








وزارت جهاد کشاورزی
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

دستورالعمل فنی مدیریت آفات، 
بیماری ها و علف های هرز کنجد



عنوان: دستورالعمل فنی مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز کنجد
نویسندگان: سید سعید مدرس نجف آبادی، آزاده گودرزی، عبدالنبی باقری، مجید عسکری 

سیاهوئی، غالمرضا نظرنژاد، نوراهلل شوری
مدیر داخلی: شیوا پارسا نیک

ویراستاران ترویجی: فرانک صحرایی، نصیبه پورفاتح
ویراستار ادبی: سمیرا میرنظامی

تهیه شده در: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، دفتر شبکه 
دانش و رسانه های ترویجی

ناشر: نشر آموزش کشاورزی
شمارگان: 1000 جلد

نوبت چاپ: اول، 1398
قیمت: رایگان

مسئولیت درستی مطالب با نویسندگان است.

: دستورالعمل فنی مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز کنجد/ نویسندگان سید سعید    عنوان و نام پدیدآور 
مدرس نجف آبادی...] و دیگران [؛ مدیر داخلی شیوا پارسانیک؛ ویراستاران ترویجی فرانک صحرایی،     
نصیبه پورفاتح؛ ویراستار ادبی سمیرا میرنظامی؛ تهیه شده در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و     

منابع طبیعی استان هرمزگان، دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی.   
: کرج: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، نشر     مشخصات نشر 

آموزش کشاورزی  ، 1398.    
:   3۲ص. : مصور )رنگی(.  مشخصات ظاهری 

 978-964-5۲0-585-8  :  شابک  
: فیپا  وضعیت فهرست نویسی 

: نویسندگان سیدسعید مدرس نجف آبادی، آزاده گودرزی، عبدالنبی باقری، مجید عسکری سیاهوئی،    یادداشت  
غالمرضا نظرنژاد، نوراهلل شوری.   
: کنجد -- بیماری ها و آفت ها  موضوع  

Sesame -- Diseases and pests :  موضوع  
:  مدرس نجف آبادی، سیدسعید،   135۲ -    شناسه افزوده 

: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی    شناسه افزوده 
استان هرمزگان. دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی   

: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. نشر آموزش     شناسه افزوده 
کشاورزی   
 SB608     :  رده بندی کنگره 
 633/85     :  رده بندی دیویی 

 5878910  :  شماره کتابشناسی ملی 

شماره ثبت در مرکز فن آوری اطالعات و اطالع رسانی کشاورزی 56۲8۲ به تاریخ 98/07/14 است.

نشانی: تهران، خیابان آزادي، بین نواب و رودکي، پالک ۲05، ساختمان دکتر حسابي، طبقه 1۲ 
تلفن: 66430465 | تلفکس: 66430464 | کد پستي: 145789668

ISBN: 978-964-520-585-8
شابک:978-964-5۲0-585-8



مخاطبان:

  کشاورزان، کارشناسان و مروجان مسئول پهنه های تولیدی

اهداف آموزشی:

  شما پس از مطالعه این نشریه با آفات، بیماری ها و علف های هرز کنجد و 
مدیریت آن ها آشنا می شوید.





فهرست
عنوان                                                                                                                صفحه

9 ................................................................................................................................................... مقدمه
معرفی.................................................................................................................................................. 10
بستر کشت......................................................................................................................................... 11
11 ....................................................................................................................................... تاریخ کاشت
11 .................................................................................................................... انتخاب بذر و مقدار آن
میزان کود مصرفی............................................................................................................................ 13
13 .................................................................................................................................................. کاشت
آبیاری.................................................................................................................................................. 14
14 ................................................................................................................................... برداشت کنجد
عوامل خسارت زای کنجد................................................................................................................ 15
نکات مهم............................................................................................................................................ 30
خودآزمایی.......................................................................................................................................... 31





مقدمه

کنجد گیاهی است یک ساله و از رده دولپه ای های پیوسته گلبرگ که سردسته تیره 
کنجدها محسوب می شود. دانه های کنجد به سبب دارابودن روغن اهمیت فراوانی دارند. 
همچنین کنجد مانند زرشک گیاهی سودآور و استراتژیک برای کشت در دوران خشک سالی 
از زمان های قدیم  است. کنجد یکی از قدیمی ترین گیاهان زراعی است و کاشت آن 
در ایران رواج داشته است و حتی زمانی بخشی از صادرات کشور محسوب می شد. از 
دانه گیاه کنجد در تهیه حلوا و انواع شیرینی استفاده فراوان می شود. از روغن آن نیز 
در طبخ غذاهای مختلف و همچنین در تهیه عطرها و به عنوان حاّلل در داروسازی 

