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  مقدمه

  

دیـر زمـان در دنیـا    زکشـت آن ا که باشد  میکشور راهبردي گندم یکی از محصوالت زراعی   

  .یرکشت را به خود اختصاص داده استدرصد اراضی ز 60و بیش از  بودهمطرح 

-مـی  کـه ) تولید مورد انتظار و نیز تولید حاصله(هرسال درصد قابل توجهی از محصول گندم   

تولیـد  . یا انبار بر اثر عوامل بیماریزا از بین می رودتواند به مصرف انسان و یا دام برسد، در مزرعه 

، علفهـاي هـرز و   هات، بیماریااك و آب، آفموفق گندم ارتباطی مستقیم با کشت صحیح، مدیریت خ

  .و عناصر غذایی مورد نیاز داردآوري  فن استفاده از ارقام زراعی اصالح شده،

در بین تمام محدودیتهایی که براي کیفیت و کمیت گنـدم تولیـدي وجـود دارد، دمـا، وجـود        

اثربخشـی قابـل    و رطوبت از مهمترین عوامل هستند کـه دو عامـل دمـا و رطوبـت ،    عناصر غذایی 

  .شدت خسارت عوامل بیماریزا دارند وتوجهی بر بروز

بیمـاري بـه طـور معمـول      50تعداد کنونی بیماریهاي گندم در جهان نامعلوم اسـت و حـدود    

  .بیماري شرح داده شده است 20حدود  "اهمیت اقتصادي دارند که تاکنون تقریبا

در هر مزرعه و روي هر گیـاه   عمالً واشدبیماري می بابتال به تمام قسمتهاي گندم در معرض   

به شرایط محیط و نوع رقم بستگی  واردهیک یا چند بیماري ممکن است رخ دهد که میزان خسارت 

  .دارد

قارچ ها، ویروسها، باکتریها و نماتدها هسـتند کـه در    عمدتاً ایجادکننده بیماریهاي گندمبیمارگرهاي 

خسارتزایی را به خود اختصاص داده اند که فائق آمـدن   یت و،اهمبین آنها قارچها بیشترین فراوانی 

در یک عبارت مدیریت بیماریها شامل گـزینش و کـاربرد   . بر آنها نیاز به اعمال مدیریت ویژه دارد

مناسـب  . روشهاي بهینه و مناسب براي کاهش بیماریها و رساندن آنها به سطح قابل تحمل می باشد

، )پاتوژن (بیمارگر نوع: ی به دانش و آگاهی از عوامل گوناگونی نظیر روشهاي انتخابی بستگ این بودن

  .داردآگاهی و  نحوه کنترل بیماري  پیش ،)اپیدمیولوژي (گیر شناسی همه ویژگیهاي

و . بیمـاري دارد کنتـرل  ، پایداري بیشتري در)در برابر استفاده از یک روش(کاربرد چندروش   

با عوامل بیماریزا استفاده شود، پاتوژن براحتی قادر نخواهد بود تا اگر از روشهاي ترکیبی براي مبارزه 

با استفاده از تغییرات در جمعیت خود بر مقاومت گیاهان میزبان غلبه نماید، همچنان که در کـاربرد  

  .روشهاي ترکیبی ، پاتوژن قادر نخواهد بود که اثرات سمی آفت کشها را کاهش دهد

می باشد   ه ها براي مهار مهم ترین بیماریهاي گندم کشورمجموعه حاضر شاخص ترین توصی  

که بالطبع کاستی هاي آن با ارایه یافته ها و پیشنهادات تکمیلی همکاران اجرایی و تحقیقـاتی مرتفـع   

  .خواهد شد
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  )Yellow rust or Stripe rust( زنگ زرد گندم

  

  

بیماري زنگ زرد کـه عامـل   از مهمترین بیماریهاي غالت محسوب می شوند در ایران  هازنگ  

. بیشتر از سایر زنگها به غالت خسارت وارد می نماید ،است  Puccinia  striiformis آن قارچ 

 پراکندگی بیماري زنگ زرد در سرتاسر دنیا در مناطق سرد یـا معتـدل سـرد و منـاطق کوهسـتانی     

رب آسیا و اروپـا بیشـتر از   این بیماري در آفریقاي شرقی، خاور دور، غ. شود می  دیده ونیزدشت ها

سایر مناطق دیده شده و در ایران در اکثر منـاطقی کـه گنـدمکاري دارنـد بخصـوص در اسـتانهاي       

سـمنان و   ایـالم، خوزسـتان،   کردستان،لرسـتان، کرمانشاه،فارس، گلستان، خراسان، آذربایجان،اردبیل،

  .می شود  ههدمازندران مشا

  

  عالئم بیماري

ابتـدا بـر روي برگهـاي جـوان،     . زودتر از سایر زنگها ظاهر می شـود زنگ زرد گندم در بهار   

جوشهاي زرد یا نارنجی کم رنگ حاوي یوردیوسپور تشکیل شده که بصـورت خطـی و بـه مـوازات     

ایـن جوشـها ممکـن اسـت بـر روي       درگبرگها هر دو سطح برگ را فرا می گیرند در شرایط مسـاع 

د و با گرم شـدن هـوا در شـرایط نامسـاعد در سـطح      غالف، خوشه ها، گلوم و گلومل نیز ظاهر شو

دانه هاي حاصله از خوشـه هـاي آلـوده    . ظاهر می شود تلیوسپور تحتانی برگها جوشهاي تیره حاوي 

  .کوچک، چروکیده و غیرقابل استفاده می شوند

  

  زیست شناسی

ن و یـا  الت یا سـایر گنـدمیا  غقارچ زمستان را به صورت یوردیوسپور یا میسلیوم داخل برگ   

جوانه زدن یوردیوسپورها در پائیز و بهار و در شـرایط مسـاعد و   . علفهاي هرز گرامینه بسر می برد

ي کـه ممکـن اسـت    رآلودگیهاي اولیـه توسـط یوردیوسـپورهاي مـاد    . بطور نامنظم انجام می گیرد

  .رخ می دهد باشدنیز مسافتهاي طوالنی را طی نموده

  .می باشدزمان پیدایش زنگ در دو مرحله ذیل   

برگ باقی مانده و در اواخر  وذ به صورت میسلیوم در نسجقارچ بعد از نف در پاییز مرحله اول  

زمستان و اوایل بهار جوشهاي اولیه ظاهر می شوند کـه در ایـن دوره کـانون اولیـه در چنـد بـرگ       

دوره نـه  بصورت چندجوش بوده و درمرحله دوم از بهار تا هنگام درو محصول می باشد که در ایـن  
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می یابند بلکه در نتیجه تکرار سـیکل تولیـد و انتقـال اسـپور بیمـاري        تنها کانونهاي اولیه گسترش

 10-20وجود داشته و دما بین ) باران یا شبنم(هنگامی که رطوبت آزاد . بتدریج توسعه خواهد یافت

  .گسترش می یابد "درجه سانتیگراد باشد بیماري سریعا

ه سانتیگراد تولید یوردیوسپور کاهش یافته و یا متوقـف مـی گـردد و    درج 25در دماي باالي   

  .تلیوسپورهاي تیره رنگ تولید می شوند "غالبا

  

  میزبان هاي قارچ عامل بیماري

 .Aegilops spچـاودار و برخـی علفهـاي     ،این بیماري قادر است عالوه بـر گنـدم، بـه جـو      

,Agropyron sp. ,Bromus sp.  وHordeum sp.  در سـالهاي اخیـر نـوعی از     ..نمایـد حمله

  .زرشک بعنوان میزبان واسط زنگ زرد معرفی گردیده است

  

  تحلیل خطر بیماري

دارد و تمام اندامهاي هوایی  ددر تمامی مناطقی که غالت رشد می کنند وجواًاین بیماري تقریب  

ر در مناطق مرتفـع  زنگ زرد در آب و هواي مالیم و خنک و بیشت. گیاه را مورد حمله قرار می دهد

دمـاي  صورت گرفته ولی بطور کلی در   0C 15-8 حرارتاسپور در درجه  تندش دنیا شیوع دارد و

گرم شدن بیشترهوا،رشد وتوسعه قارچ را محدود (قادر به جوانه زدن هستند  0C 23صفر و تا  باالي

هچه تـا مرحلـه بلـوغ    محدود بوده و گیاه از مرحله رشد گیانا زمان آلودگی. )وحتی متوقف می کند

آسیب پذیر است و در آلودگی هاي شدید باعث کاهش عملکرد می شود که خسارت ایجـاد شـده   

  .بصورت کاهش تعداد دانه در سنبله ، کاهش وزن هزاردانه  وکیفیت دانه دیده می شود

 گیـر  همـه  سال یکبار بصـورت  5-7هر این زنگ بسته به شرایط جوي و پیدایش نژادها عموماً  

حساس، استفاده نامناسـب از کودازتـه ، شـرایط     ارقام بروز نموده که شرایطی مانند کاشت )یدمیاپ(

اپیدمی را سرعت می بخشد و گاهی ممکن است خسارت  کاشتو تراکم ) ابرناکی هوا(مساعد جوي 

بر اساس تحقیقات انجـام شـده در کشـور، خسـارت ایـن       .درصد محصول برسد 50-90بیماري به 

 .  محصول در صورت عدم کنترل، برآورد شده است% 73بیماري تا 
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  )or Leaf rust  Brown rust  ( زنگ قهوه اي گندم   

                                                                                    

  

عامـل ایـن    .این زنگ در مناطق گرمتر کشور اهمیت دارد و در بعضی سالها طغیان می نماید  

  .می باشد  Puccinia triticina بیماري قارچ 

شـمالی و   مریکـاي این بیماري در آفریقاي شمالی ، آسیاي مرکزي و جنـوب شـرقی آسـیا، آ     

در استانهاي خوزستان، سـمنان، فـارس،   بیشترو در ایران  جنوبی بیشتر از سایر مناطق دیده می شود

 .کرمان، گلستان و هرمزگان مشاهده شده است

  

  عالئم بیماري

عالئم این بیماري به صورت ظهور جوشهاي بهاره حاوي یوردیوسپور به رنگ قهوه اي روشـن    

و یا گاهی خطوط کوتاه و جدا از هم در سطح بـرگ  ) نامنظم(و پراکنده  مدور بوده که بصورت نقاط

رویش در برگ و ساقه ممکن است ظاهر شود و در اواخر فصل می باشد و به ندرت بر روي غالف 

 پائیزه حاوي تلیوسپور به رنگ قهـوه اي تیـره ظـاهر   پوستولهاي محل تشکیل سورهاي بهاره بتدریج 

  .شودمی

  

    زیست شناسی

 سیدین آن روي گیاهانامی باشد مرحله ) اسیدین، یوردین(این قارچ داراي دو مرحله مختلف   

Isopyrum fumarioides  وThalictrum سپورهاي قارچ روي گندم تشـکیل  و یوردین و تلیو  

زمستانگذرانی بوسیله یوردیوسپور و میسلیوم می باشد و تکثیر قارچ در بهـار بـا تشـکیل    . می گردد

ست تـر  ویوردیوسپور صورت می گیرد و در مقایسه با قارچ عامل بیماري زنگ زرد گندم حرارت د

زي که ممکن است مسافتهاي طوالنی آلودگیهاي اولیه خفیف بوده و توسط یوردیوسپورهاي باد. است

سـترس بـوده،   را طی کرده باشند گسترش می یابد و در شرایط مساعد جوي که رطوبـت آزاد در د 

 .توسعه یابد بیماري می تواند سریعاً

 

  میزبانان

  ، Thalictrum  ،Isopyrumاز گونـه هـاي جـنس     میزبانهاي ثانویه این قـارچ عبارتنـد     

که مرحله اسیدین قارچ روي آنها انجـام مـی    (Anchusa)   آنچوزاو  (Anemonella) آنمونال 
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دیگـر   گنـدمیان و بسـیاري از   تریتیکالـه این بیماري همچنین می تواند عالوه بر گندم بر روي . شود

  .ایجاد شود

  

  تحلیل خطر بیماري

درجه حـرارت مناسـب بـراي    . ظاهر می شود ،این بیماري در هر جایی که غالت رشد کنند   

  .بوده و در شرایط مرطوب و گرم رشد و نمو قارچ بهتر صورت می گیرد 0C 20-15د قارچ رش

. روز تولیـد شـوند   10-14در شرایط مطلوب نسل هاي پیاپی یوردیوسـپورها مـی تواننـد هـر      

چنانچه گیاهان بالغ باشند یا هنگامی که شرایط محیطی مطلوب نباشد ممکن است توده سیاهرنگی از 

  .هر شودظا تلیوسپورها

نسبت به شرایط محیطی حساستر از زنگ سیاه می باشـد و تحـت شـرایط محلـی و      این زنگ  

کودهاي ازته بر آلودگی می شود و با دادن اکولوژیکی قرار گرفته و موجب پیدایش درجات مختلف 

  .شدت آلودگی آن افزوده می گردد

می شود و این خسـارت  در آلودگی هاي شدید کاهش معنی داري در عملکرد محصول ایجاد   

  .به صورت کاهش تعداد دانه هاي سنبله، وزن هزار دانه و کیفیت آن مالحظه می شود اًمخصوص

 25-40اگر برگ پرچم قبل از مرحله خمیري شدن دانه ها آلوده شود، خسارت حاصله حدود  

یـزان  درصد خواهد بود ولی در صورتی که آلودگی بین مرحله خمیري و سفت شدن دانـه باشـد، م  

  .تخمین زده  می شود% 10خسارت حدود 

  

  ) Stem rustor  Black rust(            ساقه زنگ یازنگ سیاه گندم 

  

در تمام منـاطقی   اًتوسط اسفندیاري گزارش شد و تقریب 1336بار در سال این بیماري اولین   

رت اقتصادي که این محصول کشت می شود وجود دارد و در ایران در حال حاضر در خصوص خسا

خورشیدي در برخی از منـاطق جنـوبی    40اگرچه این بیماري در اوایل دهه آن گزارش نشده است 

با توجه به بروز .  کشور اپیدمی شده و خسارات هنگفتی به محصول گندم آن مناطق وارد کرده است

کشورهاي  در چند سال اخیر در برخی از UG99آلودگی و توسعه نژاد جدیدي از زنگ سیاه به نام 

ی مقاوم در ارقـام مکزیکـی، لـزوم توجـه و مراقبـت ویـژه در       نآفریقایی و شکسته شدن کمپلکس ژ

  .است ضروريبیماري و مخرب عامل  نژاد جدیدجلوگیري از گسترش این 

  .می باشد ccinia graminisPu عامل این بیماري
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  عالئم بیماري

بهاره حاوي یوریدیوسپور و بـه شـکل    عالئم این بیماري بصورت ظهور پوستولها یا جوشهاي  

موازي بوده که گاهی بهم متصل شده و خطوط کشیده تري و تخم مرغی شکل کشیده  "خطوط نسبتا

نگ پوسـتولها قرمـز آجـري تـا قهـوه اي تیـره بـوده و روي        ر. ایجاد می نمایندبا محور طولی ساقه 

