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مقدمه
گنـدم بـا تأمیـن 37 درصـد از کالـری و 35 درصـد پروتئیـن مـورد نیـاز افـراد 
جامعـه به عنـوان غـذای اصلـی مـردم کشـورمان نقـش مهمـی در امنیـت غذایـی 
کشـور دارد. تغییـرات اقلیمی چـه به صورت کوتاه مـدت و یا بلند مـدت فعالیت  های 
کشـاورزی و امنیـت غذایـی را تحـت تأثیـر قـرار می دهـد. اثـر تغییـرات اقلیمی بر 
تولیـد مـواد غذایـی بـه شـکل های مختلـف از جملـه تأثیـر بـر دوره رشـد گیـاه، 
 اثرگـذاری در مقادیـر آب کشـاورزی، یخبندان هـای شـدید، سـیالب ها، طوفان های 
شـدید و خشک سـالی ها نمـود پیـدا می کنـد. ایـن تغییـرات تأثیـر زیادی بـر تولید 
محصوالت کشـاورزی از جمله گندم به خصوص در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا 
 گذاشـته اسـت. در این شرایط، به منظور کاهش اثرات مضر تغییر اقلیم بر رشد و نمو
 گیـاه، تعیین مؤلفه  های زراعـی و مدیریتی می تواند نقش بسزایي در افزایش عملکرد

محصوالت کشاورزي داشته باشد. 

تاریخ کاشت و تغییر اقلیم
از جملـه عوامـل مدیریـت به زراعـی کـه کشـاورز مي توانـد جهت کاهـش اثرات 
سـوءتغییر اقلیـم و تنش هـاي محیطـي بـه کار گیـرد، تنظیـم تاریخ کاشـت اسـت. 
 بـا توجـه به نوسـان شـدید عوامـل آب و هوایـی و اقلیمی فصل رشـد در بسـیاری از
 مناطق، جهت تطابق تاریخ کاشت با شرایط اقلیمی، زمان مناسب کاشت محصوالت

در نقـاط مختلـف بایـد مورد بررسـی علمی مجدد قرار گیرد. تاریخ کاشـت مناسـب 
 از طریق انطباق مراحل رشـد و نمو گیاه با نوسـانات حرارتي خاک و هوا، طول روز،

تبخیـر و تعـرق، بارندگـي، رطوبـت هـوا و سـایر خصوصیـات جـوي، شـیوع آفات و 
بیماري هـا، علف هـاي هرز و غیـره عملکرد کمـي و کیفي محصول تأثیـر مي گذارد. 
بدیهـی اسـت که اگر کاشـت در تاریخ مناسـب صـورت نگیرد، سـایر عملیات زراعي 
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نمي توانـد جایگزین اثرات مثبت کاشـت به هنگام شـود. از سـوی دیگـر چون عوامل 
 ایجاد کننـده تنش هـای زنـده و غیر زنـده به طـور مسـتمر در حـال تغییـر هسـتند،

عمـر مفیـد ارقـام معرفـی شـده بیـن 5 تـا 10 سـال اسـت. بنابرایـن معرفـی ارقام 
جدیـد متحمـل یـا مقـاوم به این تنش ها و سـازگار با شـرایط اقلیمـی مناطق هدف 
ضـروری اسـت. هـر سـاله ارقـام جدید بـرای جایگزینـی ارقـام قدیمی معرفـی و به 
سـبد بـذری اسـتان افـزوده می شـوند کـه نیـاز اسـت تاریخ کاشـت مناسـب آن ها 
بـا توجـه بـه شـرایط اقلیمـی در مناطق مختلف اسـتان تعیین شـود. رعایـت تاریخ 
بهینـه کاشـت ایـن ارقـام می توانـد نقـش بسـزایی در افزایـش تولیـد، بهـره وری از 

منابـع آب و خـاک و درآمـد بهره بردارن در سـطح اسـتان داشـته باشـد. 

تقسیم بندی اقلیمی مناطق زراعی کشور و استان فارس
بـا توجـه به تنـوع آب و هوایی در کشـور، مناطق زراعی آبی کشـور از نظر اقلیمی 
 بـراي زراعـت غالت به طـور کلی به چهار اقلیـم گرم و مرطوب سـواحل خزر، گرم و
 خشـک جنوب، معتدل و سـرد تقسیم می شـوند )جدول 1(. استان های در برگیرنده

هر کدام از این اقلیم ها به شرح زیر است:
1.اقلیمگرمومرطوبسواحلدریايخزر: داراي آب و هواي نیمه گرمسیري

بـا زمسـتان هاي مالیـم و تابسـتان هاي گـرم کـه شـامل اسـتان هاي مازنـدران، 
اردبیـل می شـود. اسـتان   از  گیـالن، گلسـتان و قسـمت هایی 

2.اقلیمگرموخشکجنوب: با آب و هواي گرمسیري بـا زمستان هاي مالیم،
 بهار کوتاه و گرم و تابستان هاي بسیار گرم و طوالنی شـامل اسـتان هـاي خوزسـتان،

