
  ارقام قابل توصیه گندم

  مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان اصفهان
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  ارقام قابل توصیه جو
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فصل  بر اساس پیش بینی تاریخ کاشتمناسب ترین 
  نهاي استان اصفهان در شهرستا 93-94زراعی 

 

بر اساس  تاریخ کاشتمناسب ترین 
93-94فصل زراعی  پیش بینی  

تاریخ خاتمه 
 کاشت

تاریخ شروع 
 کاشت

ردیف نام شهرستان  

آبانماه 30تا 10  10  /9  20  /7  1 آران و بیدگل 

آبانماه 25تا 5  30  /8  15  /7  2 کاشان 

آبانماه 30تا 10  30  /9  3 اردستان  7/  20 

آبانماه 25تا 10  20  /9  15  /7  4 نطنز 

آبانماه 25تا 5  25  /8  20  /7  5 نائین 

آبانماه 30تا 5  30  /9  6 اصفهان  8/  10 

آبانماه 25تا 5  25/9  15/7  7 شاهین شهر و میمه 

آبانماه 25تا 5  25/9  15/7  8 برخوار  

آبانماه 30تا 10  9 تیران و کرون  7/  20  9/  25 

آبانماه 20تا 5  30  /9 ضاشهر  7/  15   10 

آبانماه 15تا 5  20  /9  15  /7  11 دهاقان 

آبانماه 25تا 5  15  /9  10  /8  12 فالورجان 



آبانماه 30تا 10  13 نجف آباد  8/  1  9/  30 

آبانماه 25تا 5  15  /9  14 مبارکه  8/  1 

آبانماه 25تا 5  15 لنجان  7/  20  8/  30 

آبانماه 25تا 5  30  /9  16 خمینی شهر  7/  25 

آبان 27تا  1  17 چادگان  7/  15  9/  15 

آبان 15تا  1  15  /8  10  /7  18 فریدن 

آبان 10تا  1  30  /8  1  /7  19 فریدونشهر 

آبانماه 25تا 5  20 گلپایگان  7/  15  9/  1 

آبان 17تا  1  10  /9  21 خوانسار  7/  15 

آبانماه 15تا 1  30  /8  10/7  22 سمیرم 

  

 مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزي سازمان جهاد کشاورزي استان اصفهان