وم، گلومل و ریشکها مشـاهده مـی   غالف ساقه، خوشه، گل، اندامهاي مختلف گندم و جو مانند برگ 

  .شود

  

  زیست شناسی

بخصوص مناطقی (یوردیوسپورها فعالترین شکل اسپور در انتقال بیماري در فصل رویش گندم   

  .بوده و نقش انتقال بیماري را از سالی به سال دیگر دارا می باشد) که میزبان واسطه وجود ندارد

نگ ظاهر شده که جانشین جوشهاي بهاره شده برجسته تیره ر وطهاگهاي پاییزه بصورت خط  

را پاره کرده و به شکل گـرد سـیاه    وسافه و یا مخلوط با آن ظاهر می شوند که با فشار پوسته برگ

  .رنگی از شکافهاي نامنظم خارج می شوند

    بـوده کـه در بهـار    ) تلیوسـپور (زمستانگذرانی قارچ در نواحی سرد به شکل هاگهاي پـائیزه    

پیکنیوم را آلوده نمـوده و بـر روي آن تولیـد   ماهونیا ه و با تولید بازیدیوسپور بوته زرشک و جوانه زد

لذا در نواحی سرد که زمستانگذرانی بوسیله هاگهـاي  . اسیدي و اسیدیوسپور می نماید وپیکنیوسپورو

اهمیـت   براي انتقال بیماري از سالی به سـال دیگـر   ماهونیا هاي زرشک یا  بوته ،بهاره ممکن نیست

  .کنندپیدا می

در مناطقی که زمستان مالیم دارد قارچ بوسـیله هاگهـاي بهـاره روي باقیمانـده غـالت یـا         

  .هرز از سالی به سال دیگر انتقال پیدا می کندعلفهاي 

  

  میزبانان 

ایـن  . و گونه هاي جنس ماهونیا مـی باشـند   (Berberis) میزبانان ثانویه این قارچ زرشک   

  .آلودگی ایجاد نماید گندمیانمی تواند بر روي گندم، جو، تریتیکاله و بیشتر بیماري همچنین

  

  تحلیل خطر بیماري

درجـه حـرارت مناسـب بـراي جوانـه زدن      . گـرم را دوسـت دارد   "این زنگ هـواي نسـبتا    

  .مناسب است 0C 24-20و براي ادامه رشد و نمو قارچ حرارت  0C 20یوردیوسپورها 
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حل اولیه می تواند باعث خسارت شـدید ماننـد کـاهش پنجـه زنـی،      آلودگی گیاهان در مرا   

کاهش وزن و کیفیت دانه  و تولید دانه هاي چروکیده شده و در شرایط مطلوب افت کامل محصول 

  .می تواند اتفاق بیافتد

  

  

  

  مدیریت تلفیقی زنگهاي گندم

  

  مقاوم ، نیمه مقاوم و متحملارقام استفاده از  -1

تمـامی ارقـام و الینهـا     "مقاوم و نیمه مقاوم این نکته قابل ذکر است که تقریبـا  امارقدر مورد       

 "کـه در برابـر بیمـاري کـامال     رقمی. توسط تعدادي از نژادهاي پاتوژنها تا حدودي آلوده می شوند

داراي مقاومت عمـودي بـوده کـه ممکـن      "مصون بوده و هیچ بیماري روي آن ظاهر نشود احتماال

مت براحتی با پیدایش نژاد جدیدي از پاتوژن شکسته شود ولی رقمی کـه بـه مقـدار    است این مقاو

داراي مقاومـت افقـی    "کمی از بیماري آلوده شود بیماري روي آن خیلی پیشرفت نمی کند احتماال

کـه  ) مقاومت در برابر چند نژاد از پاتوژن به علت دارابودن چنـد ژن مقاومـت در آن رقـم   (است 

عـدم اطـالع از   . شکسته نمی شود براحتی ومت با پیدایش نژادهاي جدید از پاتوژناین مقا "معموال

مفهوم واقعی مقاومت و حساسیت باعث شده که با ارقام اصالح شده گندم بخوبی رفتار نشده و یـا  

مسـائلی از  سمپاشـیها  غیرضروري هستند و در این قبیـل   "توصیه شود که کامال سمپاشیهاییمدام 

ان اقتصادي، سطح زیان اقتصادي، میزان هزینه صرف شده، فایـده بدسـت آمـده و    قبیل آستانه زی

ارقام گندم آبی تیرگان،طالیی،سارنگ،خلیل واحسان .مسائل زیست محیطی در نظر گرفته نمی شوند

  باشدراو،ذهاب وساورزازارقام جدید مقاوم به زنگ زرد در کشور میپوارقام دیم 

  )مکان استفاده از مقادیر کمتر بذر در واحد سطححتی اال(تراکم مناسب بوته  -2    

  رعایت زمان کاشت مناسب -3    

  .به مقدار مناسب و فقط یک نوبت : سركاوره  استفاده از کود -4    

  .درکاهش حساسیت گیاهان کمک می کند: استفاده از کود پتاس  -5     

 مصرف بی رویـه مثالًه شود جلوگیري از هرگونه عاملی که باعث افزایش علفی شدن گیا -6     

ازته و آبیاري زیاد به جاي ساقه و خوشه باعث می شود که گیاه از پائین رشـد کـرده و در    هايکود

  . نتیجه تراکم سبزینه گیاه باعث افزایش بیماري می شود
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یک عامل مهم است و توصیه در مورد قطع آبیاري مورد تأکید  بموقع انجام آبیاري :نکته مهم   

آبیاري، بایـد   دور د چون گیاه نیاز مبرم به آب جهت سوخت و ساز مواد داشته و با رعایتنمی باش

آبیاري اولیه ادامه یابد در غیر اینصورت خسارت زنگ با خشکی توام شده و محصـولی عایـد نمـی    

  .شود

در یک منطقه از کشت یک رقم بذر جلوگیري شده و چند رقـم   :کشت بصورت موزائیکی  -7     

مشابه بوده ولی از نظر مقاومت تفاوت داشته باشند با هـم   گیاه شناسیا که داراي خصوصیات بذر ر

  .بکارند زیرا کشت هاي مخلوط در یک منطقه می تواند تا حدي از خسارت بیماري بکاهند

  

  .علفهاي هرز و باقیماندة گیاهان آلوده مدیریت – 8   

  مبارزة شیمیایی -9   

زه شیمیایی و باال بردن کارآئی آن الزم است سمپاشی ها بـه موقـع و   براي انجام دقیق مبار  

در زمان مناسب انجام شود و براي تعیین زمان مناسب سمپاشی دانسـتن اطالعـاتی کلـی در مـورد     

  .بیماري و شرایط جوي مساعد براي توسعه آن ضروري می باشد

ییـر یافتـه و بـراي    در طول دوره گسترش زنگ ممکن است شرایط جوي بطـور ناگهـانی تغ    

متوقف مـی شـود لـذا در     C°20اسپورزایی زنگ زرد در حرارت باالي. توسعه زنگ نامناسب باشد

 فعالیـت زنـگ   برسـد   C°20 روز بـاالي  شـبانه اواخر دوره رشد گندم موقعی که درجه حـرارت در 

ورت نامساعد شدن شرایط جوي را می توان از روي تلوتوسپورهاي زنگ که به صـ . متوقف می شود

  .خطوط سیاه رنگ ابتدا در پشت برگ و سپس روي برگ ظاهر می شوند تشخیص داد

  

  مشاهده زنگ و یادداشت برداري

آنها در مقابل زنگ زرد فقط در مرحله  واکنشیادداشت برداري از ارقام گندم از نقطه نظر   

  .یوردیوسپور یعنی همان جوشهاي زرد نارنجی صورت می گیرد

اري در مزرعه به منظور تعیین تیپ آلـودگی ارقـام مختلـف در مقابـل     انجام یادداشت برد  

  .زنگها می باشد

بـا اسـتفاده از   ) قطعه در چهـار گوشـه    4یک قطعه در وسط و ( قطعه  5در هر مزرعه در   

متر انتخاب و بوته ها از نظر آلودگی به زنگ مورد بررسی قرار می گیرنـد عالئـم اولیـۀ     1*1کادر 

پریده پراکنده و یا خطوط کوتاه می باشـد و   رحله بیشتر به صورت نقطه هاي رنگآلودگی در این م

  .در صورت وجود شرایط مساعد پوستولهاي زنگ دیده می شود
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صورت بروز پوسـتول شـدت    شمارش در این مرحله در بار اول تعداد بوته هاي آلوده و در  

  .بوته ها تعیین می گرددآلودگی 

روز یکبـار و   7از رفع سرماي زمستانی و شروع مجدد رشد هـر در مزارع انتخاب شده پس   

  :موارد زیر یادداشت برداري می گردد روز یکبار بازدید و  3-4 هر بعد از مشاهدة آلودگی

  زمان بروز اولین عالئم زنگ _الف   

قطعـه   5( در مزارع انتخاب شده در قطعه یک متر مربعی  _شدت آلودگی بوته ها  _ب   

بوته انتخاب و درصـد پوشـش برگهـا بوسـیله پوسـتول تعیـین و        50و بطور تصادفی در هر مزرعه 

قطعه بعنوان درصد شدت آلودگی مزرعـه   5میانگین درصد شدت آلودگی در ) میانگین گرفته شد 

  . می گردد منظور

  .در مورد زنگ زرد در مزرعه تیپ آلودگی بشرح زیر مشخص می گردد

  

  زنگ روي گیاه بدون هیچگونه پوستول:  )مصون(  

  VR )بروز لکه هاي کلروتیک یا نکروتیک روي برگ بدون ظهور جوش زنگ:  )بسیار مقاوم  

          R )ظهور لکه هاي رنگ پریده دنبال هم و یا همراه با لکه هاي نکـروزه ولـی گـاهی     ) :مقاوم

  همراه با جوشهاي زردرنگ

        MR )اري گاهی همراه با لکه هـاي نکـروزه و ظهـور    بروز لکه هاي کلروتیک نو:  )نیمه مقاوم

  جوشهاي ریز، کم و پراکنده زنگ

        MS )بروز لکه هاي نکروزه و کلروزه نواري همراه با ظهور جوش زنگ بمقدار  ) :نیمه حساس

  .معمولی ولی به اندازه متوسط

  S )در روي بــرگ کــه بصــورت خطــوط کشــیده ظهــور جوشــهاي فــراوان زنــگ  ) :حســاس

  .حاشیه و دور آنها را  لکه هاي کلروتیک احاطه می کندالًمعمو

  VS  )بصورت خطوط کـامالٌ کشـیده   فراوان زنگ) جوشهاي(ظهور پوستولهاي  ) :بسیار حساس 

  .در روي برگ بدون لکه هاي کلروتیک یا نکروتیک

ـ  "ضمنا    وان، براي تعیین میزان درصد آلودگی در هر یک از درجات و تیپهاي آلودگی فوق می ت

اگـر تیـپ    مـثالً . توجه به میزان پوشش زنگ در روي برگ و خوشۀ بوته ها آن را مشـخص نمـود  

% 5باشد و شدت آلودگی یا بعبارت دیگر میزان پوشش عالئم مزبور فقط حـدود   MRآلودگی گیاه 

  . نشان می دهیم 5MRکل سطح برگ باشد آن را بصورت 

 .ین روش عمل می شوددر مورد زنگ قهوه اي و سیاه گندم نیز به هم
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  روي برگ گندمpuccinia striiformis)زنگ نواري(تیپ هاي آلودگی زنگ زرد 

 
 

  روي برگ گندمpuccinia recondita)زنگ برگ(تیپ هاي آلودگی زنگ قهوه اي
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  روي ساقه گندم puccinia graminis)زنگ ساقه(تیپ هاي آلودگی زنگ سیاه 
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  هاي آلوده درصد بوته -ج  

  تهیه آمار هواشناسی -د

  حداقل، حداکثر و میانگین درجه حرارت روزانه -

  حداقل، حداکثر و میانگین رطوبت نسبی روزانه -

  میزان بارندگی، زمان بارندگی و مدت آن بطور روزانه -

  جهت باد و سرعت آن -

  ساعات ابري و آفتابی بودن -

  وجود شبنم در طول عصر تا صبح -

  زمان سمپاشی تعیین -

میانگین )  C°7می نیمم بیش (  C°15-13روز متوالی میانگین درجه حرارت 5در صورتیکه  

میلیمتر وجود داشته باشد احتمال  5روز بارندگی بیش از  2و حداقل % 70رطوبت نسبی هوا بیش از 

ده و به محـض  روز آینده وجود دارد لذا پیش بینی الزم براي مبارزه بعمل آم 3-5بروز آلودگی در 

 10و کمتـر از   اصـلی  درصد شدت آلودگی روي برگهاي پـرچم  5کمتر از ( مشاهده آلودگی زنگ 

  .سمپاشی انجام می شود) درصد روي برگهاي پائینی 

سمپاشـی  انجام  عالوه بر شرایط جوي مرحله رشد گندم نیز می تواند در لزوم انجام یا عدم  

  .تعیین کننده باشد

عد از مرحله خمیري شدن هر چند که شرایط جوي مسـاعد باشـد   سمپاشی در مراحل ب  

. خسارت ناشی از آلودگی زنگ در این مرحله کمتر از هزینه سمپاشی می باشـد  .قابل توصیه نیست

در ) کانونهـاي اولیـه آلـودگی    ( آلودگیهاي بهاره معموالً بصورت لکه اي در مزرعه ظاهر می شوند 

ن زمان احتمال گسترش سریع زنگ وجود دارد لذا مبارزه بـا  صورت شرایط مساعد ذکر شده در ای

  .می تواند در گسترش بعدي بیماري نقش مهمی داشته باشد )کانون کوبی(کانونهاي اولیه آلودگی

) ظهور ساقه تا سـه بـرگ زیرخوشـه    ( درصورت آلودگی بهاره در مراحل رشدي پائین تر   

و در صورت مشاهده شروع آلودگی روي بـرگ   الزم است مزارع سمپاشی شده بطور مرتب بازدید

  .پرچم و وجود شرایط مساعد سمپاشی دوم انجام شود

  :ده در مبارزه با زنگ عبارتند از شوثبت  قارچ کش هاي آزمایش 

  لیتر در هکتار/. EC46%          6) تریادیمنول+تبوکونازول+اسپیروکسامین(فالکن -1

  لیتر در هکتار/.SC28%       75) پروکونازولسی+آزوکسی استروبین(آمیستار اکسترا-2

  در هکتار لیتر/.Ec 33%             3)سیپروکونازول %  8+ پروپیکونازول % 25(    آرتئا-3
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  نیم لیتر در هکتار       SL  10% ( cyproconazole )                        آلتو -4

  یک لیتر در هکتار               Ew 25% (tebuconazole)فولیکور                       -5

  لیتر در هکتاریک                  EC   25%  ( propiconazol)               تیلت  -6

  نیم لیتر در هکتار                  Sc 12.5% (Flutriafol)ایمپکت                           -8

  