بویراحمـد،  و  کهگیلویـه  فـارس،  اسـتان هاي  جنوبـی  قسـمت هاي  و  هرمزگــان 
لرسـتان، کرمــان، سیســتان و بلوچســتان و بخشــی از اســتان خراسـان اسـت. 
3.اقلیـممعتـدلفـاتمرکـزی: دارای شـرایط آب و هوایـی معتـدل کـه 
بـا توجــه بــه دوري و نزدیکــی از کویـر بسـیار متفـاوت و متغیـر اسـت و شـامل 
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اسـتان هاي تهـران، اصفهـان، یـزد و قسـمت هایی از اسـتان هاي فـارس، لرسـتان، 
کرمانشــاه، کرمـان، خراسـان و سیسـتان و بلوچسـتان می شـود. 

4.اقلیمسردکوهستانی: که بسته به ارتفــاع از ســطح دریــاي آزاد و سایر 
عوامـل جغرافیایـی دارای تابسـتان های از گرم تا خیلی خنک و زمسـتان ها از سـرد 
تا خیلی سـرد هسـتند و شـامل اسـتان های آذربایجان شـرقی و غربی، کردسـتان، 
 همدان، چهارمحال و بختیاري و قسـمت هایی از شـمال و شـمال غرب استان فارس،

شمال استان هاي خراسان، اصفهان و کهگیلویه وبویراحمد است. 

جدول1- خصوصیات اقلیم های چهارگانه کشور و درصد و نوع گندم مورد کشت در هر اقلیم

اقلیم
ارتفاع از سطح 

دریا )متر(

میانگین بلند 
مدت بارندگی 

)میلی متر(

تعداد روزهای 
یخبندان )روز(

میانگین حداقل 
دمای مطلق 

 )درجه سانتی گراد(

سطح زیر 
کشت از گندم 
کشور )درصد(

نوع گندم 
مورد کشت

گرم و مرطوب 
شمال

بهاره68-کم تراز 100030-350کم تر از 800

حدود 500گرم و خشک
معموال کم تر 

از 250
بهاره527-کم تر از 15

معتدل
 فالت مرکزی

1031-حدود 30050-0حدود 1000
بهاره و 
بینابین

سرد
بیش از 
1000

1434-حدود 200-100090
زمستانه یا 

بینابین

اسـتان فـارس، اسـتانی پهناور و دارای تنـوع اقلیمی زیادی اسـت. مطابق با دیدگاه 
اقلیم شناسـان، اسـتان فارس به 13 پهنه ي اقلیمي )شـکل 1( زیر تفکیک می شـود.

1- اقلیم سرد و خشک آباده
2- اقلیم سرد کوهستاني و نیمه خشک اقلید

3- اقلیم سرد و پر بارش سپیدان
4- اقلیم گرم و نیمه پربارش ممسني

5- اقلیم معتدل شیراز
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6- اقلیم معتدل و خشک ارسنجان- پاسارگاد
7- اقلیم نیمه گرم و نیمه خشک فسا
8- اقلیم گرم و نسبتاًً خشک کازرون

9- اقلیم گرم وخشک ني ریز
10- اقلیم گرم ونیمه خشک جهرم

11- اقلیم بسیار گرم و خشک زرین دشت
12- اقلیم بسیار گرم و نیمه خشک خنج

13- اقلیم بسیار گرم، خشک و غباري الرستان. 

شکل 1-  تفکیک مکاني سیزده پهنه ي اقلیمي استان فارس 

بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده طـی سـال های گذشـته، مرزهـای جغرافیایی 
اقلیم هـای مختلـف اسـتان فـارس جابجـا شـده اند. به عنـوان مثـال دشـت نمـدون 
 شهرسـتان اقلید از اقلیم سـرد به معتدل و شهرسـتان پاسارگاد از اقلیم معتدل سرد

به معتدل تغییر یافته است.
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اصـالح و معرفـی ارقـام گندم مناسـب برای هرکـدام از این اقلیم هـای چهارگانه 
کشـور توسـط موسسـه تحقیقات اصالح و تهیه ی نهـال و بذر به صـورت مجزا انجام 
می شـود. بـا توجـه وجـود اقلیم هـای مختلف در اسـتان فـارس و نیـز میانگین عمر 
مفیـد هفـت سـاله یک رقـم، تعیین تاریخ مناسـب کاشـت ارقام جدیـد در هر اقلیم 

جهـت کاهـش اثرات سـوء تغییـرات اقلیمی برعملکـرد این رقم ها ضروری اسـت.

تعریف تاریخ بهینه کاشت 
تاریـخ بهینـه کاشـت بـه دامنـه ی از تاریخ کاشـت در یـک منطقه گفته می شـود 
کـه باالتریـن عملکرد محصـول یک گیاه زراعي با آن حاصل شـود و عـدم رعایت این 

محدوده در تــاریخ کاشــت باعــث کــاهش قابل مالحظه  محصول زراعي می شود. 

