ثػؼ ثيهتؽي وبنت  ،ؾيؽا ضبن ضٛة  ٚزبيٍطيؿ خٛاثگٛي ٔيبؾ ثػؼ٘ب ِي
ثبنع .
 )ٚؾِبْ ثػؼ پبني ٘ :ؽ گبٖ ؾِبْ وبنت ظيؽ نٛظ ،ثبيكتي ثػؼ ثيهتؽي وبنت .
ؼي خٙت وبنت ظؼ ٔؾؽ ِي گيؽٔع .
ؾ) ٔٛؿ ؾؼافت ِ :قّٛال ظؼ ؾؼافت ظيُ ِمعاؼ ثػؼ وّت
ذ) ؼٚل وبنت ِ :قّٛال ظؼ وهت ِىبٔيؿٖ ِمعاؼ ثػؼ وّتؽي ٔكجت ثٗ ؼٚل ظقتي ًِؽف ِي گؽظظ .
ط) ِمبِٚت ثٗ آفبت  ٚثيّبؼي ٘ب ٘ :ؽ چٗ لعؼ اؼلبَ زكبـ تؽ ثبنٕع ثػؼ ثيهتؽي وبنتٗ ِي نٛظ .
ثغٛؼ وٍي ِمعاؼثػؼ ِٛؼظ ٔيبؾ خٙت وبنت گٕعَ ثب ت ٛخٗ ثٗ فٛاًِ فٛق ثيٓ  100تب  190ويٍٛگؽَ ظؼ ٘ىتبؼ
اقت .
 -3فٛايً ضغٛط وبنت  :ظؼ ؾؼافت آثي فٛايً ؼظيف ٘بي وبنت ثيٓ  15تب  25قبٔتيّتؽ  ٚفٛايً ثٛتٗ ٘ب
ثيٓ  1تب  5قبٔتيّتؽ ِي ثبنع  .ظؼ ؾؼافت ظيُ فٛايً ؼظيف  30تب  45قبٔتيّتؽ ِي ثبنع .
R- R ----- 15 – 25 cm
P- P ----- 1 – 5 cm
R = Row , P = Plant
٘ؽ چٗ ِيؿاْ ثبؼٔعگي وُ ثبنع ِ ،يؿاْ ثػؼ وّتؽي خٙت وبنت ِٛؼظ ٔيبؾ اقت .
 -4فّك وبنت  :فّك وبنت گٕعَ ثب فٛاًِ ؾيبظي اؾ لجيً خٕف ؾِيٓ  ،ؼعٛثت ضبن  ٚظؼنتي ثػؼ تغييؽ
ِي وٕع  .ظؼ ؾِيٓ ٘بي قجه ثػؼ فّيمتؽ وبنتٗ ِي نٛظ تب ظؼ ؾِيٓ ٘بي قٕگيٓ  .ظؼ ؾِيٓ ٘بي ِؽعٛة
ثػؼ قغسي تؽ وبنتٗ ِي نٛظ تب ظؼ ؾِيٓ ٘بي ضهه (ظيُ )  .ثػٚؼ ظؼنت ثٗ ٌسبػ ظانتٓ ِٛاظ غػايي
ثيهتؽ ِي تٛإٔع فّيك تؽ وبنتٗ نٔٛع .

ثغٛؼ وٍي فّك وبنت گٕعَ ثب ؼفبيت ِٛاؼظ غوؽ نعٖ ثيٓ  2/5 – 7/5قبٔتيّتؽ تغييؽ ِي وٕع .
 -5عؽق وبنت :
اٌف ) وبنت افهبْ ِ :يؿاْ ثػؼ ظؼ ايٓ ؼٚل ظؼ زعٚظ  20تب ٔ % 25كجت ثٗ وبنت ضغي افؿايم ِي يبثع
 .پطم افهبْ ثػؼ ثبفث ِي نٛظ وٗ تقعاظ ؾيبظي ثػؼ ظؼ قغر ضبن ثبلي ِبٔعٖ  ٚعقّٗ ي عيٛؼ  ٚيب تٛقظ
ثبظ  ٚآثيبؼي خبثدب نٛظ ْ ٚيؿ ظيكه ؾظْ ّٔي تٛأع ثػٚؼ ؼا ظؼفّك ِٕبقت  ٚيىٕٛاضت ثٗ ضبن قپبؼظ  ٚثب
فعَ فهؽظْ وبفي ثػٚؼ ثٗ ضبن ِٛخت خػة ؼعٛثت ثيهتؽ آٔٙب گؽظظ  .ظؼٔتيدٗ ثبفث خٛأٗ ؾظْ ضقيف ثٛتٗ
٘ب  ٚوب٘م فٍّىؽظ ِي نٛظ .
ة) وبنت ؼظيفي  :ظؼ ايٓ ؼٚل ثػٚؼ ثب فبيٍٗ ي ضغٛط ِهطى ظؼ فّك ِقيٓ ثب فبيٍٗ ي ِكبٚي ظؼ
ؼٚي ؼظيف  ٚقؽ أدبَ ثب ِيؿاْ ِقيٓ وهت ِي نٔٛع .
 -6آِبظٖ وؽظْ ثػؼ خٙت وبنت  :ثػؼ گٕعَ ؼا اٌؿاِب لجً اؾ وبنت فٍيٗ ثيّبؼي قيب٘ه پٕٙبْ ثبيع ضع
ففٔٛي وؽظ تب ثعيٕٛقيٍٗ ثب يؽف ٘ؿيٕٗ ي ثكيبؼ وُ ِسًٛي گٕعَ ظؼ ِمبثً ايٓ ثيّبؼي ثيّٗ گؽظظ .
 -7ؾِبْ وبنت  :ثب ظؼ ٔؾؽ گؽفتٓ ظؼخٗ زؽاؼت ِ ٚمتضيبت ِسيغي ٘ؽ ٔبزيٗ  ،ثٙتؽ اقت گٕعَ ؾِكتبٔي ؼا
ظؼ پبييؿ ؾٚظتؽ ثىبؼيُ ثغٛؼيىٗ خٛأٗ ؾظْ گٕعَ ًِبظف ثب ثؽٚؾ قؽِب ٔگؽظظ يب نؽٚؿ ثبؼاْ ٘بي پبييؿٖ ِؿازُ
وهت  ٚوبؼ ِب ٔهٛظ ٘ .ؽ چٗ ؾِبْ وبنت ثٗ تقٛيك افتع ِمعاؼ ثػؼ خٗ ت وبنت ثيهتؽ ِي گؽظظ .
تناًب زراعي در گنذً (گردش زراعي ) ": "Rotation
وهت ِٕؾُ ٔجبتبت ِطتٍف ثٗ خبي يىعيگؽ ظؼ يه لغقٗ ؾِيٓ ظؼ عي قبي ٘بي ِتٛاٌي ؼا تٕبٚة ِي گٛيٕع .
٘عف اؾ ثؽلؽاؼي تٕبٚة ظؼ ِٛؼظ ٘ؽ ؾؼافت ايٕكت وٗ ضّٓ ثؽظانت زعاوثؽ ِسًٛي  ٚثب ويفيت ِغٍٛة ٚ
ِكبئً ِؽثٛط ثٗ زفبؽت ضبن اؾ فؽقبيم  ٚزفؼ زبيٍطيؿي آْ ثؽاي قبي ٘بي آتي  ٚتمكيُ وبؼ وهبٚؼؾ
ظؼ عٛي قبي ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ گيؽظ  .ظؼ آؾِبيهبت ؾيبظي وٗ ظؼ ٔمبط ِطتٍف خٙبْ پيؽاِ ْٛاثؽات ثؽلؽاؼي
تٕبٚة ثٗ فًّ آِعٖ  ،اغٍت زبوي اؾ افؿايم فٍّىؽظ ٔجبتبت ظؼ ظٚؼٖ ي تٕبٚة ظ اؼظ  .ثٗ فٕٛاْ ِثبي ظؼ ايكتگبٖ
ِيكٛؼي ظؼ ؽؽف  30قبي وٗ تٕبٚة قٗ قبٌٗ ي غؼت  ،يٛالف  ٚگٕعَ  10ثبؼ تىؽاؼ نعٖ ِ ،تٛقظ فٍّىؽظ
٘ؽ ٘ىتبؼ غؼت  2360ويٍٛگؽَ ظؼ ٘ىتبؼ ،يٛالف  ٚ 970گٕعَ  1560ويٍٛگؽَ غوؽ نعٖ اقت  .ظؼ زبٌي وٗ ظؼ
ّ٘يٓ ايكتگبٖ ِسًٛي وبنت پيبپي  30قبٌٗ ي غؼت ،يٛالف  ٚگٕعَ ثٗ تؽتيت ِقبظي 650 ٚ 590، 1270
ويٍٛگؽَ ظؼ ٘ىتبؼ ثٛظٖ اقت وٗ ِيؿاْ فٍّىؽظ گٕعَ زتي اؾ ًٔف ٔيؿ وّتؽ نعٖ اقت .

