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 گفتار پيش

هكتار از اراضی کشاورزی کشور به  4822در سال زراعی گذشته حدود 

های آتی و با  کشت پايیزه گندم اختصاص يافت و اين سطح در سال

 يابی مناطق جديد، گسترش خواهد يافت.  شناسايی و مكان

 مقدمه

( مهمترين گیاه با ارزش بر روی Triticum aestivumگندم با نام علمی ) 

باشد و بعنوان پادشاه غالت معروف است. بطوريكه هر روز از کره زمین می 

نقطه ای از کره زمین کاشت و در نقطه ديگری برداشت می شود که اين امر 

حاکی از توانايی سازش بسیار باال اين گیاه با اقلیم های متفاوت است. 

بطوريكه گندم را از فنالند در نیكره شمالی تا آرژانتین در نیمكره جنوبی 

کشت می کنند. گندم گذشته از جنبه تجارتی مهم آن در دنیا، سالحی کار 

آمد در مناسبات سیاسی و جهانی است که روز به روز بر اهمیت کاربردی 

د % جمعیت جهان است آن افزوده می شود با اينكه جمعیت ايران در حدو

در صد گندم جهان را مصرف می کند که اندازه ای خارج از  ولی در حدود

کیلوگرم گندم مصرف  1/611استاندارد بین المللی است. هر ايرانی در سال 

کیلوگرم بوده است. در  6/11می کند در حالی که مصرف گندم در جهان 

میان محصوالت اساسی گندم شرايط حساس تری داشته و اغلب کشورها 

تمام تالش خود را برای خودکفايی شدن و قطع وابستگی در اين محصول 

رفته اند. در کشور ايران گندم مناسب ترين گزينه برای کشاورزی بكار گ

میلیون نفر بهره بردار و از طرف ديگر باال بودن  1/6ايران است از يک سو 

مصرف سرانه اهمیت آن در ايران را چند برابر کرده است. سطح زير کشت 
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کیلو گرم  9112هزار هكتار و متوسط عملكرد  91اين محصول در جیرفت 

هكتار می باشد. که البته با انتقال دانش فنی به مزارع از طريق برنامه های  در

متنوع آموزشی و ترويجی می توان گام مهمی در افزايش عملكرد گندم در 

 واحد سطح برداشت نمود

 آماده سازي زمين 

ماده سازی زمین به سه روش صورت می گیرد که برای جلوگیری از آ    

ی و به منظور حفاظت از خاک، بی خاکورزی و فرسايش های بادی و آب

کم خاک ورزی توصیه می گردد. بديهی است در صورت عملیاتی نشدن 

 خاک ورزی حفاظتی، خاکورزی مرسوم قابل اجرا است.

 روش بی خاک ورزي

در اين روش که نیاز به انجام عملیات و تهیه و تامین ماشین ها و ادوات     

ن سیستم خاک ورزی می باشد بذر بايد با خاصی قبل از پیاده کردن اي

( بدون هیچ گونه محدوديتی Tillage –Noبذرکار مستقیم )کارنده )

عملیات خاک ورزی انجام شود. البته اين خاک ورزی در سیستم 

%( 92کشاورزی حفاظتی و با نگهداری بقايای گیاهی بمقدار کافی)حدود

در غیر اينصورت در سطح خاک و برقراری تناوب زراعی موثر است. 

 کارائی ندارد.

 روش كم خاک ورزي

تناوب عمده روش کم خاک ورزی و مرسوم در نوع ادوات آماده سازی 

زمین زراعی بوده در حالی که تفاوت عمده روش بی خاک ورزی با کم 

خاک ورزی، تغییر روش در عدم استفاده از ادوات خاک ورزی و تهیه 

ترکیب منطقی از انواع ادوات در کم  بتسر در بی خاک ورزی و استفاده از



6 
 

خاک ورزی است. در کم خاک ورزی استفاده منطقی از ادوات زير انجام 

 می شود.

اجرای توام عملیات تهیه بستر بذر و کاشت بذر توسط دستگاه کمبینات     

 .زير شكن ها و يا ديسک -هادر زمین شخم خورده توسط انواع گاو آهن

 خاک ورزي حفاظتی عبارتند از: برخی از مهمترين مزاياي

 کاهش تردد تراکتور و ادوات کشاورزی در مزرعه-

استفاده حداقل از ادوات و ماشینهای کشاورزی و کاهش فرسودگی  -

 هزار ريال در هكتار کاهش هزينه تعمیر( 122ادوات )تا حدود 

 صرفه جويی در زمان انجام عملیات در يک مزرعه -

مصرفی )خاک ورزی حفاظتی مصرف سوخت کاهش استهالک و انرژی -

لیتر در هكتار نسبت به خاک ورزی مرسوم کاهش می  92را تا حدود 

 دهد(.