اثرات عدم رعایت تاریخ بهینه کاشت بر رشد و نمو و عملکرد گندم
 در این قسـمت به اثرات ناشـی از عدم رعایت تاریخ بهینه کاشـت بر رشد و نمو و

همچنین عملکرد گندم پرداخته می شود. 

اثرات تاریخ کاشت زود هنگام
اگر گیاه زودتر از تاریخ بهینه کاشته شود، احتمال بروز شرایط نامناسب زیر بیش تر می شود.

 گیـاه در پاییـز به سـرعت رشـد کرده و فاز رویشـی سـریع تر انجام می شـود و�
بـا گلدهـي زودهنـگام احتمـال سـرمازدگی سـنبله در اواخـر زمسـتان و اوایـل بهار 

افزایـش می یابـد. 
در مناطق خیلي گرم ممکن است مرگ گیاهچه اتفاق بیفتد.�
احتمـال آلـودگي بـه بعضـي از آفـات و بیماري ها بیش تر مي شود.�
به دلیـل در دسـترس نبودن کمبایـن در برخی مناطق برای برداشـت در تاریخ �

رسـیدگی زودتـر از موعـد، ریزش دانه و نیز خسـارت پرنـدگان افزایش می یابد. 
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اثرات تاریخ کاشت دیر هنگام 
اگر کاشت گیاه دیرهنگام باشد، اثرات مخرب زیر رخ می دهد.

 انجام عملیات تهیه بسـتر بذر در رطوبت زیاد که منجر به فشــردگي خــاک�
 شده و در نتیجه سطح سـبز مزرعه به صورت غیر یکنواخت خواهد بود. کشاورزان در

ایـن شـرایط، اقدام بـه افزایش میـزان بذر مصرفی نمـوده که خـود هزینه های تولید 
را افزایـش می دهد.

 به دلیـل دمـاي پائیـن خـاک در زمان کاشـت و برخورد مرحلـه جوانه زني بذر�
 بـا سـرما و یخبندان، و عدم سبزشـدن تعـداد زیادی از آن ها منجر بـه کاهش تعداد

بوته ها در واحد سطح می شود.
به دلیـل دمـاي پائیـن خـاک در زمان کاشـت، ریشـه دهي گیــاه و رانــدمان �

جــذب عناصــر غذائـي و رطوبت کاهـش مي یابد.
 کاهش مدت زمان الزم براي رشد و نمـو پنجـه هـا که منجر به کاهش تعـداد�

سـنبله بارور در واحد سطح می شود.
برخـورد مرحلـه گرده افشاني بـا درجه حرارت باال و در نتیجـه عدم جوانه زنی �

دانـه گرده روي کالله و عقیمي تعـدادی از گل چه ها می شـود. 
زمان پرشـدن دانه ها با دمای بسـیار باال )باالی 32 درجه( مواجه شـده، میزان �

تنفـس دانه هـا افزایـش و میزان فتوسـنتز آن هـا کاهـش می یابد. ایـن عوامل باعث 
 می شـود کـه دانه هـا الغـر و چروکیـده شـده و وزن هزار دانه کم شـود. ایـن پدیده

را اصطالحاً بادزدگی گویند. 
 گیـاه نمی تواند از بارندگی های اول فصل رشـد اسـتفاده بهینـه نماید. بنابراین�

جهـت سـبز شـدن یکنواخت و رشـد مناسـب گیاه بایسـتی آبیـاری انجام شـود که 
خـود موجـب مصـرف زیاد آب می شـود.
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 تاریخ بهینه کاشـت ارقام  تجاری گنـدم در اقلیم های معتدل و
گرم استان فارس

محـدوده تاریـخ کاشـت بهینـه رقم هـای تجـاری جدیـد گندم شـامل سـیروان، 
بهـاران، رخشـان، ترابـی و طالیی در اقلیم معتدل متفاوت اسـت کـه در جدول )2( 

است. ارائه شـده 

جدول 2- تاریخ بهینه کاشت ارقام تجاری در منطقه معتدل استان فارس

تاریخبهینهکاشترقم
اول تا 15 آذر ماهسیروان
 10 تا اواخر آبان ماهبهاران
20 آبان ماه تا 10 آذر ماهرخشان

10 آبان ماه تا 10 آذر ماهطالیی     
15 آبان ماه تا 5 آذر ماهترابی

 در یک بررسـی مشخص شد که کاشـت زود  هنگام و دیرهنگام رقم های سیروان،
 بهاران، رخشان، ترابی و طالیی در اقلیم معتدل استان به کاهش حدود 18 درصدی

عملکـرد دانـه منجر می شـود. در شـکل 2 میانگیـن عملکرد دانه رقم های سـیروان، 
بهـاران، رخشـان، طالیی و ترابی در تاریخ کاشـت های زودهنـگام، بهینه و دیرهنگام 

نشـان داده شده است.