 ٔىبت ِ ُٙظؼ تٕبٚة ثٗ ِٕؾٛؼ ثؽظانت زعاوثؽ ِسًٛي گٕعَ :-1

-2

-3
-4

-5

فعَ ٚخٛظ فٍف ٘بي ٘ؽؾ ظؼ ِؿؼفٗ :فٍف ٘بي ٘ؽؾ  ،يؽف ٔؾؽ اؾ اقتيال ثؽ گٕعَ ،ثب گٕعَ ظؼ خػة
ِٛاظ غػايي  ٚؼعٛثت ضبن پيٛقتٗ ظؼ زبي ؼلبثت ثٛظٖ  ٚظؼ ايٓ ؼلبثت پيؽٚؾي ثب فٍف ٘بي ٘ؽؾ
اقت  .ثٗ ٌسبػ ٔؿظيه ثٛظْ ثٛتٗ ٘بي گٕعَ ِ ،قّٛال ٚخيٓ ؾؼافت گٕعَ ِقّٛي ٔيكت  ٚضّٕب ظؼ
ايؽاْ وّتؽ اؾ فٍف وم ٘ب ظؼ ؾؼافت گٕعَ اقتفبظٖ ِي نٛظ  .ثٕبثؽايٓ خبي گٕعَ ثبيكتي ثقع اؾ
ٔجبتبت ٚخيٕي ِثً پٕجٗ ،چغٕعؼ لٕع  ،قيت ؾِيٕي  ،ضؽثؿٖ ،قٛيب  ... ٚلؽاؼگيؽظ  .ثٕبثؽ ايٓ ِي
تٛأيُ ؼاـ تٕبٚة ؼا ثب يه ٔجبت ٚخيٕي نؽٚؿ وٕيُ .
وبنت ٘ؽاوهت گٕعَ ٘ :ؽ چٗ گٕعَ ظؼ پبييؿ ؾٚظتؽ  ٚثٗ ِٛلـ وهت نٛظ  ٚثٗ ايغالذ وهبٚؼؾا ْ
٘ؽاوهت نٛظ ثؽ ِيؿاْ ِسًٛي  ٚغٍجٗ ي گيبٖ ثؽ فٍف ٘بي ٘ؽؾ افؿٚظٖ ِي نٛظ  .ثٕبثؽ ايٓ خبي
گٕعَ ؼا ظؼ تٕبٚة ثبيع ثقع اؾ گيب٘بٔي لؽاؼظاظ وٗ زبيً آْ ٘ب ظؼ پبييؿ ؾٚظتؽ ثؽظانت نٔٛع  ٚوبنت
گٕعَ ثقع اؾ آٔٙب وؽپٗ ٔهٛظ .
فعَ وبنت گٕعَ ثقع اؾ ٔجبتبتي وٗ ظاؼاي ؼيمٖ ي افهبْ ِي ثبنٕع  :گٕعَ ثٙتؽ اقت ثقع اؾ
گيب٘بٔي وٗ ظاؼاي ؼيهٗ ي فّيك ِي ثبنٕع  ،وهت نٛظ تب ِٛاظ غػايي وبفي ثؽاي آْ ٘ب ظؼ
قغر ضبن فؽاُ٘ ثبنع .
تمٛيت ؾِيٓ گٕعَ  :ظؼ وهٛؼ ِب تمٛيت ِكتميُ ؾؼافت گٕعَ وّتؽ ِقّٛي اقت ؛ اؾ ايٓ ؼ ٚظؼ ظٚؼٖ
ي تٕبٚة ثٙتؽ اقت ٔجبتبت وٛظ قجؿ ظؼ فيٓ زبي پٛنهي ثٛيژٖ اؾ ضبٔٛاظٖ ثمٛالت آٚؼظٖ نٛظ تب ثب
ؾيؽ ضبن وؽظْ آْ ٘ب ثؽ ِيؿاْ ِٛاظ آٌي  ٚاؾت ضبن افؿٚظٖ نٛظ ضّٕب ؾِيٓ ظؼ لكّتي اؾ قبي
پٛنيعٖ ثبنع  ٚاؾ فؽقبيم ( )Erosionخٍٛگيؽي نٛظ .
غضيؽٖ ي آة  :وٗ ثيهتؽ ظؼ ؾؼافت ظيُ ِقّٛي اـت ّ٘ .بٔغٛؼ وٗ ِي ظأيُ اوثؽ ِٕبعك وهٛؼ ِب
خؿءِٕبعك ضهه خٙبْ ِسكٛة ِي نٛظ  ٚزعالً آة ِٛؼظ ٔيبؾ گٕعَ ظؼ ظٚؼٖ ي ؼنع ظؼ زعٚظ
ِ 300يٍي ِتؽ ثبؼاْ ِي ثبنع  .ثٕبثؽايٓ ظؼ ثكيبؼي اؾ ِٕبعك ظيُ ايؽاْ ؾِيٓ ؼا يه يب ظ ٚقبي
آيم ِي گػاؼٔع تب ظؼ عي قبي ٘بي آيم ثب ؼفبيت ا يٛي فٕي ِ ،معاؼي آة (ظؼ زعٚظ  10تب 20
ِ%يؿاْ ثبؼٔعگي ) ظؼ ضبن غضيؽٖ گؽظظ  ٚگٕعَ اؾ غضبيؽ آثي قبي  ٚيب قبي ٘بي لجً ٔ ٚؿٚالت
قبي ثٙؽٖ ِٕع گؽظظ .

مثاه ىايي در تناًب گنذً :

اٌف) ؾؼافت آثي  -1 :چغٕعؼ لٕع (قيت ؾِيٕي  ،ضؽثؿٖ ٕ٘،عٚأٗ ،تٛت ، ) ْٛگٕعَ ،آيم
،گٕعَ ثٙبؼٖ ،آيم

 -2پٕجٗ

 - 3پٕجٗ ،ضؽثؿٖ (ٕ٘عٚأٗ ،عبٌجي ،گؽِه )،گٕعَ
،گٕعَ ،نجعؼ
ة)ؾؼافت ظيُ  -1 :گٕعَ ،آيم
)،آيم