استفاده می شود.
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معرفی

کنجد ).Sesamum indicum L( در لهجه های محلی هرمزگان با نام های مختلف 
کنجید، سمسم و جلجالن هم شناخته می شود. کنجد گیاهی است از رده دولپه ای های 
پیوسته گلبرگ و یک ساله که ارتفاعش به یک متر نیز می رسد. بخش های باالی ساقه 
منفرد  به صورت  آن  گل های  است.  کرک  بدون  آن  پایین  بخش  و  کرک  از  پوشیده 
از  آن  کاسه  و  گل  جام  می گیرند.  قرار  ساقه  انتهایی  قسمت  برگ های  کناره  در  و 
نیز 4 عدد است.  قطعات پنج تایی به هم پیوسته  تشکیل شده اند. تعداد پرچم های آن 
میوه  اش کپسولی شکل و حاوی دانه های کوچک مسطح و بیضوی است. دانه های کنجد 
به دلیل داشتن روغن قابل استخراج، تنها قسمت مورد استفاده این گیاه است. کنجد 
گیاهی است گرمادوست و اساساً محصول خاص مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری 
دوره های  در  برای کشت  استراتژیک  و  سودآور  گیاهان  از جمله  و  محسوب می شود 

خشک سالی است )شکل 1(.

شکل 1- وضعیت دانه بندی در غالف بذر کنجد
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بستر کشت

کنجد را می توان در همه خاک ها کشت کرد، مگر آنکه خاک دارای محدودیت زهکشی 
فراهم می کنند.  را  مطلوب تری  شرایط  متوسط  بافت  دارای  خاک های  باشد.  تهویه  و 
کنجد به شوری خاک حساس است و خاک با هدایت الکتریکی )EC( باال، محصول 
کنجد را نابود می کند. به عبارت دیگر امکان کشت کنجد در این قبیل خاک ها وجود 

ندارد. PH مناسب رشد کنجد حدود 7 تا 8 است.

تاریخ کاشت

در تعیین تاریخ کاشت کنجد رعایت سه نکته اساسی ضروری است:
1- درجه حرارت مناسب برای سبزکردن: حداقل حرارت خاک برای جوانه زدن و 
سبزشدن کنجد حدود ۲0 درجه سانتی  گراد است. در این حرارت کنجد 4 تا 7 روزه 

سبز می شود.
۲- پایداری دمای هوا: که پس از سبزشدن با کاهش دما مواجه نشود. به همین 
دلیل کنجد یکی از آخرین زراعت های بهاره است که کشت می شود و اغلب بعد از 

برداشت گندم و جو انجام می شود.
سانتی گراد(  ۲7 درجه  از  )بیش  بیش ازحد  گرمای  با  مصادف  گل دهی  زمان   -3
کاهش  تشکیل شده  کپسول های  تعداد  و  می شود  گل ها  ناباروری  باعث  زیرا  نباشد، 

پیدا می کند.

انتخاب بذر و مقدار آن

مقدار بذر مصرفی، به منطقه و نوع کاشت بستگی دارد. هنگامی که کنجد همراه 
با محصوالت دیگر کاشت می شود، فاصله و میزان بذر به نوع محصول همراه و تجربه 
کشاورز در منطقه بستگی دارد. زمانی که کنجد به صورت خالص کشت می شود، تراکم 
گیاه در هکتار به شرایط اقلیمی و نوع بذر بستگی دارد. معموالً در زراعت های دست پاش 
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مقدار 5 تا 15 کیلوگرم و در زراعت های ردیفی 3 تا 5 کیلوگرم در هکتار بذر مصرف 
می شود. برخی از ارقام معروف کنجد عبارت اند از آراواکا، ریو، دلکو ۲0، گریولو، روفیجی، 
گالیوکازودرس  )کم انشعاب(،  آکاریگو  )پرشاخ وبرگ(،  مورادا  )پرشاخ وبرگ(،  اینامر 
)پس از 97 روز می  رسد(، آسیترا )پس از 89 روز می رسد(، سان های چی )مخصوص 
خاک  های حاصلخیز( و باوانگ پی ین )مخصوص خاک های حاصلخیز( )شکل های ۲ و3(.

شکل ۲- بذر کنجد رقم آراواکا

شکل 3- بذر کنجد رقم باوانگ پی ین
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میزان کود مصرفی

اساس مصرف کودهای شیمیایی، آزمایش خاک برای مزرعه است. این گیاه برای 
رشد مطلوب به ازت، فسفر و پتاس نیاز دارد. کود شیمیایی مورد نیاز این گیاه در ایران 
به صورت عمومی بین 150 تا ۲00 کیلوگرم فسفات آمونیوم و 100 کیلوگرم اوره در 
هکتار توصیه می شود. در صورت کمبود پتاس، 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم 
نیز پیشنهاد می شود. در کشت های تجاری برای دستیابی به عملکرد مطلوب، کاربرد 
کود ازته به صورت سرک ضروری است. زمان مصرف کود نیز هنگامی است که ارتفاع 

بوته به ۲0 سانتی  متر رسیده باشد.