 

شکل2- عملکرد دانه ارقام تجاری در تاریخ کاشت های دیرهنگام، بهینه و زودهنگام در اقلیم معتدل
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در اقلیـم گـرم و خشـک اسـتان فـارس، تاریخ کاشـت بهینـه قابل توصیـه برای 
رقم های مهرگان، برات، خلیل، سـارنگ، سـتاره، سـحر و آینه متفاوت اسـت که در 
جـدول 3 ارائه شـده اسـت. بـرای ارقام نسـبتاًً دیررس تـر مانند خلیل و بـرات تاریخ 
 کاشت های زودهنگام پیشنهاد می شود. در کشت های دیرهنگام، رقم های زودرس تر

مانند مهرگان، سارنگ و ستاره جهت کشت مناسب تر هستند.

جدول 3- تاریخ بهینه کاشت ارقام تجاری در منطقه گرم استان فارس

تاریخبهینهکاشترقم
20 آبان ماه تا 10 آذر ماهچمران 2
25 آبان ماه تا 15 آذر ماهمهرگان
20 آبان ماه تا 5 آذر ماهبرات
15 آبان ماه تا اول آذر ماهخلیل

25 آبان ماه تا 10 آذر ماهسارنگ 
10  تا 25 آذر ماهستاره
25 آبان ماه تا 10 آذر ماهسحر
25 آبان ماه تا 15 آذر ماهآینه

 در یک بررسـی نشـان داده شـد که تأخیر در کاشـت گندم در اقلیم گرم اسـتان فارس
به دلیـل هم زمانـی مرحلـه پرشـدن دانـه بـا گرمـای آخـر فصـل، سـبب کاهش حـدود 16 
درصـدی عملکـرد دانـه خواهـد شـد. در شـکل 3 عملکـرد ارقـام مهـرگان، بـرات، خلیـل، 
سـارنگ و سـتاره در تاریخ کاشـت های زودهنگام، بهینه و دیرهنگام نشـان داده شـده است. 

شکل 3- عملکرد دانه ارقام تجاری در تاریخ کاشت های دیرهنگام، بهینه و زودهنگام در اقلیم گرم
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اگـر کشـاورزان اقلیم هـای معتـدل و گـرم اسـتان، به دلیـل عـدم وجود شـرایط 
محیطـی مناسـب و یـا محدودیـت تنـاوب گنـدم بـا کشـت گیاهـان صیفـی مانند 
ذرت، برنـج، پنبـه و غیـره قـادر بـه کاشـت رقم هـای گنـدم در تاریخ هـای بهینـه 
نیسـتند، الزم اسـت تـا نسـبت بـه تهیه بـذور رقم هـای زودرس تر جهت کشـت در 
تاریخ هـای کاشـت  دیرهنـگام اقـدام نماینـد تـا کم تریـن خسـارت ناشـی از کاهش 

عملکـرد دانـه در واحـد سـطح را تجربـه نمایند. 

برآورد اقتصادی رعایت تاریخ بهینه کاشت گندم 
در اقلیـم معتـدل، بیش ترین عملکرد دانه رقم های گندم در تاریخ بهینه کاشـت 
 بسـته بـه رقـم در محـدوده 15 آبان مـاه تـا 15 آذر مـاه به دسـت آمد که نسـبت به

میانگیـن عملکـرد دانـه در تاریـخ کاشـت زودتـر و دیرتـر از ایـن محـدوده حـدود 
 820 کیلوگـرم در هکتـار )حـدود 18 درصـد( افزایـش عملکرد دانه در واحد سـطح

حاصل می شود.
در اقلیـم گـرم جنـوب نیـز باالترین میانگیـن عملکرد دانـه در رقم هـای گندم در 
تاریـخ بهینه کاشـت بسـته به رقم در محـدوده 15 آبان ماه تا 25 آذر ماه به دسـت آمد 
کـه نسـبت بـه میانگین عملکـرد دانـه در تاریخ هـای کاشـت  زود هنـگام و دیر هنگام 

حـدود 1089 کیلوگـرم در هکتـار )حـدود 16 درصد( افزایش نشـان می دهد. 
بـا توجـه بـه قیمـت تضمینـی اعـالم شـده بـرای گنـدم نـان در سـال 1401 
)معـادل 115000 ریـال(، بـا رعایـت تاریـخ بهینـه کاشـت رقم هـای گنـدم و بـا 
 مدیریت مناسـب سـایر عوامل تولید، افزایش سـود اقتصادی معـادل 94300000 و

125235000 ریـال در هـر هکتـار بـه ترتیـب در اقلیم هـای معتدل و گرم اسـتان 
مورد انتظار اسـت. شـکل های 4 و 5 برای درک بهتر این موضوع ارائه شـده اسـت.
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اقلیم معتدل

