
 

 

 

 

 

 1صفحه                                                                مدیریت تولید گندم                                                       

 ؟نیستاز ویژگی های رقم کریم  گزینهکدام -1

 دیررس بودن ج( پاکوتاه و مقاوم به ورس ب( مناسب اقلیم معتدل گرم الف(

   

 کدام گزینه اشاره به عناصر میکرو دارد؟ -2

 مولیبدن، آهن، منگنز ج( منیزیم، مولیبدن، منگنز ب( منیزیم، آهن، منگنز الف(

   

 کدام آرایش کاشت برای شرایط شوری نامناسب است؟ -3

 گزینه الف و ب ج( جوی و پشته ب( نواری الف(

   

 ؟استدام گزینه صحیح ک -4

 با افزایش شوری خاک مقدار مصرف کود ازته باید کمتر شود و مقدار مصرف کود پتاسه بیشتر شود الف(

 با افزایش شوری خاک مقدار مصرف کود ازته بیشتر و مصرف کود پتاسه کمتر شود ب(

 با افزایش شوری خاک مصرف کودهای ازته و پتاسه کمتر شود ج(

   

 آهکی و شور توصیه می کنید؟مصرف کدام کود را برای مناطق  -5

 سولفات آمونیوم ج( اوره ب( نیترات آمونیوم الف(

   

 شود؟مصرف زیاد کود فسفر در خاکهای آهکی باعث کاهش جذب کدام دو عنصر می -6

 روی و مس ج( آهن و مس ب( آهن و روی الف(

   

 دهد؟کدام مورد قابلیت دسترسی به آهن را برای گیاه افزایش می -7

 هومین ج( اسید هومیک ب( اسید فولیک الف(

 

 

 بسمه تعالی

 نخستین آزمون ارزیابی مربیان بسیج همگام با کشاورز

 

 

 نام و نام خانوادگی:  شهرستان:

 :نام پدر  90تعداد سؤااالت: 

 :شماره تماس  5/9/1399: کشی قرعهتاریخ 

 



 2صفحه           مدیریت تولید گندم                                                                                                            

 کدام گزینه درست است؟ -8

 شوندبخش عمده عناصر پر مصرف تا مرحله پنجه زنی جذب می الف(

 شوندبخش عمده عناصر پر مصرف تا مرحله ظهور سنبله جذب می ب(

 شوندبخش عمده عناصر پر مصرف تا مرحله رسیدگی جذب می ج(

   

 تنش خشکی موجب:  -9

 سبز تیره شدن رنگ برگ، لوله شدن برگ، مومی شدن سطح خاک الف(

 زرد رنگ شدن برگ، لوله شدن برگ، مومی شدن سطح یرگ ب(

 برگ، لوله شدن برگ، سفید تر شدن سطح خاکرنگ زرد شدن  ج(

   

 شود؟در کدام مرحله از رشد گندم مصرف سموم شیمیایی موجب افزایش تنش می -10

 پر شدن دانه ج( گلدهی ب( ظهور سنبله الف(

   

 گندم دارای اهمیت بیشتری هستند؟مرحله از مراحل رشد  5کدام  -11

 جوانه زنی، پنجه دهی، رشد طولی ساقه، گلدهی، پر شدن دانه الف(

 جوانه زنی، تولید برگ، پنجه زنی، رشد طولی ساقه، غالف رفتن، پرشدن دانه ب(

 پنجه زنی، رشد طولی ساقه، غالف رفتن، گلدهی، پر شدن دانه ج(

   

 تولید گندم کدام است؟از موارد اصلی در مدیریت  -12

 های هرزانتخاب رقم مناسب، رعایت تاریخ کاشت، کنترل علف الف(

 بذرکاری دقیق، آبیاری به موقع،تهیه بستر کشت مناسب ب(

 گزینه الف و ب ج(

   

 در کدام مرحله بیشترین کود سرک باید استفاده شود؟ -13

 ظهور سنبله ج( رشد طولی ساقه ب( پنجه زنی   الف(

   

 

 



 3صفحه           مدیریت تولید گندم                                                                                                            

 ؟نیستکدام گزینه در مورد خاکورزی صحیح  -14

 خاکورزی باید به حدی باشد که خاک پودر شود الف(

 مقداری کاه و کلش باقی گذاشته شود ب(

 از خاکورزی در رطوبت زیاد اجتناب شود ج(

   

