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 اهمیت موضوع

ای کوه در ای در کشور برخووردار اسوتم مشوکم عمودهترین غذای مردم از اهمیت ویژهعنوان اصلیگندم نان به

ه دالیم مختلفی همچوون زمینه کاهش عملکرد در این محصول وجود دارد، ریزش بذر در هنگام برداشت است که ب

دهد که بخوش دهدم آمارها نشان میرقم، شرایط محیطی در هنگام برداشت، تاریخ برداشت و ادوات برداشت رخ می

عوووه بور ایون  مشووددر زمان برداشت توسط کمباین به زمین ریخته شده و تلو  می گندم توجهی از محصولقابم

شووند و عنوان گیاهان هرز تلقی میز سبز شدن در محصول بعدی بهیافته از محصول سال قبم پس ابذرهای ریزش

که موجب کاهش عملکرد و عدم یکنواختی در بذرهای  کنندهای هرز با گیاه زراعی اصلی رقابت میمانند سایر عل 

   شوندمحاصم می

 مقدمه )شرح مساله(

رد نیاز کشور از طریق توجهی از گندم مورشد سریع جمعیت و افزایش تقاضا موجب شده که هر ساله بخش قابم

کاشت تا  که مقدار زیادی از این محصول در مراحم مختل است  در حالیاین  مز سایر کشورها تامین شودواردات ا

آالت نامناسب استم دلیم استفاده از ماشینای از این تلفات بهبخش عمدهگرددم از دسترس خارج و ضایع می برداشت

ها در زمان مناسب به ها و فرستادن کمباینداران و نظارت بر کار کمباینی کمباینهای اخیر با تشکیم تعاوندر سال

های موجود در برداشت گندم کاهش یافته است، ولی مشکوتی های مورد نیاز تا حدودی مشکوت و ناهماهنگیمکان

ها انی نداشتن تعداد کمباینها و آموزش ندیدن رانندگان کمباین و کشاورزان، همخودیگر مانند فرسوده بودن کمباین

گیر کشاورزان در امر ها برای ارقام پرمحصول و عوامم دیگر امروزه گریبانبا سطح زیر کشت، نامناسب بودن کمباین

 هدف این پژوهشتوجهی از جامعه با توجه به اهمیت گندم در تامین نیاز غذایی بخش قابماستم  گندمبرداشت 

 گذار بر ریزش بذر گندم و ارائه راهکارهایی جهت کاهش تلفات این محصول استم بررسی عوامم اصلی تاثیر

 هاترین یافتهمهم

 ترین عوامم موثر بر ریزش بذر گندم در هنگام برداشت هستندمتفاده و زمان برداشت مهمنوع کمباین، رقم مورد اس ◄

توانود استفاده از ارقام مقاوم به ریزش، رعایت زمان مناسب برداشت و انتخاب نوع کمباین جهوت برداشوت موی ◄

  باعث کاهش تلفات بذر گندم در مزارع شودم

سزایی در کاهش عملکورد و ضوایعات حاصوله داشوته اسوت کوه هبریزش دانه هنگام برداشت و رسیدگی نقش  ◄

بایستی جهت جلوگیری از این امر از ارقام متحمم به ریزش هنگام برداشوت و رسویدن، بسوته بوه شورایط منطقوه 

   استفاده نمودم
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 (ها، جداول و سایر مستنداتاطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

ریزش دانه در هنگام رسیدن، های برداشت، عووه بر اهمیت ماشیندهد که نتایج این مطالعه نشان می

باشند، بنابراین میگذار بر تلفات بذر از جمله عوامم تاثیرهنگام برداشت بذر در خوابیدگی، ارتفاع گیاه و ریزش 

از این  ود، تا بتوانجهت کشت استفاده نمبایستی بسته به شرایط اقلیمی منطقه و نوع مکانیزاسیون از ارقام مناسب 

سزایی در هنقش ب گیهنگام برداشت و رسیدبذر محصول جلوگیری نماییمم در این مطالعه، ریزش  تلفاتطریق از 

کاهش عملکرد و ضایعات حاصله داشته است که بایستی جهت جلوگیری از این امر از ارقام متحمم به ریزش 

 تفاده نمودم ، بسته به شرایط منطقه اسگیهنگام برداشت و رسید

نسبت  نخست کشت در منطقه استفاده شود که گردد از ارقامی جهتبا توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد می

از رده و دوم اینکه نسبت به ریزش مقاوم باشد تا از ضایعات حاصله کاسته شود، همچنین  به شرایط منطقه سازگار

تواند نیز می های نو و مجهز به تکنولوژی جدیدآن با ماشینهای برداشت فرسوده و جایگزینی خارج ساختن ماشین

  در این زمینه راهگشا باشدم