تاریخ بهینه کاشت 
)از 15 آبان ماه تا 15 آذر ماه(

18 درصد افزایش عملکرد دانه
)معادل820 کیلوگرم در هکتار(

سود اقتصادی معادل
 943000000 ریال در هکتار

قیمت تضمینی گندم نان در سال 1401
 )115000 ریال(

شکل4- برآورد اقتصادی رعایت تاریخ بهینه کاشت گندم در اقلیم معتدل استان فارس

 

اقلیم گرم

تاریخ بهینه کاشت 
) از 25 آبان ماه تا 10 آذر ماه(

16 درصد افزایش عملکرد دانه
)معادل 1089 کیلوگرم در هکتار(

سود اقتصادی معادل
 125235000 ریال در هکتار

قیمت تضمینی گندم نان در سال 1401
 )115000 ریال(

شکل 5- برآورد اقتصادی رعایت تاریخ بهینه کاشت گندم در اقلیم معتدل استان فارس
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 مـروری بر ویژگی های ارقـام تجاری غالـب در اقلیم های گرم و
معتدل استان فارس

در ایـن مبحـث بـه خصوصیـات و ویژگی هـای ارقام تجـاری غالـب در اقلیم های 
گـرم و معتدل اسـتان فـارس پرداخته می شـود.

چمران 2
رقم چمران 2 )شکل 6( مشخصاتی به شرح ذیل دارد.

سال معرفی: �1392
مناطق مناسب کشت: مناطق گرم و خشک جنوب کشور و مناطقی که زنگ ها �

به ویژه زنگ زرد محدودکننده کشت گندم است. 
ویژگی هـا: ایـن رقـم دارای سـازگاري با شـرایط آب هوایي مناطق گرمسـیر و �

 نیمه گرمسیر، داشتن مقاومت به بیماری های زنگ زرد، مقاومت نسبی به زنگ قهوه ای،
مقـاوم بـودن بـه ریزش دانه، سـاقه های ضخیـم و مقاومت به خوابیدگی بوتـه، ارتفاع 
مناسـب و کـود پذیـری بـاال، وزن هزار دانـه بـاال )حدود 41 گـرم( و کیفیـت نانوایی 

خوب اسـت. 

شکل 6- مزرعه گندم رقم چمران 2 
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مهرگان 
مشخصات رقم مهرگان )شکل 7( عبارت است از:

سال معرفی: �1393
مناطـق مناسـب کشـت: مناطـق گرم و خشـک جنـوب کشـور و مناطقی که �

زنگ هـا به ویـژه زنـگ زرد محدودکننـده کشـت گندم اسـت. 
ویژگی هـا: ایـن رقـم دارای سـازگاري بـا شـرایط آب هوایـي مناطق گرمسـیر �

و نیمه گرمسـیر، زودرسـی خـوب، ارتفـاع مناسـب، تحمـل بـه گرمـای آخـر فصـل، 
سـاقه های ضخیـم و مقاومـت بـه خوابیدگـی بوتـه، مقاومـت به ریـزش دانـه و وزن 
هزار دانـه بـاال )حـدود 40 گـرم(، کیفیت نانوایی بسـیار خوب اسـت. در کشـت های 
دیرهنـگام، ایـن رقـم عملکـرد خوبـی دارد. رقـم مهـرگان بـه نژاد هـاي فیزیولوژیک 

زنـگ زرد، زنـگ قهـوه ای و زنگ سـیاه مقاومـت دارد.

شکل 7- مزرعه گندم رقم مهرگان 
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برات 
رقم برات )شکل 8( دارای مشخصات و ویژگی هایی زیر است.

سال معرفی: �1394
مناطـق مناسـب کشـت: مناطـق گرم و خشـک جنـوب کشـور و مناطقی که �

زنگ هـا بویـژه زنـگ زرد محدودکننـده کشـت گندم اسـت. 
ویژگی هـا: ایـن رقـم دارای ویژگي هـاي مطلـوب زراعي و سـازگاري با شـرایط �

آب هوایـي مناطق گرمسـیر و نیمه گرمسـیر بـوده و نیز دارای عملکرد باال، زودرسـی 
نسـبی، تحمـل به خشـکی آخر فصـل، ارتفاع مناسـب، مقاومت بـه خوابیدگی بوته و 
ریـزش دانـه، وزن هزار دانـه بـاال )حـدود 40 گرم(، کیفیـت نانوایی خـوب و مقاومت 

بـه نژادهـاي فیزیولوژیک زنـگ زرد و زنگ قهوه ای اسـت. 

شکل 8- مزرعه گندم رقم برات 
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خلیل 
رقم خلیل )شکل 9( دارای ویژگی هایی به شرح ذیل است.