کاشت

ازآنجایی که دانه کنجد در مراحل اولیه رشد و جوانه زدن بسیار حساس و ضعیف 
است، الزم است آماده کردن زمین قبل از کاشت با نهایت دقت انجام شود. زمین باید 
باید به خوبی  باشد، زمین  آبیاری  با  باشد. چنانچه کشت  از گیاهان هرز  کاماًل عاری 
تسطیح شود. شیب طوری تنظیم شود که آب در هیچ قسمتی از زمین روی بستر بذر 
قرار نگیرد و خطر سله بستن در مرحله جوانه زنی و رویش گیاه وجود نداشته باشد. بسته 
به نوع خاک عمق کاشت تغییر می کند و معموالً بین ۲ تا 5 سانتی متر متغیر است. 
می کند.  تغییر  کاشت  عمق  خاک،  رطوبت  میزان  و  کاشت  زمان  به  بسته  همچنین 
به منظور پیشگیری از شیوع آلودگی های قارچی، ضدعفونی بذر با قارچ کش هایی نظیر 
کاپتان و تیلت مؤثر است. دستگاه های بذرکاری که مخصوص ریزدانه هایی نظیر سبزی 

و پیاز هستند، در کشت مکانیزه کنجد کاربرد دارند.
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آبیاری

گیاهچه کنجد در برابر کمبود آب بسیار حساس است. همچنین در زمان گل دهی 
و اوایل دانه بندی نیز به کم آبی حساس می  شود. تحمل گیاه کنجد به کم آبی در بقیه 
مراحل معمولی است. این گیاه به ویژه در مراحل اول گیاهچه ای در برابر پوسیدگی 
ریشه و سایر بیماری های قارچی ناشی از مردابی شدن یا رطوبت اضافی حساس است. 

کشت کنجد به صورت هیرم باعث افزایش درصد جوانه زنی و نیز تسریع آن می شود.

برداشت کنجد

و  می کنند  زردشدن  به  شروع  پایینی  برگ های  برداشت،  زمان  نزدیک شدن  با 
هم زمان کپسول های تحتانی باز می شوند. رسیدگی کپسول ها در کنجد از پایین به 
باالست. انتظار برای رسیدن تمامی کپسول ها باعث ریزش دانه ها از کپسول های پایینی 
و افت عملکرد می شود. بنابراین، قبل از رسیدن همه کپسول ها، بوته ها درو می شوند. 
پس از درو، دسته های کنجد را به صورت عمودی یک تا دو هفته در معرض جریان هوا 
قرار می دهند تا ضمن خشک شدن همه کپسول ها باز شود و بذرها را بتوان از آن ها خارج 
کرد. سپس با تکان دادن بوته در محلی که برای آن در نظر گرفته شده است می توان 
دانه ها را جمع آوری کرد. برای جلوگیری از افت عملکرد و ازبین رفتن دانه های کنجد 
از قبل باید کف انبار یا محل خرمن بوته های کنجد را با وسایل مناسب عایق کرد . از 

جمله این روش ها، سیمان کردن کف انبار یا پهن کردن برزنت است.
به علت رشد نامحدود گیاه کنجد و ناهم زمانی رسیدن کپسول ها و امکان ریزش 
دانه ها، برداشت مکانیزه کنجد مشکل است. برای برداشت به روش مکانیزه با استفاده 
از محلول پاشی با موادی به نام رگلون1 سعی می شود که ریزش دانه به حداقل ممکن 

1- Reglone
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برسد. محلول پاشی زمانی باید انجام شود که 65 تا 75 درصد کپسول ها از سبز تیره به 
سبز روشن تغییر رنگ داده باشند. پس از محلول پاشی هنگامی که اکثریت کپسول ها 
به قهوه ای تیره تغییر رنگ دادند، رطوبت نیز کاهش می یابد و امکان برداشت مکانیزه 

فراهم می شود )شکل 4(.

شکل 4- ماشین تیلری دستی مخصوص برداشت کنجد

عوامل خسارت زای کنجد

از مهم ترین عوامل خسارت زای زنده که باعث افت شدید عملکرد کنجد می شوند 
می توان به آفات، بیماری ها و علف های هرز گیاهی اشاره کرد که مدیریت آن ها در ادامه 

آمده است.

آفات مهم کنجد

کنجد گیاهی است که از سوی تعداد زیادی از آفات حشره ای مورد حمله قرار می گیرد؛ 
ولی اهمیت نسبی این حشرات در کشورها و مناطق مختلف متفاوت است.

آفات عمومی کنجد مانند ملخ ها، شته ها، زنجرک ها و تریپس ها در همه مراحل رشدی 
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می توانند به مزارع کنجد صدمه بزنند و در مقیاس وسیع نیز شایع هستند. شته ها و 
زنجرک ها عالوه بر تغذیه از گیاه و ایجاد آسیب، باعث انتقال بیماری های ویروسی و 
خسارت فراوان می شوند. آفات اختصاصی کنجد مانند کارادرینا، اگروتیس، برخی از 
سرخرطومی ها و پشه ها و همچنین آفات انباری مثل انواع بیدها می توانند در مزرعه و 

انبار آسیب فراوانی به کنجد وارد سازند.