 -2گٕعَ ،آيم ،آيم

 -4غؼت

 -3گٓظَ ٔ ،طٛظ قيبٖ (ئٛدٗ ي يىكبٌٗ

"خٍكٗ ي ٘فتُ " 85/9/9

خٌ ": "Hordeum vulgar " " Barley
خ ٛاؾ لعيّي تؽيٓ گيب٘بٔي اقت وٗ ظؼ ايؽاْ ِٛؼظ وهت  ٚوبؼ ثٛظٖ اقت  .ثٗ ٔؾؽ ِي ؼقع وٗ خ ٛظؼ
ِٕغمٗ اي نبًِ و٘ ٖٛبي ؾاگؽـ ظؼ ايؽاْ ثٗ عؽف آٔبتٌٛي فٍكغيٓ  ٚآفؽيمب ِٕهب يبفتٗ ثبنع  .اّ٘يت خٛ
ظؼ ايؽاْ ثٗ ضبعؽ ٔمم آْ ظؼ تغػيٗ ظاَ ِي ثبنع .
مطخصات گياه ضناسي خٌ :
خِ ٛبٕٔع گٕعَ اؾ ضبٔٛاظٖ ي گٕعِيبْ  ،يىكبٌٗ  ،فٍفي  ٚظاؼاي آؼايهي ثٗ نىً قٕجً ِي ثبنع  .ثؽ ؼٚي
ِسٛؼ قٕجً  ٚظؼ ِسً گؽٖ ٘ب  3قٕجٍٗ ٚخٛظ ظاؼظ  ٚثؽ ؼٚي ٘ؽ ثٕع  3گً  ٚظؼ ٘ؽ ظ ٚعؽف قٕجً  6گً ٚخٛظ
ظاؼظ  .ظؼ ثؽضي اؾ أٛاؿ خ٘ ٛؽ  6گً تجعيً ثٗ ظأٗ ِي نٛظ  ٚتهىيً قٕجٍٗ ٘بي  6ؼظيفٗ ِي ظ٘ع  ٚظؼ
ثؽضي ظيگؽ فمظ گً ِيبٔي ٘ؽ ثٕع تجعيً ثٗ ظأٗ ِي نٛظ  ٚتهىيً قٕجٍٗ ٘بيي ثب ظ ٚؼظيف خ ٛثؽ ؼٚي
ِسٛؼ قٕجً ِي ّٔبيع  .ظقتٗ اٚي ؼا خ٘ٛبي نم ؼظيفٗ  ٚظقتٗ ظ َٚؼا خ٘ٛبي ظ ٚؼظيفٗ گٛيٕع .
پٛنيٕٗ ٘بي خ ٛنبًِ ٌّب  ٚپبٌئب ِي ثبنع وٗ ظؼ ظ ٚقّت ظأٗ  ،ثٗ ظأٗ خ ٛچكجيعٖ  ٚظؼ عٛي ضؽِٓ
وٛثي اؾ ظأٗ خعا ّٔي گؽظٔع .
ظؼ ظاضً أٛاؿ ِطتٍف خ ٛاؼلبِي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ پٛنيٕٗ ٘بي آْ ِبٕٔع گٕعَ ثٗ ٕ٘گبَ ضؽِٕىٛثي اؾ ظأٗ خعا
ِي گؽظظ ؛ ثٗ ايٓ ظقتٗ اؾ خ٘ٛب  ،خٌ ٛطت اعالق ِي نٛظ  .ظؼ ظاضً ٘ؽ گً خِ ٛبٕٔع گٕعَ  3پؽچُ ٚ
والٌٗ پؽ ِبٕٔع ٚخٛظ ظاؼظ .
مٌارد اختالف بٌتو سبس خٌ با گنذً :
 -1ؼٔگ ثؽگ ٘بي خِ ٛقّٛال قجؿ ؼٚنٓ  ٚؼٔگ ثؽگ ٘بي گٕعَ قجؿ تيؽٖ اقت .
 -2أتٙبي ثؽگ ٘بي گٕعَ تيؿ  ٚوهيعٖ ٌٚي ظؼ خ ٛظايؽٖ اي  ٚوٕع اقت .
 -3فؽٌ پٕٙه ثؽگ ٘ب ظؼ خِ ٛقّٛال ثيهتؽ اؾ گٕعَ  ٚعٛي ثؽگ ٘بي خ ٛوّتؽ اؾ گٕعَ اقت .
 -4گٛنٛاؼن ٘ب ظؼ خ ٛثٍٕعتؽ اؾ گٕعَ اقت ثٗ عٛؼيىٗ اؾ ظ ٚقّت قبلٗ خِ ٛبٕٔع يٍيت ؼٚي ُ٘ لؽاؼ
أه ٔيؿ ظؼ خ ٛوّي ثٍٕعتؽ اؾ گٕعَ اقت .
ظاؼٔع ؾة
 -5ؼيهه ٘ب ظؼ خِ ٛقّٛال ثٍٕعتؽ اؾ گٕعَ اقت  ٚظؼ يه اِتعاظ  ٚتمؽيجب ثؽ ؼٚي ُ٘ لؽاؼ ظاؼٔع ظؼ
يٛؼتيىٗ ؼيهه ٘بي گٕعَ ٔكجت ثٗ ِسٛؼ قٕجً ثب ؾاٚيٗ ي زبظٖ لؽاؼظانتٗ ِ ٚتفؽق ِي ثبنع .
 -6ظؼ ِسً اتًبي پٕٙه ثؽگ ثٗ غالف ظؼ خ ٛوؽن ِ ِٛ ٚهب٘عٖ ّٔي نٛظ ٌيىٓ ظؼ گٕعَ تقعاظي وؽن
ظيعٖ ِي نٛظ .
سازگاري خٌ :
خ ٛگيب٘ي اقت قؽِب ظٚقت  ٚؼٚؾ ثٍٕع اِب اوثؽ اؼلبَ خِٛ ٛخٛظ ٔكجت ثٗ عٛي ؼٚؾ ثي تفبٚت ِي ثبنٕع .
قؽفت ؼنع خ ٛظؼ ظِبي پبييٓ ثيهتؽ اؾ گٕعَ اقت ثٗ فال ٖٚظِبي ثبال قجت تكؽيـ ؾيبظي ظؼ ؼقيعگي خٛ
ِي نٛظ ثٗ ّ٘يٓ خٙت خِ ٛقّٛال ؾٚظ ؼـ تؽ اؾ گٕعَ اقت  .زؽاؼت پبيٗ ؼنع خ ٛيفؽ ظؼخٗ ،زؽاؼت
ِٕبقت ثؽاي ؼنع  15 -25ظؼخٗ  ٚزعاوثؽ زؽاؼت آْ  31ظؼخٗ اقت .
ثٙتؽيٓ ؼنع خٕ٘ ٛگبِي اتفبق ِي افتع وٗ ِيبٔگيٓ ظِبي نجبٔٗ ؼٚؾي ٘ٛا  15 – 25ظؼخٗ ثبنع ٚ .لٛؿ
زؽاؼت ٘بي ثيم اؾ  32ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ثٗ ضًٛو ٕ٘گبِي وٗ ثب تٕم ؼعٛثتي ّ٘ؽاٖ ثبنع ثؽاي ؼنع خٛ
ثكيبؼ ٔبِغٍٛة اقت ِ ٚسًٛي ؼا ثٗ قؽفت ثٗ قّت ؼقيعگي قٛق ِي ظ٘ع  .ثٗ عٛؼ وٍي ظؼ اوثؽ
ٔٛازي وٗ گٕعَ تٌٛيع ِي نٛظ (ثٗ اقتثٕبي ٔٛازي پؽ ثبؼاْ قبزً ظؼيبي ضؿؼ ) ِي تٛاْ ثٗ وهت  ٚتٌٛيع
خ ٛپؽظاضت .
خ ٛاؾ قبيؽ غالت ثٗ نٛؼي ِمب َٚتؽ اقت ِ .مبِٚت خ ٛثٗ ضهىي ثٗ ضًٛو أٛاؿ ظ ٚؼظيفٗ ثيم اؾ گٕعَ
اقت ٌٚي تسًّ خٔ ٛكجت ثٗ قؽِب وّتؽ اؾ گٕعَ  ٚچبٚظاؼ اقت  .زكبقيت خ ٛثٗ ثبفت ضبن ؾيبظ ٔيكت
 ٚظؼ ايؽاْ ثٗ فٕٛاْ گيبٖ اؼاضي ٔبِكبفع  ٚنؽايظ قطت نٓاضتٗ نعٖ اقت .

ٔىتٗ  :خ ٛگيب٘ي ِٕبقجي ثؽاي نؽايظ پؽ ثبؼاْ  ،ضبن ٘بي اقيعي (زكبقيت ثيم اؾ قبيؽ غالت ظاؼٔع )
،فؽاٚأي زبيٍطيؿي ضبن ثٗ ضًٛو ؾيبظي اؾت ضبن ٔيكت ؾيؽا ظؼ نؽايظ آة ٛ٘ ٚايي ِؽعٛة ثٗ نعت
ظچبؼ ثيّبؼي ِي گؽظظ  ٚظؼ اثؽ فؽاٚأي اؾت ظچبؼ ضٛاثيعگي قب لٗ ِي نٛظ .
طبقو بنذي خٌ بر اساش تعذاد دانو :
خٕف " " Hordeumظاؼاي گ٘ ٗٔٛبي ِتقعظي اقت وٗ ثٗ ثؽضي گ٘ ٗٔٛبي آْ وٗ ظاؼاي تقعاظ ؼظيف ٘بي
ظأٗ ِتفبٚت ِي ثبنع انبؼٖ ِي نٛظ :

اٌف ) خ ٛنم ؼظيفٗ ": "H. vulgare six row barley

ايٓ گِّٙ ٗٔٛتؽيٓ خ ٛنم ؼظيفٗ اقت وٗ ظؼ زبي زبضؽ ظؼ اوثؽ ٔمبط خٙبْ وهت ِي نٛظ  .ظؼ ايٓ ٔٛؿ
خ٘، ٛؽ قٗ گً ثبؼٚؼ نعٖ  ٚثٗ ظأٗ تجعيً ِي نٛظ ثٕبثؽايٓ ظؼ ٘ؽ قّت  3ؼظيف ظأٗ  ٚظؼ ٘ؽ ظ ٚقّت 6

ؼظيف ظأٗ ِهب٘عٖ ِي نٛظ  .خ ٛنم ؼظيفٗ ظاؼاي پؽٚتئيٓ ثيهتؽ ٔ ٚهبقتٗ ي وّتؽي ٔكجت ثٗ أٛاؿ
خ ٛظ ٚؼظيفٗ ِي ثبنع  .اؾ ايٓ ؼ ٚثؽاي ًِبؼف أكبْ  ٚزيٛاْ ٔكجت ثٗ خ٘ٛبي ظ ٚؼظيفٗ ثؽتؽ ِي ثبنع .