سال معرفی: �1395
مناطق مناسـب کشـت: مناطق گرم و خشـک جنوب  و جنوب غرب کشـور و �

مناطقـی کـه زنگ ها بویژه زنگ زرد محدودکننده کشـت گندم اسـت. 
ویژگی هـا: دارای ویژگي هـاي مطلـوب زراعي و سـازگاري با شـرایط آب هوایي �

مناطـق گرمسـیر و نیمه گرمسـیر، ارتفـاع مناسـب، تولیـد پنجـه بـاال، مقاومـت بـه 
ریـزش دانـه، وزن هزار دانـه نسـبتاً بـاال )35 گـرم(، کیفیـت نانوایـی بسـیار خوب و 

مقاومـت بـه بیماري هـای زنـگ زرد و زنگ سـیاه اسـت.

شکل 9- مزرعه گندم رقم خلیل
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سارنگ
یکـی دیگـر از رقم هـای تجـاری مناسـب اقلیـم گـرم رقم سـارنگ )شـکل 10( 

اسـت کـه مشـخصات آن بـه شـرح زیر اسـت.
سال معرفی: �1396
مناطـق مناسـب کشـت: مناطـق گرم و خشـک جنـوب و جنوب غرب کشـور �

مناسـب بـرای کاشـت این رقم هسـتند.
ویژگی هـا: سـارنگ دارای ویژگي هـاي مطلـوب زراعـي و سـازگاري با شـرایط �

آب هوایـي مناطق گرمسـیر و نیمه گرمسـیر، پتانسـیل عملکرد بـاال، زودرس، ارتفاع 
مناسـب، تولیـد پنجه بـاال، مقاومت به ریـزش دانـه و خوابیدگـی، وزن هزار دانه باال 
 )حـدود 43 گـرم(، مقاومـت بـه بیماري زنگ زرد در مناطق با شـدت بیمـاری باال و

کیفیت نانوایی بسیار خوب است.

شکل 10- مزرعه گندم رقم سارنگ 
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ستاره 
سـتاره )شـکل 11( یکـی از رقم هـای سـازگار بـا شـرایط آب هوایـي مناطـق 

گرمسـیر و نیمه گرمسـیر دارای مشـخصاتی بـه شـرح ذیـل اسـت.
سال معرفی: �1397
مناطق مناسب کشت: براي کشــت تــاخیري در منـاطق گـرم جنـوب کشور �

سـتاره مناسب است.
ویژگی هـا: ایـن رقـم دارای سـازگاري بـا شـرایط آب هوایي مناطق گرمسـیر و �

نیمه گرمسـیر، بسـیار زودرس )زودرس تریـن رقـم اقلیـم گـرم(، عملکرد مناسـب در 
کشـت های دیر هنـگام، مقاومـت به ریـزش دانـه و خوابیدگی، ارتفاع کـم )کودپذیری 
بـاال و مناسـب بـرای آبیـاری بارانـی(، وزن هزار دانـه باال )حـدود 42 گرم( اسـت. این 
رقـم نسـبت بـه بیماري زنـگ زرد در مناطق با شـدت بیماری باال واکنش حساسـیت 
دارد. علی رغـم این کـه ایـن رقـم برای کاشـت های دیر هنـگام مورد نظر اسـت، ولی با 
توجـه به زودرسـی بـاالی آن، بیماری زنگ زرد چندان امکان توسـعه نخواهد داشـت.

شکل 11- مزرعه گندم رقم ستاره 
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سحر
مشخصات و ویژگی های رقم سحر )شکل 12( در زیر آمده است.

سال معرفی: �1399
مناطق مناسب کشت: منـاطق گـرم جنـوب و جنوب غرب کشور مناسب هستند.�
ویژگی هـا: ایـن رقـم دارای سـازگاري با شـرایط آب هوایي مناطق گرمسـیر و �

نیمه گرمسـیر، پتانسـیل عملکـرد بـاال، زودرسـی، پنجه زنـی باال، مقاومـت به ریزش 
دانـه، مقاومـت بـه بیمـاري زنـگ زرد و دارای درصـد پروتئیـن دانـه بـاال و کیفیـت 

نانوایی بسـیار خوب اسـت.  

شکل 12- مزرعه گندم رقم سحر 
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آینه
مشخصات رقم آینه به شرح ذیل است:

سال معرفی: �1399
مناطق مناسـب کشـت: منــاطق گــرم جنــوب و جنوب غرب کشور مناسب �

بـرای کاشـت این رقم هسـتند.
ویژگی هـا: ایـن رقـم دارای سـازگاري با شـرایط آب هوایي مناطق گرمسـیر و �

نیمه گرمسـیر، پتانسـیل عملکـرد بـاال، زودرسـی، ارتفاع بوتـه مناسـب و کودپذیری 
 بـاال، مقاومـت بـه خوابیدگی، مقاومت به ریـزش دانه، مقاومت به بیمـاري زنگ زرد و

کیفیت نانوایی خوب است.    