1- پروانه بذرخوار کنجد1  

پروانه بذرخوار کنجد که در انگلیسی به Sesame leaf roller )سوراخ کننده غالف( 
معروف است، تخم های خود را به صورت تکی یا چندتایی در جوانه های انتهایی بوته ها 
قرار می دهد. الروها پس از تفریخ تخم، به وسیله تارهای ابریشمی، برگ های کنجد را 
به هم می چسبانند و در داخل برگ ها شروع به تغذیه می کنند. در زمان ظهور غنچه ها 
و کپسول ها، برگ ها را رها می کنند و از غنچه و کپسول و از دانه های کنجد تغذیه 
می کنند. حداکثر خسارت این آفت بر روی کپسول هاست. نمونه برداری های هفتگی از 
مزارع کنجد منطقه حاجی آباد هرمزگان نشان می دهد این آفت 6 تا 7 نسل در سال 
زادوولد دارد. کنترل شیمیایی آن با استفاده از سموم تماسی گوارشی و نفوذی مانند 

سایپرمترین، ماالتیون، دیازینون، و دیمتوات امکان پذیر است )شکل های 5 و 6(.

شکل 5- حشره کامل پروانه بذرخوار کنجد

1- Antigastra catalaunalis
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شکل 6- خسارت الروهای پروانه بذرخوار کنجد

2- زنجرک چغندرقند1  

زنجرک چغندر در تمام مزارع دیده می شود. اندازه آن 3 میلی متر و سبزرنگ است. 
بافت های برگ  داخل  و  پوست  زیر  را  خود  تخم های  بهار  فصل  اوایل  در  این حشره 
قرار می دهد که پس از طی دوره جنینی )سه هفته( به پوره تبدیل می شوند. پوره ها 
از شیره برگ تغذیه می کنند و آن را به رنگ زرد قهوه ای همراه با لکه های سبز در 
می آورند. برای مبارزه شیمیایی با آن از دیمتوات، متاسیستوکس، دسیس، استامی پراید 

و... استفاده می کنند )شکل 7(. 
 

1- Empoasca decipiens

A B

C D



18
دستورالعمل فنی مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز کنجد

شکل 7- حشره کامل زنجرک چغندرقند

3- سن سبز پنبه 1 

حشره کامل 14 تا 18 میلی متر طول و 9 تا 11 میلی متر عرض دارد. رنگ بدنش 
سبز است و تخم هایی به رنگ سفید کرمی و پوره هایی به رنگ نارنجی با سر قرمز رنگ 
دارد. در مناطق معتدل و سردسیر، زمستان گذرانی آن به صورت حشره کامل زیر بوته ها 
بهار ظاهر می شود و تخم گذاری می کند. در مناطق  پناهگاه های دیگر است و در  و 
گرمسیر مانند استان هرمزگان عماًل زمستان گذرانی آن به صورت پوره های سن یک و 
دو است. تخم های آن در دسته های 40 تا 70 تایی زیر برگ ها گذاشته می  شوند. تعداد 
تخم در هر حشره ماده تا 160 عدد شمارش شده است. این آفت دارای چهار نسل در 
سال است. نفوذ استایلت ها )یک قطعه دهانی در حشرات( و تزریق بزاق به بافت گیاه 
و  بی رنگی  باعث  تغذیه  آن می شود.  به  باعث صدمه  گیاه  از شیره  تغذیه مستقیم  و 
تغییرشکل اندام های گیاهی می شود و با ازبین بردن مواد غذایی گیاه، رشد آن را به 
تعویق می اندازد. برای مبارزه شیمیایی با آن استفاده از سموم اکسی دیمتون متیل و 

مونوکلروفوس یک یا دو بار در سال توصیه می شود )شکل 8(.
1- Nezara viridula
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شکل 8- حشره کامل و پوره  سن سبز پنبه

بیماری های مهم کنجد

ولی  می شوند؛  کنجد  آلودگی  باعث  متعددی  ویروسی  و  قارچی  بیماری های 
پراکندگی بسیاری از آن ها محدود و تنها در بعضی از مناطق ممکن است شدید باشد. 
چون در بسیاری از بیماری های قارچی و ویروسی ممکن است که »بذر« عامل انتقال 
بیماری باشد، برای کنترل عوامل بیماری زای قارچی باید بذر را قبل از کاشت ضدعفونی 
و  از محلی مطمئن  باید  بذرها  بذرزاد،  بیماری های ویروسی  کرد و در صورت وجود 
از  عبارت اند  کنجد  بیماری های  شایع ترین  شوند.  و خریداری  تهیه  بیماری  از  عاری 
لکه برگی، پوسیدگی ساقه و بیماری سبز ُگل. سایر بیماری های کنجد در ایران چندان 
ارزش اقتصادی ندارد و برای کاهش شیوع و گسترش آن ها بهتر است در صورت امکان 
ارقام  از  از روش های زراعی استفاده کرد و ضمن ضدعفونی کردن بذر، تا حد امکان 

مقاوم به بیماری شایع منطقه استفاده شود.