  سپتوریوز گندم  

  .دوگونه مهم می باشد سپتوریوز بر روي گندم دارايقارچ عامل   

1-Zymoseptoria triticiبرگیسوختگی (گندم  ز برگعامل سپتوریو(  

Stagonospora  nodorum عامل سپتوریوز سنبله گندم 2 -  

در بعضی از . بیماري سپتوریوز برگی در اکثر مناطقی که گندم تولید می شود دیده شده است  

دید بوده و ممکن است سبب از بین رفتن کامل مناطق مانند شمال آفریقا و جنوب برزیل خسارت ش

مـی     نیز بیشتر از سایر نـواحی دیـده  ) نواحی غربی و شمال غربی اوهایو(محصول شود و در اوهایو 

است و در کشورهاي اروپایی، کانادا و آمریکـا اهمیـت خاصـی     بریتانیاشود، یکی از بیماریهاي اصلی 

  .دارد

فارس، گلستان، اردبیل، مازندران، خوزستان و ایـالم بیشـتر    این بیماري در ایران در استانهاي  

  .می شود مشاهده

سپتوریوز خوشه نیز داراي انتشار جهانی است و از بیماریهاي مهم قاره آمریکا است که بعد از   

ایالتهاي جنوب شرقی آمریکـا،  (زنگ قهوه اي در مرحله دوم قرار دارد و در مناطق گرم و مرطوب، 

بـا گسـترش   (و خوزسـتان  اسـتان گلسـتان    ازاین بیماري در ایران . خسارت می زند) لاروپا و برزی

  .شده استگزارش )محدود

  

  عالئم بیماري

این بیماري ابتدا به صورت لکه هاي رنگپریده روي برگها ظاهر می شود که بتدریج بصورت   

لکـه هـا   . شـوند د میلکه هاي کوچک نامنظم قهوه اي مایل به قرمز درآمده و توسط رگبرگها محدو

لکـه هـا بصـورت طـولی     . پس از پیشرفت تدریجی از مرکز تغییر رنگ داده و خاکستري می شوند

توسعه پیدا نموده و در نهایت تمام سطح برگ را فرا می گیرند و باعـث زردي و خشـکیدگی بـرگ    

رچ می باشد و لکه ها نقاط سیاه رنگ کوچکی ظاهر شده که پیکنید قاپس از مدتی بر روي .شوندمی
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گیاه در مرحله رسیدن کمتر مـورد  . اطالق شده استنیزبه همین دلیل به آن سوختگی خالدار برگ 

  .گیردحمله قرار می

  

  )سپتوریوز خوشه(بیماري سوختگی گلوم 

  عالئم بیماري

عالئم اولیه این بیماري به صورت لکه هاي بیضی شکل به رنگ زرد تـا قهـوه اي سـوخته بـا       

 Z. tritici از این بیمـاري کمتـر    عامل ایجاد شده توسط يرنگ ظاهر می شود لکه ها حاشیه تیره

در محل لکه هاي مرده به رنـگ خاکسـتري    بافت گیاه. می باشد و توسط رگبرگها محدود می شود

به رنگ قهوه اي روشن به صورت ) پیکینیدها(روشن درآمده و پس از مدتی اندامهاي باردهی قارچ 

در ایـن  . اسـت   Z. tritici د که برجستگی آنها کمتـر از پیکینیـد  نکنده ظاهر می شودسته هاي پرا

  .بیماري گلومها، گره ها و لماها آلوده شده و آلودگی به طرف پائین پیشروي می کند

  

  زیست شناسی

 زادمایه کاه و بذر گندم منبع. خیلی مشابه هستند  S. nodorum  و Z.tritici  دوره زندگی  

کـرده و  ) پیکنیوسـپور (کاه و کلش باقیمانده گندم تولید کنیدي . اولیه محسوب می شوند )اینوکلوم(

. را براي چندین سال حفـظ کننـد   Z. tritici و به طور احتمالی   S. nodorum. بذرها نیز قادرند

. آسکوسپورها اغلب بوسیله باد به مسافتهاي زیاد منتقل شده و اینوکلوم اولیه را پراکنـده مـی کننـد   

  .سلیوم در بقایا نیز عامل آلوده کنندگی استیم

ساعت مرطـوب  48تیحداقل بایس تحت شرایط گلخانهقارچ عامل بیماري براي ایجاد آلودگی   

  .روز بعد از آلودگیهاي اولیه اسپورهاي جدید تولید می گردند 10-20 نگهداشته شود و

شه عه بیماري در برگهاي باالتر و خوتر رخ داده و توس آلودگیهاي اولیه بر روي برگهاي پائین  

 .در شرایط مساعد مشاهده می شود

 

  

 میزبانان قارچ عامل بیماري

     بیماریهاي گندم محسوب می شوند ولی سـایر غـالت نیـز تاحـدي بـه ایـن        "این بیماري ها عمدتا

غالب به مناطق معتدل کشت گندم که سرما و رطوبت شرایط بیماري . بیماري ها حساس می باشند

  .محدود  می شود ،آن است
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  تحلیل خطر بیماري

 S. nodorum زنده باقی مـی ماننـد و در گونـه     c   ْ10-2  تپیکنیوسپورها  ماهها در درجا  

  .حرارت باالتر را نیز تحمل می کنند

  حرارت مناسـب بـراي جوانـه زدن آسکوسـپورها    . روز می باشد 14-21دوره کمون بیماري  

  حـرارت مناسـب بـراي ایجـاد لکـه      . اسـت  c    ْ35-5 و محـدوده آن   c    ْ25-15 و ایجاد آلودگی  

  .است S. nodorum  ، c    ْ27-20 و در   Z. tritici  c   ْ25-15 در

توسـعه لکـه هـا و     رطوبت و هواي بادي مناسب اپیدمی بوده و پریود خشکی مانع آلودگی ،  

د در اواسط تـا اواخـر بهـار وجـود داشـته باشـد       ی که رطوبت و بایدر سالها. می گرددپیکنید تولید 

بیشترین خسـارت محصـول در زمـان آلـودگی     . درصد محصول برسد 20-30خسارت می تواند به 

اگر آلودگی برگهاي فوق قبل از مرحله خمیـري  . برگ پرچم و دو برگ زیرین آن صورت می گیرد

  .شدن باشد دانه ها سبک و چروکیده می شوند

. سکوسپورها زیاد می شوندآوز برگی بذرزاد نبوده و توسط بقایاي گیاهی وقارچ عامل سپتوری  

قارچ عامل سپتوریوزخوشه بذرزاد می باشد و بذر و بقایاي گیاهی آلوده توام با بارنـدگی و رطوبـت   

در آلودگیهاي شـدید سـپتوریوز خوشـه باعـث     . می باشد اباال در اپیدمی بیماري نقش مهمی را دار

میـزان خسـارت   . و تعداد دانه و همچنین کـاهش وزن هـزار دانـه مـی گـردد      کاهش تعداد خوشه

  .نیز گزارش شده استبرروي ارقام حساس % 20-25سپتوریوز برگی تا حدود 

  

 مدیریت تلفیقی کنترل سپتوریوز برگی گندم

  مرواریدومانند چمران استفاده از ارقام متحمل  -

 با گیاهان غیر گندمیان ساله 2-3رعایت تناوب  -

 )یکسال(یش آ -

 بقایاي محصول مدیریت -

 خودداري از کشت ارقام زودرس -

 استفاده از بذر سالم و عاري از آلودگی -

و پرهیـز از مصـرف زیـاد کودهـاي شـیمیایی       تاحـد امکـان   افزایش فاصله خطوط کاشـت  -

 بخصوص ازته 

د که در نواحی سردتر تاخیر در رشد گیاهچه اي در پائیز، توسعه گیاه را در تابستان می کاه -

  .در طی روزهاي گرم کاهش می دهد S. tritici در نتیجه شرایط را براي توسعه 
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  مبارزه شیمیایی 

بنابه اطالعات موجود در منابع داخلی و خارجی استفاده از قارچ کشهایی که در کنترل زنگها   

 درزه زمـان مبـار  .مورد استفاده قرار می گیرند، تا حدود زیادي روي این بیماري نیز موثر اسـت 

باشـدو  )در برگ پـرچم  بیماريبه محض ظهور (ماري در آستانه خسارت اقتصاديیب که یصورت

 دمـاي  با توام ومکرریاتشکیل طوالنی مدت شبنم درسطح برگها ر بارندگهايیطی نظیمح طیشرا

  .ه می گرددیشد توصفراهم بادرجه سانتی گراد 20-15

، آلتـو، فولیکـور و   تیلـت  قـارچ کشـهاي  آزمایشات انجام شده عـالوه بـر    مبنايهمچنین بر  

  .ایمپکت، سموم  زیر نیز علیه سپتوریوز توصیه شده است

  .لیتر در هکتار 1میزان  SC 37.5)% آلرت( % 25کاربندازیم   + % 5/12زول الفلوزیسم   

  لیتر در هکتار 4/0میزان   EC 33%) ائآرت(سیپرونازول +  % 25سیپروکونازول   

  

  بیماري سپتوریاي سنبله گندم مدیریت تلفیقی کنترل

  جلوگیري از انتقال کلیه بذور و کاه و کلش گندم مزارع آلوده به سایر مناطق -1

 بویژه درسیستم هاي کشاورزي حفاظتی بقایاي گیاهی پس از برداشت گندم مدیریت -2

در مزارعی که پائیز و زمستان به حالت آیش نگاه داشته می شوند پـس از برداشـت گنـدم     –الف 

 اًاولیه مزارع را شخم زده و در بهار نیز پس از سبز شدن علفهاي هـرز مجـدد   اینوکلوم ي کاهشبرا

  ).براي مزارع با سابقه آلودگی شدیدفقط (شخم عمیق یا نیمه عمیق زده شود

به منظور از بین بردن بقایـاي  ) کشت متوالی گندم(در مزارعی که کشت پائیزه انجام می شود  –ب 

براي مزارع فقط (شخم عمیق یا نیمه عمیق انجام شودس از برداشت گندم عملیات گیاهی بالفاصله پ

  .).با سابقه آلودگی شدید

یرمیزبان مانند پنبه، سیب زمینی و سایر گیاهانی که بصـورت ردیفـی   غرعایت تناوب با گیاهان  -3

  .کشت می گردند

  .صورت پذیرد مصرف کودشیمیایی بر اساس توصیه آزمایشگاه خاك و آب در منطقه -4

به نسبت یک در هـزار  ) دیویدند(ضدعفونی کلیه بذور قبل از کاشت با قارچ کش دیفنوکونازول  -5

در هزار نیز می توان  2در مناطقی که بیماري سیاهک پنهان پاکوتاه در مزارع وجود دارد تا نسبت (

 .)کرداستفاده 

  

  



٢٠ 
 

  گندم و جو پودري یا سطحیسفیدك 

  

بشـمار مـی رود    دنیاسطحی یکی از مهمترین بیماریهاي غالت دریاپودري  بیماري سفیدك  

  .می باشد  f.sp tritici  Blumeria graminisقارچعامل این بیماري 

بیماري سفیدك سطحی در نواحی مرطوب و نیمه خشک جهان انتشار گسترده تـري دارد و    

  .سایر مناطق دیده می شوددر ایران در استانهاي اردبیل، فارس، گلستان و مازندران بیشتر از 

  

  عالئم بیماري

قارچ عامل بیماري اندامهاي رویشی خود را در سطح برگ بصورت پوششی سفیدرنگ ظاهر   

غیرجنسی قارچ یعنی کنیدیهاي زنجیري این پوشش حالت پودري پیـدا مـی    فرمنموده و با تشکیل 

در مـتن   کلیستوتسـیوم بنـام   جنسی قارچ به صورت نقاط سیاه رنگ فرمبا تکامل رشد رویشی . کند

سطحی است و عامل بیماري در سطح قسمت هاي عالئم بیماري کامالً. پوشش قارچی بوجود می آید

آلوده گیاه مستقر می گردد و تمام قسمتهاي هوایی گیاه را آلوده نموده ولی بیشـتر در سـطح بـاالیی    

  .برگهاي پائینی بوته ها دیده می شود

  

  زیست شناسی

روي کاه و کلش و در شرایط آب و هوایی  کلیستوتسیومي زمستان را به صورت عامل بیمار  

می  آسکوسپورها و کنیدیهایی که به وسیله باد پراکنده. مالیم به فرم میسلیوم و کنیدي طی می کند

بوته هاي گندم خودرو که بر اثر ریزش کمبـاین در  . اولیه هستند) وکلومنای(شوند مایه آلوده کننده 

 اقی می مانند میزبانهایی هستند که عامل بیماري را از تابستان براي زراعت زمسـتانه حفـظ  مزارع ب

  .می کنند

  

  میزبانان

. این قارچ نسبت به میزبان ویژگی خاصی داشته و اسپورها بسیار اختصاصی عمل مـی کننـد    

اي هـرز گرامینـه   علفه. علفهاي هرز گرامینه از نظر انتشار بیماري نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند

می توانند بعنوان میزبـان   .Lolium sp  چچمو  .Phalaris sp فاالریس  .Aegilops spشامل 

  .ثانویه در ایجاد آلودگی نقش داشته باشند
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  تحلیل خطر بیماري

بهترین . کنیدیها به تعداد زیاد تشکیل شده از لحاظ اپیدمی بیماري بیشترین اهمیت را دارند  

. به نحو بارزي کند مـی شـود   C ْ  25است و در دماهاي باالتر از  C ْ  22-15قارچ دما براي رشد 

ایـن  . نیز به گسترش بیماري در دماي مناسـب کمـک مـی کنـد     )درصد 75-100(هواي مرطوب 

ي باعث کاهش فتوسنتز و افزایش تنفس گیاه شده و تعداد سنبله در واحد سطح ، تعـداد دانـه   ربیما

  .انه را تحت تاثیر قرار می دهددر سنبله و اندازه د

سفیدك سطحی در همه مناطق سرد، مرطوب و نیمـه خشـک کـه غـالت در ایـن منـاطق         

  .دهدکنند رخ میرشدمی

این بیماري در صورتی که در مراحل اولیه چرخه زندگی گیـاه رخ دهـد و شـرایط مطلـوب       

از رسیدن گیاه به مرحله خوشه به خسارات عمده اي قبل می تواند براي گسترش بیماري ادامه یابد 

  .دهی بیانجامد

  

  مدیریت تلفیقی کنترل سفیدك سطحی

  استفاده از ارقام مقاوم یا متحمل -

 سابقه آلودگی بادر اراضی  "رعایت تناوب زراعی خصوصا  -

 بقایاي گیاهی مدیریت  -

 شخم عمیق و مدفون کردن بقایاي گیاهی -

 کم مناسب جهت تهویه بیشتر در مزرعهرعایت اصول به زراعی از جمله کشت ردیفی و ترا -

 .مصرف متعادل کود ازته   -

 تنظیم دور آبیاري به منظور جلوگیري از افزایش رطوبت در مزرعه -

درصد سطح برگ به وسیله  5-10 کانونهاي آلودگیبراي انجام مبارزه شیمیایی در صورتی که در -

. قدام به سمپاشی مزارع آلوده نمـود لکه ها یا پوشش سفید حاصل از کلنی قارچ پوشیده شدند باید ا