 کدام گزینه صحیح است؟  -15

 شودعالئم کمبود ازت ابتدا در برگهای پیر و عالئم کمبود گوگرد ابتدا در برگهای جوان مشاهده می الف(

 شودعالئم کمبود ازت ابتدا در برگهای جوان و عالئم کمبود گوگرد ابتدا در برگهای پیر مشاهده می ب(

 شودعالئم کمبود ازت و گوگرد ابتدا در برگهای پیر مشاهده می ج(

   

 بیشترین جذب ازت در کدام مرحله از رشد گندم است؟ -16

 گلدهی ج( ساقه روی ب( پنجه زنی الف(

   

 ؟نیستکدام ترکیب کود پتاسه برای خاکهای شور مناسب  -17

 سولوپتاس ج( سولفات پتاسیم ب( کلرور پتاسیم الف(

   

 شود؟کمبود کدام عنصر موجب کاهش تعداد دانه در سنبله می -18

 مس ج( روی ب( آهن الف(

   

 ؟نیستکدام گزینه صحیح  -19

 میلیمتر باران است 20بهترین زمان مصرف کود ازت قبل از بارش بیش از  الف(

 کندتقسیط بیشتر ازت راندمان مصرف کود را بیشتر می ب(

 شوداز مرحله گلدهی به بعد جذب ازت بیشتر می ج(

   

 چند درصد هوموس از نیتروژن تشکیل شده است؟ -20

 درصد 15 ج( درصد 10 ب( درصد 5 الف(

   

 



 4صفحه           مدیریت تولید گندم                                                                                                            

 کدام عنصر ریز مغذی، بیشترین تأثیر را بر عملکرد دانه دارد؟ -21

 مس ج( روی ب( آهن الف(

   

 سرما حساس است؟کدام رقم گندم به  -22

 کراس سبالن ج( ساجی ب( زارع الف(

   

 شود؟ کمبود کدام عناصر ابتدا در برگهای پیر دیده می -23

 کلسیم، بور، منگنز  ج( ازت، فسفر، منگنز  ب( ازت، فسفر، پتاسیم الف(

   

 ترین عنصر غذایی کدام است؟پر بازده -24

 پتاس ج( فسفر ب( ازت الف(

   

 کدام عنصر در گیاه نقش آنزیمی دارد؟ -25

 پتاس ج( فسفر ب( ازت الف(

   

 تر است؟در انتخاب یک رقم مناسب گندم در نظر گرفتن چه معیارهایی مهم -26

 سازگاری اقلیمی، دوره رسیدگی، عملکرد الف(

 سازگاری اقلیمی، دوره رسیدگی، واکنش به تنش ب(

 سازگاری اقلیمی، عملکرد، واکنش به تنش ج(

   

 هدف اصلی از مدیریت مزرعه گندم چیست؟ -27

 الف و ب ج( هامصرف بهینه نهاده ب( دسترسی به عملکرد باال الف(

   

 شود؟در برگهای جوان دیده میابتدا صر اعالئم کمبود کدام عن -28

 منگنز، آهن و روی ج( منیزیم ، منگنز و روی ب( منیزیم، منگنز و آهن الف(

   

 

 



 5صفحه           مدیریت تولید گندم                                                                                                            

 شود؟موجب افزایش عملکرد میمصرف سرک یا محلولپاشی کودهای پتاس در کدام مرحله از رشد گندم  -29

 مرحله پنجه زنی و مرحله گلدهی  الف(

 زنی و مرحله شیری شدنمرحله پنجه ب(

 مرحله گلدهی و شیری شدن  ج(

   

 کدام گزینه در مورد فسفر درست است؟ -30

 تحرک استسفر در گیاه متحرک و در خاک  کم ف الف(

 فسفر در خاک و گیاه متحرک است ب(

 فسفر در خاک و گیاه کم تحرک است ج(

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6صفحه  راهنمای گندم )کاشت، داشت، برداشت(                                                                                            

 شود؟محسوب میکدام گزینه از مزایای آبیاری پیش از شخم  -31

 الف و ب ج( جوانه زدن بذر گندم ب( خاک به خوبی شخم میخورد الف(

   

 برای تشخیص کمبود عناصر غذایی در خاک از کدام روش استفاده میشود؟ -32

 گزینه الف و ب ج( تجزیه گیاه ب( آزمون خاک الف(

   

 باشد؟دانه جهت برداشت محصول گندم کدام یک از موارد زیر می رطوبت مناسب ترین  -33

                %16 ج(                   %14 ب(                 %12 الف(

   