20
دستورالعمل فنی مدیریت آفات، بیماری ها و علف های هرز کنجد

1- مرگ گیاهچه 

از سبزشدن«  و »پس  از سبزشدن«  »قبل  دو صورت  به  گیاهچه  عالئم مرگ 
مشاهده می شود. در مرگ گیاهچه قبل از سبزشدن، بذور به دلیل وقوع پوسیدگی یا 
اصاًل جوانه نمی زنند یا جوانه ها قبل از بیرون آمدن از خاک دچار پوسیدگی می شوند 
و از بین می روند. در این حالت، بذور آلوده معموالً نرم، قهوه ای و چروکیده هستند و 
در نهایت متالشی می شوند. در مرگ گیاهچه بذور پس از سبزشدن جوانه می زنند؛ اما 
گیاهچه ها پس از بیرون آمدن از خاک به دلیل آلودگی با عوامل بیمارگر از بین می روند. 
یا ریشه حمله کنند. عالئم بیماری  عوامل مولد مرگ گیاهچه ممکن است به طوقه 
به صورت پوسیدگی ریشه و طوقه، زرد و پژمرده شدن بوته ها و در نهایت مرگ آن هاست 
از  و شبه قارچی کنجد هستند،  قارچی  بیمارگر  عوامل  گونه های مختلفی  )شکل 9(. 
رایزوکتونیا   ،)Phytophthora spp.( فیتوفتورا   ،)Pythium spp.( پیتیوم  جمله 
)Rhizoctonia solani( و فوزاریوم ).Fusarium spp( که به عنوان عوامل پوسیدگی 
بذر و مرگ گیاهچه این گیاه گزارش شده اند. این عوامل ممکن است بذرزاد باشند یا 
اینکه بذور پس از کاشت در خاک آلوده مورد تهاجم قرار گیرند. گاهی به دلیل عمق 
زیاد کاشت و وجود رطوبت باال در خاک شرایط مناسب برای وقوع پوسیدگی بذور 
فراهم می شود. ضدعفونی کردن بذور با قارچ کش های تیرام یا کربوکسین به نسبت 1 

تا 4 گرم برای هر کیلو بذر در کنترل بیماری مؤثر است.
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شکل 9- پوسیدگی در محل ریشه و طوقه، عامل مرگ گیاهچه در کنجد

2- پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه 

تا مرحله  از سبزشدن گیاهچه  عالئم بیماری در مراحل مختلف رشد گیاه )قبل 
رسیدن محصول( به صورت لکه های قهوه ای آب سوخته روی ریشه ها و ساقه آن ظاهر 
بیماری،  با گسترش  به تدریج توسعه می یابند و در شرایط مناسب و  می شود. لکه ها 
قهوه ای یا سیاه رنگ می شوند و اطراف ساقه را فرا می گیرند. غالف ها نیز آلوده می شوند 
آلودگی های شدید  در  می کنند.  تولید  چروکیده  و  کم  بذرهای  صورت،  این  در  که 
پارازیتیکا  فیتوفتورا  شبه قارچی  گونه  می روند.  بین  از  و  می شوند  پژمرده  گیاهچه ها 
)شکل 10(.  است  بیماری  عامل   )Phytophthora parasitica f. sp. Sesame(
استفاده از ارقام مقاوم، جمع آوری و ازبین بردن بقایای گیاهی آلوده و رعایت تناوب 
به  تیرام  ویتاواکس  با  بذور  است. ضدعفونی  مؤثر  بیماری  کنترل  در  مناسب  زراعی 
نسبت 3 در هزار و سم پاشی بوته های بیمار با مانکوزب یا زینب به نسبت 3 در هزار 

توصیه می شود.
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شکل 10- پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه کنجد

3- پوسیدگی طوقه و ریشه اسکلروتینیایی 

ساقه  و  طوقه  روی  آب سوخته  لکه های  به صورت  غالباً  بیماری  اولیه  عالئم 
مشاهده می شود. آلودگی طوقه در مرحله گیاهچه باعث مرگ گیاهچه می شود. اگر 
آلودگی پس از مرحله گیاهچه روی دهد، بخش پایینی ساقه و همچنین طوقه زرد 
را  ساقه  پیرامون  آلودگی  چنانچه  می شود.  پوک  و  اسفنجی  آن ها  بافت  و  می شوند 
فرا گیرد، بوته پژمرده و خشک می شود و برگ های پایینی بوته خم می شوند که این 
حالت به تدریج به برگ های باالتر نیز می رسد. ساقه نیز در ناحیه آلوده دچار شکستگی 
با  ۲5 سانتی متری  ارتفاع  تا  طوقه  اطراف  باشد،  زیاد  بوته  پای  رطوبت  اگر  می شود. 
درشت  سختینه های  آلودگی،  محل  در  می شود.  پوشیده  قارچ  سفیدرنگ  میسلیوم 
قارچ  می شوند.  تشکیل  10 میلی متر  تا   3 طول  به  سیاه  تا  قهوه ای  رنگ  به  قارچ 
اسکروشینیا اسکلروتیوروم )Sclerotinia sclerotiorum( عامل بیماری است )شکل 11(. 
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کاشت ارقام مقاوم، برقراری تناوب زراعی مناسب 6 تا 8 ساله و حذف بوته های بیمار 
در کنترل بیماری مؤثرند. به عالوه، سم پاشی بوته ها با قارچ کش هایی نظیر بنومیل و 

تیرام توصیه می شود.