 کاهش فشردگی و جرم مخصوص خاک از طريق کاهش تردد-

 کاهش آلودگی محیط زيست از طريق جلوگیری از سوزاندن کاه و کلش-

 افزايش مواد آلی خاک-

 لی خاککاهش مشكل سله با بهبود مواد آ-

 جلوگیری از عملیات اضافی سله شكنی-

 کمک به پايداری خاکدانه ها-

 افزايش ظرفیت نگهداری آب در خاک-

کاهش سرعت جريان اب به خصوص در آبیاری شیاری و فرسايش و -

 شسته شدن خاک هنگان بارندگی

 کاهش دمای خاک و کاهش تبخیر از سطح خاک-
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 با سطح غیر يكنواخت و ناهموارافزايش امكان نگهداشتن بیشتر رطوبت -

کاهش شسته شدن فسفر چسبیده به سطح خاک )فسفر چسبیده به سطح -

 خاک به سادگی با روان آب سطحی حرکت می کند(

 بهبود راندمان مصرف آب برای مناطق ديم و آبی-

 ميزان بذر مورد نياز

 022تا  682با توجه به اينكه ارقام جديد دارای پنجه زنی بااليی هستند میزان 

 012کیلوگرم تا حداکثر  002نارين و افق( و  –شوش  –کیلوگرم )مهرگان 

توصیه می شود. حداقل میزان بذر برای استفاده از  0کیلوگرم چمران 

با کود کمبینات و خطی کارها و حداکثر برای استفاده از کشت های که 

 پاش سانتريفیوژی استفاده می شود.

 ارقام جديد گندم توصيه شده: 

 31رقم شوش: مخصوص مناطق جنوب کشور، میانگین ارتفاع بوته  -6

واکنش به خوابیدگی مقاوم،  –گرم  91سانتی متر، میانگین وزن هزار دانه 

کیلو  1134روز و دارای میانگین عملكرد  61میانگین تعداد روز تا رسیدگی 

 گرم در شهرستان های مختلف می باشد.

رقم مهرگان : رقم جديد دارای پايداری عملكرد دانه، مقاوم به بیماری  -0

 42میانگین وزن هزار دانه  ،سانتی متر 83زنگ زرد، میانگین ارتفاع بوته 

روز، مقاوم به ريزش دانه می باشد  612گرم، میانگین تعداد روز تا رسیدگی 

 کیلوگرم در هكتار می باشد. 1132و دارای میانگین عملكرد دانه 

تحمل به بیماری  ،: اين رقم مقاوم به خوابیدگی 0رقم گندم چمران  -9

اری بارانی، میانگین ارتفاع مناسب ترين رقم برای سیستم های آبی ،زنگ

گرم، مقاوم به  41متوسط رس، میانگین وزن هزار دانه  ،سانتی متر 620بوته 
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 1012خوابیدگی نیمه حساس به خشكی آخر فصل، دارای میانگین عملكرد 

کیلوگرم در هكتار می باشد. در حال حاضر دو رقم جديد گندم به نام های 

ن در حال آزمايش می باشند و خلیل و برات در سطح مزارع کشاورزا

 احتماالً در سال آينده در سطح وسیعی کشت می شوند.

 تاريخ كاشت مناسب: 

مهرماه برای مناطق  ،با توجه به اقلیم های متفاوت در منطقه تاريخ کاشت

آبان ماه  01سرد ساردوئیه شروع و برای مناطق گرم رودبار، سرخ قلعه از 

مناسب ترين تاريخ کاشت برای مناطق  دی ماه توصیه می شود. 1لغايت 

 فارياب نیمه دوم آذرماه می باشد. -عنبرآباد –جیرفت 

 روش آبياري:

در صورت مناسب ترين روش آبیاری برای گندم آبیاری قطره ای میباشد. 

استفاده از سیستمهای نوين آبیاری تحت فشار نواری)تیپ(، حداقل 

درصد  42افزايش حداقل درصد مصرف آب کاهش خواهد يافت و 92

 .کارآيی مصرف آب را به همراه خواهد داشت

 ميزان آب مصرفی:

هزار متر مكعب در هكتار است. استفاده  1در روش آبیاری سطحی باالی  

درصد راندمان آب را نسبت به آبیاری کرتی  9363از لوله های دريچه دار 

متر مكعب  122بهبود می بخشد. در روش آبیاری کرتی اگر در هر نوبت 

متر مكعب در  196آب مصرف شود، با استفاده از لوله های دريچه دار به 

 هكتار کاهش می يابد.