 در تناوب زراعی گندم با محصوالتی مثل ذرت و پنبه باید از ارقامی با طول دوره رشد .............. استفاده کرد. -34

 کندفرقی نمی ج( بلند تر ب( کوتاه تر الف(

   

 کنید؟های گرمسیر کدام تناوب زراعی را توصیه میدر اقلیم  -35

 الف و ب ج( گندم –حبوبات  ب( گندم –کلزا  الف(

   

 کدام گزینه صحیح است؟ -36

درصد بیشتر و در مناطقی با خطر یخبندان  10در مناطقی با خطر خشکی ممتد و گرما میزان بذر مصرفی برای کاشت  الف(

 شود.درصد کمتر از میزان توصیه شده در نظر گرفته می 10زمستانه 

ر یخبندان درصد کمتر و در مناطقی با خط 10در مناطقی با خطر خشکی ممتد و گرما میزان بذر مصرفی برای کاشت  ب(

 شود.درصد بیشتر از میزان توصیه شده در نظر گرفته می 10زمستانه 

درصد  10در مناطقی با خطر خشکی ممتد و گرما و در مناطقی با خطر یخبندان زمستانه میزان بذر مصرفی برای کاشت  ج(

 شود.بیشتر از میزان توصیه شده در نظر گرفته می

   

 دسی زیمنس بر متر خاک از پایه توصیه کود نیتروژنی.....  12بر اساس نتایج به دست آمده در خاکهایی با شوری باالتر از  -37

معادل مصرف در شرایط غیر شور  ج( شوددرصد افزوده می 30 ب( درصد کاسته می شود30 الف(

 است
 

 



 7صفحه  راهنمای گندم )کاشت، داشت، برداشت(                                                                                            

 جوانه زنی گندم در چه بازه ی دمایی اتفاق می افتد و دمای مطلوب جوانه زنی چند در جه است؟ -38

 20و  37-10 ج( 25و  37-4 ب( 20و  37-4 الف(

   

 ؟نیستکدام گزینه از اهداف شخم  -39

زیر خاک کردن کودهای حیوانی و  ج( نرم کردن خاک ب( کاهش خلل و فرج خاک الف(

 بقایای گیاهی

   

 ؟کنیدنمیتناوب زراعی در دیمزارها توصیه  برایکدام را  -40

 کشت متوالی گیاهانی که دارای آفات و بیماریهای مشترک هستند الف(

 کشت متوالی گیاهان هم خانواده و گیاهان دانه ای )غالت یا حبوبات( ب(

 الف وب ج(

   

 کند؟کمبود ازت، فسفر و پتاس را به ترتیب بیان می عالئمکدام گزینه  -41

 -3کاهش تعداد پنجه ها و  تولید خوشه های کوچک -2برگهای باالیی سبز کم رنگ و برگهای پائینی زرد می شوند. -1 الف(

 گیاهانی که به کمبود شدید پتاسیم مبتال شدند، ظاهری همانند گیاهان دچار تنش خشکی را پیدا می کنند.

پیچیدگی برگ ها و افزایش  تغییر رنگ نوک برگ های  -2.برگها باالیی سبز کم رنگ و برگهای پائینی زرد می شوند -1 ب(

 عالیم اختصاصی کمبود پتاسیم در گندم ابتدا در برگ های پیر ظاهر میشود -3جوان به رنگ مایل به ارغوانی.

عالیم  -3خیر در رسیدگی دانهکاهش ارتفاع بوته هاو تا -2شوند.برگها پایینی سبز کم رنگ و برگهای باالئی زرد می  -1 ج(

 برگ های جوان ظاهر میشود اختصاصی کمبود پتاسیم در گندم ابتدا در 

   

 ؟نیستکدام گزینه درست  -42

 کمبود پتاسیم خطر سرمازدگی را در گیاه افزایش میدهد الف(

 استفاده از محرک های رشد دارای اسید آمینه در مرحله پنجه زنی موجب کاهش مقاومت گیاه به سرمازدگی میشود ب(

 ج( هیومیک اسید تا حدودی بازدارنده سرمازدگی است

   

 ؟ کنیدنمیاگر در منطقه ای بیماری زنگ قهوه ای شیوع داشته باشد، کشت کدام رقم گندم را توصیه  -43

 کوهدشت ج( کریم ب( زاگرس الف(

   



 8صفحه  راهنمای گندم )کاشت، داشت، برداشت(                                                                                            

 .برای اقلیم های گرم و خشک استان ایالم چه نوع ارقامی رو توصیه میکنید -44

 فرقی نمیکند (ج زودرس (ب دیرس الف(

   