شکل 13- مزرعه گندم رقم آینه
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سیروان 
رقـم سـیروان )شـکل 14( یکـی از رقم هـای تجاری با سـازگاری وسـیعی دارای 

است. زیر  مشـخصات 
سال معرفی: �1390
مناطـق مناسـب کشـت: در مـزارع مواجـه بـا تنـش رطوبتـی آخـر فصـل در �

مناطـق معتـدل کشـور کشـت شـود.
ویژگی هـا: سـیروان دارای سـازگاري بـا شـرایط آب هوایـي مناطـق معتـدل و �

ویژگي هـاي مطلـوب زراعـي مانند پتانسـیل عملکرد باال، زودرسـی، ارتفاع مناسـب، 
تولیـد پنجـه بـاال، مقاومـت بـه خوابیدگـی، وزن هزار دانـه بـاال )حـدود 45 گـرم(، 
متحمـل بـه خشـکی آخر فصـل، مقاومت به بیمـاري زنـگ زرد در مناطق با شـدت 

بیمـاری بـاال و کیفیـت نانوایی بسـیار خوب اسـت.

 

شکل 14- مزرعه گندم رقم سیروان 
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بهاران 
مشخصات رقم بهاران )شکل 15( به شرح ذیل است.

سال معرفی: �1393
مناطق مناسب کشت: در مناطق معتدل کشور کشت می شود.�
ویژگی هـا: بهـاران دارای سـازگاري بـا شـرایط آب هوایـي مناطـق معتـدل بـا �

پتانسـیل عملکـرد بـاال، مقاومت بـه خوابیدگـی، وزن هزار دانه باال )حـدود 44 گرم(، 
متحمـل بـه خشـکی آخـر فصـل، مقاومـت نسـبی بـه بیمـاري زنـگ زرد و کیفیت 
نانوایـی خـوب اسـت. کاشـت ایـن رقـم زودرس و متحمـل بـه کم آبـی در مقایسـه 
بـا ارقـام دیـررس قدیمـی می توانـد تـا میـزان 1500 متر مکعـب در هکتـار موجـب 

صرفه جویـی در مصـرف آب  آبیـاری شـود. 

 

شکل 15- مزرعه گندم رقم بهاران 
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رخشان 
یکـی دیگـر از رقم هـای تجاری مناسـب اقلیم معتدل، رقم رخشـان )شـکل 16( 

اسـت کـه ویژگی هایی  به شـرح  زیـر دارد.
سال معرفی: �1394
مناطق مناسب کشت: در مناطق معتدل کشور کشت می شود.�
ویژگی ها: رخشـان سـازگار با شـرایط آب هوایي مناطق معتدل اسـت. این رقم �

نسـبتاً زودرس بوده و نسـبت به خشکی و کم آبی در انتهای فصل و دوره پر شدن دانه 
متحمـل اسـت. عـالوه بر این نسـبت بـه بیماری های زنـگ زرد، قهوه ای و سـیاه نیز 
نیمه  مقـاوم اسـت. از دیگـر ویژگي هاي مطلـوب زراعي این رقم، می توان به پتانسـیل 
 عملکـرد بـاال، مقاومـت بـه خوابیدگـی، وزن هزار دانه بسـیار بـاال )حـدود 46 گرم( و

کیفیت نانوایی بسیار خوب نام برد. 

 

شکل 16- مزرعه گندم رقم رخشان 
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طالیی 
 ویژگی هایی رقم طالیی )شکل 17( عبارت است از:

سال معرفی: �1396
مناطق مناسب کشت: در مناطق معتدل گرم کشور کشت می شود.�
ویژگی هـا: طالیـی دارای سـازگاري بـا شـرایط آب هوایـي مناطـق معتـدل و �

ویژگي هـاي مطلـوب زراعـي ماننـد پتانسـیل عملکـرد بـاال، بسـیار زودرس )تقریبـاً 
دو آب کم تـر از ارقـام دیـررس(، مناسـب بـرای کشـت های دیرهنـگام، مقاومـت بـه 
 خوابیدگی، وزن هزار دانه بسـیار باال )حدود 46 گرم(، متحمل به خشـکی آخر فصل،

مقاومـت بـه بیمـاري زنـگ زرد در مناطـق بـا شـدت بیماری بـاال و کیفیـت نانوایی 
اسـت. خوب 

 

شکل 17- مزرعه گندم رقم طالیی 
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ترابی 
رقم ترابی )شکل 18( دارای ویژگی ها و مشخصات زیر است.

سال معرفی: �1397
مناطـق مناسـب کشـت: مناسـب بـرای مناطق معتدل گـرم و مواجـه با تنش �

رطوبتـی آخر فصل کشـور اسـت.
 ویژگی هـا: ترابـی دارای سـازگاري بـا شـرایط آب هوایـي مناطـق معتـدل و�

 ویژگي هاي مطلوب زراعي مانند پتانسیل عملکرد باال، زودرس، مقاومت به خوابیدگی،
وزن هزار دانـه بـاال )حـدود 45 گـرم(، متحمـل بـه خشـکی آخـر فصـل، مقاومت به 

بیمـاري زنـگ زرد و زنـگ قهـوه ای و کیفیـت نانوایی خوب اسـت.