هزار متر  4میزان آب مصرفی در گندم با استفاده از آبیاری بارانی رد حدود 

 مكعب در هكتار می باشد و از میزان آن می توان به موارد زير اشاره کرد:
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 صرفه جويی در مصرف آب

 امكان آبیاری اراضی دارای شیب زياد بدون احتیاج به تسطیح اراضی.-6

 امكان آبیاری در خاک های کم عمق که اغلب قابل تسطیح نیستند.-0

 با اين روش می توان جريان سطحی آب و فرسايش خاک را به صفررساند.

مقدار نیروی کارگری الزم در مقايسه با آبیاری سطحی کم بوده و در -9

 الزم می توان سیستم را مكانیزه کرد. موارد

در مقايسه با آبیاری سطحی زمین کتری جهت انتقال آب از دست می -4

 رود.

عالوه بر آب مورد نیاز جهت تبخیر و تعرق، سیستم آبیاری بارانی می تواند 

به منظور تامین اهداف جانبی ديگر مورد استفاده قرار گیرد برای مقال در 

اه را خنک و يا در هوای سرد از يخبندان جلوگیری به هوای گرم، محیط گی

 عمل می اورد.

تن در هكتار باشد.  1/9عملكرد گندم در آبیاری غرقابی در صورتیكه 

 تن در هكتار است. 1عملكرد با سیستم آبیاری بارانی در حدود 

 علف هاي هرز

درصد و در  1میزان خسارت علف های هرز در کشورهای پیشرفته 

درصد برای گندم برآورد شده است.  1در حال توسعه در حدود کشورهای 

شناخت دقیق علف های هرز و آشنای با دوره زندگی آنها به کشاورزان اين 

امكان را می دهد تا با مديريت علمی، موجب افزايش محصول شده و با 

استفاده موثر از سموم و خودداری از مصرف بی رويه آنها از بروز مقاومت 

 جلوگیری نمايد. های هرزدر علف 

 :روش هاي كنترل علف هاي هرز
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پیشگیری: پیشگیری ارزان ترين راه جلوگیری از خسارت علف های  -الف

 هرز بوده و شامل: 

 بوجاری و پاکسازی بذور از علف هرز -6

جلوگیری از چرای دام هايی که قبالً از مزارع آلوده به علف های هرز -0

 تغذيه کرده اند.

جلوگیری از به بذر نشستن علف های هرز حاشیه مزارع و جوی های  -9

 آب

جلوگیری از ورود بذر علف های هرز با استفاده از آب و ادوات -4

 کشاورزی.

 بازديد از مزارع و از بین بردن لكه های آلودگی علف های هرز. -1

ضدعفونی بذرها و مبارزه با آفات خاکزی و بذرزاد که موجب تولید  -1

 گیاه زراعی قوی تر و رقابت با رقابت علف های هرز را افزايش می دهد.

 روشهای زراعی و مكانیكی -ب

تناوب زراعی:

تناوب زراعی يعنی اينكه در يک برنامه منظم هر سال بخشی از مزرعه را به 

محصول معینی اختصاص دهیم که اينكار می تواند استقرار علف های هرز 

را کاهش دهد.

اصول فنی کاشت: رعايت

کاشت به موقع، تهیه بستر مناسب، رعايت عمق کاشت، تقويت حاصلخیزی 

.. استفاده از رقم مناسب، .خاک، مهار آفات و بیماريها، تراکم کاشت و

دقت در زمان مصرف کودهای شیمیايی به خصوص الزم است که کود 

 سرک بعد از دفع علف های هرز داده شود.
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 مبارزه شیمیايی: -ج

و در صورتی موفقیت آمیز می باشد که روش  آخرين روش مبارزه است

مبارزه تلفیقی )مجموعه ای از روشهای مبارزه( به کار گرفته شود، که گاهی 

مشاهده کاهش عملكرد دانه گندم به هنگام کاربرد علف کش های ثبت 

شده، ممكن است به علت استفاده نادرس و غیره از جمله استفاده در زمان 

ا میزان نامناسب باشد. استفاده از علف کش های دو منظوری نظیر ي

گرم در هكتار  41لیتر در هكتار، توتا به میزان  0/6آتالنتیس او دی به میزان 

گرم در هكتار و مخلوط تاپیک )نازک برگ( و  08و آپیروس به میزان 

زه گرم جهت مبار 01-91لیتر و  6گرانستار )پهن برگ( به ترتیب به نسبت 

 شیمیايی با علفهای هرز توصیه می شود.