ة) خ ٛظ ٚؼظيفٗ ِٕؾُ ": " Regular two row barley

ِّٙتؽيٓ خ ٛظ ٚؼظيفٗ ِٕؾُ گِ "H. distichon" ٗٔٛي ثبنع  .ظؼ ايٓ ٔٛؿ خ، ٛگً ٘بي عؽفيٓ ٘ؽ ثٕع ٔبؾا
٘كتٕع  ٚفميُ ِي ِبٕٔع  ٚفمظ گي ِيبٔي ثبؼٚؼ نعٖ  ٚتٌٛيع ظأٗ ِي وٕع ظؼ ٔتيدٗ ظؼ ٘ؽ قّت قٕجً يه
ؼظيف ظأٗ  ٚظؼ ظ ٚقّت آْ ظ ٚؼظيف ظأٗ ثٗ يٛؼت آنىبؼ ظيعٖ ِي نٛظ  .ثٗ عٛؼ ِقّٛي ِيؿاْ ٔهبقتٗ ي
ايٓ ٔٛؿ ،اؾ خ 6 ٛؼظيفٗ ثيهتؽ  ٚپؽٚتئيٓ آْ وّتؽ اقت  .اؾ ايٓ ؼ ٚثؽاي يٕبيـ ِبٌت قبؾي ًِؽف ثيهتؽي
ظاؼظ .

ج) خ ٛظ ٚؼظيفٗ ٔبِٕؾُ " : "Irregular two row barley

ايٓ ٔٛؿ خ ٛثب ٔبَ فٍّي " "H.irregulareاقت  .ظؼ ايٓ ٔٛؿ ِبٕٔع خ ٛظ ٚؼظيفٗ ِٕؾُ فمظ گً ٘بي ِيبٔي
ثبؼٚؼ ِي نٛظ ؛ ٌيىٓ ثؽضي اؾ گً ٘بي وٕبؼي ثٗ ِسٛؼ٘بيي تجعيً ِي نٛظ وٗ ثٗ عٛؼ ٔبِٕؾُ ظؼ ؼٚي
قٕجً ظيعٖ ِي نٔٛع  .ثميٗ ي گً ٘بي وٕبؼي يب ثبؼٚؼ نعٖ يب ٔبؾا ثبلي ِي ِبٕٔع  ٚيب فبلع خٕكيت ِي
ثبنٕع ظؼ ٔتيدٗ زبٌتي ثٗ قٕجً ظاظٖ ِي نٛظ وٗ انتجب٘ب ثؽضي ثٗ آْ خ ٛچٙبؼ ؼظيفٗ اعالق ِي وٕٕع .
ِجعا ايٓ خ ٛؼا وهٛؼ زجهٗ ِي ظإٔع  .قغر ؾيؽ وهت ايٓ خ ٛثكيبؼ وُ اقت .
ارقاً ج ً ": "Cultivars of Barley
اؼلبَ خ ٛؼا ّ٘بٕٔع گٕعَ ثٗ أٛاؿ پبييؿٖ  ،ثٙبؼٖ  ٚظ ٚفًٍٗ تمكيُ ِي وٕٕع ثقضي اؾ اؼلبَ ِٛؼظ وهت ظؼ
ايؽاْ ثٗ نؽذ ؾيؽ ِي ثبنع .
ؾؼخ : ٛاؾ أٛاؿ نم ؼظيفٗ ثٛظٖ  ٚاؾ ِيبْ تٛظٖ ٘بي ثِٛي ّ٘عاْ أتطبة نعٖ اقت  .ؾؼخٔ ٛكجتب ظيؽ ؼـ
اقت  ٚخٙت وهت پبييؿٖ آثي ظؼ فالت ِؽوؿي  ٚاقتبْ ٘بي تٙؽاْ ِ ،ؽوؿي  ٚضؽاقبْ تٛييٗ نعٖ اقت .
عٛي ثٛتٗ ؾؼخِ ٛتٛقظ تب ثٍٕع  ،قٕجٍٗ ؼيهه ظاؼ  ٚظأٗ  ٚپٛنم ٘ب قفيع ِي ثبنع ؾؼخ ٛظؼ ثؽاثؽ قفيعن
ٔيّٗ زكبـ ظؼ ِمبثً ؾٔگ  ٚضٛاثيعگي ثٛتٗ زكبـ ِ ٚمب َٚثٗ ؼيؿل ظأٗ اقت  .فٍّىؽظ ؾؼخ ٛظؼ نؽايظ
ِكبفع ِٕ ٚبقت ثٗ  5تٓ ظؼ ٘ىتبؼ ِي ؼقع .
گؽگبْ ِٕ : 4هب آْ ؼلُ قٛئعي ثٗ ٔبَ ٘يؽتب اقت  ٚاؾ أٛاؿ ظ ٚؼظيفٗ ِي ثبنع  .گؽگبْ  4ؼلّي ثٙبؼٖ ٚ
ؾٚظ ؼـ اقت وٗ ثؽاي وهت آثي  ٚظيُ ظؼ ِٕبعمي ِهبثٗ گؽگبْ ِي ثبنع  .عٛي ثٛتٗ گؽگبْ  4وٛتبٖ ٚ
ؼٔگ ظأٗ  ٚپٛنم ٘ب قفيع ِي ثبنع ٌّ( .ب  ٚپبٌئب)  .ايٓ ؼلُ ثٗ ضٛاثيعگي  ٚؾٔگ ٘ب ِمب ،َٚثٗ ؼيؿل
ظأٗ ٔيّٗ ِمب ،َٚثٗ قفيعن ٘ب ٍّ٘ ٚيٕت ٛقپٛؼي َٛزكبـ ِي ثبنع  .فٍّىؽظ گؽگبْ  4ظؼ نؽايظ ِكبفع
 ٚوهت آثي ثٗ  6تٓ ظؼ ٘ىتبؼ ِي ؼقع .
وبؼ : ْٚؼلّي اقت وٗ اؾ ثيٓ ژٔٛتيپ ٘بي ضبؼج ي " "Strain ZO5أتطبة گؽظيعٖ اقت  .وبؼ ْٚاؾ تيپ ظٚ
فًٍٗ ٔ ٚكجتب ؾٚظؼـ ثٛظٖ  ٚخٙت وهت آثي ظؼ نؽايظ الٍيّي فبؼـ  ٚضٛؾقتبْ تٛييٗ گؽظيعٖ اقت .
عٛي ثٛتٗ وبؼ ْٚوٛتبٖ ،ؼيهه ظاؼ  ٚؼٔگ ظأٗ  ٚپٛنم ظأٗ ؾؼظ اقت  .وبؼ ْٚثٗ اِؽاٌ  ٚضٛاثيعگي ِمبَٚ
،ثٗ ؼيؿل ٔيّٗ ِمب  ٚ َٚثٗ قؽِب زكبـ ِي ثبنع  .فٍّىؽظ ؼلُ وبؼ ْٚتست نؽايظ ِكبفعي اؾ وهت
آثي ثٗ  6/5تٓ ظؼ ٘ىتبؼ ِي ؼقع .
گ٘ٛؽ خ : ٛاؾ أٛاؿ  6ؼظيفٗ ثٛظٖ  ٚاؾ ِيبْ تٛظٖ ٘بي تؽثت خبَ أتطبة نعٖ اقت  .گ٘ٛؽ خ ٛظ ٚفًٍٗ ثٛظٖ ٚ
ٔكجتب ظيؽ ؼـ  ٚخٙت وهت ثٗ فٕٛاْ پبييؿٖ – آثي ظؼ ٔٛازي تٛييٗ نعٖ ثؽاي ؾؼخِٕ ٛبقت ِي ثبنع .
عٛي ثٛتٗ گ٘ٛؽ خِ ٛتٛقظ تب ثٍٕع  ،قٕجٍٗ ؼيهه ظاؼ  ٚظأٗ  ٚپٛنم ٘ب قفيع ِي ثبنع  .گ٘ٛؽخ ٛظؼ
ِمبثً قفيعن ِمب، َٚظؼ ِمبثً ؾٔگ زكبـ  ،ظؼ ِمبثً ضٛاثيعگي ٔيّٗ ِمب ٚ َٚثٗ ؼيؿل ظأٗ ِمبِ َٚي
ثبنع  .فٍّىؽظ گ٘ٛؽ خ ٛظؼ نؽايظ ِكبفع ثٗ  5تٓ ظؼ ٘ىتبؼ ِي ؼقع .
ٚاٌفدؽ  :اؾ اؼلبَ  6ؼظيفٗ ثب ِٕهب ًِؽ ِي ثبنع  .ايٓ ؼلُ اؾ تيپ ظ ٚفًٍٗ  ٚوّي ظيؽؼـ اقت ٚ .اٌفدؽ
خٙت وهت پبييؿٖ  ٚثٙبؼٖ ظؼ ِٕبعك قؽظ ِبٕٔع وؽج  ٚآغؼثبيدبْ تٛييٗ نعٖ اقت ٚ .اٌفدؽ ثٗ قؽِب ِمبَٚ
 ،ثٗ ؾٔگ ٘ب ٔيّٗ ِمب ٚ َٚثٗ ٍّٕ٘تٛقپ ٛؼي ٚ َٛقفيعن ٘ب ٔيّٗ زكبـ ِي ثبنع  .فٍّىؽظ ٚاٌفدؽ ظؼ
نؽايظ ِكبفع  ٚوهت آثي ثٗ  6تٓ ظؼ ٘ىتبؼ ِي ؼقع .
ثؽاي وهت ظيُ غبٌجب اؾ تٛظٖ ٘بي ثِٛي ظ ٚؼظيفٗ اقتفبظٖ ثٗ فًّ ِي آيع ؾيؽا خ ٛظ ٚؼظيفٗ ثٗ ضهىي
ِمبِٚتؽ اؾ خ 6 ٛؼظيفٗ اقت .
" خٍكٗ ٘هتُ " 85/9/16

