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  مقدمه: بخش اول

یکی از  ،شودشناخته مینیز  tombstoneو )scab( هاي اسکبنام اب گندم کهسنبله  یفوزاریومبیماري 

ایجاد  Fusariumتوسط چندین گونه از جنس  این بیماري .باشدمیگندم و جو هاي قارچی مهمترین بیماري

فرم جنسی  .کندوارد می لمحصوکه بیشترین آسیب را به  است ايگونه Fusarium graminearum .شودمی

در شرایط گرم و این بیماري  .کند باشد که ایجاد پریتسیوم می می Gibberella zeae نام هقارچ عامل بیماري ب

شامل کاهش آن ي هخسارت عمد .شودگل ها بیشتر دیده میمرطوب در طول گلدهی و مراحل اولیه رشد 

  . است ، کاهش درصد جوانه زنی و وزن هزار دانهشدید عملکرد

  

   اهمیت و ضرورت

افت ي نامیه، از دست دادن قوهمنجر به در صورت عدم کنترل  ،هایی که شدت بیماري زیاد بودهدر سال

 .F گونه  وژن خصوصاًهاي این پاتمهمترین ویژگی از .شودمیدرصد و کاهش کیفیت دانه  45 عملکرد بیش از

graminearum به باشد، که  شرایط محیطی و نوع میزبان می بر حسب، تفاوتهاي م تولید مایکوتوکسین

ها  هوع و گرفتگی ماهیچهاشتهایی، ت از عالیم آن بیو  شودمی منجر ها و پرندگانهایی در انسان، دامبیماري

   .می باشد (DON) داکسی نیوالنولو ) ZON( زیرالنون این توکسین ها شامل  .باشد می

  

  مناطق انتشار 
 گونه .باشددو فاکتور اساسی دما و رطوبت می گندم مربوط بهسنبله  یتوزیع جغرافیایی بیماري فوزاریوم

F. graminearum  و گونه ، استرالیا و جنوب چین، اروپاي شرقیگرم و مرطوب آب و هواییبیشتر در مناطق 

F. culmorum  ي گونهدر ایران  .شوددیده می اروپاي غربی مناطق آب و هوایی سردتر مانندبیشتر درF. 

graminearum ي، گونههاي گلستان، مازندران، اردبیل، فارس و خوزستاندر استان F. poae  استاندر 

 رد F. avenaceumاردبیل، خوزستان و   مازندران، هاي گلستان،در استان F. culmorum يگونه، گلستان

   .شده است مشاهدهمازندران و اردبیل گلستان، 

  

   گیاهان میزبان

همچنین  .دنباشهاي این پاتوژن میجزو میزبان و سایر غالت کوچک ، تریتیکالهجو، جو دوسرگندم، 

، گندم شوندآلوده می، محصوالتی که بیشتر با این حال. آلوده کندهاي چمن وحشی و اهلی را تواند گونهمی

  .هستند جو و ذرت

 

  روشهاي شناسایی: بخش دوم

   شکل شناسی

-فاصلهدر باشد که میزبان می هنگام یک یا چند سنبله آلوده در سفید شدن زود بیماري ترین عالمتشایع

و حرکت پاتوژن  تدریج با پیشرفت بیماري هو ب )1شکل ( گل ظاهر شود آلودگی اولیههفته پس از  ي سه

  .)2شکل ( کندکل خوشه را آلوده می تدریج هشوند و ب میپایین قرار دارند نیز آلوده  و هایی که در باالسنبلچه
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  در گندم سنبله یعالئم بیماري فوزاریوم - 1شکل 
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  به ییماري فوزاریومی سنبله سالم و آلوده گندم هاي مقایسه دانه - 2شکل 

  

مشاهده شده عالئم  .شوندآلوده از مراحل اولیه خمیري شدن دانه تا سفت شدن آن ظاهر می ه هايسنبل

در آب و  .ها باشدو اسپوردار در پایه گلوم )اسپورودوکیا(اندام بارده قارچی تواند شامل تولید در گندم می

سفید و گاهی صورتی رنگ آلوده در مزرعه رشد قارچی مایل به  هايسنبله، ممکن است روي هواي مرطوب

باشد هاي تولید شده در سنبله بیمار سبک و چروکیده بوده به رنگ نارنجی یا صورتی میدانه .دیده شود

یا سه  دوراهم شدن میزان رطوبت زنی بسیار ضعیفی داشته و با فبذور آلوده در هنگام کاشت جوانه). 3شکل(

گندم ممکن است باعث ایجاد اسپورهاي  خوشهروي  لیهآلودگی او .شودمیروزه منجر به ایجاد آلودگی 