برگی علف  4-1زمان مصرف علف کش ها در زمان پنجه زنی گندم و 

های هرز است که کامالً سبز شده اند. مبارزه بايد با اطالع از آمار 

هواشناسی و بارندگی بدين ترتیب انجام گیرد که میزان علف کش مذکور 

لیتر( حل گردد  422-022ر آب )لیت 922به ازای هكتار محاسبه و در 

توضیح اينكه اگر مزرعه گندم دچار تنش باشد اثر سموم علف کش کاهش 

 پیدا می کند. 

 تغذيه گندم

گندم خاکهای با بافت متوسط را ترجیح داده و در صورت داشتن برنامه 

غذايی و آبیاری مناسب از عملكرد بااليی برخوردار خواهد بود.در صورتی 

اری از نوع تحت فشار و بويژه تیپ باشد، می توان جیره که سیستم آبی

غذايی اين گیاه را در مراحل حساس آن به راحتی در اختیار گیاه قرار داد. 
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با توجه به شرايط فیزيكی و شیمیايی خاکهای منطقه جدول کودی زير برای 

رسیدن به عملكرد مناسب گندم )از نظر کمی و کیفی( قابل توصیه می 

 باشد:

 كود نام
 مقدار مورد نياز

 )كيلوگرم در هکتار(
 زمان مصرف

 912 اوره
روز بعد از کاشت، پنجه زنی، ظهور  92حدود 

 خوشه و پر شدن دانه

 مرحله ساقه رفتن 622 نیترات آمونیوم

 قبل از کاشت 612-022 سوپر فسفات تريپل

 قبل از کاشت 022-012 سولفات پتاسیم

 پنجه زنیمرحله  622 سولفات منیزيم

 12 سولفات روی
% در مرحله 12% در مرحله ساقه رفتن و 12

 ظهور خوشه

 12 سولفات منگنز
% در مرحله 12% در مرحله ساقه رفتن و 12

 ظهور خوشه

 مرحله پنجه زنی 0-9 آهن

 بيماريها و آفات

 الف( بيماريها

ه سیاهک گندم، بیماريهای بسیاهک های گندم: گروه بیماريهای موسوم 

قارچی بوده و در کلیه مناطقی که گندم کشت می شود شیوع دارند. 

سیاهک های گندم در منطقه جنوب کرمان شامل سیاهک آشكارگندم، 

سیاهک پنهان و سیاهک ناقص)سیاهک هندی گندم( می باشند. اهمیت و 
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ور سالم و شدت خسارت اين گروه از بیماريها در زمان عدم استفاده از بذ

عامل  گواهی شده ) استفاده از بذور خود مصرفی(  بسیار باال می باشد.

سیاهک پنهان همزمان با جوانه زدن گندم وارد آن شده و بتدريج با   بیماری

رشد گندم در داخل بوته های به زندگی خود ادامه می دهد . برای 

جلوگیری از آلودگی با توجه به حضور اسپور قارچ روی سطح بذر و ندرتاً 

در خاک ، ضد عفونی  قبل از کاشت با سموم مناسب در يک نوبت توصیه 

میسلیوم حاصل از جوانه زدن تلیوسپور  در سیاهک آشكار گندممیگردد.

قارچ عامل بیماری در زمان پر شدن خوشه ها به درون تخمدان نفوذ کرده و 

جنین در حال رشد را مورد حمله قرار می دهد و با توجه به اينكه قارچ 

بصورت آلودگی داخل بذر و در جنین دانه های بظاهر سالم زمستانگذرانی   

نمايد سموم مورد استفاده برای ضدعفونی بذر حتما بايد سیستمیک  می

در هزار(،  0/2برای ضدعفونی بذر گندم می توان از سموم رئال) باشند.

در  0در هزار( و کاربوکسین تیرام) 1/6در هزار( راکسیل) 0/2الماردور)

در منطقه جنوب استان کرمان   هزار( و يا ساير سموم مجاز استفاده نمود.

سیاهک ناقص )سیاهک هندی گندم( در سالهای پرباران و مرطوب  می 

بیماری آلودگی در مرحله پرچم زايی و از در این  تواند خطرناک باشد.