تاريخ ماضت خٌ ": "Data of planting in barley
خ ٛاؾ گٕعَ ؾٚظ ؼـ تؽ اقت  .ثٗ ّ٘يٓ فٍت خ ٛؼا وّي ؾٚظتؽ اؾ گٕعَ ِي وبؼٔع تب وبِال اؾ ٔؾؽ ًِؽف آة ٚ
فٍّيبت وبنت  ٚثؽظانت ثب گٕعَ تاللي ٔعانتٗ ثبنع اِب چٕبٔچٗ خ ٛضيٍي ؾٚظ وبنتٗ نٛظ  ،ؼنع
ؼٚيهي آْ ؾيبظ نعٖ  ٚثٗ ضٛاثيعگي قبلٗ "ِٕ "Lodgingدؽ ِي نٛظ  .ثٗ ّ٘يٓ ضبعؽ خ ٛؼا ثبيع ظؼ
تبؼيطي وبنت وٗ ثالفبيٍٗ پف اؾ پبيبْ وبنت خ ٛثٗ وبنت گٕعَ پؽظاضتٗ نٛظ ( .ظؼ تبؼيص ِٕبقت وبنت
گٕعَ ) ثٗ ايٓ تؽتيت تٛؾيـ آة آثيبؼي  ٚفٍّيبت ؾؼافي ثٗ ٔسِ ٛغٍٛثي أدبَ ضٛا٘ع نع  .اٌٚيٓ تبؼيص وبنت
خ ٛظؼ نؽايغي ِبٕٔع اصفيان ؾِبٔيكت وٗ ِيبٔگيٓ نجبٔٗ ؼٚؾي ظِب ثٗ زعٚظ  15ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ؼقيعٖ
ثبنع .
رًش ماضت " : "Method of planting