مزارع آلوده سمپاشی شده بایـد  . این سمپاشی به منظور جلوگیري از گسترش بیماري انجام می شود

به طور مرتب مورد بازدید قرار گرفته و در صـورت مشـاهده گسـترش مجـدد بیمـاري، سمپاشـی       

کاربنـدازیم  +لوتریـافول هـاي ف  قـارچکش  ضروري است (Booting) م سنبله ردیگري در مرحله تو

لیتر  1  به مقدار EW25% )فولیکور(تبوکونازول لیتر در هکتار و  25/1به میزان  SC) آر-ایمپکت(

 .شوند در هکتار  علیه این بیماري توصیه می
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  بیماري فوزاریومی سنبله گندم

هـم  شناخته شده است عوامل منیزبالیت خوشه و   (Scab)این بیماري تحت نامهاي جرب   

مـی باشـند کـه اولـی      F. culmorum و  Fusarium graminearum قارچهـاي  این بیماري

  .در مناطق معتدل تا خنک پراکندگی دارندبیشترمناطق گرم و معتدل و گونه دوم  بیشتردر

زمسـتان معتـدل و تابسـتان گـرم و      این بیماري در نواحی گرم و مرطـوب و منـاطقی کـه       

از جمله نواحی آلوده به این بیماري را می توان نیمـه غربـی آمریکـا،     ،می شود  مرطوب دارند دیده

در بیشـتر در ایران این بیمـاري  . کانادا، آمریکا، آرژانتین، چین، جنوب برزیل و اروپاي غربی نام برد

  .مشاهده می شودوشمال خوزستان اردبیل  ،استانهاي گلستان، مازندران 

  

  زیست شناسی

بـذور   زیر پوسـته س روي بقایـاي گیـاهی یـا   یتیا تشـکیل پـر   وماین قارچ به صورت میسلی  

آلودگی میزبان با نفوذ مستقیم قارچ به بافت ریشه یا طوقـه  . ضدعفونی نشده زمستانگذرانی می کند

وازي و هـ لچه ها که منجر به بیماري می گردد توسـط کنیـدیهاي   بآلودگیهاي سن. صورت می گیرد

  .اتفاق می افتد.گی طی مرحله گلدهیآسکوسپورها در شرایط رطوبت و بارند

  

  میزبان ها

  :میزبانهاي قارچ عامل بیماري عبارتنداز   

  ، تریتیکالهدورومگندم  ، (.Triticum sp)گندم   :میزبانهاي اولیه 

  .Hordeum sp. ، Secale cerealeجو  :میزبانهاي ثانویه 

  

  تحلیل خطر بیماري

ت اختیاري در خاك به سر مـی برنـد و داراي   اغلب گونه هاي فوزاریوم به صورت ساپروفی  

دانه ها در سنبلچه هاي آلوده چروکیده شده و قوه نامیه خـود را از  . قدرت بیماریزایی باالیی هستند

در اثر بروز این بیماري عالوه بر کاهش میزان محصول، کیفیت دانه هـاي حاصـله   . دست می دهند

ه این ترتیب است که درصد قوه نامیه بـذور کـاهش   خسارت کیفی دانه هاي آلوده ب. پائین می آید

این بیماري روي خاصیت نانوایی گنـدم  . پیدا نموده و باعث کاهش قدرت جوانه زنی آنها  می گردد

می گذارد و عالوه بـر ایجـاد طعـم نامناسـب در آرد حاصـله بـه علـت ترشـحات قـارچی            نیز اثر
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در صـورت آلـودگی    Nivalenol و  Deoxynivalenol ،    Zearalenon هاينمایکوتوکسـی 

نظر بهداشـتی   می باشد لذا قارچ عامل بیماري از    شدید، گندمهاي حاصله براي انسان و دام سمی

  .می باشد نیز حائز اهمیت

این قـارچ در منـاطق معتـدل     می باشد C ْ25-15براي فعالیت قارچ مناسب درجه حرارت  

درصـد در طـول دوره گلـدهی و     75طوبت نسبی بـاالي  وجود شبنم ، بارندگی و ر. فعالیت می کند

  .موجب تسریع در آلودگی خوشه خواهد شد C  ْ25حرارت اپتیمم 

 وعلفهاي هرز گرامینه، بقایاي گیاهی پس از برداشت بذر و خاك از جمله منابع آلودگی و د  

  .گیاه ذرت و برنج از میزبانهاي مهم قارچ می باشند

ه را در برابر آلودگی بذرزاد حفظ کنند ولی قـادر بـه کنتـرل    قارچ کشها ممکن است گیاهچ  

  .موجود در خاك نیستندزادمایه 

  

  گندمبیماري فوزاریومی سنبله مدیریت تلفیقی 

خودداري از کشت ارقام حساس در مناطقی که شرایط مساعد آب و هوایی فعالیـت قـارچ    -1    

  .عامل بیماري در طول دوره گلدهی و تکامل خوشه دارند

عدم کشت گندم در تناوب با ذرت و  "رعایت تناوب زراعی با گیاهان غیرگرامینه خصوصا  -2     

  .برنج

باتوجه به اینکه بذور آلوده از منابع اصلی انتشار بیماري می باشند ضدعفونی بذور بـا سـموم    -3    

 .می شود  یهدر بذر گندم توص زیر پوسته ايسیستمیک تماسی با توجه به انتقال آلودگی بطور 

بوجاري کامل بذر و حذف دانه هاي الغر و چروکیده که احتمال انتقال عامل بیماري بوسیله  -4

 .آنها می رود

 کنترل علفهاي هرز گرامینه در مزارع گندم -5

 .رعایت اصول به زراعی جهت تهویه و تابش نور بیشتر به داخل مزرعه  -6

شده در مرحله  ثبت وم قارچ کشبر حسب ضرورت و بر اساس پیش آگاهی استفاده از سم  -7

 .گلدهی در جلوگیري از کاهش محصول و افزایش منابع آلودگی موثر می باشد

    مبارزه تلفیقی امکان پذیر کنترل مطلوب این بیماري با مجموعه اي از روشهاي فوق در قالب  -8

 .داشتمی باشد و هریک از طرق ذکر شده به تنهایی در کنترل بیماري تاثیر قطعی نخواهد 

به منظور جلوگیري از اشاعه بیماري ضروریست از هرگونه جابجایی بذور و کاه و کلش  - 10     

 .به سایر مناطق خودداري بعمل آیدآلوده 
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توسـط مسـئولین    بـاآلودگی شـدید   با توجه به اهمیت موضوع الزم است محصول مزارع  -11

 .یندذیربط جداگانه خریداري و تصمیماتی در این مورد اتخاذ نما

 سموم قارچ کش ثبت وتوصیه شده علیه این بیماري

درصد به همراه  70رطوبت باالي (سموم قارچ کش ثبت و توصیه شده علیه بیماري درزمان موثر

در صورت وجود عامل بیماري در مرحله گلدهی گندم به ترتیب )درجه سانتیگراد15-25دماي 

  :اولویت  عبارتند از

به ) گرم در لیتر 43تریادیمنول +  167تبوکونازول +  250 اسپیروکسامین( EC 460فالکن  -1

  لیتر در هکتار 8/0تا  7/0میزان 

لیتر در  5/0به میزان  EC 42%) درصد سیپروکونازول 16+ درصد کاربندازیم 30(آلتوکمبی  -2

 هکتار

لیتر در  5/0به میزان  EC 41.8%)تیوفانات متیل+ اپوکسی کونازول )(Rex duo(رکس دوو -3

 هکتار

 لیتر در هکتار)1(به میران یک )پروپیکونازول(EC25%یلت ت -4

  

  پوسیدگی هاي ریشه وطوقه گندم

  :این بیماري ها شامل دو گروه عمده هستند 

  )پوسیدگی زمین خشک(پوسیدگی ریشه و طوقه گندم  –الف 

  Dry land Root  Rot   
(footrot) (Common Root and Crown Rot of wheat)                                    

سیکل این بیماري ها در خاك اتفاق می افتد و قارچ خاکزاد محسوب می شوند اگرچه بـر روي  

  .بقایاي گیاهی نیز دوام پیدا می کنند

  :عوامل ایجاد کننده بیماري پوسیدگی ریشه و طوقه گندم 

                    Fusarium (F. pseudograminearum)  پوسیدگی فوزاریومی -1

F. colmorum                                                                          
1- Drechslera             D. specifera                                        2-   پوسیدگی

Bipolaris   B. sorokiniana                                                

 زوکتونیاییریپوسیدگی  - 2

                                                                 Rhizoctonia  R. cerealis  
                                                                                        R.solani  

  .در این نوع پوسیدگی کمبود روي باعث افزایش بیماري می شود
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                                                        Pythium  سیدگی پی تیومیپو - 3

                                        Pseudocercosporella  لکه چشمی گندم - 4

    

                                                            P. herpotrichoides 

  گندم  پاخوره -ب 

          Gaeumannomyces        G. graminis  
  

  پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طوقه گندم

  

شناخته شده است  )White head (این بیماري تحت نامهاي پوسیدگی ریشه، خوشه سفید  

  .می باشد .Fusarium  sppعامل این بیماري 

در ایـران در  این بیماري در چین، جنوب برزیل، آرژانتین و اروپاي غربـی مشـاهده شـده و      

استانهاي اردبیل ، اصفهان ، مرکزي ، همدان ، تهران ، چهارمحال و بختیاري، کهگیلویه و بویراحمـد ،  

  .جیرفت و لرستان مشاهده می شود

در محل طوقه و قسمتهاي پایه ساقه گیاهان بیمار پوسیدگی خشک به رنگ قهوه اي تیره تا   

از خاك بیرون بکشند از محل طوقـه براحتـی جـدا مـی     سیاه مشاهده می شود که اگر گیاه بیمار را 

سفیدشدن خوشه ها قبل از رسیدن گیاه ممکن است به علت پوسیدگی طوقه توسط گونه هاي . شود

  .سبزرنگ هستند قابل تمایز می باشندکه  فوزاریوم بوده که براحتی از سنبلچه هاي سالم 

، مرگ گیاهچه و تغییر رنگ بافت پاي ساقه و عالئم این بیماري که همراه با پوسیدگی طوقه و ریشه

 Gaeumannomyces graminis var.triticiمانندگره نمایان می شود اغلب با قارچهایی 

  Pythium spp.  شناسایی قطعی عامل بیماري در مزرعه مشکل می باشد. همراه می باشد.  

  

  زیست شناسی 

. وجود در بقایاي گیاهی آلوده می شوندبافت هاي ریشه یا طوقه توسط کنیدیها یامیسلیوم م  

قرار دارند به آلودگی و گسـترش   آبی گرما و خاکهاي خشک هنگامی که گیاهان در شرایط استرس

  .می کند بیماري کمک 

  میزبانان 
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این بیماري همه غالت دانه ریز مهم را که در مناطق معتدل دنیا رشد می کنند تحت تأثیر   

امینه و دو گیاه زراعی ذرت و برنج از میزبانهاي مهـم ایـن قـارچ مـی     قرار می دهد علفهاي هرز گر

  .باشند

  

  

  تحلیل خطر بیماري 

قارچ عامل این بیماري باعث کاهش تعداد جوانه ها ، اندازه خوشه و وزن هزار دانه می شود   

 قارچ کشها ممکن است گیاهچه را در برابر آلودگیهاي بـذرزاد حفـظ کننـد ولـی قـادر بـه کنتـرل       

بقایاي گیاهی پس از برداشت بذر و خاك از جمله منابع . موجود در خاك نیستند )اینوکلوم(ادمایهز

  .آلودگی این قارچ به حساب می آیند

  

  پوسیدگی فوزاریومی ریشه و طوقه گندممدیریت تلفیقی 

  خودداري از کشت ارقام حساس -1

  ت گندم در تناوب با ذرت و برنجرعایت تناوب زراعی با گیاهان غیر گرامینه خصوصاً عدم کش -2

با توجه به اینکه بذور آلوده از منابع اصلی انتشار بیماري می باشند، ضـدعفونی بـذور بـا سـموم      -3

  .در بذر گندم توصیه می شود زیر پوسته ايسیستمیک با توجه به انتقال آلودگی 

  .پس از برداشت مدیریت بقایاي گیاهی آلوده-4

  ف دانه هاي الغر و چروکیده که احتمال انتقال عامل بیماري بوسیله آنها بوجاري کامل بذر و حذ-5

  .می رود

  کنترل علفهاي هرز گرامینه در مزارع گندم -6

  رعایت اصول به زراعی جهت تهویه و تابش نور بیشتر به داخل مزرعه -7

  .سایر مناطقآلوده به و کاه و کلش  خودداري از جابجایی بذور -8

  

  غالت اخورهپ بیماري

  

بیماري پاخوره پوسیدگی ریشه و ساقه غالت است که در گندمهاي پائیزه بیشتر از   

  سارت می زند عامل این بیماري قارچ خ مزارع آبی  در بهاره و گندمهاي 

tritici Gaeumannomyces graminis var.      
  .می باشد 
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            ل و خــاك ســرد پراکنـدگی عامــل بیمــاري در سرتاســردنیا در منــاطقی کــه هــواي معتــد   

) c  ْ20-12 (     داشته وجود دارد این شرایط در پاسیفیک واقع در شمال غربـی آمریکـا بـوده ولـی در

گندم زمستانه یکی از میزبانهاي اصـلی پـاتوژن بـوده و    . سایر قسمت هاي آمریکا نیز دیده می شود

این بیماري در ایران در  .می کند عامل این بیماري در هر منطقه که گندم زمستانه کاشته شود، رشد

بختیـاري بیشـتر از    چهارمحال کرمانشاه،آذربایجان غربی، اردبیل، گلستان، مرکزي، فارس، استانهاي

  .سایر مناطق دیده می شود

  

  

  عالئم بیماري

و کاهش رشد ) سفیدشدن خوشه( زودرسیعالئم این بیماري در زمان ظهور خوشه شامل    

چه بوته هاي آلوده نسبت به بوته هاي سالم اطراف به طور محسوسـی کـم   تعداد پن. ظاهر می شود

وزن هزار دانه بـه  . خوشه بوته هاي آلوده پوك و یا حاوي دانه هاي الغر و چروکیده است. می شود

بوته هاي گندم آلوده به راحتی از خاك خارج شده و در بررسی ریشه ها در . شدت کاهش می یابد

. شدگی تا چند سانتی متري باالي سطح خاك روي ساقه قابل رویـت اسـت  محل طوقه عالئم سیاه 

وجود پالکتهاي سیاه رنگ براق قارچ در پاي ساقه بوته هاي گندم آلـوده بـه بیمـاري بـه ویـژه در      

شرایط رطوبت باال ظاهري دودي و سیاه براق به آن می دهد که از مشخصـات مخصـوص بیمـاري    

بررسـی  بـا  . رداشتن غالف پائین ترین برگ بوته به خوبی قابل مشاهده استاین نشانه ها با ب. است

سیاه تا قهوه اي رنگ در زیر میکروسـکوپ دیـده مـی شـود و     لکه هاي دقیق ریشه بوته هاي آلوده 

 يبـرگ و روي ریشـه و پـا   یومی در سطح داخلی غالف پائین تـرین  لسیتوده هاي شبکه م همچنین 