طريق گل آغاز شده و سپس تمام يا يخشی از دانه از توده های سیاه رنگ 

پر می شود . تشخیص بیماری در مزرعه مشكل است زيرا تنها چند گل در 

آلوده می شوند . بذر يا خاک آلوده به اسپور قارچ مهمترين منبع  سنبله

آلودگی در هرمنطقه می باشند. ضد عفونی بذور با سموم سیستمیک توصیه 

می شود . مبارزه شیمیايی با سموم ذيل و يا ساير سموم مناسب و مجاز در 
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)نیم %  بوته ها  به خوشه رفته اند توصیه می شود . سموم آلتو82زمانی که 

 لیتر در هكتار(، تیلت)نیم لیتر در هكتار( و فولیكور)يک لیتر در هكتار(

بذور  ارقام مقاوم،  بهترين راه کنترل بیماريهای گروه سیاهک ها استفاده از

 سالم، گواهی و ضدعفونی شده می باشد. 

 
 آشكار گندم کعالئم بیماری سیاه

 
 عالئم بیماری سیاهک پنهان گندم

زنگ های گندم: بیماريهای موسوم به زنگ در اغلب مناطق ايران دارای 

اهمیت اقتصادی بوده و در صورت همه گیر شدن می توانند خسارت 
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سنگینی وارد سازند. در منطقه جنوب کرمان بیماری های زنگ زرد، زنگ 

قهوه ای و زنگ سیاه گندم هر سه شیوع دارند. در صد وقوع بیماری در 

. زنگ زرد در (6931)رضوی و همكاران فاوت متغییر می باشدسال های مت

عالئم تیپیک زنگ های  مقايسه با دو نوع زنگ ديگر سرمادوست می باشد. 

غالت به صورت ظهور جوش ها و تاول های زرد نواری، قهوه ای پراکنده 

کشیده)الفی شكل( روی برگ، ساقه و گاها خوشه ديده می شوند.  و تیره

نترل زنگ های غالت استفاده از ارقام مقاوم می باشد و همه بهترين راه ک

ساله ارقام مقاوم و سازگار هر منطقه معرفی می شوند. برخی مواقع مقاومت 

ارقام در اثر ظهور نژادهای جديد و مهاجم شكسته شده و نیاز به جايگزينی 

 ارقام می باشد. برای کاهش هزينه کنترل شیمیايی زنگ های غالت می توان

از سموم شیمیايی مناسب چند منظوره برای کنترل سیاهک ها، زنگ ها و 

فوزاريوم گندم استفاده نمود. سمومی مانند آلتو، تیلت و فولیكور و يا ساير 

عملیات سمپاشی به  سموم مناسب و مجاز موجود در بازار استفاده نمود.

 ام گردد.محض مشاهده عالئم  کانون کوبی و يا در مرحله ظهور سنبله انج

  
 عالئم بیماری زنگ زرد گندم

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRpNHKl4bXAhUGWBQKHUsxAVAQjRwIBw&url=http://www.irna.ir/fa/News/82485521/&psig=AOvVaw0rMvO1I7a5pKcmk7U9dFSw&ust=1508828822606742
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 عالم بیماری زنگ سیاه)ساقه( گندم

 
 عالئم بیماری زنگ قهوه ای گندم

بیماری فوزاريومی گندم: اين بیماری در بیشتر مناطق کشور شیوع داردو 

میزان خسارت آن متفاوت است. قارچ عامل بیماری در علف های هرز 

گرامینه، بقايايی گیاهی آلوده سال قبل و بذور آلوده و ضدعفونی نشده 

بقای خود را حفظ می کند. عامل بیماری از طريق ريشه و طوقه به گیاه 

ه نموده و در شرايط مرطوب و بارندگی باعث آلودگی خوشه می شود حمل

که در مراحل خوشه دهی تا تشكیل دانه ها ديده می شود. اين بیماری در 

درجه و وجود بارندگی، رطوبت نسبی هوا  01تا  61شرايط محیطی با دمای 

درصد در طول گلدهی  می تواند خطرناک باشد. استفاده از بذر  11باالی 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stem_rust_close_up.jpg?uselang=fa
https://www.google.com/imgres?imgurl=http://vista.ir/include/articles/images/3c18db3790a2d930f7817ff0f86a2e85.jpg&imgrefurl=http://vista.ir/article/344782/%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%DB%8C-(%D9%82%D9%87%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C)-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-wheat-leaf-rust&docid=f1JfHCJolBSXMM&tbnid=Bfvn5T_HyeQVPM:&vet=10ahUKEwih5oWcmIbXAhWEDsAKHWcCDxcQMwhoKDswOw..i&w=300&h=350&bih=805&biw=1600&q=%D8%B2%D9%86%DA%AF  %D8%B2%D8%B1%D8%AF  %DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85&ved=0ahUKEwih5oWcmIbXAhWEDsAKHWcCDxcQMwhoKDswOw&iact=mrc&uact=8
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لم و ضدعفونی شده با قارچكش های سیستمیک و تماسی و محلول سا

پاشی با سموم مناسب مانند تیلت، آلتو و فولیكور در زمان خوشه دهی می 

 تواند در کاهش بیماری بسیار موثر باشد.