 .برای خاک ورزی ثانویه کدام یک توصیه میشود -45

 دیسک و لولر (ج گاو آهن دوطرف و لولر (ب گاو آهن دو طرفه و دیسک الف(

   

 کدام عامل تعیین کننده زمان مناسب کشت گندم است؟ -46

 طول روز (ج نوع رقم( ب دما الف(

   

 ؟نیستکدام گزینه از مزایای خاکورزی حفاظتی  -47

 افزایش ظرفیت نگهداری آب ج( کاهش تراکم و فشردگی خاک ب( افزایش بر هم زدن عمودی خاک الف(

   

 تناوب زراعی مطلوب موجب....................... -48

افزایش عملکرد محصوالت مورد  الف(

 کشت میشود

 موارد الف و ب ج( سبب حفاظت آب و خاک میشود ب(

   

 ضرر سرمازدگی در کدام مرحله از رشد گندم بیشتر است؟ -49

 شیری شدن ج( خوشه رفتن ب( پنچه زنی الف(

   

 ناقل بیماری ویروسی موزاییک رگه ای گندم چیست؟ -50

 تریپس ج( کنه ب( شته الف(

   

 کمباین میزان تلفات کمباین هم ....................با افزایش سرعت پیشروی  -51

سرعت کمباین تاثیری بر میزان افت  ج( کاهش می یابد ب( افزایش می یابد الف(

 برداشت ندارد

   

 کدام رقم به بیماری زنگ زرد گندم مقاوم است؟ -52

 سبالن ج( کریم ب( اوحدی الف(



 9صفحه                                                                                        راهنمای گندم )کاشت، داشت، برداشت(      

 از نتایج زراعت های  )دیرکشت( چیست؟ -53

 الف و ب ج( کاهش تعداد سنبلچه ها ب( کاهش شمار پنجه ها الف(

   

 دارد، کدام ارقام را برای کشت به کشاورز توصیه میکنید؟اگر در منطقه ای امکان شیوع بیماری فوزاریوم خوشه وجود  -54

 ارقام قابوس و آفتاب ج( ارقام ساجی و زاگرس ب( الف( ارقام کوهدشت و کریم

   

 کدام مورد رو برای مقابله با سیاهک پنهان معمولی گندم توصیه می کنید؟ -55

 موارد الف وب ج( ضدعفونی بذر با قارچکش ب( کاشت ارقام مقاوم الف(

   

 افت کلی برداشت کمباینی برابر است با......................... -56

 مجموع افت پیش از براشت و افت گردآوری الف(

 و افت فراوری مجموع افت گردآوری ب(

 مجموع افت پیش از برداشت، گردآوری و فرآوری ج(

   

 میشود؟برا مبارزه با سن گندم از کدام سم استفاده  -57

 ماالتیون ج( روپیکونازول ب( دلتامترین الف(

   

 ؟نیستکدام گزینه از اصول خاک ورزی حفاظتی  -58

 اعمال تناوب زراعی ج( بهم زدن زیاد خاک ب( مدیریت بقای گیاهی الف(

   

 ؟ نیستبرای کشت گندم در شرایط خاک شور کدام اقدام صحیح  -59

 ج( استفاده از روش کشت نواری ب( اعمال دور آبیاری بیشتر دامیالف( عدم استفاده از کودهای 

   

 از علفکش های برومیسید و تاپیک به ترتیب برای مقابله با چه نوع علفهای هرزی استفاده میکنند؟ -60

 هاپهن برگ -هاهن برگپج(  پهن برگها -هااریک برگبب( هاباریک برگ -هاالف( پهن برگ

   

 

 



 10صفحه      راهنمای کشت و کار کلزا                                                                                                       

 ؟استرطوبت مناسب کلزا برداشت شده برای ذخیر سازی چند درصد  -61

 درصد 15 ج( درصد 12ب(  درصد 9 الف(

   

 عامل کدام بیماری است؟ Rhizoctonia solaniقارچ  -62

 پوسیدگی اسکلروتینا ج( ساق سیاه ب( بوته میری الف(

   

 حساس ترین مراحل رشدی کلزا به شته مومی کدام است؟ -63

 هادهی و باز شدن گلگیاهچه، غنچه الف(

 دهی ها  و غالفگیاهچه، باز شدن گل ب(

 غالف دهیها و  غنچه دهی، باز شدن گل ج(

   