مشخصه بیماري پاخوره کاهش ریشه، ضخیم شدن ریشـه و سـیاه شـدن    از عالئم . ساقه وجود دارد

ریشه می باشد و ذرات خاك به ریشه ها چسبیده و حالت ضخامتی به ریشه می دهد ولی در سـایر  

  .عوامل پوسیدگی ریشه و طوقه این حالت چسبیدن خاك به ریشه دیده نمی شود

  

  زیست شناسی 

ریتس بر روي بقایاي گیاهی زمستانگذرانی می کند این قارچ به صورت میسلیوم یا تشکیل پ  

میزان تـراکم  . صورت می گیرد میسلیوم قارچ به بافت ریشه یا طوقه مستقیمآلودگی میزبان با نفوذ 

. قارچ در خاك تحت تأثیر شرایط محیطی خاك و آنتاگونیستهاي موجود در خاك می باشد زادمایه
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عموالً در اوایل بهار به طوقه و قسمتهاي پائینی ساقه سرایت آلودگی ریشه در پائیز اتفاق می افتد و م

  .می کند

  

  میزبانان قارچ عامل بیماري

  :میزبانهاي قارچ عامل بیماري عبارتند از   

  ، گندم دوروم و تریتیکاله ( Triticum aestivum)گندم :  میزبانهاي اولیه 

     Secale  cereale ,  Hordeum    vulgarisجو : میزبانهاي ثانویه 

  Elymus , Holcus  , Festuca , Bromus spp ,              یــــجودم موش:علفهاي هرز 

  Agropyron sppبیدگیاه 

  تحلیل خطر بیماري

این قارچ . می باشد C°20-10 مناسب ترین درجه حرارت براي فعالیت قارچ عامل بیماري  

عالیت قارچ عامل بیماري در مزارع تک کشتی ف. بیشتر در مناطق معتدل و سردسیر فعالیت می کند

        آلودگی می تواند در تمامی دوره رشد گیاه رخ دهد ولی دماهاي پـائین خـاك  . بیشتر دیده می شود

) C ْْ18-12  (  خاکهاي قلیایی و خاکهاي داراي کمبود مواد غذایی به توسعه آلودگی و رشد قـارچ ،

  .اري را افزایش می دهدتوسعه بیم نیتراتکمک می کند همچنین 

اگر آلودگی در اواخر چرخه زندگی گیاه رخ دهد خسارت کمتر است چرا که معموالً بیماري   

درصد برآورد شده است و در بعضی مواقـع   3 -5/12میزان خسارت . ریشه ها محدود می شود به

  .می شود نیز دیده% 40تا 

  مدیریت تلفیقی بیماري پاخوره غالت

و جو بـراي  ) معمولی، دوروم ( ت زراعی غیرحساس و عدم کشت گندم تناوب محصوال -1  

از % 50سال در مزارعی که آلودگی به بیماري پاخوره کم باشد در مزارع با آلـودگی بیشـتر از    3-2

  .سال خودداري گردد 5کشت انواع گندم و جو به مدت 

د نـدارد بـا توجـه بـه     در مناطقی که امکان اجراي تناوب با گیاهان غیرحساس وجو:توضیح  

  .شش ردیفه کشت گردده و کوتاه بودن طول دوره رویش جو مقاومت بیشتر جو به بیماري پاخور

از بین بردن بقایاي گیاهی و شخم عمیـق بالفاصـله پـس از برداشـت و از بـین بـردن        -2  

  ).فقط در مزارع با آلودگی شدید(گندمهاي خودرو 

سابقه آلودگی باال بـا توجـه بـه شـرایط آب و     با طقتأخیر در زمان کاشت گندم در منا -3  

  .هوایی منطقه و نظر کارشناسان زراعت
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بـا نظـر کارشناسـان و    ( و مصـرف کـودمیکرو    (N.P.K)استفاده متعادل از کودماکرو  -4  

  .متخصصین تغذیه گیاهی مؤسسه تحقیقات خاك و آب

 ادر واحـد سـطح زیـر    تهیه بستر مناسب کاشت و خودداري از مصرف بیش از حد بذر -5  

  .تراکم بیش از حد بذر منجر به توسعه کمتر ریشه و افزایش خسارت بیماري پاخوره می گردد

  کنترل علفهاي هرز میزبان -6  

  آبیاري به موقع -7  

  

  

  

 

  بیماري لکه خرمایی گندم

  

یهاي یکی ازبیمار که بعنوان لکه زرد یا سوختگی زرد برگی مشهور است بیماري لکه خرمایی گندم

 Pyrenophora tritici-repentis(Died.)Drechs قارچ مهم لکه برگی  است که توسط

 (anamorph:Drechslera tritici-repentis(Died)shoemaker ،شودایجاد می.  

جهان، ) Triticum aestivum(عامل مهم خسارت و افت عملکرد در بسیاري از مزارع گندم

گردد که ورزي حفاظتی و یا فاقد شخم، محسوب می خاك خصوصاً در مناطق داراي کشت به روش

  .در چند سال اخیر شیوع یافته است ) گلستان و مازندران(در کشور ما نیز، در استانهاي شمالی 

وقوع این بیماري از . شود این قارچ پراکنش جهانی دارد و در اغلب مناطق معتدله کشت گندم یافت می

، اروپایی، آسیایی و برخی از کشورهاي آفریقاي گزارش شده است بسیاري از کشورهاي آمریکایی

)McMullen and Franci,1993.( گزارش گردید  1371در ایران نیز این بیماري سال

)Anonymous, 2005( و در سالهاي اخیر در مزارع استان گزارش شده ،

زارع گندم استان این بیماري را براي م )1374( فروتن و همکاران ).Anonymous,2005(  است

ها و ارقام تجاري آن استان گزارش شیوع گسترده آن را بر روي تمام الین 1389مازندران و در سال 

این بیماري راازدشت مغان گزارش کردندوتاًکید نمودند که با توجه به )1396(مومنی وهمکاران .نمودند 

آن در منطقه الزم است تمهیدات اهمیت این بیماري در اقلیم معتدل مرطوب وامکان همه گیر شدن 

  .مناسبی براي کنترل بیماري دردشت گندم خیز مغان مد نظر قرار گیرد
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  :عالئم بیماري

عالئم این بیماري به صورت نقاط کوچک زرد مایل به قهوه اي درروي برگها ظاهر می شودوبا  اولین

معموالً اطراف لکه ها به .گردد هوه اي میقتخم مرغی شکل و.گذشت زمان لکه ها توسعه یافته

عالئم .شودباپیشرفت بیماري برگ زرد وخشک می.وسیله هاله زنگ زرد رنگ احاطه می شود

-بیماري برروي خوشه نیز ظاهر گردیده ،دانه ها چروکیده وباعث کاهش وزن هزار دانه می

  .شودکه قسمت مرکزي لکه هاتیره بنظر برسداسپورزایی بیش ازحد قارچ موجب می.گردد

  :زیست شناسی

-گذرانی میقارچ به صورت ساپروفیتی روي بقایاي گیاهی و یا در سطح خاك زمستان

دماي بهینه .شودهاي قارچ طی پاییز و زمستان بر روي بقایاي گیاهی تشکیل میپسودوتس.نماید

در آلودگیهاي اولیه از طریق بذر وبقایاي گیاه آلوده .باشددرجه می 15براي تولید آسکوسپورها 

زمستان و اوایل بهار در صورت وجود آب آزاد،  در اواخر.خاك ومیزبانهاي گرامینه آغاز می شود

 .کنندهاي کوتاه حرکت میخارج شده، توسط جریان باد در مسافت هاآسکوسپورها با فشار از آسک

الي دماي با و) یا وجود رطوبت نسبی باال(شرایط مطلوب جهت آزادسازي آسکوسپورها، بارندگی 

                                                                                             .(Wolf and Hoffman, 1994)              باشدگراد میدرجه سانتی 10

قارچ در سطح لکه ها اسپورزایی .آلودگی از برگهاي تحتانی به برگهاي باالیی گیاه گسترش می یابد

امل عتوسعه بیماري شده ودامنه وسیعی از درجه حرارت وشرایط مرطوب وبارندگی قارچ باعث 

  .کندبیماري راقادر به ایجاد آلودگی می

  

  میزبانان قارچ عامل بیماري 

  .دهدرا مورد حمله قرار می ، لفهاي خانواده گندمیانعوهاي غالت  اکثر گونهین بیماري ا

  

  تحلیل خطر بیماري

دهد و به تنهایی یا هاي غالت را مورد حمله قرار می اکثر گونهسرعت انتشار یافته و  ین بیماري بها

، بقاي لفهاي خانواده گندمیانعگیاهان و در.ساز باشد تواند مشکلهاي برگی میبه همراه سایر بیماري

باعث چروکیدگی بذور و در نتیجه کاهش قابل  کند و در شرایط اپیدمی شدیدخود را حفظ می

 درصد 2-50در برخی مناطق در شرایط اپیدمی، . گرددهزاردانه می اي در عملکرد و وزنمالحظه

(Hosford, 1971; Hosford and Busch, 1974; Rees et al., 1982; Rees and 

Platford, 1982)  درصد 75و حتی تا(Rees , et. al., 1981)  افت عملکرد گزارش شده استکه
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 (Gordon, et. al., 2009) گردون و همکاران ٌبنابر مطالعه.ي دانه است ندازهغالباً در اثر کاهش ا

 676 ×106بیماري لکه خرمایی به میزان  ٌبیمارگر گندم، خسارت بالقوه 41درباره ارزیابی خسارت 

لکه خرمایی در استرالیا .دالر در سال برآورد شد که در جایگاه دوم پس از زنگ زرد قرارگرفت

بطور میانگین این بیماري موجب کاهش عملکرد .ملیون دالر وارد می کند 212ادلخسارتی مع

  .می گردد٪5-10بمیزان 

خرمایی گندم در استان گلستان و نیز ارزیابی مقاومت  ظهور و گسترش بیماري لکه) 1384(دهقان 

  ودن نسبت به آن را مورد بررسی قرار داد و بررسی نتایج آلوده ب هاي مختلف گندم ژنوتیپ

نشان داد که  ها ارزیابی ژنوتیپ بررسی دوساله. ها به این بیماري را نشان داد نمونه درصد 65

آلودگی برگ پرچم باشد زیرا  تواند فقط بر اساس میزانها نمی برداري از واکنش نمونه یادداشت

ه کامل خواهد ي گیاپیشرفت آلودگی در مرحله اي تاثیر زیادي در آلودگی در مرحله گیاهچه

 ٌهاي پایینی گیاه باعث افزایش حجم زادمایه آلودگی در بخش همچنین ظهور و گسترش. داشت

- و با مهیا شدن شرایط محیطی آلودگی در بهار و به سرعت به بخش مزرعه شده بیماري در سطح

  .یابدباالیی گیاه گسترش می هاي

  

  مدیریت تلفیقی کنترل بیماري لکه خرمایی گندم

  

مناطق عمده انتشار این بیماري استانهاي مازندران و گلستان بوده وباتوجه به اینکه :ارقام مقاوم- 1 

ارقام کشت شده در این مناطق نسبت به زنگها مقاومت داشته ولی به این بیماري حساس هستند لذا  

آفات و  ترین، موثرترین و پایدارترین روش کنترل ترین، ایمن اقتصادي،کاربرد ارقام مقاوم 

طبق . ولی تاکنون رقم مقاومی به این بیماري در کشورمان معرفی نشده است. است بیماریهاي گندم

ارقام گندم نان که هگزاپلویید بوده و در شمال کشور بصورت غالب کشت  بررسیهاي صورت گرفته

میت ارائه شود، جزو ارقامی هستند که غالباتوسط موسسات تحقیقاتی بین المللی و به خصوص سیمی

توجهی نسبت به سایر بیماریها از جمله زنگها دارند ولی  این ارقام هر چند مقاومتهاي قابل. میشود

باشند و لذا بیماري درمناطق زیر کشت این ارقام بصورت اپیدمی نسبت به این بیماري حساس می

یک میباشد؛ لذا  در کشور نژاد طبق بررسی هاي انجام شده نژاد غالب عامل بیماري. درآمده است

هاي اولیه نژاد دو  دربررسی. گیرداین نژاد در اولویت بررسی مقاومت ارقام نسبت به آن قرار می

هاي اصالحی  نیز بصورت محدود در برخی مناطق مورد بررسی شناسایی شده که میتواند دربرنامه
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 .مورد نظر قرار گیرد

ي صورت گرفته تناوب با سورگوم به مدت با گیاهان غیرمیزبان؛ طبق بررسیها تناوب زراعی -2

   یک سال

هرچند ذرت میزبان این قارچ نیست ولی . تواند به اندازه یک شخم در کاهش بیماري موثر باشدمی

گیاه در تناوب با گندم میتواند باعث شیوع بیماري اسکب گندم گردد که در مناطق  کاشت این

زمینی نیز از جمله گیاهان غیرمیزبان  یونجه و سیبکلزا، . باالیی دارد شمالی کشور ما نیز شیوع

 .طور معنی داري در کاهش بیماري موثر است آیش یکساله نیز به. آیند قارچ به حساب می

درگذشته . خرمایی گندم با میزان بقایاي آلوده گندم در مزرعه ارتباط دارد شدت بیماري لکه

شخم عمیق . ابراین بیماري همواره تحت کنترل بودسوزاندند، بن کشاورزان بقایارا پس از برداشت می

شود، هر چند از بین بردن بقایا موجب فرسایش خاك و از دست موجب کاهش بیشتربیماري می

کشاورزي حفاظتی علیرغم . اصول کشاورزي حفاظتی مغایرت دارد شود که بارفتن رطوبت زمین می

خرمایی گندم در  ایش شدت بیماري لکهاخیر موجب افز محاسن زیادي که داشته در طی سالهاي

  .بسیاري از مناطق دنیا شده است

 

  کنترل شیمیایی- 3

در مرحله برگ پرچم ودرشرایط  زیر طبق بررسیهاي انجام شده در کشور ،استفاده ازقارچکشهاي

  )1394.مومنی وهمکاران.(همه گیري تاًثیر معنی داري در کاهش آلودگی داشته است

  لیتر درهکتار /.460Ec            75             فالکن 

Nativo        750WG           25/1لیتر در هکتار  

  

  سیاهکهاي گندم

  

سیاهکهاي آشکار و پنهان گندم از بیماریهاي مهم در اکثر مناطق کشـور اسـت و خسـارت      

  .زیادي به محصول غالت وارد می کند

در خاورمیانه نزدیک و شبه قاره هنـد   سیاهکهاي آشکار و پنهان در نیمکره شرقی مخصوصاً  

ـ    مشاهده  ا روش می شود و در ایران در اغلب مناطق گندمکاري کشور که بذور ضـدعفونی نشـده ی

  . می شودضدعفونی صحیح نبوده دیده 

  

  گندممعمولی سیاهک پنهان 
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  می باشد   Tilletia laevis  (T. foetida(عامل این بیماري قارچ 