عالوه بر بیماريهای ذکر شده ساير بیماريها مانند سپتوريوز گندم و برخی 

ث ايجاد خسارت در گندم شوند. اقدامات لكه برگی ها نیز می توانند باع

کنترلی که برای بیماريهای زنگ ها، سیاهک ها و فوزاريوم گندم انجام 

میشود، در کاهش ساير بیماريها نیز موثر می باشند و نیاز به سمپاشی 

 جداگانه نمی باشد.

 :ب(آفات

های اخیر دو آفت مهم در مزارع گندم جنوب استان کرمان مطرح در سال

 . ی گندمهااند: سن گندم و شتهبوده

 سن گندم. -1

گندم در کشور و همینطور جنوب استان  اول درجه بدون ترديد آفت     

 در است. اين حشره بسته به شرايط آب و هوايی معموال گندم سنکرمان، 

 درجه 61 به محیط حرارت درجه متوسط آنكه از پس زمستان اواخر

 هجوم گندم مزارع به و ترک را خود زمستانگذرانیاماکن  ،رسید سانتیگراد

) سن  هاريزش سن .شودکه به اين فرايند ريزش سن، گفته می آوردمی

يابد. همچنین با روز ادامه می 01روز تا  61تدريجی بوده و حدود  مادری(

های مختلف، معموال شروع توجه به تفاوت شرايط دمايی مزارع شهرستان

های جنوبی نظیر بوده و در شهرستان هر منطقه متفاوتدر  مادری ريزش سن

افتد. در گنج و کهنوج زودتر از جیرفت و فارياب اتفاق میمنوجان، قلعه
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و بدون دوره  ها()در کوهپايه های ماليم، کم برفهايی که زمستانسال

ها های زمستانی کم بوده و لذا ريزش سنسرمايی محسوس باشد، تلفات سن

سن مادری حدود يک هفته پس از ورود به مزرعه اقدام به د. يابشدت می

های مادری چندان زياد تغذيه و خسارت سن کند.ريزی میتخمجفتگیری و 

عدد در هر متر مربع  4نیست اما اگر تراکم جمعیت سن مادری حداقل 

در صورت نیاز به باشد، آنگاه حائز اهمیت بوده و مبارزه ضروری است. 

در طول مرحله خوشه دهی يا قبل از آن که بیشتر مبارزه با سن مادری، بايد 

ريزی اند و در مرحله شروع تخمهای مادری روی محصول فرود آمدهسن

  .سمپاشی انجام شودهستند، 

 برای حیاتی و خاص اهمیت در مزرعه از سمپاشی مناسب زمان تعیین    

 پورگی، مرحله در هم و مادری سن زمان در هم ،به نتیجه مطلوب حصول

ترين مرحله رشدی سن برای بايد توجه داشت اساسا مناسب .برخوردار است

های مادری تنها در صورت باال سمپاشی، دوره پورگی است و مبارزه با سن

 ريزی آنها قابل توصیه است.بودن جمعیت و قبل از تخم
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 حشره بالغ سن گندم

دوم و اوايل  اواخر مرحلهکنند. از اول و دوم تغذيه نمی مراحلهای پوره    

 1و  4 مراحلخسارت در  و تغذيه شروع شده و بیشترين تغذيه ،سوم مرحله

افتد که تقريبا همزمان مراحل تشكیل های بهاری اتفاق میپورگی و نیز سن

حداقل ها( است. از اينرو برای اينكه دانه )شیری تا خمیری بودن دانه

ها، خسارت به محصول وارد شود و نیز با توجه به حساسیت باالی پوره

در مزرعه انجام شود و اين  0سمپاشی بايد همزمان با اوج جمعیت پوره سن 

نرم مبارزه با  در مزرعه مشاهده شوند. 4های سن زمانی است که اولین پوره

توسط سازمان حفظ  ها نیز بسته به شرايط سال متفاوت بوده و هر سالهپوره

پوره در  4 – 1شود. معموال تراکم بیش از نباتات کشور تعیین و اعالم می

  هر متر مربع، سطح مبارزه است.

