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   آفت اطالعات: بخش اول

   اهمیت و ضرورت

گیاهی بود که در سال  انگلن نماتد اولی ،Anguina triticiیا نماتد گال گندم با نام علمی نماتد گالزاي دانه گندم 

ت اقتصادي و مهم ایاال در فهرست آفات این آفت .باشد می گندم اجباري برگ و خوشه انگل ،این نماتد. کشف شد 1743

د در مناطق کـامالٌ آلـوده نماتاین میزان خسارت . داردقرار سایر کشورها و در لیست ارگانیسم هاي مضر آمریکا متحده 

 استفاده از .شده استمحصول برآورد عملکرد درصد  10 و در مناطق آلوده کشت جو تا محصول %50حـدود  تـا، گنـدم

کنترل در راهکارهاي مهم از جمله عاري از آلودگی و تناوب زراعی سالم شیوه هاي نوین کشاورزي، از جمله استفاده از بذر 

   .است این نماتد

 خنک هوايآب و  در که بوده گندم زايگندم را تهدید می کند نماتد گال خسارتزا که مزارع عوامل مهمترین زا یکی

   .شودمیفراهم براي رشد و توسعه این آفت شرایط و مرطوب 

قارچ و  Rathayibacter triticiبا نام علمی  بیماري خوشه صمغی گندمعامل  نماتد گال گندم در انتقال باکتري

  . نقش دارد Dilophospora alopecuri برگ گندم با عامل خوشه و و سیاه شدن عامل بیماري پیچیدگی

  مناطق انتشار 

گلستان، خراسان  البرز،، تهران، سیـستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگانآذربایجان، اصفهان،  هايناستااز در ایران 

ود در شرایط خنک رشد کشت می ش بیشتر مناطق آب و هوایی که گندم دراین نماتد  .شده استگزارش  و کرمانشاه شمالی

  ،، مصر، گواتماال، اندونزي، اسرائیل، شیلی، کلمبیا، اکوادور، برزیلآرژانتیندر سایر نقاط دنیا در آمریکا،  .کندمی

   .شده استگزارش  نیوزیلند و، نپال نامیبیا  ،ماداگاسکار

  

  گیاهان میزبان 

هاي یزبانچاودار و گندم جزو م .می باشدیزبان اصلی گندم م بوده وچاودار  و آن شامل گندم، تریتیکاله یمیزبان دامنه

  .باشدمیحساس و یوالف در زمره گیاهان نیمه حساس 

  

  روشهاي شناسایی: بخش دوم

  چرخه زندگی و زیست شناسی 

 ايه مادهبدن  .می باشد میکرومتر 10حدود به طول  کوتاهاستایلت متر طول دارند و داراي میلی 2-2.5 الغنماتدهاي ب

و متورم  حجیم .درس فعال به نظر می و نبوده مارپیچی فربه و عمالً حرکت کندي دارند ولی نماتد نر ،مارپیچی قطور،بالغ 

که و در داخل گال سن د این نماتد به صورت الرو. باشد بودن قسمت وسط بدن نماتد ماده به علت رشد زیاد تخمدان می

سن الرو تا  روز طول می کشد ینچند. کامالً با گیاه گندم هماهنگ استآن  دگیچرخه زن .وجود دارد ،جاي دانه را گرفته

هنگامی . تغذیه می کنندبه صورت انگل خارجی در دوره انتظار، آنها از بافت برگها . به نقطه رشد جنینی دانه گندم برسد دو

از بعد از مدتی  و کنند،یشروع به تغذیه م شود، چندین نماتد از هر دو جنس وارد هر بذر می شوند،که جنین دانه تشکیل می
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ها تفریخ شده و  تخمو سپس کند هر ماده صدها تخم تولید می. گیردسپس جفت گیري صورت می. شوندبالغ می جنسینظر 

تا  مانندیمباقی در درون گال شوند و می تبدیل دوم سنبه اندازي پس از پوست و شده خارج ا هتخم از یک سنالروهاي 

به بعد قابل  70ز روز و مراحل رشد ا وز پس از تلقیح همچنان افزایش یافتهر 45تعداد آنها در نقطه رشد تا . اد شوندآز

  . تشخیص است

قهوه اي تا این دانه ها به ساختارهاي . کنداز محتوي شیري دانه گندم تغذیه می یک الرو سن  ،تا رسیدن کامل دانه ها

نماتد، گال تشکیل  مواد مترشحه از غدد مريدر اثر واکنش بافت دانه به .ا گال گفته می شودسیاه تبدیل می شوند که به آنه

الروها می  ،ک ذخیره شوندخناست و اگر این گالها در شرایط خشک و  800- 32400 تعداد الروها در هر گال از .می شود

   .گرم متغیر است میلی 9.2تا  2.5وزن هر گال از  .سال زنده و موثر بمانند 30- 40 توانند

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اشکال مراحل مختلف سیکل زندگی نماتد گال گندم - 1شکل 
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   عالئم آلودگی

 کم شدن فاصله میانشامل هاي آلودگی  نشانه. نیست A. triticiنماتد  آلودگی بهبه معناي عدم  ،عدم وجود عالئم

سایر عالئم . )a,b,c 2 شکل( است ها مواج شدن برگو  میانی به سمتها  برگچروك شدن، پیچ خوردن حاشیه  گره ها،