                                                           T.caries  

  عالئم بیماري 

سنبله هـاي آلـوده داراي رنـگ    . عالئم بارز بیماري غالباً بعد از خوشه دهی آشکار می شود  

پـس از رسـیدن   . سبز مایل به آبی هستند و گلومهاي آنها نسبت به سنبله هاي سالم بازتر می شود

رنگ تیره تر و سنبله هاي بازتر که نوك دانه هاي آلوده در آنها قابـل  محصول، سنبله هاي آلوده با 

دانه هاي آلوده به جاي آنکه نشاسـته  . رویت است براحتی از سنبله هاي سالم قابل تفکیک می باشد

بوته هاي آلوده معموالً کوتاه تر از حد طبیعی شده . تشکیل دهند پر از گردسیاه رنگ قارچ می شوند

  .می یابند در آنها افزایش و تعداد پنجه

  

  

  زیست شناسی 

قارچ از آنها خارج ) تلیوسپور ( در زمان برداشت دانه هاي آلوده خرد شده و گردسیاه رنگ   

تلیوسپورها تا زمانی که رطوبت و . می شود و بر روي دانه هاي سالم چسبیده و آنها را آلوده می کند

عامل بیماري همزمان با جوانه زدن . ده باقی می مانندشرایط مناسب براي جوانه زنی فراهم نشده زن

. گندم وارد آن شده و به تدریج با رشد گندم در داخل بوته ها بـه زنـدگی خـود ادامـه مـی دهـد      

بذر جوانه زده و گیاهچه هاي خارج شده از خاك را آلوده مـی   یا روي اسپورهاي غیرفعال در خاك

ته و پس از به خوشه رفتن گیاه عالئم قابل رویت ظاهر بیماري به طور سیستمیک گسترش یاف. کنند

  .می شود

  

  عامل بیماري میزبانان قارچ 

گونه هـاي   .تحت تأثیر بیماري قرار می گیرند جو تعداد معدودي از گونه هاي غالتگندم،   

  .وحشی غالت به عنوان میزبانهاي واسط براي این قارچ می باشند

  

  تحلیل خطر بیماري 

عامل بیماري . منجر به کاهش میزان محصول و پائین آمدن کیفیت آن می شوداین بیماري   

در صـورتی کـه دمـا    . در شرایط آب و هوایی معتدل بر روي گندمهاي پائیزه بخوبی رشد می کننـد 

  .پایین باشد آلودگی در طول جوانه زنی به شکل مطلوب صورت می گیرد
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  روش مبارزه 

نهان گندم استفاده توام از قارچ کشـها بـراي ضـدعفونی    مؤثرترین روش مبارزه با سیاهک پ  

  .بذر و ارقام مقاوم است

  

  سیاهک آشکار گندم

 می باشد tritici-Ustilago  nudaبیماريقارچ عامل این 

                                 

  عالئم بیماري 

ا توده سیاه اسپور سنبلچه هاي گیاه آلوده به رنگ قهوه اي زیتونی تیره درآمده و در نهایت ب  

      در ایـن مرحلـه در  . عالئم بیماري بعد از مرحله خوشه دهی آشـکار مـی شـود   . می شوند  همرنگ

سنبله هاي آلوده اي که به تازگی از غالف خارج شده اند توده هاي اسپور قارچ توسط غشاي نازکی 

ه شده اسپورها در هوا محصور شده است غشاء مذکور قبل از برداشت یا در مرحله درو محصول پار

قسمتی از اندام گلچه ها و محور اصلی ساقه را بـه شـکل عریـان بـاقی مـی       فقطپخش می شوند و 

  .گذارد

  

  زیست شناسی 

تلیوسپورهایی که توسط باد پراکنده شده اند، پس از قرار گرفتن در سطح گلهاي بوته هـاي    

ف بیماریزا به درون تخمـدان نفـوذ کـرده و    هی. سالم جوانه زده هیف بیماریزا را به وجود می آورند

پس از رسیدن بذر، میسـلیوم بـه حالـت غیرفعـال     . جنین در حال رشد را مورد حمله قرار می دهد

در سالهاي بعد همراه جوانه زدن و رشد گیاهچه ، قارچ نیز فعال شده بـه  . درون جنین باقی می ماند

یوم قـارچ در  سلخوشه دهی نزدیک می شود، میزمانی که گیاه به . صورت درون بافتی رشد می کند

بافت خوشه و اندامهاي گل نفوذ کرده ، محتویات گلها را به تـوده اي از تلیوسـپورهاي تیـره رنـگ     

  .می کند  تبدیل

  

  میزبانان قارچ عامل بیماري

  .این قارچ می باشد طگونه هاي وحشی غالت میزبانهاي واس  

  

  تحلیل خطر بیماري
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       له بیماري شایع در نـواحی مرطـوب یـا نسـبتاً مرطـوب اسـت و در هـر       این بیماري از جم  

  .ناحیه اي که گندم رشد کند ممکن است وجود داشته باشد

فت عملکرد محصول به تعداد سنبله هاي آلوده بستگی دارد، شیوع بیماري در هـر منطقـه   ا  

شامل می شود، تلیوسپورها را معموالً کمتر از یک درصد بوده و بندرت بیش از سی درصد سنبله ها 

از طریق خاك یا آلودگی سـطحی   قادر نیستند این اسپورها. جوانه می زنند C ْ25- 20 در حرارت 

  .بذر، بیماري را منتقل نمایند

از ایـن   شـوند  گیاهانی که دیر کاشته می شوند کمتر از گیاهانی که پـیش از موقـع کشـت     

اشت به دلیل درجه حرارت پائین، گندم جوانه مـی زنـد   در مزارع دیرک. می بینند بیماري خسارت 

درگندمهاي پائیزه قارچ به صورت فعـال  . در حالیکه قارچ در این درجه حرارت نمی تواند رشد کند

یا نیمه فعال در ناحیه طوقه مانده و در غـالت بهـاره بـه صـورت غیرفعـال در داخـل بـذر آلـوده         

  .می کند یزمستانگذران

  

  روش مبارزه 

شته هاي میسلیوم نمی شود لذا رفونی بذور با قارچ کشهاي معمولی باعث از بین رفتن ضدع  

با استفاده از قارچ کشهایی که از طریق جذب داخل گیاه می شوند، می توان از رشد قارچ درون بذر 

  .جلوگیري نمود

  .عملیات به زراعی و استفاده از ارقام مقاوم در کاهش بیماري بسیار مؤثر است  

  

  عفونی بذر ضد

بوجود می آینـد دوروش   زيبراي مبارزه شیمیایی، عامل بیماریهایی که در اثر قارچهاي خاک  

  .توصیه می شود که مکمل یکدیگر هستند و عبارتند از ضدعفونی بذر و ضدعفونی خاك

براي پیشگیري از بیماریهاي بذرزاد که باعث مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشـه مـی شـوند      

ضدعفونی بذر براي از بین بردن اسپور قـارچ و در نتیجـه تولیـد بـذر     . صورت گیردضدعفونی باید 

  .سالم است

 
 

 سموم مورد استفاده در عملیات ضدعفونی
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در مناطقی که کنترل سیاهک پنهان گندم مورد نظر باشد مانند بسیاري از نقاط دیم  –الف   

  :ان استفاده نمود کم باران و یا مناطق معتدل خشک از قارچ کشهاي زیر می تو

  در هزار DS 7.5 % 2          )بایتان (تریادیمنول   

  در هزار FS 20% 2/0            )رئال ( تري تیکونازول

در مناطقی که سیاهک آشکار و سیاهک پنهان گندم با هم وجود دارند ماننـد منـاطق    –ب   

  :کشهاي جذبی زیر استفاده نمود دیم پرباران و مناطق نسبتاً گرم و مناطق مرطوب می توان از قارچ 

  در هزار WP 75%                      2                کاربوکسین تیرام 

  در هزارFS 40%                                    5/2                   بوکسین تیرامکار

  در هزار P (              DS 5%                        2وینسیت( تیابندازول   + فلوتریافول 

  در هزارWP 60%                       2         )             ن،دروزالباویستی(کاربندازیم

  در هزار FS 6%                    5 /0                               )راکسیل ( تبوکونازول 

  در هزار DS 2%                                  5/1                    ) راکسیل ( تبوکونازول 

  در هزار DS 3%                      2              )دیویدند ( دیفنوکونازول 

سـیاهک  (در هـزار  FS3             1       %                        )دیویدند(دیفنوکونازول 

  )پنهان گندم 

  

میلی  10-15پنهان گندم        سیاهک    )         FS40%الماردور ( تبوکونازول+پروتبوکونازول

  )درهزار/.1- /.15( لیتر براي صدکیلو بذر

میلی لیتر  20سیاهک آشکار گندم           )         FS40%الماردور (  تبوکونازول+پروتبوکونازول

  )درهزار/. 2(براي صدکیلو بذر  

صدکیلو بذر   میلی لیتر براي 100سیاهک آشکار گندم )  Lospel)(LS12.5%(تتراکونازول   

  )درهزار1(

در /. 3(میلی لیتر براي صدکیلو بذر30سیاهک پنهان گندم   )  Lospel)( LS12.5%(تتراکونازول   

  )هزار

میلی لیتر  100سیاهک آشکار گندم  FS 3.63%) سایپرو کونازول+دیفنوکونازول (دیویدند استار

  )در هزار 1(براي صد کیلو بذر 

  

  سیاهک پنهان پا کوتاه گندم
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   Tilletia  controversaعامـل بیمـاري   . این بیماري ویژه مناطق سردسیر و مرتفع است  

این بیماري در کشورهاي آفریقا، لیبی، آسـیا، افغانسـتان، ترکیـه، شـوروي، اروپـا، آلبـانی،       . می باشد

 چکسلواکی، فرانسـه، آلمـان، مجارسـتان، ایتالیـا، سـوئد، سـوئیس، یوگسـالوي و        ،اتریش، بلغارستان

)  Oregon  ،Utah، مونتانا ،  Colorado  ،Idaho(آمریکاي شمالی، کانادا، ایاالت متحده آمریکا 

، واشنگتن و آمریکاي جنوبی گزارش شد و در ایران نیز در استانهاي آذربایجان شرقی و آذربایجـان  

  .غربی ، خراسان رضوي، کردستان، لرستان ، همدان و مرکزي مشاهده شده است

  

  

  

  بیماري عالئم 

        این بیماري باعث توقف رشد گیاه میزبان، کوتاه شـدن شـدید سـاقه و پنجـه زنـی فـراوان         

سنبله هاي آلـوده  . بعد از مرحله خوشه دهی گیاه عالئم بارز بیماري خود را نشان می دهد. می شود

 .مـی شـود   تربـاز داراي رنگ سبز مایل به آبی هستند و دانه هاي آنها نسبت به سنبله هـاي سـالم   

سنبله هاي آلوده به این بیماري معموالً بلندتر و تراکم سنبلچه هاي آنها کمتر از سنبله هـاي سـالم   

دانه هاي آلوده به جاي رنگ زردطالیی، داراي رنگ خاکستري مایل به قهوه اي هستند شکل . است

ار دادن دانه، پودر سیاه دانه هاي آلوده شبیه دانه هاي سالم ولی کمی گردتر و کوچکتر است و با فش

  .از آن خارج می شود که بوي ماهی گندیده می دهد) اسپور قارچ ( 

  زیست شناسی 

. اسپورها در زمان خرمنکوبی پخش شده و دانـه هـاي سـالم و خـاك را آلـوده مـی کننـد         

. نـد زنی فراهم نشده، زنده باقی می مان هتلیوسپورها تا زمانی که رطوبت و شرایط مناسب براي جوان

در شرایط مساعد تلیوسپور جوانه زده میسلیوم اولیـه از آن خـارج مـی شـود و در نهایـت پـس از       

تشکیل هیف بیماریزا، گیاهچه جوان و یا نقاط رویشی پنجه ها را قبل از خروج از خاك مورد حملـه  

گیـاه   می دهد و پس از ورود خود را به بافت مریستم رسانده به صورت درون بافتی همـراه بـا   قرار

  .می کند و در مرحله خوشه دهی محتویات تخمدان را مورد حمله قرار می دهد رشد

  تحلیل خطر بیماري 

(  T.iaevisپاکوتاه، توقف رشـد در گیـاه میزبـان بـه مراتـب بیشـتر از        پنهان در سیاهک  

به مناطقی که داراي پوشش برف زمستانی هستند  T.controversaقارچ . است) سیاهک معمولی 

براي جوانه زنی به مدت زمان بیشتري نیاز دارنـد   T.controversa يمی شود اسپورها    حدودم
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برگی شدن گیاه صـورت مـی    2 -3ی توسط این قارچ بیشتر در مرحله و در نتیجه این تأخیر آلودگ

  .گیرد

  قارچ عامل بیماري در شرایط آب و هوایی معتدل بر روي گندمهاي پائیزه بـه خـوبی رشـد     

نند فاکتور مهم شرایط جوانه زنی تلیوسپورها است زمان الزم براي جوانه زنـی تلیوسـپورها در   می ک

ماه طول می کشد و در صورتیکه تلیوسپورهاي سایرگونه هـاي   3هفته و گاهی تا  C°5+ ،8-6 دماي

Tilletia تحت دماي C°15  هنگامی که ارقام حسـاس کاشـته   . روز جوانه می زنند 3 -5در مدت

  .ه اي در عملکرد مواجه خواهیم بودمالحظ کاهش قابلبانی بذر انجام نشود، یا ضدعفو شده و

  

  پا کوتاه گندمپنهان مدیریت تلفیقی سیاهک 

  قرنطینه -1

در کشورهایی که این بیماري وجود ندارد مقررات قرنطینه اي سخت اعمال می کننـد تـا از     

  .لوگیري شودورود بذور آلوده به سیاهک پا کوتاه به کشورشان ج

  

  استفاده از بذر سالم و گواهی شده -2

  بازرسی در مزرعه  _الف 

تکثیر و تولید بذر انتخاب می شوند باید در فصل بهار  جهتبراي این منظور در مزارعی که   

در مورد بذوري که آلودگی دارند اگر میزان آلودگی در هر گـرم  . بازرسی و عاري از آلودگی باشند

  .عدد اسپور باشد مطلقاً نباید کشت شوند 500بذر بیش از 

  ضدعفونی بذر با قارچ کشهاي مؤثر _ب 

براي اطمینان بیشتر در جلوگیري از انتقال و انتشار سیاهک پنهان پاکوتاه به منـاطق جدیـد     

  .بذور گندم را با سموم زیر ضدعفونی می کنند

 میزان مصرف فرموالسیون نام عمومی سم نام تجارتی سم ردیف

 درهزارDS 3% 2 دیفنوکونازول دیویدند 1

 درهزارFS3% 1 دیفنوکونازول دیویدند 2

  استفاده از ارقام مقاوم -3

  مبارزه زراعی  -4

    عالوه بر ضدعفونی و ارقام مقاوم، پاره اي عملیات زراعی خـاص وقـوع بیمـاري را کـاهش      

م بهاره استفاده نمود چون این ارقـام  می دهد در مناطق آلوده به جاي ارقام زمستانه می توان از ارقا
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در فصل بهار کشت می شوند لذا شرایط براي ایجاد آلودگی مهیا نیست ولـی میـزان عملکـرد ایـن     