 گيري از مزارعنمونه
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سوال اساسی  9گیری بايد به در مديريت تلفیقی سن گندم برای تصمیم    

 پاسخ داد:

 آيا آفت در مزرعه وجود دارد؟ -6

 مربع است؟چه تعداد در متر  -0

 آيا به سطح زيان اقتصادی رسیده است؟ -9

گیری است که بنابراين هسته مرکز برنامه مديريت تلفیقی سن گندم، نمونه

هايی که عموما برای باشد. روشمعیار نشان دهنده تغییرات فراوانی آفت می

     گیرند عبارتند از:تخمین جمعیت سن گندم مورد استفاده قرار می

در  هاپوره و مادری سن مراحل برای ادر )كادر زدن(،استفاده از ك

 از توانمی روز ساعات تمام درمناطقی که امكان تور زدن وجود ندارد و 

 در که طوری به. نمود استفاده متر( 1/2/*12) يا متر( 6*6) کادرهای مربعی

 قطرهای در ضربدری با حرکت بصورت هكتاری 1 حداکثر یهر قطعه

بر اساس مطالعات  .شودکادر انداخته میبار  02 تصادفی صورت به مزرعه،

-بیشتر بوده و قابل توصیه می متر( 6*6)انجام شده میزان دقت کادرهای 

 باشند.

-ترين روش نمونهمعمول گيري )تور زدن(،استفاده از تور حشره    

گیری است. تور مورد استفاده بايد دارای برداری استفاده از تور حشره

 ،مترسانتی 98استاندارد باشد که شامل قطر داخلی دهانه تور مشخصات 

متر سانتی 10متر و تور مخروطی شكل به ارتفاع سانتی 662تور دسته  اندازه
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باشد. روش تور زدن نیز به اين ترتیب است که در مزرعه حرکت کرده می

بار تور زدن  1در اين صورت هر  شود.درجه تور زده می 682و با زاويه 

شود. حداقل تعداد دفعات الزم برای تور زنی در هر يک متر مربع لحاظ می

 باشد.بار می 12هكتاری  1قطعه 

 و کادر از بايد 0 سن پوره و 6 سن پوره تخم، مراحل برای ازريابی جمعیت

 شود.گیری توصیه میتور حشره استفاده از باالتر، و 9 پورگی سنین برای

 و صبح 62 ساعت تا ها صبح تورزنی زمان بهترين تورزنی، مناسب زمان

 در است بديهی باشد.می آفتاب غروب نزديک تا 1 ساعت از بعدازظهرها

 تخمین برای تور از نبايد غیره و سرما رگبار، باران، باد، وجود صورت

 .کرد استفاده جمعیت

 سممصرف  ميزاننوع و 

فنیترتیون است و پس کش ، حشرهبرای مبارزه با سن گندم سمترين مناسب

کش فسفره با خواص نفوذی از آن دلتامترين )دسیس(. فنیترتیون يک حشره

و تماسی گوارشی است. بر اساس مطالعات فراوان انجام شده در کشور، 

کش حساسیت ذاتی داشته و هرگز طی های سن گندم به اين حشرهپوره

است. بعالوه  سالیان دراز کاربرد آن گزارشی از مقاومت وجود نداشته

اثرات سوء ان روی دشمنان طبیعی نسبت به ساير سموم توصیه شده نظیر 

تر است. برتری ديگر فنیترتیون نسبت به دلتامترين )دسیس( بسیار کم

شود ها و تريپس گندم است که باعث میدسیس، تاثیر گذاری آن روی شته
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ده و از تكرار آفت با يک بار سمپاشی فراهم ش 9امكان کنترل همزمان اين 

ها جلوگیری شود. براين اساس میزان مصرف سموم سمپاشی و افزايش هزينه

 شود:فوق به شرح زير توصیه می

 درصد، 12 (EC) امولسیون از فرموالسیون فنیترتیون سم مصرف میزان-1

 .است لیتر در هكتار 6 – 0/6

 درصد، 1/0 (EC) امولسیون از فرموالسیون دسیس سم مصرف میزان-0

 .باشد می هكتار در سی سی 922

 .هاي گندمشته -0

های ترين آفات گندم در جنوب استان کرمان به ويژه در ساليكی از مهم

باشند. طغیان جمعیت و خسارت اين آفات در های غالت میاخیر، شته

به حدی است که عالوه بر  31 – 31ها مانند سال زراعی برخی از سال

ای در زمینه برداشت محصول عديدهکاهش میزان محصول، مشكالت 

کند. از اينرو ضروری است های برداشت )کمباين( ايجاد میتوسط ماشین

 میزان جمعیت و فعالیت اين آفات نیز مورد توجه و کنترل قرار گیرد.