عالئم بیماري شدید،  آلودگیدر . نیز ممکن است رخ دهد شدن ساقه و خم ي، زردرنگ پریدگی، شامل کاهش ارتفاع بوته

   .مشهود است کامالً

ئم شامل برخی عالدارد ولی خشکسالی  وشته  ناشی از خسارتبه  هایی اهتشب نماتد گال گندم عالئم خسارت

هاي  عدم شباهت دانه ،هاي گل در مراحل انتهایی رشد و جایگزین شدن با محتویات دانها در داخل اندامهلگیري گا شکل

-گال .)d,e,f 2 شکل(مختص به نماتد گال گندم است  ،ترر و اندازه کوچکه تاي سالم، رنگ تیره ا به دانههلآلوده یا گا

عالئم نماتد  .و گلومهاي خوشه هاي آلوده باز می شوند ها با رسیدن محصول سفت و قهوه اي شده اي موجود در خوشهه

با این تفاوت که در نماتد گالزاي گندم  .باشدیمسفیدك دروغی گندم  بیماري گال گندم تا حدودي شبیه عالئم ناشی از

 شود و خوشه ها پوك و عقیمتشکیل نمی هیچ گالی دروغیگال حاوي نماتد بوده ولی در سفیدك به صورت ها دانه

درون . کنندافتند و آن را آلوده میشوند و درون خاك میگندم، از خوشه جدا می يها دانهاز  تر راحت گالها .ندمان می

   .گذارندعدد تخم می 30000دارد که حدود  جفت نماتد نر و ماده وجود 95گالها تا 
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  عالئم خسارت نماتد گال زاي گندم - 2شکل 
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   دستورالعمل اجرایی کنترل: ومسبخش 

  : ردیابی و پایش

در این مرحله عالئم آلودگی به صورت . در مرحله پنجه زنی، وضعیت ظاهري مزارع گندم مورد بررسی قرار گیرد  

در مرحله خوشه دهی . یده می شوندپیچیدگی و تجعد برگ ها است که به صورت لکه هاي کوچک یا بزرگ در مزرعه د

که قابل بررسی در زیر  می تواند مورد توجه قرار گیرد،گال هاي ریز و براق و سبز رنگ حاوي الرو، نماتد بالغ یا تخم 

در مرحله سفت شدن دانه و قبل از برداشت، ممکن است عالئم پیچیدگی و تجعد برگ ها دیده نشود اما . بینوکولر می باشند

  . ل هاي سیاه رنگ و سخت و ریز در سنبله ها، نشان قاطعی از وجود آلودگی استوجود گا

  

   و بهداشت گیاهی ، مکانیکیکنترل زراعی

در مزارع شدیداً آلوده، به منظور جلوگیري از انتشار آلودگی، خرید سبز محصول و مبارزه مکانیکی مزارع آلوده  -

 . )شامل شخم مزرعه و انهدام آن(قبل از تشکیل گل 

کنترل دقیق برداشت محصول و خودداري از استفاده از محصول مزرعه آلوده به عنوان در مزارع با آلودگی کم،  -

 بذر

  ...و  ، حبوبات، سویامانند پنبه، کلزا، آفتابگردان غیر میزبان با گیاهان سالتا سه  دوتناوب زراعی به مدت  -

می توان  %20نمک آب و بذور در محلول  دادنقراربا  چون وزن مخصوص گال ها کمتر از دانه سالم گندم است، -

در این غلظت از نمک، دانه هاي سالم ته نشین می شوند و گال ها به صورت . ا را از دانه سالم جدا کردگال ه

بعد از این عمل . شناور در سطح آب نمک قرار می گیرند که می توان با الک آنها را از سطح آب جمع آوري کرد

شسته شود و آسیبی به  بقایاي نمک شستشو داد تا دو تا سه دفعه ،با آب معمولیهاي گندم را به خوبی و باید دانه 

  .قوه نامیه بذور گندم وارد نشود

از آنجا که گال هاي محتوي نماتد کم و بیش : بوجاري بذور در چندین نوبت با استفاده از دستگاههاي بوجاري -

این . ت، با استفاده از الک هاي مخصوص می توان آنها را از دانه سالم جدا کردگرد و ریزتر از دانه سالم گندم اس

  . ین هاي بوجاري انجام شودمی تواند با الک هاي دستی یا ماش عمل

  استفاده از بذور سالم و عاري از آلودگی -

  معدوم نمودن گال ها -

  (Secale cereale)علف هرز چاودارحذف و معدوم نمودن علف هاي هرز میزبان مثل  -

یا قرار دادن بذر  ،دقیقه 10-12 به مدتسلسیوس درجه  54-56 قرار دادن بذور در آب با دماي: تیمار با آب گرم -

درجه  50ساعت، سپس قرار دادن آنها در آب  4 - 2به مدت  سلسیوسدرجه  21- 27 در آب گرم داراي دماي

 . دقیقه 30به مدت  سلسیوس
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یزبانی آفت به گندم، چاودار و جو، عدم کشت گیاهان به مدت یک سال باعث با توجه به محدود بودن دامنه م -

  .کاهش میزان آلودگی خواهد شد

الزم به ذکر است استفاده از بذور سالم و عاري از آلودگی و رعایت تناوب زراعی منجر به حذف نماتد گال دانه گندم 

   .از برخی کشورهاي اروپایی شده است
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