ؼٚل وبنت خِ ٛهبثٗ گٕعَ اقت .
ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ضٛاثيعگي قبلٗ ظؼ وهت آثي ثٙتؽ اقت فبيٍٗ ي ؼظيف ٘بي وبنت ؼا ظؼ خ ٛوّتؽ اؾ
گٕعَ  10 ٚتب زعاوثؽ  20قبٔتيّتؽ أتطبة وٕيُ ( .تب پٕدٗ ي وّتؽي تٌٛيع وٕع ) وبنت  250تب زعاوثؽ  400ثػؼ
ظؼ ِتؽ ِؽثـ (ظوتؽ ضٛاخٗ پٛؼ ) ثؽ اقبـ ظؼيع قجؿ نعْ ثػؼ  ،لعؼت پٕدٗ ؾٔي ثػؼ  ،تبؼيص وبنت  ٚلعؼت
تٌٛيعي ِسيظ ِٕبقت ثٗ ٔؾؽ ِي ؼقع ِ .مبظيؽ فٛق ثؽ اقبـ ٚؾْ ٘ؿاؼ ظأٗ زعٚظ  35گؽَ زعٚظ  90تب 145
ويٍٛگؽَ ظؼ ٘ىتبؼ  ٚثؽ اقبـ ٚؾْ ٘ؿاؼ ظأٗ زعٚظ  45گؽَ زعٚظ  100تب  180ويٍٛگؽَ ثػؼ ظؼ ٘ىتبؼ ِي ثبنع
.
مٌد ضيميايي  :ثؽاي تٌٛيع ٘ؽ تٓ ظأٗ ي خ ٛثٗ زعٚظ  30ويٍٛگؽَ اؾت  5،ويٍ ٛگؽَ فكفؽ (زعٚظ 11
ويٍٛگؽَ اوكيع فكفؽ)  ٚزعٚظ  25ويٍٛگؽَ پتبقيُ (زعٚظ  30ويٍٛگؽَ اوكيع پتبقيُ ) ٔيبؾ اقت ِ .معاؼ
اؾت ًِؽفي ِي ثبيكتي ثب ظلت  ٚثؽ اقبـ ِٛخٛظي ضبن  ٚپتبٔكيً فٍّىؽظ أتطبة گؽظظ  ،ؾيؽا ؾيبظي اؾت
ِٛخت تسؽيه ؼنع ؼٚيهي  ،ثٍٕعي قبلٗ  ٚضٛاثيعگي ِسًٛي ِي نٛظ  ٚظأٗ ؼا ثٗ ضًٛو ثؽاي يٕقت
ِبٌت ٔبِٕبقت ِي قبؾظ ًِ .ؽف  60تب زعاوثؽ  90ويٍٛگؽَ اؾت ظؼ ٘ىتبؼ ثؽاي فٍّىؽظ  5تب  6تٓ ظأٗ ظؼ
٘ىتبؼ ِٕبقت ثٗ ٔؾؽ ِي ؼقع ظؼ يٛؼتيىٗ وّجٛظ فكفؽ ظؼ ضبن ٚخٛظ ظاؼظ ِي تٛاْ  45تب زعاوثؽ 60
ويٍٛگؽَ اوكيع فكفؽ ظؼ يه ٘ىتبؼ ًِؽف ّٔٛظ  .ظؼ ضبن ٘بي نٕي  ٚفميؽ ًِؽف زعٚظ  100ويٍٛگؽَ ظؼ
٘ىتبؼ قٌٛفبت پتبقيُ ِّىٓ اقت وفبيت ّٔبيع .
منتره عيف ىاي ىرز :
قّ َٛت ٛفٛؼ ظي  ،ظيىٍٛفٛپ ِتيً  ،تؽاٌىٛوكيعيُ  ،ثؽِٛٚوكيٕيً ظؼ ِؿاؼؿ خ ٛاقتفبظٖ ِي نٛظ .
مٌارد استفاده ي خٌ :
ًِؽف ايٍي ظأٗ ي خ ٛظؼ ايؽاْ ثؽاي تغػيٗ ي ظاَ ِي ثبنع ِ .معاؼي اؾ خ ٛوٗ ثٗ وٚؼت پٛقت وٕعٖ
خٙت تٙيٗ قٛپ ًِؽف ِي نٛظ ظؼ ِمبيكٗ ثب ِمعاؼ تٌٛيع آْ ٔبچيؿ اقت  .ثطهي اؾ خٔ ٛيؿ ثؽاي تٌٛيع
ِبٌت اقتفبظٖ ِي نٛظ  .ظأٗ ٘بي ِٛؼظ اقتفبظٖ ظؼ يٕقت ِبٌت قبؾي ِي ثبيكتي ظؼنت  ،ثٗ عٛؼ
يىٕٛاضت  ٚوبًِ ؼقيعٖ  ،ؼٔگ ؼٚنٓ  ،ظاؼاي ٔهبقتٗ ي ؾيبظ  ،پؽٚتئيٓ نَ  ٚفبلع ظأٗ ٘بي نىكتٗ ٚ
ٔبضبًٌي ٘ب ثٛظٖ  ٚلعؼت خٛأٗ ؾٔي آْ ؾيبظ ثبنع .
" ثؽاي تٙيٗ ي ِبٌت ظأٗ ٘ب ؼا ظؼ نؽايظ خٛأٗ ؾٔي لؽاؼ ِي ظٕ٘ع ٕ٘ ،گبِيىٗ عٛي قبلٗ چٗ ثٗ أعاؾٖ ي عٛي ظأٗ
ؼقيع  ٚؼاـ قبلٗ چٗ اؾ ِيبْ پٛنم ٘ب پعيعاؼ نع ظأٗ ٘ب ؼا ثب ٘ٛاي گؽَ (زؽاؼت  48تب  60ظؼخٗ قبٔتيگؽاظ ) ضهه
ِي وٕٕع تب ؼعٛثت ظأٗ ثٗ  5تب  %7ثؽقع  ،قپف ظأٗ ٘ب ؼا ؼٚي اٌه ِي غٍغبٕٔع تب ؼيهٗ ٘ب خعا  ٚزػف نٛظ ِ .بٌت
زبيٍٗ ؼا تب ؾِبْ فًبؼٖ گيؽي  ٚتٙيٗ ي نؽثت ِبٌت غضيؽٖ ِي وٕٕع " .
" : "Oryza sativa
برنح ""Rice
قبثمٗ ي اٖ ٌي نعْ ثؽٔح ثٗ ظٚؼاْ يطجٕعاْ ِي ؼقع  .ظؼ ِٕبثـ ِىتٛة لعيّي ثٗ وهت ثؽٔح ظؼ
٘ 5ؿاؼ قبي پيم انبؼٖ نعٖ اقت  .ثٗ ٔؾؽ ِي ؼقع ثؽٔح ظؼ ٔبزيٗ ي خٕٛة نؽلي آقيب (ثؽِٗ )  ٚثٗ
ضًٛو ٕ٘ع ٕ٘ ٚعٚچيٓ اٍ٘ي نعٖ ثبنع  .ازتّبال ٚاٌع اٌٚيٗ ي ثؽٔح ؾؼافي گ ٗٔٛاي ثب ٔبَ فٍّي "Oryza
" pernnisاقت .
گ٘ ٗٔٛب ي ظيگؽي ٔيؿ ثب ٔبَ ٘بي فٍّي "ٚ "O. fatua" ٚ "O. spontaneaخٛظ ظاؼظ وٗ ثٗ ثؽٔح ؾؼافي ٔؿظيه
ثٛظٖ  ٚثٗ فٕٛاْ ٚاٌع آْ ٔيؿ نٕبضتٗ نعٖ اقت  .ؽب٘ؽا ثؽٔح لجً اؾ آؼيبييٙب ٚاؼظ ايؽاْ نعٖ اقت  .ظؼ
ؼيٓ تٌٛيع وٕٕعگبْ ثؽٔح ِسكٛة ِي نعٔع  .ظؼ زبي
گػنتٗ گيالْ ِ،بؾٔعؼاْ  ،ضٛؾقتبْ  ٚفبؼـ ِّٙت
زبضؽ وهت ثؽٔح ظؼ ثكيبؼي ٔٛازي وهٛؼ ثعٌيً ثبؾظٖ التًبظي ثبال ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ گؽفتٗ اقت  .ثؽ اقبـ
آِبؼ٘بي ٚؾاؼت وهبٚؼؾي ِ ٚؽوؿ آِبؼ ايؽاْ ثؽٔح ظؼ ثيٓ ِسًٛالت ؾؼافي يىكبٌٗ اؾ ٔؾؽ قغر ؾيؽ وهت ثقع
اؾ گٕعَ  ٚخ ٛلؽاؼ ظاؼظ .
خصٌصيات گياىي برنح ": "Botanical characteristics
ثؽٔح گيب٘ي اقت يىكبٌٗ ثب ؼنع فٍفي اؾ تيؽٖ ي غالت " "Graminea , Poaceaوٗ اؾ ٔؾؽ ضًٛييبت
فِّٛي ؼنع ِهبثٗ قبيؽ غالت ظأٗ ؼيؿ ِي ثبنع  .ؼيهٗ ٘بي ثؽٔح افهبْ  ٚلٛي ثٛظٖ وٗ ثٗ فّك ؾيبظ
ضبن ٔفٛغ ٔىؽظٖ ِ ٚقُٚال ظؼ اليٗ ي فٛلبٔي ضبن  ٚظؼ فّك  20تب  35قبٔتيّتؽي لؽاؼ ِي گيؽظ  .قبؾگبؼي
ؼيهٗ ي ثؽٔح ثيهتؽ ظؼ ؾِيٓ ٘بيي اقت وٗ اوكيژْ آْ ثٗ زبٌت عجيقي وُ ثبنع ؾيؽا ؼيهٗ ي ايٓ گيبٖ
ثٗ اوكيژْ ٘ٛا ٔيبؾ چٕعأي ٔعانتٗ ثٍىٗ اؾ اوكيژْ ِسٍٛي ظؼ آة اقتفبظٖ ِي ّٔبيع  .ؼيهٗ ي ثؽْج تب
ؾِبْ تهىيً پبٔيىٛي (ضٛنٗ قٕجً ) زعاوثؽ ؼنع ؼا ِي ّٔبيع  ٚقپف ؼنع آْ وُ ِي نٛظ  .قبلٗ ي
ثؽٔح ِبٕٔع اغٍت غالت تٛضبٌي  ٚاقتٛأٗ اي يبف اقت  .ظؼ ؼٚي قبلٗ تقعاظي گؽٖ وٗ ِّىٓ اقت ثيٓ
 10تب  20فعظ تغييؽ يبثع ٚخٛظ ظاؼظ  .اؼلبَ ؾٚظ ؼـ ثؽٔح ظاؼاي گؽٖ وّتؽي ؼ ٚي قبلٗ ٔكجت ثٗ اؼلبَ ظيؽ ؼـ
ظاؼٔع  .اؼتفبؿ قبلٗ اؾ  60تب  200قبٔتيّتؽ ِتفبٚت اقت  .لغؽ قبلٗ ثيم اؾ قبيؽ غالت ظأٗ ؼيؿ ثٛظٖ  ٚاؾ
 6تب ِ 12يٍيّتؽ تغييؽ ِي يبثع  .ثب ايٓ زبي قبلٗ ضقيف ثٛظٖ  ٚثٗ ضٛاثيعگي زكبـ ِي ثبنع .
ٔىتٗ  :يىي اؾ ِهطًٗ ٘بي آٔبتِٛيىي ثؽٔح ٚخٛظ فضب٘بي ثيٓ قٌٍٛي تٛققٗ يبفتٗ  ٚثٗ ُ٘ پيٛقتٗ اؾ
ثؽگ تب ؼيهٗ اقت وٗ اِىبْ أتمبي اوكيژْ اؾ ثؽگ  ٚثطم ٘بي ٘ٛايي ثٗ ؼيهٗ ؼا ِيكؽ ِي قبؾظ .