  .کشت بهاره گندم در ایران مرسوم نیست .می باشدسه با ارقام زمستانه کمترارقام در مقای

  

  زمان کشت -

خیلی حساس هستند کاشت خیلـی زود   چون گیاهچه گندم در مرحله پنجه زنی به آلودگی  

  .یا کاشت خیلی دیر باعث کاهش میزان آلودگی می شود

در گیاهچه هاي گندم که خیلی زود کشت شده باشند ، تعداد پنجه زیاد بوده وگیاهچـه هـا     

نسبتاً مسن تر و مقاومتر هستند لذا آلودگی کاهش می یابد و در کشت دیر نیز چـون بـذور کشـت    

  .ولی هنوز پنجه تولید نکرده اند آلودگی کمتر است شده جوانه زده

  

  شخم عمیق -

در پائیز باعث قراردادن اسپورها در عمق خاك می گردد و  cm 20- 15شخم عمیق بطول   

زنی و ایجاد آلودگی، نور می باشد لذا اسپورهاي مدفون  هچون یکی از فاکتورهاي ضروري براي جوان

  .نی نخواهد بود و بدین طریق میزان آلودگی کاهش می یابدشده در عمق خاك قادر به جوانه ز

  

  عدم فشرده کردن خاك با ماشینهاي کاشت  -

فشرده شدن خاك باعث فراهم شدن شرایط مناسب براي جوانه زنی تلیوسپورها شده و در   

  .نتیجه آلودگی بیشتر صورت می گیرد

  

  تناوب زراعی  -

سپورها در خاك چندان مؤثر نیسـت تلیوسـپورهاي   تناوب زراعی بدلیل طوالنی بودن دوام ا  

سال دوام می آورند  13سال و در صورتیکه داخل خوشه باشند تا  4سیاهک پنهان پاکوتاه معموالً تا 

  .لذا تناوب زراعی در کنترل آن چندان موفقیت آمیز نیست

  

  )سیاهک ناقص ( سیاهک هندي 

این بیماري از ناحیه کارنال هندوستان . دمی باش Tilletia  indicaعامل این بیماري قارچ   

ش، دگزارش شد و بومی منطقه پنجاب و شبه قاره هند است و از سوریه، لبنان، عراق ، ترکیه ، بنگال
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آریزونـا، نیومکزیکـو،   ( پاکستان، نپال، آفریقاي جنوبی، افغانسـتان، مکزیـک و چهـار ایالـت آمریکـا     

  .گزارش شد )کالیفرنیا، تگزاس

 رفـت و  یشهرستانهاي جین بیماري در استانهاي فارس، هرمزگان، بوشهر، کرمان ودر ایران ا  

  .سوغان مشاهده شده است

  

  

  

  عالئم بیماري

   در این بیماري آلودگی از طریق گل آغاز شده و سپس تمام دانه از توده هاي سیاه رنگ پر  

. سنبله آلوده می شـوند تشخیص این بیماري در مزرعه مشکل است زیرا تنها چند گل در . می شود

بوته هاي آلوده در مزرعه به راحتی از چشم مخفی مـی ماننـد ولـی در خـرمن از روي دانـه هـاي       

 ،در سنبلچه هاي آلـوده  . شکسته که قسمتی از آنها آلوده به سیاهک است قابل تشخیص می باشند

ر با بوي بدي شبیه به ممکن است باز شده و دانه هاي سیاهک زده را آشکار سازد که این ام مهاگلو

  .درگیاهان آلوده تعداد و طول سنبله ها کاهش می یابد. ماهی گندیده همراه است

  

  زیست شناسی

بذر یا خاك آلوده به اسپور قارچ مهمترین منابع آلودگی اولیه است و استفاده از بـذر سـالم     

ث آلودگی گلچه ها می عامل این بیماري یک قارچ خاکزي یا بذرزاد است که باع. می باشد ضروري

اسـپوریدیها  . شود تلیوسپورهاي قارچ در سطح خاك جوانه می زنند و تولیـد اسـپوریدي مـی کننـد    

توسط باد و حشرات پخش می شوند و در طی مرحله گلدهی گیاه تخمدانها را آلـوده کـرده، ممکـن    

ده بـه تـوده اسـپور    توسط میسلیوم قارچ اشـغال شـ  ) در بیشتر موارد ( است تمام یا قسمتی از دانه 

تبدیل شود میزان استقرار و توسعه بیماري به شرایط محیطی موجود از زمان ظهـور خوشـه تـا پـر     

  .شدن دانه بستگی دارد

  

  میزبانهاي قارچ عامل بیماري

قارچ عامل بیماري سیاهک هندي می تواندگنـدم، تریتیکالـه، چـاودار، چنـد گیـاه دیگـر از گیاهـان         

  و مکزیک محدود کای،آمره قاره آسیاببیماري به ش. تحت تأثیر قرار دهد را غیر از جوگرامینه 

  .می شود 
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  تحلیل خطر بیماري 

 ،درجـه حـرارت معتـدل   . است C°22- 17 حرارت مناسب جهت گسترش قارچ در خاك  

رطوبت نسبی باال، بارندگی در طی زمان گلدهی از سایر عوامل مؤثر در گسترش ایـن بیمـاري مـی    

اقعی عملکرد ناشی از این بیماري معموالً حداقل بوده ولی در بیشتر کشورها در لیسـت  باشند افت و

میزان خسارت این بیمـاري  . بیماریهاي قرنطینه اي قرار گرفته و لذا در تجارت غالت مهم می باشد

  .درصد می باشد 1/0

حسـاس   .سال زنده در خاك باقی می ماننـد  3 -7عامل بیماري به شکل تلیوسپور به مدت   

می باشد که اسپوریدیهاي ثانویه از طریـق بـرگ پـرچم بـه      Bootingترین مرحله آلودگی مرحله 

. خوشه جذب شده و در آنجا شرایط محیطی براي تـنش اسـپوریدي و ایجـاد آلـودگی زیـاد اسـت      

درصـد   76بیشترین جوانه زنی را دارند ولی در رطوبتهاي پائین تر از % 100اسپوریدیها در رطوبت 

  .جوانه زدن آنها بطور فاحشی کاسته می شوداز 

  

  مدیریت تلفیقی کنترل سیاهک هندي

ــه صــورت قرنطینــه مــی باشــد کلیــه ادوات کشــاورزي      ــن بیمــاري ب در منــاطقی کــه ای

کمباینهایی که از سایر استانهاي آلوده به این بیماري می آیند حتماً با محلـول  هیپوکلریـت   خصوصاٌ

  آب ضدعفونی شوندلیتر  40با ) وایتکس(سدیم 

  :درصورت وجود آلودگی در منطقه روشهاي زیر توصیه می شود   

  .ضدعفونی بذور با سموم سیستمیک و استفاده از بذور سالم وعاري از بیماري -1

، کـاهش آبیـاري و مصـرف کودهـاي شـیمیایی،      بلند مـدت  عملیات زراعی مانند تناوب زراعی -2

اوب بعد از برداشت، کاهش تراکم در واحد سـطح، کاشـت در   شخم عمیق و تن .استفاده از بذر سالم

، ) خودداري از آبیاري مزرعـه در زمـان ظهـور خوشـه     ( زمینهاي سبک مفید، تنظیم زمان آبیاري 

  .خودداري از کاشت ارقام حساس در مناطق آلوده می باشد

نسـبت   N-75-5و  N-75-3 ،ارقام پاسـتور  وم و متحمل مانند گندم دوروم،استفاده از بذور مقا -3

  .دار هستندربه کارنال بانت از مقاومت نسبی برخو

  .علفهاي هرز گرامینهمدیریت  -4

  .خودداري از کشت کرتی -5

  .خودداري از کشت دیر هنگام -6
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بوته ها به خوشه رفته % 80بارزه شیمیایی با استفاده از سموم ذیل در مرحله گلدهی زمانی که م -7

  .باشند

  لیتر در هکتار SL 10%    5/0  )   آلتو( ل سایپروکونارو -

  لیتر در هکتار EC 25%    5/0    )تیلت ( پروپیکونازول  -

  یک لیتر در هکتار     EW 25%   )فولیکور ( تبوکونازول  -

  یک لیتر در هکتار       SC 12.5%    )ایمپکت ( فلوتریافول  -
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  سیاهک برگی

  

  .اشدمی ب Urocystis  triticiعامل این بیماري قارچ   

  

  پراکندگی 

این بیماري اولین بار از استرالیا و متعاقباً از کشورهاي آمریکا، چین، هندوستان، ایتالیا، ژاپـن    

  .بیشتر مشاهده شدلرستان، ایالم،  و خوزستان و در ایران در استانهاي  .و پاکستان گزارش گردید

  

  عالئم بیماري

تمایل به سـیاه بـر روي بـرگ و غـالف     عالئم این بیماري به صورت نوار خاکستري رنگ م  

غالف در محـل  . بوته هاي آلوده اغلب کوتاه شده، برگها پیچ خورده و لوله می شوند. دیده می شوند

پنجـه زنـی در   . نوارهاي آلوده به صورت طولی شکاف خورده، توده سیاه رنگ اسپور ظاهر می شـود 

  .به خوشه نمی روندگیاهان آلوده افزایش یافته و بوته هاي آلوده معموالً 

  

  زیست شناسی

گیاهچـه هـا و بوتـه هـاي جـوان      . توده اسپور آزاد شده سطح بذر و خاك را آلوده می کند  

بیمـاري ادامـه یافتـه و بـه طـور      . توسط اسپورهاي جوانه زده روي بذر یا خاك آلـوده مـی شـوند   

زدیک زمان خوشه دهی سیستمیک گسترش یافته و نوارهاي سیاه رنگ زیر اپیدرمی از تلیوسپورها ن

  .قابل رویت می شوند

  

  میزبانان قارچ عامل بیماري

گندمهاي نان میزبانان اصلی این قارچ هستند و اسپورها منحصراً به گندم نان حمله می کنند   

  .ولی گزارشات معدودي در مورد وقوع بیماري بر روي گندم دوروم و تریتیکاله رسیده است

  

  تحلیل خطر بیماري  

و اغلب مناطقی که گندم زمستانه کاشته می شود یا در منـاطقی  گرم  یماري در مناطقاین ب  

رطوبـت و دمـاي پـائین خـاك بـه      . که گندم بهاره به صورت پائیزه کشت می گردد پیدا می شـود 

خسـارت  % 1-3میزان خسارت خیلی کم بوده و بطور میانگین ساالنه . توسعه آلودگی کمک می کند
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سـیاهک برگـی یـک بیمـاري مهـم      . احتی با کاشت ارقام مقاوم کنترل می گرددمی نماید و بر دوار

در صـورت کاشـت ارقـام    ( اقتصادي نیست ولی در جاهاي آلوده می تواند باعث افت عملکرد شود 

  ).حساس 

  

  مدیریت تلفیقی سیاهک برگی گندم

  سال 2و آیش به مدت حداقل  نمیزباریتناوب زراعی با گیاهان غ -

  ز بذر سالم و غیر آلودهاستفاده ا -

  انهدام بقایاي کاه و کلش -

  استفاده از ارقام مقاوم -

  )سانتیمتر  5/2عمق ( خودداري از کشت عمیق بذر  -

ضدعفونی بذور با استفاده از قارچ کشهاي سیستمیک که در ضدعفونی بذور علیه سیاهکهاي پنهان  -

  .،توصیه می شودو آشکار بکار می رود 

  

  Anguina   tritici    دم نماتد گال گن

. نماتدگالزاي گندم اولین نماتدي است که به عنوان انگل در غـالت شناسـایی شـده اسـت      

این نماتد در . از انگلستان توسط ایندهام گزارش گردید 1742در دنیا در سال  نماتد گندم اولین بار

زیـادي بـه مـزارع    شمالی زمین بخصوص در خاور میانه و خاور دور خسـارت   هبخش شرقی نیمکر

می زند و در کشورهاي انگلسـتان، سـوئد، هلنـد، فرانسـه، آلمـان، اسـترالیا، مجارسـتان،               گندم

سوئیس،ایتالیا، روسیه، ترکیه، مصر، پاکستان، رومانی، اتیـوپی، یوگسـالوي، هنـد، زالنـدنو، برزیـل و      

خراسان رضوي، خوزستان، سـمنان،  آمریکا وجود دارد و در ایران تاکنون از استانهاي اصفهان، ایالم، 

فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، کرمان، کردسـتان، همـدان، یـزد    

  .گزارش شده است

  

  عالئم بیماري 

، پیچیدگی ساقه، برگها و خوشه ها، مجعد شدن عالئم بیماري در اندامهاي هوایی عبارتند از  

گی ساقه ها، تبدیل دانه به گال حاوي نماتد در داخل خوشـه هـا و بعضـی    برگها و بندها، کوتولتورم 

در مراحل نهایی رشد گیاه، گالها در داخل اندامهاي گل شکل گرفتـه و جـایگزین   . اوقات روي برگها

ها شباهتی به دانه هاي سالم  ندارند و رنگ آنها تیره  دانه هاي آلوده یا گال. محتویات دانه می شوند
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در هر . ترند و به سختی خرد می شوند زة آنها کوچکتر از دانه هاي سالم است و بسیار سفتتر و اندا

الروها پس از خیس خـوردن گـال از آن خـارج مـی     . گال تعداد بسیار زیادي الرو نماتد وجود دارد

  .  وجود گالها به صورت مخلوط با بذر سالم باعث انتشار نماتد می شود. شوند

  .  