 در زراعت کلزا به شکل هیرم کاری و خشکه کاری به ترتیب تاریخ کشت را چه زمانی حساب میکنند؟ -64

 زمان بذر کاری -زمان بذر کاری ج( زمان آبیاری –زمان بذر کاری  ب( زمان بذر کاری -یرزمان آبیا الف(

   

 شود؟می زایی راب ها در چه شرایط آب و هوایی بیشترخسارت -65

 شرایط گرم و خشک ج( شرایط خنک و مرطوب ب( شرایط گرم و مرطوب الف(

   

 کنید؟برای کاهش خسارت پرندگان در مزارع کلزا کدام روش را پیشنهاد می -66

 الف و ب ج( پاشین گوگرد پودری روی برگها ب( ایجاد سرو صدا و مترسک الف(

   

 ایالم چه وقت است؟تاریخ کشت کلزا در مناطق گرم  -67

 آبان 10اول مهر تا  ج( مهر 15شهریور تا  20 ب( آذر 5آبان تا  1 الف(

   

 کنید؟دام رقم کلزا را برای کشت در مناطق گرم ایالم توصیه نمیک -68

 Hyola 308 ج( SLM040 ب( RGS003 الف(
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 در سوسک گرده خوار ...................................... -69

 فقط حشره کامل موجب خسارت میشود الف(

 فقط الرو موجب خسارت میشود ب(

 هم حشره کامل و الرو موجب خسارت میشوند ج(

   

 در زراعت کلزا کدام کودها بصورت پایه باید مصرف شوند؟ -70

 گوگرد -پتاس -فسفر ج( پتاس -گوگرد -ازت ب( پتاس -فسفر -ازت الف(
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 زمانی که غالفها بطور کامل خشک و شکننده شوند ج(
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 باکتری ج( ویروس ب( قارچ الف(

   

 زنبور برگخوار کلزا، کدام سموم را توصیه میکنید؟برای مبارزه با  -73

 تیامتوکسام -ماالتیون -یازینون ج( فوزالن -تیامتوکسام -دیازینون ب( فوزالن -ماالتیون -دیازینون الف(

   

 با توجه به داده های، ذیل خروجی سمپاش را محاسبه کنید؟ -74

 کیلومتر در ساعت 10سرعت=                  متر 12لیتر در دقیقه       عرض بوم=  10خروجی بوم= 

 ایتر در هکتار 60 ج( لیتر در هکتار 50 ب( لیتر در هکتار 40 الف(

   

ی شیمیایی باید لیتری چند لیتر ماده 2000میلی لیتر در هکتار باشد، برای یک مخزن  500اگر میزان کاربرد ماده شیمیایی  -75

 لیتر در هکتار 50اضافه شود؟ خروجی سمپاش= 

 لیتر 20(  ج( لیتر 15 ب( لیتر 10(  الف(
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 گیاهان مسن تر کلزا نسبت به بیماری سوختگی آلترناریا از گیاهان جوان حساس ترند الف(
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 هردو تیپ بهاره و پاییزه کلزا در فصل پاییز کشت می شوند الف(

 هر دو تیپ بهاره و پاییزه کلزا دارای نیاز سرمایی هستند ب(

 هردو گزینه الف وب نا درست است ج(
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  و دورسبان  آلدرین ج( دیازینون و دورسبان ب( آلدرین دیازینون و الف(

   

 در مناطقی که آفت کک های نباتی وجود دارد بذور قبل از کشت باید با چه سمی ضدعفونی شوند؟ -81

 مانکوزب ج( رورال ب( گاچو الف(

   

 قرار دادن کلزا در تناوب زراعی موجب .................................. -82

 افزایش علف های هرز میشود ج( کاهش حاصلخیزی خاک میشود ب( ارتقاء حاصلخیزی خاک میشود الف(

   

 گی اسکلروتینا  در چه مناطقی شیوع بیشتری دارد؟بیماری پوسید -83

 مناطق سرد و خشک ج( مناطق گرم و خشک ب( مناطق با رطوبت باال الف(
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 کند.ولی گندم و جو خودرو را کنترل می های هرز هم خانواده کلزا نیستترفالن قادر به کنترل علف ج(
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 ج( گوگرد پتاسیم  ب( فسفر الف(
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 ؟ نیستکدام گزینه در مورد کلزا صحیح  -89
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 شخم عمیق و آبیاری در زمستان ب(

 گزینه الف و ب ج(

 

 