مزارع در  غالتهای انجام شده جمعیت غالب شته های بر اساس بررسی    

)شته يوالف(   Sitobion avenaeمتعلق به گونه گندم و جو جنوب کرمان 

میلیمتر و به رنگ قهوه ای تا  9الی  1/6باشد. اين گونه به طول حدود می

. از ديگر مشخصات آن سیاه رنگ و سیلندری باشدمیقرمز و سبز رنگ 

 شكل بودن کورنیكولها همراه با دم کشیده و شاخكهای سیاه رنگ است.
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 گندم جنوب کرمانشته يوالف در مزارع 

کش فنیترتیون به صورت دو برای کنترل جمعیت اين آفت مصرف حشره    

-منظوره )کنترل سن و شته( مناسب است. اگر برای مبارزه با سن از حشره

توان از استفاده شده و يا جمعیت شته همچنان باال است می لتامترينکش د

در  1/6) (EC 50%ون پروفنفوس )کوراکرسموم فسفره نفوذی ديگر مانند 

و نیز ايمیداکلوپرايد )کونفیدور(  هزار( 1/6) (EC 35%فوزالون )هزار(، 

برای حصول نتیجه بهتر، مصرف روغن مويان به  استفاده نمود.در هزار(،  6)

 لیتر محلول ضروری است. 622سی به ازاء هر سی 01میزان 

 :گندم برداشت 

 از هم برداشت است، مهم بسیار گندم داشت و کاشت مراحل همانطوريكه

. گیرد می انجام کمباين با گندم برداشت. است برخوردار ای ويژه اهمیت

 زيرا شود استفاده است کم آنها ريزش که نو ها کمباين از شود سعی

. باشد می برداشت از پس و برداشت مرحله در گندم ضايعات بیشترين

 از. يافتهباشد کاهش درصد 60 حدود به بايد برداشت هنگام در دانه رطوبت
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 که روز شبانه از ساعاتی در و باشند داشته فنی معاينه که هايی کمباين

 برداشت شب 62 تا صبح 3 ساعات از مثالً است پايین هوا نسبی رطوبت

 .گیرد صورت

 :نمود تقسیم زير های بخش به توان می را گندم ضايعات کلی بطور

 كاشت ضايعات-6

 حدود معموالً که است بذر مصرف اضافه مقدار مرحله، اين در ضايعات

 های شیوه از استفاده و تكنیكی خال از ناشی عمدتاً و شود می برآورد% 02

%  0 يا و کشور مصرفی گندم کل% 9/6 برابر که باشد می کاشت منسوخ

 .است کشور تولیدی گندم کل

 برداشت از پيش ضايعات-0

 روی شدن سبز يا ريزش بصورت که است برداشت تاخیر ضايعات شامل

 تلفات تحقیقاتی طرح يک در. شود می حاصل خیز باران نواحی در خوشه

 .است شده گیری اندازه هكتار در کیلوگرم 3/14 معادل برداشت از قبل

 برداشت ضايعات-3

 ،(1/2-0)% برش سكوی تلفات شامل کمباين با برداشت مرحله در ضايعات

 کننده تمیز ،(0/2-4/2)% جداکننده ،(1/2-6)% کوبنده واحدهای تلفات

 .است عوامل ساير و( 0/2-24/2)%

 برداشت از پس ضايعات-4
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 پاش و ريخت و نقل و حمل ضايعات دسته 4 به توان می را ضايعات اين

 ضايعات و%( 4) انبارداری ضايعات ،(0/2)% بوجاری ضايعات ،(1/1)%

 .نمود بندی طبقه( 1)% تبديل

 ماده بعنوان کاه از قرنهاست. باشد می کاه گندم جانبی محصول طرفی از

 در اکنون هم. شود می استفاده( چین در مخصوصاً) کاغذ ساخت اولیه

 بعنوان کاه آسیا و خاورمیانه جنوبی، آمريكای شرقی، اروپای نظیر مناطقی

 کاربرد تداوم اصلی دلیل. باشد می کاغذ خمیر صنعت در مهم اولیه ماده

 مواد تولید پسماند عنوان به آن به دستیابی سهولت کاغذ ساخت در کاه

 ذخیره آوری، جمع جهت کارگری های هزينه مشكل اما. است غذايی

 نیروی دارای که کشورهايی به بیشتر را ماده اين کاربرد جابجايی، و سازی

 دارند نیاز کوچک مقیاس کارخانجان که فرآيندهايی و هستند ارزان انسانی

 . است کرده محدود

 :از عبارتند كاه ديگر استفاده موارد

 بستر -9 غربی، کشورهای در انرژی تولید و سوخت منبع -0 دام، تغذيه-6

 حاصلخیزی افزايش -1 آلی، کودهای تولید -1 پروتئین، تولید -4 دامها

 خاک
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