شکل 11- پوسیدگی طوقه و ریشه اسکلروتینیایی در کنجد و 

تشکیل اسکلروت های قارچ عامل

4- پژمردگی فوزاریومی 

می شوند.  ایجاد  اولیه  برگ های  روی  قهوه ای رنگی  کوچک  لکه های  ابتدا،  در 
عالئم بارز این بیماری عبارت اند از آلودگی شاخه ها و برگ ها در یک سمت بوته، زرد 
و پژمرده شدن برگ ها، خم شدن دم برگ و آویزان شدن برگ ها به سمت پایین به دلیل 
رشد بیش تر سطح باالیی نسبت به سطح پایینی، و قهوه ای شدن آوندهای چوبی ریشه 
اکسیسپوروم  فوزاریوم  قارچ  می شود.  مشاهده  بیماری  عالئم  که  سمتی  در  ساقه  و 
)Fusarium oxysporum f. sp. Sesame( عامل بیماری است. کنترل قارچ عامل 
است )شکل 1۲(.  بسیار مشکل  قارچ های خاک زی،  مانند سایر  در خاک،  بیماری 
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بهترین روش کنترل، شناسایی و استفاده از ارقام مقاوم است. ضدعفونی کردن خاک 
با سموم تدخینی نظیر دیمتوات و واپام بسیار مؤثر است. رعایت تناوب چندساله با 
گیاهان غیرمیزبان مثل غالت باعث کاهش جمعیت عامل بیماری در خاک می شود، 

اما آن را ریشه کن نمی کند.

شکل 1۲- عالئم پژمردگی فوزاریومی در کنجد

5- پوسیدگی زغالی 

فراوانی است.  اقتصادی  اهمیت  اقلیم خشک دارای  با  بیماری در مناطقی  این 
عالئم بیماری معموالً هم زمان با گرم شدن هوا به صورت پژمردگی ناگهانی و سیاه شدن 
ساقه ظاهر می شود. در ابتدا روی ریشه ها و طوقه لکه های قهوه ای رنگ آب سوخته ای 
ایجاد می شود که پس از مدتی سیاه رنگ می شوند. در اواخر فصل رشد، عامل بیماری 
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بخش های پایینی ساقه نزدیک به سطح خاک را نیز آلوده می کند. اندام های هوایی زرد 
و پژمرده می شوند. روی بافت های آلوده، سختینه های ریز و سیاه رنگ عامل بیماری به 
فراوانی تشکیل می شوند که از عوامل تشخیص بیماری هستند. عامِل بیماری غالف ها 
را نیز آلوده می کند و باعث سیاه شدن کامل آن ها می شود. قارچ ماکروفومینا فازئولینا 
)Macrophomina phaseolina( عامل بیماری پوسیدگی زغالی است )شکل 13(. 
در  کاهو  مانند  گیاهانی  مناسب، کاشت  زراعی  تناوب  رعایت  بذور سالم،  از  استفاده 
تناوب، و جمع آوری و ازبین بردن بقایای گیاهی آلوده در کاهش خسارت این بیماری 

مؤثر است.

شکل 13- عالئم پوسیدگی زغالی در محل طوقه کنجد

6- لکه برگی آلترناریایی 

عالئم بیماری در ابتدا به شکل لکه های گرد تا نامنظم به قطر 1 تا 8 میلی متر روی برگ ها 
مشاهده می شود. لکه ها به تدریج توسعه می یابند، تیره می شوند و متحدالمرکز و موج دار 
می شوند. از به هم پیوستن لکه ها ممکن است بخش وسیعی از سطح برگ خشک شود. 
روی ساقه ها و غالف ها نیز لکه های آب سوخته و قهوه ای رنگی ایجاد می شود. گیاهان 
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بیماری  عامِل  می شوند.  مرگ  دچار  ساقه  آلودگی  و  شدید  برگ ریزی  به دلیل  آلوده 
ارقام مقاوم،  کشت  )شکل 14(.  است   )Alternaria sesami( سزامی  آلترناریا  قارچ 
آلوده  بوته های  سم پاشی  و  بیمار  بوته های  ازبین بردن  و  جمع آوری  بذور،  ضدعفونی 
بیماری  کنترل  به منظور  هزار  ۲ در  تا   1 نسبت  به  داکونیل  نظیر  قارچ کش هایی  با 

توصیه می شود.