یـا         (Clavibacter tritici)ل باکتري عامـل بیمـاري خوشـه صـمغی گنـدم      این نماتد ناق  

(Corynebacterium  iranicum)   عامـل بیمـاري پیچیـدگی خوشـه و بـرگ گنـدم       و قـارچ 

Dilophospora  alopecuri در مناطق آلوده اگر حرارت باال و میزان رطوبت پائین باشد . است

صورتی که میزان حرارت پائین و رطوبـت بـاال باشـد بیمـاري     در سنبله ها گال ظاهر می شود و در 

در اثر تلفیق این عوامل، گاهی بیماري چنان شدت پیـدا  . می گردد  خوشه صمغی در خوشه ها ظاهر

می کند که خوشه ها کامالً پیچیده و آلوده به صمغ زرد رنگ بـاکتري گردیـده و از حالـت طبیعـی     

  .اتد تحت الشعاع قرار می گیردخارج می شوند که تولید گال حاوي نم

قابل ذکر است که عالئم بیماري نماتدزدگی بوسیله نماتد گندم روي خوشه شبیه به عالئـم    

اسـت مـی باشـد     Sclerophthora  macrosporaگندم که عامل آن  غیبیماري سفیدك درو

حاوي نماتد هستند در محل تشکیل دانه ها داراي گالهاي  این اختالف که خوشه هاي نماتد زده البته

در حالیکه در خوشه هاي سفیدك زده گال تشکیل نمی گردد و خوشه ها عقیم مانده و کامالً پـوك  

  .می شوند

  

  زیست شناسی 

الروهاي سن دوم، حالت مقاوم، متحرك و بیماري زاي نماتد به شمار می روند معموالً تعداد   

آید که داخل خوشه انباشـته مـی شـوند    در هر گال به وجود می  2نماتد الرو سن  30000-8000

 سالهاي زیاديرا تا کمون گالهاي ذکر شده در شرایط خشکی و مناسب می توانند نماتدهاي در حال

دورة فعالیت الروهاي سن دوم داخل خاك زراعی در صورت عدم وجـود  . به صورت زنده نگهدارند

ض رسیدن به گیاه میزبان خود را به به محمرطوب  این نماتد در شرایط. ماه است 7میزبان حداکثر 

رسانیده یا در البالي غالف برگها به صورت انگل خارجی فعالیت نموده تا  یی گندمنقطه رویشی انتها

نماتد مذکور به صورت انگل داخلی و اجباري گالها رشد و نمو نموده و سپس . خوشه ها ظاهر شوند

در مورد تشکیل گال باید ذکر شود که این پدیده اقدام به جفتگیري و سرانجام تخم ریزي می نماید 

  .در واقع عکس العملی است که گیاه میزبان جهت جلوگیري از پیشروي نماتد از خود نشان می دهد
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  دامنه میزبانی 

چاودار و گندم جزء گیاهان حساس و جو و یوالف در شمار گیاهان نیمه حساس بـه نماتـد     

  .گزارش شده اند

  

  

  

  ري تحلیل خطر بیما

 بـا  گالهـاي حاصـله در خوشـه هـا    . این نماتد روي گندم داراي یک نسل در سال می باشد  

رسیدن محصول به تدریج قهوه اي و سفت شده و گلومهاي خوشه هاي آلوده از هم باز می شـوند و  

در صورتی که محصول به موقع برداشت نشود این گالها بـه داخـل خـاك ریـزش مـی کننـد و در       

میـزان خسـارت نماتـد در    . صول با بذر مخلوط و از این طریق انتشار می یابنـد صورت برداشت مح

  .محصول برآورد شده است% 20مناطق کامالً آلوده تا حدود 

  

  پیشگیري و مبارزه

  پیشگیري _الف 

  مواظبت ها -1

برداشت به موقع محصول گندم باعث می شود که از ریزش گالهاي حاوي نماتد بـه داخـل     

  .ده و گالها به همراه بذر گندم برداشت و از مزرعه خارج شوندخاك جلوگیري ش

  بوجاري دانه هاي گندم-

براي جداسازي گالها از دانه هاي گندم از خاصیت کوچک وسبک بودن گالها نسبت به دانه   

گندم استفاده می شود لذا با استفاده از ماشینهاي بوجاري، الکها یـا غربالهـاي مناسـب و آب نمـک     

عیــــب   .می توان به راحتی نسبت به جداسازي گالها از دانه هاي گندم اقدام نمود   %     20

یه گندم است زیرا اگر دانه هاي گندم خوب ماستفاده از آب نمک، امکان وارد شدن صدمه به قوه نا

  .شسته و خشک نشوند درصد سبز شدن بذور گندم کاهش خواهد یافت

  معدوم نمودن گالها-

  و صدور شناسنامه مزارع غالت) پراکنش ( ی تهیه نقشه آلودگ -

تهیه نقشه آلودگی مزارع به نماتد در هر سال بوسیله سـازمانها و ارگانهـاي اجرایـی بـراي       

پیش آگاهی به کشاورزان و کنترل انتشار نماتد از طریق بذر بسـیار اهمیـت دارد ضـمناً از ایـن راه     
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خواهد شـد و کلیـه اطالعـات     نماربرداري روشوضعیت انتشار و اهمیت نماتد در منطقه از طریق آ

وضعیت آلودگی در شناسنامه هاي مزارع غالت هر منطقه ثبت خواهد شد تـا در موقـع مبـارزه بـا     

  .نماتد از آن استفاده شود

  تهیه بذر سالم -

اکیداً بذر جهت کاشت تهیـه نشـود و    ،براي تهیه بذر سالم باید توصیه شود از مزارع آلوده  

که آلودگی به صورت اپیدمی درآمده توصیه می گردد که کلیه بذور مصرفی از منـاطق  در مناطقی 

  .سالم تهیه و بوجاري گردد

  

  نظارت کامل بر مزارع آلوده در زمان برداشت  -

دستگاههاي اجرایی باید در مناطق آلوده حضور داشته و کشاورزان را ملزم به بوجاري بذور   

  . و انهدام گالها نمایند

  

  ناوب ت -2

سـال و   2بـه مـدت  جـو  عدم کشت گیاهان حساس از جمله گندم و نیمه حساس از جملـه    

کشت  گیاهان غیرمیزبان از جمله آفتاب گردان، پنبه، سیب زمینی، سویا، عدس، لوبیا، ماش و نخود 

با توجه به گردش زراعی منطقه قابل توصیه است و با علفهاي هرز از جمله چاودار و یوالف مبـارزه  

  .ه عمل آیدب

  

  

  ضدعفونی با آب داغ -3

درجـه   52-54دقیقـه در آب گـرم    20در این روش بذور گندم را قبل از کاشت به مـدت   

  .این طریقه قدیمی بوده و اکنون کاربرد ندارد. سانتیگراد قرار داده تا نماتدها کاشته شوند

  

  کنترل علفهاي هرز میزبان -4

جمله چاودار و یوالف می تواننـد بـه عنـوان میزبـان در     با توجه به اینکه علفهاي میزبان از   

. انتقال نماتد از سالی به سال دیگر نقش داشته باشند، کنترل آنها از اهمیت زیادي برخـوردار اسـت  

علفهاي هرز عالوه بر انتقال نماتد در بوجود آمدن بیوتیپ جدید نماتد نیز می تواننـد نقـش داشـته    

  .باشند
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  مبارزه  -ب 

  ارقام مقاوم  زا استفاده

بطور کلی استفاده از ارقام مقاوم یکی از مهمترین راههاي مبارزه قطعی بـا نماتـدها در دنیـا      

است باید توجه داشت که تهیه ارقام مقاوم هنوز جنبه تجارتی پیدا نکرده ولی با توجـه بـه آلـودگی    

حقیقات در این مورد ضروري مزارع به نماتد در استانهاي گلستان، اصفهان، ایالم و خوزستان انجام ت

  .می باشد

در مجموع، یادآور می شود که تناوب زراعی و بوجاري صحیح و اصولی دو راهکار عملی و مهـم در  

  .باشند کنترل این بیماري می

  

  Pratylenchus     thorneiنماتد مولد زخم ریشه گندم               

بیشتر ممالک  ،یل، آفریقاي جنوبی، ژاپن، آمریکااین نماتد در کشورهاي استرالیا، کانادا، اسرائ  

اروپایی، هند، کشورهاي بین شمال آفریقا و غرب آسیا شامل مراکش، تونس، پاکستان، لیبی و اخیـراً  

در الجزایر و عربستان مشاهده شده است و در ایران در اسـتانهاي مازنـدران، گلسـتان، آذربایجـان     

  .ستان و گیالن دیده شدشرقی، کرمانشاه، ایالم، لرستان، خوز

  

  عالئم بیماري

عالئـم نماتـدزدگی در   . این نماتد پارازیت داخلی ریشه بوده و پلی فاژ و مهـاجر مـی باشـد     

قسمت هاي هوایی گندم عبارتند از کوچکی، کوتاهی، نازکی ساقه و خوشه به طوري که خوشه ها به 

ر خوشه بسیار کـم مـی شـود و در    یک سوم تقلیل پیدا کرده و تعداد دانه ضمن کوچک شدن در ه

گرم خاك می تواند به آستانۀ خسارت  10نماتد در   5نتیجه میزان محصول کاهش می یابد معموالً 

  .اقتصادي برسد

عالئم در روي ریشه گندم عبارتند از ضـخیم شـدن، پیچیـدگی، ظهـور لکـه هـاي زخـم و          

بین رفـتن بافـت ریشـه در قسـمت      به رنگ قهوه اي روي ریشه و باالخره پوسیدگی و از تیکنکرو

  .کورتکس

بدیهی است سایر عوامل بیماریزا از محل زخم ایجاد شده به داخل نسج نفوذ کرده و باعـث    

که به کمک نماتد تولید     Fusariumهاي مختلف قارچ  گونه ندایجاد بیماریهاي دیگر می شوند مان

  ..بیماري کمپلکس در گندم می نماید
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  زیست شناسی 

اتدهاي بالغ و الروهاي سنین آخر حالت مقاوم و زمستانگذران نماتد را تشکیل می دهنـد  نم  

  .است الروي بیشترین خسارت مربوط به سنین مختلف

  

  پیشگیري

       % 50جمعیت نماتد را کاهش داده و باعث افـزایش محصـول تـا میـزان    % 90آیش یک ساله تا  -1

  .می شود

  گیاهان غیرمیزبان یک سالهساله به همراه کشت  2تناوب  -2

      تقویت خاك با کودهاي شیمیایی از جمله ازته باعث باالرفتن تحمـل و کـاهش خسـارت نماتـد     -3

  .می گردد

  .کشت زود و به موقع باعث قوي شدن بوته ها و مقاومت آنها می گردد -4

  آیش و تناوب در زراعت غالت دیم -5

  

 ( Cereal  cyst nematode )نماتد کیستی غالت 

Heterodera   avenae  

  

این نماتد پارازیتی داخلی، غیرمهاجر و یکی از پاتوژنهاي با انتشار جهـانی اسـت و در ایـران      

بلژیک، بلغارستان، ( این نماتد از اروپا  .از یزد گزارش گردید تیواین نماتد براي اولین بار بوسیله بار

ان، یونـان، ایرلنـد، ایتالیـا، هلنـد، نـروژ، لهسـتان،       جمهوري چکسوالی، دانمارك، استونی، فرانسه، آلم

روسیه مرکـزي و جنـوبی و سـیبري     ،)پرتقال، سوئد، سوئیس، انگلستان، اسپانیا، اوکراین، یوگسالوي 

، آفریقا )چین، هند، ایران، اسرائیل، ژاپن، قزاقستان، پاکستان، عربستان صعودي، ترکیه ( آسیا  -غربی

 –جنوب و شمال آمریکـا، کانـادا، پـرو، اقیانوسـیه     ) آفریقاي جنوبی، تونس الجزایر، لیبی، مراکش، ( 

گزارش شده است و در ایران در یزد، ساوه، کرمانشاه، ایالم، لرستان و کرج ) جنوب و غرب( استرالیا

  . مشاهده شد

  

  عالئم بیماري 

غلب با عالئم عالئم بیماري روي اندامهاي هوایی عبارتند از زردي، کم رشدي، کوتولگی که ا  

عالئم در اندام زیرزمینی عبارتنـد  . بیماریهاي فیزیولژیکی از جمله کمبود مواد غذایی اشتباه می شود

پیچیدگی و افزایش ریشه هاي فرعی این نماتد در شرایط مساعد از جمله خنکی هوا ، از ضخیم شدن
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وجهی به گنـدم وارد مـی   روي ریشه خسارات قابل ت نشو و نما در زمان حمله و گرمی هوا در زمان

  .می نماید (giant cell)این نماتد در داخل نسوج ریشه تولید سلولهاي غول آسا . آورد

  

  زیست شناسی 

درجه رطوبت و خنکی هوا، پس از تفریخ تخم الرو سـن   20در شرایط مناسب حرارت باالي  

      ر خاك پـس از یـافتن  این الرو متحرك و فعال بوده و د. دوم خارج و از کیست وارد خاك می شود

ریشه هاي میزبان به داخل آن نفود کرده و مراحل رشـدي را طـی نمـوده و پـس از بـالغ شـدن و       

جفتگیري با نماتد نر داخل بدن خود اقدام به تخم ریزي نموده و پس از تکامـل بـراي محافظـت از    

 cm 15تـا عمـق    پس از برداشت گندم و جو کیست ها. تخم خود تبدیل به کیست مقاوم می شود

  .این نماتد در سال یک نسل دارد. خاك پراکنده می شوند

  

  پیشگیري و مبارزه

  تناوب -1

 ارقام مقاوم -2
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  ناطق مهم انتشار بیماریهاي گندمم

 
  مناطق مهم انتشار  نام بیماري  ردیف

ري، خراسـان  آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، چهارمحال وبختیـا   زنگ زرد  1

کهکیلویه و  شمالی، خراسان رضوي، خراسان جنوبی، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمان،

  بویراحمد، گلستان، مازندران، مرکزي، همدان، یزد

جان یجـان شـرقی،آذربا  ی،آذرباخوزستان، سمنان، فـارس، کرمـان، گلسـتان، هرمزگان     زنگ قهوه اي  2

  لیغربی،اردب

  لرستان،بوشهر،فارس،گلستان، سمنان  زنگ سیاه  3

اردبیل، ایالم، بوشهر، جیرفت، خوزستان، فارس، قزوین، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و   سپتوریوز برگی  4

  بویراحمد، گلستان، مازندران، مرکزي

  )درحدبسیار کم(وشمال خوزستان گلستان  سپتوریوز خوشه  5

ن، کرمـان، کرمانشـاه، کهکیلویـه و    اردبیل، اصفهان، تهران، خوزسـتان، فـارس، قـزوی     سفیدك سطحی  6

  بویراحمد، گلستان، مازندران، مرکزي، یزد

  اردبیل ، گلستان، مازندران  فوزاریوز خوشه  7

اردبیل، اصفهان، تهران، جیرفت، چهارمحال و بختیاري، کهکیلویه وبویراحمد، لرستان،   فوزاریوز ریشه  8

  مرکزي، همدان

یل، تهران، چهارمحال و بختیاري، قم، قزوین، فارس، کردسـتان،  آذربایجان غربی، اردب  پاخوره غالت  9

  گلستان، مرکزي، مناطق معتدل کرمانشاه، مازندران، کهکیلویه وبویراحمد، کرمان

  اغلب مناطق گندمکاري کشور  سیاهک پنهان گندم  10

ــکار   11 ــیاهک آشـ سـ

  گندم

  اغلب مناطق گندمکاري

ــان    12 ــیاهک پنهـ سـ

  پاکوتاه

آذربایجان غربی، خراسـان رضـوي، کردسـتان، لرسـتان، همـدان،       آذربایجان شرقی،

  مرکزي

  فارس، هرمزگان، بوشهر، جیرفت، کرمان  سیاهک هندي  13

  ، کرمان، کرمانشاهبوشهر، خوزستان، گیالنایالم،   سیاهک برگی  14

، کرمانشاه، اصفهان، ایالم، خراسان رضوي، خوزستان، سمنان، فارس، کردستان، کرمان  نماتدگالزاي گندم  15

  کهکیلویه وبویراحمد، گیالن، لرستان، همدان، یزد

ــم    16 ــواد زخ ــد م نمات

  ریشه

  مازندران، گلستان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، ایالم، لرستان، خوزستان، گیالن

  یزد، ساوه، کرمانشاه، ایالم، لرستان، کرج  نماتدکیستی غالت  17

  مغان اردبیل،دشت گلستان،مازندران  لکه خرمایی گندم  18
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