تٛققٗ ي خٍجه ٘ب  ٚضؿٖ ٘ب ظؼ وؽت ٘بي ثؽٔح ِّىٓ اقت فبًِ ظيگؽي ظؼ افؿايم اوكيژْ ِسٍٛي ظؼ آة
خٙت اقتفبظٖ ي ؼيهٗ ثبنع .
گً آغيٓ ثؽٔح ثٗ يٛؼت ضٛنٗ ِؽوت اقت ٘ .ؽ قٕجٍچٗ ثب پبيٗ ي وٛتب٘ي ؼٚي أهقبثبت ضٛنٗ
لؽاؼ گؽفتٗ اقت  .ظؼ ٘ؽ قٕجٍچٗ قٗ گً ٚخٛظ ظاؼظ وٗ گً ِيبٔي ثبؼٚؼ ثٛظٖ  ٚتٌٛيع نٍتٛن "ِ"Paddyي
ّٔبيع ( .ظأٗ ي ثؽٔح ّ٘ؽاٖ ثب پٛقت آْ نٍتٛن ٔبِيعٖ ِي نٛظ ) ظؼ ٘ؽ گً ثؽٔح  6پؽچ َ  ٚيه تطّعاْ ثب
والٌٗ ي ظ ٚنبضٗ اي پؽ ِبٕٔع ٚخٛظ ظاؼظ (ظؼغالت ،ثؽٔح تٕٙب گيب٘ي اقت وٗ  6پؽچُ ظاؼظ  ) .ثؽٔح يه گيبٖ
ضٛظ گهٓ اقت "Self fertility" .
گً ٘ب اؾ ؼاـ گً آغيٓ ثٗ قّت پبييٓ ضٛنٗ نؽٚؿ ثٗ ثبؾ نعْ ِي ّٔبيٕع  .گؽظٖ افهبٔي اوثؽ گً ٘ب
ٕ٘گبَ ؽٙؽ اتفاق ِي افتع  ٚعي چٕع ؼٚؾ تّبِي گً ٘بي يه ضٛنٗ گؽظٖ افهبٔي "  "Anthesisؼا تىّيً
ِي وٕٕع .ايٓ اِؽ يىٕٛاضتي ؼقيعگي ظأٗ ٘بي يه ضٛنٗ ؼا قجت ِي نٛظ  .ؼنع خٕيٓ تب ِؽزٍٗ ي
نيؽي نعْ ظأٗ وبًِ ِي گؽظظ  .ؼعٛثت ٘ؽ ظأٗ ظؼ ِؽزٍٗ ي ؼقيعگي فيؿيٌٛٛژيىي  25تب  %30اقت .
ظؼ ايٓ ؾِبْ ؼٔگ ظأٗ ٘ب ثٗ ؼٔگ ل ٖٛٙاي ِتّبيً نعٖ اقت .
دانو ي حقيقي برنح :
ظأٗ ي زميمي ثؽٔح تٛقظ ظيٛاؼٖ ي تطّعاْ  ٚپٛنم ٘بي گً ( پٛقتٗ ) پٛنيعٖ نعٖ اقت  .ظيٛاؼٖ ي
تطّعاْ ٔبؾن اقت ٌٚ .ي ثٗ نعت ٔكجت ثٗ ٔفٛغ آة  ، ٚاوكيژْ  ٚگبؾ وؽثٕيه ِمب َٚاقت  .ثٗ ّ٘يٓ خٗت
ِٛخت زفبؽت ظأٗ ظؼ ِمبثً زٍّٗ ي لبؼچ ٘ب  ،وپه ٘ب  ،فكبظ آٔؿيّي  ٚاوكيعاقيِٛ ْٛاظ غضيؽٖ اي ِي
نٛظ ٔ .فٛغ ٔبپػيؽي پٛقتٗ ثٗ تعؼيح  ٚظؼ اثؽ أجبؼظاؼي اؾ ثيٓ ِي ؼٚظ  .عٛي ظٚؼاْ ضٛاة ثقع اؾ ؼقيعگي ظؼ
ثقضي اؾ اؼلبَ ثيٓ  3تب ٘ 6فتٗ ِي ثبنع  .ضٛاة ثقع اؾ ؼقيعگي ةؼاي خٍٛگيؽي اؾ خٛأٗ ؾظْ ظأٗ ٘ب ؼٚي
ضٛنٗ  ٚيب عي ظٚؼاْ ضهه وؽظْ ِسًٛي ظؼ آة ٛ٘ ٚاي ِؽعٛة ضؽٚؼت ظاؼظ  .فبًِ ظيگؽي ظؼ ضٛاة ثػؼ
ٚ،خٛظ ِٛاظ ثبؾظاؼٔعٖ اؾ گؽ ٖٚتؽويجبت فٌٕٛي ظؼ پٛقتٗ ي نٍتٛن ِي ثبنع  .نكتهٛي عٛالٔي ِعت
نٍتٛن ِٛخت زػف ايٓ ِٛاظ ِي گؽظظ  .ضيكبٔيعْ نٍتٛن ظؼ ِسٍٛي ؼليك (٘) %0/05يپٛوٍؽيع قعيُ
ثؽاي ِعت  24قبفت ِٛخت زػف ِٛاظ ثبؾظاؼٔعٖ ِي نٛظ .
" خٍكٗ ٔ" 85/9/23 ُٙ

نٍتٛن ثٗ عٛي  3/5تب ِ 8يٍيّتؽ  ،فؽٌ  1/7تب ِ 3يٍيّتؽ  ،لغؽ  1/3تب ِ 2/3يٍيّتؽ ِي ثبنع ٚ .ؾْ ٘ؿاؼ ظأٗ
نٍتٛن  20تب  30گؽَ اقت  .اتًبي ضقيف پبيٗ ي قٕجٍچٗ ثٗ ِسٛؼ ضٛنٗ قجت نعٖ اقت وٗ گيبٖ ثٗ
ؼيؿل زكبـ ثبنع  .ثؽظانت ثب ِسًٛي ثب ظقت تب ؾِبٔيىٗ ٕ٘ٛؾ ؼعٛثت ظأٗ ثبالقت (زعٚظ  ٚ )%25يب
اقتفبظٖ اؾ اؼلبَ ِمب َٚثٗ ؼيؿل ثؽاي وب٘م ؼيؿل ضؽٚؼت ظاؼظ  ٚثٗ ضًٛو ثؽاي نؽايغي وٗ ِسًٛي
ِكتميّب ثب وّجبيٓ ثؽظانت ِي نٛظ .
ٔىتٗ  :عٛلٗ ي ثؽٔح ثقع اؾ ثؽظانت ِسًٛي ثٗ عٛؼ عجيقي ّٔي ِيؽظ ِ ،گؽ آٔىٗ ظؼ اثؽ قؽِب  ٚيب ضهىي
ضبن اؾ ثيٓ ثؽٚظ  ٚثٗ ّ٘يٓ خٙت ظؼ ٔٛازي گؽَ  ٚظؼ يٛؼت ثىبؼگيؽي اؼلبَ ؾٚظ ؼـ ِ ٚعيؽيت ِٕبقت اِىبْ
تٌٛيع ِ 2سًٛي اؾ يه وبنت ثؽٔح ٚخٛظ ظاؼظ  .ثؽاي ايٓ ِٕؾٛؼ الؾَ اقت فٍف ٘بي ٘ؽؾ ثغٛؼ وبًِ ثقع اؾ
ثؽظانت وٕتؽي نٔٛع  ٚثمبيبي ِسًٛي لجً اؾ ٔؿظيىي قغر ؾِيٓ ثؽيعٖ نٔٛع تب قبلٗ ٘بي خعيع ٔٛؼ وبفي
ظؼيبفت ّٔٛظٖ  ٚثٗ ضٛثي ؼنع ؼنع ّٔبيٕع .
سازگاري برنح :
ثؽٔح ظؼ زع فبيً فؽٌ خغؽافيبيي  40ظؼخٗ خٕٛثي تب  45ظؼخٗ ي نّبٌي  ٚاؾ اؼتفبؿ  0تب ِ 3000تؽ اؾ
قغر ظؼيب ؼنع ِي وٕع  .ظؼ ايؽاْ ثؽٔح ثيهتؽ ظؼ ٔيّٗ ي خٕٛثي وهٛؼ  ٚتب اؼتفبؿ ِ 1700تؽ اؾ قغر ظؼيب ٚ
ظؼٔبزيٗ ي قبزً ضؿؼ ِٛؼظ وبنت لؽاؼ ِي گيؽظ  .عٛي ظٚؼٖ ي ؼقيعگي اؼلبَ ِطتٍف اؾ  90تب  150ؼٚؾ
ِي ثبنع .
ثؽٔح گيب٘ي ِب٘يتب ؼٚؾ وٛتبٖ اقت اِب ثكيبؼي اؾ اؼلبَ ِٛؼظ وبنت ظؼ ايؽاْ ازتّبال ثٗ عٛي ؼٚؾ ثي تفبٚت
ثبنٕع  .ثؽٔح ثٗ ٔٛؼ فؽاٚاْ ازتيبج ظاؼظ  .فؽاٚأي آفتبة ظؼ ٔٛازي خٕٛثي وهٛؼ اؾ ظاليً ِٛفميت تٌٛيع ثؽٔح
ظؼ ايٓ ٔٛازي ِي ثبنع  .ظؼ ٔٛازي قبزً ضؿؼ ٚخٛظ ؼٚؾ٘بي اثؽي  ٚثبؼأي عي فًً ؼنع اؾ ف ٛاًِ
ِسعٚظ وٕٕعٖ ي فٍّىؽظ اقت .
ضهىي  :ثؽٔح ثٗ ضهىي ثكيبؼ زكبـ اقت  .افت ِيبٔگيٓ ؼعٛثت ضبن ثٗ ِيؿاْ ٘بي وّتؽ اؾ زع
ؽؽفيت ِؿؼفٗ ِٛخت وب٘م ؼنع  ٚفٍّىؽظ ظأٗ ِي نٛظ ٚ .خٛظ آة ايكتبظگي پبي ثٛتٗ ٘ب ثؽاي
خٍٛگيؽي اؾ تٛققٗ ي فٍف ٘بي ٘ؽؾ  ،ايدبظ نؽايظ غيؽ ٘ٛاؾي  ٚا زيبءفٕبيؽ ظؼضبن خٙت قٌٛٙت خػة
فٕبيؽي ِثً فكفؽ ِٕ ٚگٕؿ  ،ثجبت زؽاؼت ضبن ِ ،ؽعٛة ٔگٗ ظانتٓ ِسيظ  ٚفعَ ٚلٛؿ تٕم ؼعٛثتي
ضؽٚؼت ظاؼظ  .ثقضي اؾ اؼلبَ ِمب َٚثٗ ضهىي ثؽٔح (ٔٛؿ آپٍٕع ") "Uplandوٗ ثب اقتفبظٖ اؾ غضيؽٖ ي
ؼعٛثتي ضبن  ،آة ثبؼاْ  ٚيب قفؽٖ ي آة ؾيؽ ؾَيٕي ؼنع ِي وٕٕع ثٗ نؽايظ ٘ٛاؾي ظؼ ضبن ٔيؿ قبؾگبؼي
ظاؼٔع .
زؽاؼت  ٚظِب  :ثؽٔح گيب٘ي اقت گؽِب ظٚقت  ٚزكبـ ثٗ قؽِب  ،ثكيبؼي اؾ اؼلبَ ثٗ  1500تب  3000ظؼخٗ
ؼٚؾ ؼنع ثؽاي تىّيً قيىً زيبتي ضٛظ ٔيبؾ ظاؼٔع  .زعالً ظِب ثؽاي ؼنع ثؽٔح  15ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ اقت