شکل 14- عالئم لکه برگی آلترناریایی در کنجد
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7- بیماری فیلودی 

فیلودی از بیماری هایی است که خسارت فراوانی به محصول کنجد وارد می کند 
اولیه رشد  مراحل  در  آلودگی  وقوع  دارد.  توجهی  اهمیت درخور  اقتصادی  نظر  از  و 
ساختارهای  به  پرچم،  به استثنای  گل،  اجزای  تمام  و  می شود  ساقه  کوتاهی  باعث 
آلوده تخمدان های کاذب تشکیل می شوند.  تغییر می کنند. در گل های  برگ مانندی 
و  نرم و سطح چروکیده هستند  بافت  دارای  و  و مسطح  بزرگ  تخمدان های کاذب، 
دیواره  اندام ها  این  می شود.  تشکیل  دم برگ مانند  اندام های  تخمک  به جای  آن ها  در 
تخمدان را پاره می کنند و برگ تولید می کنند. به عالوه، گل های آلوده عقیم می شوند. 
عامل  می شود.  تشکیل  پوک  بذور  باشند،  شده  مبتال  دیر  که  آلوده ای  ساقه های  در 
این بیماری یک فیتوپالسماست که سلول هایی با قطر 500 نانومتر به باال دارند و به 
آوند آبکش در گیاه محدود هستند. این بیماری دامنه میزبانی نسبتاً محدودی دارد 
فیتوپالسما  این  است.  نیز گزارش شده  کلزا  از جمله  گیاهان  از  دیگر  تعدادی  در  و 
منتقل   )Neoaliturus haematoceps( هماتوسپس  نئوآلیتوروس  زنجره  توسط 
می شود )شکل 15(. کاشت ارقام مقاوم خصوصاً ارقامی که پس از 40 تا 50 روز به گل 
می نشینند، باعث کاهش خسارت می شود. ضدعفونی کردن خاک در زمان کاشت بذور 
با استفاده از تمیک به میزان ۲5 کیلوگرم در هکتار در کنترل بیماری مؤثر است. به 
عالوه، سم پاشی بوته ها با حشره کش های سیستمیک نظیر متاسیستوکس به نسبت 
یک در هزار علیه زنجره های ناقل بیماری توصیه می شود. سم پاشی بوته ها در مرحله 
ظهور گل با تتراسایکلین به میزان 500 قسمت در میلیون )پی پی اِم(1 نیز در کنترل 

بیماری مؤثر است.
 

1- Parts per million (PPM)
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شکل 15- عالئم بیماری فیلودی در کنجد

علف های هرز کنجد

ازآنجایی که سرعت رشد علف های هرز در مناطق گرم بسیار سریع ولی رشد اولیه 
گیاهچه کنجد آهسته است، گیاه کنجد رقیب بسیار ضعیفی برای علف های هرز محسوب 
می شود و به بستر بذری عاری از علف های هرز نیاز دارد. بنابراین کنترل علف های هرز 
افزایش عملکرد است. مهم ترین علف های هرز مزارع  از اصول اصلی  در مزارع کنجد 
کهورک،  خارشتر،  خرفه،  سوروف،  صحرایی،  پیچک  آویارسالم،  از  عبارت اند  کنجد 

گوش بره، تاج ریزی و انواع ارزن وحشی.
  (Imperata spp.)و حلفه )Digitaria spp.( علف های هرزی مانند گاورس یا انگشتی
و سورگوم ).Sorghom spp(، یعنی علف های هرز مقاوم و قوی، باید قبل از کاشت 
دفع شوند؛ زیرا دفع آن ها در زمانی که کنجد در حال رشد است غیرممکن است، چون 
رشد آن ها بسیار سریع است. روش های کنترل علف های هرز مزارع کنجد عبارت اند از 

کنترل زراعی و کنترل شیمیایی.
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الف( کنترل زراعی 

کنجد در مراحل مختلف رشدی در مقابل علف های هرز حساس است و قادر به 
رقابت با آن ها نیست. به همین دلیل در این مرحله عملیات وجین ضرورت دارد. بهترین 
تهیه زمین  هنگام  در  آبیاری  یک  انجام  هرز،  علف های  کنترل  برای  کاربردی  روش 
همچنین  آن هاست.  با  مبارزه  و  هرز  علف های  سبزشدن  هدف  با  کاشت  از  قبل  و 
چنگک گردان  یا  پاشنه ای  کولیتواتور  یا  پنجه غازی  از  استفاده  کشت های ردیفی،  در 
وارد  ریشه ها  به  را  کم ترین خسارت  و سبک  کم  عمق  تنظیم  با  که  توصیه می شود 
ارتفاع بوته ها به  اینکه  از  با علف های هرز است. پس  می کند و بهترین روش مبارزه 
وجین کاری  سه  یا  دو  که  است  ضروری  هرز  علف های  وجین  رسید،  10 سانتی متر 
سطحی معمولی کافی است. کاشت بذر در ردیف های باریک نیز می تواند به کاهش رشد 

علف های دیررس )که ممکن است باعث دردسر شود( کمک کند.
به عنوان محصول  کنجد  است.  توصیه شده  و  مهم  روش های  از  نیز  زراعی  تناوب 
تابستانه می تواند در تناوب زراعی جایگزین اکثر گیاهان شود. ازآنجاکه بقایای گیاهی 
زراعت های قبلی مانع از سبزشدن یکنواخت کنجد می شوند، باید از کشت آن پس از 
ذرت، آفتابگردان و گیاهان با ریشه سخت خودداری کرد. کنجد را می توان در مناطق 
گرمسیری ایران مانند فارس، هرمزگان، جنوب کرمان و خوزستان بعد از گندم و جو 
کشت کرد. رعایت تناوب ۲ تا 4 ساله در کشت کنجد برای جلوگیری از شیوع امراض 

و آفات آن ضروری است.