 

شکل 18- مزرعه گندم رقم ترابی
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امین
یکـی دیگـر از رقم هـای مناسـب اقلیـم معتـدل بـا پتانسـیل عملکـرد بـاال رقم 

امیـن )شـکل 19( اسـت کـه برخـی از مشـخصات آن بـه شـرح زیر اسـت.
سال معرفی: �1398
مناطـق مناسـب کشـت: ایـن رقـم مناسـب برای مـزارع آبـی مناطـق معتدل �

است. کشـور 
 ویژگی هـا: امیـن دارای سـازگاري بـا شـرایط آب هوایـي مناطـق معتـدل و�

ویژگي هـاي مطلـوب زراعـي ماننـد پتانسـیل عملکـرد بـاال، زودرس، مقاومـت بـه 
خوابیدگـی و ریـزش دانـه، متحمل به خشـکی آخر فصـل، مقاومت بـه بیماري زنگ 

زرد و کیفیـت نانوایـی خیلـی خوب اسـت.

 

شکل 19- مزرعه گندم رقم امین 
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فرین
مشخصات و ویژگی های رقم فرین )شکل 20( به شرح زیر آمده است.

سال معرفی: �1398
 مناطــق مناســب کشــت:  مــزارع آبــی مناطــق معتدل کشــور مناطق مناســب�

برای کاشت رقم فرین هستند.
 ویژگی هــا: فریــن دارای ســازگاري بــا شــرایط آب هوایــي مناطــق معتــدل و�

ــبتاًً زودرس،  ــاال، نس ــرد ب ــیل عملک ــد پتانس ــي مانن ــوب زراع ــاي مطل ویژگي ه
مقاومــت بــه ریــزش دانــه، متحمــل بــه خشــکی آخــر فصــل، مقاومــت بــه بیمــاري 

ــی خــوب اســت. ــگ زرد و کیفیــت نانوای زن

 

شکل 20- مزرعه گندم رقم فرین 
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خود آزمایی
لطفاً گزینه صحیح را انتخاب نمایید.

تاریخ بهینه کاشت تاریخ کاشتی است که1-
الف- باالترین عملکرد محصول یک گیاه زراعي با آن حاصل شود.

ب- بیش ترین رشد یک گیاه زراعي با آن حاصل شود.
ج- تـأخیر یا تعجیل در تـاریخ کاشـت باعـث کـاهش زیاد محصول زراعي نمی شود.

د- هیچ کدام

کدام یک از اثرات تاریخ کاشت زود هنگام نیست؟2-
الف- مرگ گیاهچه در مناطق معتدل

ب- شیوع آفات و بیمار ها
ج- احتمال سرمازدگی سنبله در اوایل بهار

د- خسارت شدید پرندگان

کدام یک از اثرات تاریخ کاشت دیر هنگام است؟3-
الف- کاهش تعداد بوته در واحد سطح

ب- غیر یکنواختی در سبز شدن
ج- مصرف بیش تر آب

د- همه موارد

از اثرات مخرب تاریخ کاشت دیر هنگام ......  را می توان نام برد.4-
الف- بادزدگی

ب- کاهش وزن هزار دانه
ج- موارد الف و ب

د- افزایش ریشه دهی گیاه

کدام یک از خصوصیات اقلیم معتدل کشور است؟5-
الف- میانگین بلند مدت بارندگی 0 تا 300 میلی متر است.

ب- تعداد روز های یخبندان حدود 50 روز است.
ج- نوع گندم مورد کشت بهاره و بینابین است.

د- همه موارد
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کدام یک از خصوصیات اقلیم گرم کشور نیست؟6-
الف- تعداد روز های یخبندان کم تر از 15 روز است.

ب- نوع گندم مورد کشت بهاره و بینابین است.
ج- میانگین حداقل دمای مطلق 5- درجه سانتی گراد است.
د- میانگین بلند مدت بارندگی کم تر از 250 میلی متر است.

کدام یک از ارقام معرفی شده برای اقلیم گرم نیست.7-
الف- مهرگان

ب- ستاره
ج- سارنگ
د- رخشان

کدام یک از ارقام معرفی شده برای اقلیم معتدل نیست.8-
الف- طالیی

ب- ترابی
ج- سارنگ
د- سیروان

به طور کلی محدوده تاریخ بهینه کاشت رقم های تجاری گندم در اقلیم معتدل 9-
استان فارس از  ........... است.

الف-10 آبان ماه تا 30 آذر ماه
ب- 20 آبان ماه تا 25 آذر ماه

ج-  15 آبان ماه تا 15 آذرماه
د- 15 آبان ماه تا 25 آذر ماه

به طور کلی محدوده تاریخ بهینه کاشت رقم های تجاری گندم در اقلیم گرم 10-
استان فارس از ............. است.

الف-10 آبان ماه تا 10 آذر ماه
ب-20 آبان ماه تا 25 آذر ماه

ج- 25 آبان ماه تا 10 آذرماه
د- 15 آبان ماه تا 25 آذر ماه
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یادداشت