 ٚگيبٖ ظؼ زؽاؼت ٘بي وّتؽ اؾ  18ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ ؼنع ضٛثي ٔعاؼظ  .ؼنع ثؽٔح ظؼ زؽاؼت  10ظؼخٗ ي
قبٔتيگؽاظ وبِال ِتٛلف ِي نٛظ  ٚايٓ ظِب ؼا ثٗ فٕٛاْ يفؽ فيؿيٌٛٛژيىي گيبٖ ثؽٔح ِٕؾٛؼ ِي ظاؼٔع  .زعالً
 ٚزعاوثؽ ظِب ثؽاي ؼنع ِتقبظي ثؽٔح  10تب  50ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ ِي ثبنع  .ظِبي پبييٓ نت ِٛخت
افؿايم پٛوي ظأٗ ِي ثبنع  .ظِبي آة ٔيؿ ٔمم ِّٙي ظؼ ؼنع ثؽٔح ظاؼظ  .ؼنع ِغٍٛة ثؽٔح ظؼ ظِبي آة
ثيٓ  25تب  31ظؼخٗ ي قبٔتيگؽاظ ثعقت ِي آيع  ٚزؽاؼت ثيم اؾ  35ظؼخٗ  ٚوّتؽ اؾ  20ظؼخٗ ٔبِٕبقت ِي
ثبنع .
ثبظ  :ثؽٔح ثٗ ثبظ٘بي ضهه  ٚنعيع زكبـ اقت  .ايٓ ثبظ٘ب اؾ عؽيك افؿايم تقؽق  ٚوب٘م يب تٛلف
لتٛقٕتؿ ،تٛققٗ ي ثيّبؼي ٘بي ثبوتؽيبيي  ،ضٛاثيعگي قبلٗ  ٚؼيؿل ظأٗ ِٛخت ضكبؼت ثٗ ثؽٔح ِي نٛظ
،ثب ايٓ زبي ثؽٔح ثٗ ٘ٛاي ِؽعٛة ٔيبؾ ٔعاؼظ  .فٍّىؽظ ثكيبؼ ثبالي ثؽٔح (ٔؿظيه ثٗ  9تٓ ظؼ ٘ىتبؼ) ظؼ
اصفيان ِؤيع ايٓ ٔهتٗ اقت  .ثٗ فال ٖٚنبٌيؿاؼ ِٛخت ِؽعٛة قبؾي اعؽاف ضٛظ ِي گؽظظ .
نٛؼي " : "Salinityثؽٔح ثٗ نٛؼي ضبن زكبـ اقت ِ "EC" .ؤثؽ زعٚظ  3ظقي ؾيّٕف ثؽ ِتؽ يب وّتؽ ٚ
" "ECآة زعٚظ  2ظقي ؾيّٕف ثؽ ِتؽ يب وّتؽ ثؽاي ؼنع ِغٍٛة ثؽٔح ِٕبقت اقت ِٛ "EC" .ثؽ ثؽاثؽ 7/2
ظقي ؾيّٕف ثؽ ِتؽ  ٚيب " "ECآة ثؽاثؽ  4/8ظقي ؾيّٕف ثؽ ِتؽ پتبٔكيً فٍّىؽظ ثؽٔح ؼا ثٗ ِيؿاْ
%50وب٘م ِي ظ٘ع ِ .مبِٚت ثؽٔح ثٗ قعيُ ضبن ضٛة اقت  ٚثيم اؾ قٛؼگ ، َٛگٕعَ  ٚغؼت اقت .
"( "ESPظؼيع قعيُ تجبظٌي ضبن )  :ثؽٔح ظؼيع قعيُ تجبظٌي وّتؽ اؾ  30ؼا ثٗ ضٛثي تسًّ ِي ّٔبيع  .ظؼ
يٛؼتي وٗ نٛؼي ضبن وُ ثبنع ٚخٛظ  500لكّت ظؼ ِيٍي )"Part per milion" PPm( ْٛقعيُ ظؼ آة
آثيبؼي تبثيؽي ثؽ ؼنع ثؽٔح ٔعاؼظ .
ثبفت ضبن  :ثؽٔح اؾ ٔؾؽ ثبفت ضبن ِسعٚظيت ؾيبظي ٔعاؼظ  .ضبن ٘بي ظاؼاي ِبظٖ ي آٌي ؾيبظ  ٚثب ثبفتي ؼيؿ اؾ
ٔؾؽ ؽؽفيت آثگيؽي ِ ،معاؼ ِٛاظ غػايي ِ ٚسعٚظيت ٔفٛغ پػيؽي فّك ِٕبقت اقت  .ثب ايٓ زبي اّ٘يت
ِعيؽيت ؾؼافي ثيم اؾ ثبفت ضبن اقت  .ظؼ خؽيبْ تٙيٗ ي ثكتؽ  ،قبضتّبْ ضبن اؾ ثيٓ ِي ؼٚظ  ٚگً ٔؽَ ٚ
ثع ْٚوٍٛضٗ ايدبظ ِي نٛظ  .اؾ ٔؾؽ نيّيبيي ضبن عي چٕع ؼٚؾ ثٗ نؽايظ غيؽ ٘ٛاؾي وبًِ ِي ؼقع ٚ
تغييؽات نيّيبيي الؾَ ثؽاي تغػيٗ ي ثؽٔح ثٛخٛظ ِي آيع  PH .ضبن ضهه ثيٓ  5تب 8تبثيؽ چٕعأي ظؼ ؼنع
ثؽٔح ٔعاؼظ ؾيؽا  PHثب آة ايكتبظگي  ٚعي ؾِبْ  ٚثؽ اقبـ ِٛاظ تهىيً ظٕ٘عٖ ي ضبن ِ ٚمعاؼ ِبظٖ ي
آٌي تغييؽ ِي يبثع .