ب( کنترل شیمیایی 

از سموم علف کش در مراحل مختلف  برای کنترل علف های هرز کنجد می توان 
پیش کاشت، پیش رویشی و پس رویشی استفاده کرد. مهم ترین علف کش مصرفی در 
مرحله پیش کاشت، سم ترفالن یا تری  فلورالین است. علف کش تری فلورالین می تواند 
تقریباً  این حالت شامل  به هنگام جوانه زنی کنترل کند.  را  بذر بیش تر علف های هرز 
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بذر همه علف های هرز کشیده برگ و نیز تعداد زیادی از علف های هرز پهن برگ مانند 
تاج خروس، خرفه، سلمه تره، جاروی زینتی، علف شور، گزنه سفید و گندمک می شود. 
تری فلورالین همچنین برخی از علف های هرز چندساله مانند پیچک صحرایی و قیاق 
حاصل از ریزوم را نیز کنترل می کند. این علف کش روی علف های هرز در حال جوانه زنی 
نیز به کار می رود. ازاین رو باید پس از مصرف به مدت 30 دقیقه بعد از سم پاشی تا عمق 
به  از کاشت  قبل  باید ۲ هفته  را  این علف کش  با خاک مخلوط شود.  5 سانتی متری 
کار برد و آن را با خاک مخلوط کرد. برای مبارزه و پیشگیری از شیوع علف های هرز 
می توان از علف کش ترفالن به نسبت ۲ لیتر در هکتار استفاده کرد. زمان استفاده از 
این علف کش قبل از احداث جوی وپشته است. پس از مصرف الزم است با دو دیسک 
مناسبی  اثربخشی  تا  با خاک مخلوط شود  در عمق 10 سانتی متری  و  بر هم  عمود 

داشته باشد.
علف کش های قبل از سبزشدن )پیش رویشی( مثل کلروپروفام، آالکلر، دیفنامید، 
از سبزشدن  از کشت بذر و قبل  پرمترون و تری فلورامین دومنظوره هستند و بعد 

کنجد استفاده می شوند.

نکات مهم

g  بهترین تناوب زراعی بعد از گندم و جو، کشت کنجد است که باعث کاهش 
شدید جمعیت علف های هرز، آفات و بیماری های گندم و جو می شود.

g  ایجاد با هدف  کاشت  از  قبل  آبیاری  و  کنجد  بذر  بستر کشت  مناسب  تهیه   
فرصت در سبزشدن علف های هرز و کنترل آن ها بسیار اهمیت دارد.

g  بذر کنجد به دلیل ریزبودن، نسبت به ماندابی و غرقابی شدن در همه مراحل 
رشدی بسیار حساس است و باعث بروز بیماری های کنجد می شود.

g  زمان کاشت بذر کنجد بسیار اهمیت دارد، به طوری که در زمان سبزشدن نباید 
با دمای باالی محیط مواجه شود. بنابراین تأخیر در کشت جایز نیست.
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g  و کاشت  از  قبل  بذور  ضدعفونی  کنجد،  بیماری های  مدیریت  روش  بهترین   
کشت جوی وپشته ای و آبیاری منظم است.

g  کرم کپسول خوار کنجد آفتی کلیدی در مزارع کنجد محسوب می شود. بنابراین 
و  برداشت  از  بعد  خرمن کردن  و  دانه ها  جداکردن  و  تکان دادن  با  را  آن   می توان 

ازبین بردن کاه و کلش باقی مانده و مبارزه شیمیایی کنترل کرد.

g  برداشت کنجد زمانی است که کپسول های پایینی رسیده باشند و کپسول های 
باالیی نیمه رس باشند و بعد از برداشت باید خرمن شوند تا خشک شوند.

خودآزمایی

1- اهمیت بستر کشت کنجد در چیست؟
۲- بهترین روش کاشت کنجد کدام است و مقدار بذر به کاررفته چه مقدار است؟

3- مهم ترین آفت کنجد کدام است و روش کنترل آن چیست؟
4- مهم ترین بیماری کنجد کدام است و روش کنترل آن چیست؟

5- مهم ترین علف های هرز کنجد کدام اند و روش کنترل آن ها چیست؟
6- بهتریـن روش کنتـرل علف هـای هـرز کنجـد کـه همـه نـوع علف هـرز را 

شـامل می شـود، چیسـت؟
7- چرا برداشت کنجد در زمانی است که کپسول  ها نیمه رس هستند؟

8- چگونه آبیاری منظم در عملکرد محصول کنجد تأثیر دارد؟
9- علف کش های پیش رویشی در زراعت کنجد کدام اند؟

10- دلیل اهمیت مدیریت علف  های هرز در زراعت کنجد چیست؟
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