-بوتهتواند به ویژه در آلودگی ثانویه میاین . گندم را آلوده کند خوشه هايکه میتواند سایر قارچ شده اضافی 

تا زمانی که شرایط آب و هوایی مساعد باشد و گیاهان گندم . هاي دیرگل مشکل ساز باشدهاي گندم با پنجه

  .ادامه خواهد یافتچرخه آلودگی ، باشندد حساس در مراحل رش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فوزاریومی سنبلهي گندم در اثر بیماري نوك سنبلچه ها سنبله و سفید شدن - 3شکل 

  

اي تغییر رنگ قهوه. است ترمشکلکمی  در مقایسه با گندمدر جو سنبله  یبیماري فوزاریومعالئم تشخیص 

 سایر تگرگ یا عالئمتوان با خسارت را می بیماري جو آلوده بهمنفرد چه سنبلاي تیره مایل به زرد یا قهوه
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و چروکیده و  نشدهپر  کامالًها دانه ،هاي آلودهدر سنبله .اشتباه گرفت غیرهاي و قهوههاي جو مانند لکه بیماري

   .)4شکل ( رسندسفید به نظر می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تغییر : ، وسطتشکیل اسپورهاي به رنگ نارنجی تا صورتی رنگ :سمت راست(ي جو ي آلودهسنبلهدر عالئم بیماري  - 4شکل 

  )رشد اسپورهاي قارچ: رنگ قهوه اي سنبله ها، سمت چپ

  

   نحوه خسارت

F. graminearum  غالت گندم است که به طور معمول در بقایاي گیاهی  در اختیاري ساپروفیتیک

زادمایه و به عنوان نموده ) ماکروکنیدي( امهاي غیر جنسیو تولید انده گذرانی کردذرت زمستاندانه ریز و 

 .شودآلودگی می ایجاد منجر بهدر فصل آینده توسط باد و قطرات باران پخش می شود و اولیه  )اینوکلوم(

گرفتن بافت زنده بقیه سیکل زندگی خود را وف کوتاه بوده و پس از در اختیارداراي یک مرحله بیوترپاتوژن 

   .دهدوتروف ادامه میبه صورت نکر

مرحله جنسی قارچ روي اندام هاي آلوده توسعه پیدا  پس از گرم شدن هوا و تامین رطوبت مورد نیاز،

پریتسیوم هاي سیاه مایل به آبی روي سطح این بقایا تشکیل می شوند و بالفاصله اسپورهاي جنسی یا . دکن می

پورها به وسیله باد جا به جا شده و گاهی ممکن است این آسکوس. آسکوسپورها را در هوا پراکنده می کنند

   .مسافت هاي طوالنی را طی کنند

دماي . اسپور الزم است آلودگیساعت براي جوانه زنی و  12حداقل  به مدت یا رطوبت زیاد ندگیبار

 شده باران و باد پخش به کمک قارچ هاياسپور. گراد استدرجه سانتی 30تا  16مناسب براي ایجاد آلودگی 

در فرم جنسی تولید . باشدداراي فرم جنسی و غیر جنسی میپاتوژن  .تماس داشته باشند با سنبلهتوانند و می

آسکوسپورها در  این .کندتولید آسکوسپور می Gibberella zeaeماکروکنیدي نموده و در فرم جنسی یا 

ها در دهد که گلزمانی رخ میعفونت  .شودقرار گرفته و منجر به آلودگی می هاگلدهی روي سنبله يمرحله

  . ها تماس پیدا کننددهد با گلو به اسپورها اجازه می بودهطول گلدهی باز 

در . شود گیاههاي ناشی از تگرگ، پرندگان یا حشرات وارد تواند از طریق زخمهمچنین می عامل بیماري قارچ

و سطوح  فتهگسترش یا هادانهممکن است به سایر  زاعامل بیماريصورت مهیا بودن شرایط گرم و مرطوب، 

در (، بقایاي محصول )سطح و داخل بذر(هاي آلوده پاتوژن در دانه .باالیی از مایکوتوکسین را تولید کند
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 زاییمحدود اسپورمدت زمان به دلیل بینی بیماري پیش .ماندگاري خوبی دارد گیاهیبقایاي  و خصوصاً) خاك

مدل هاي  پذیر بوده وامکان، شودبیماري می اپیدمی منجر بهمیزبان که  آلودگیو  هاپور، پراکندگی اسپاتوژن

ها عواملی مانند این مدل. ندگیراي مورد استفاده قرار میاند و به طور گستردهتوسعه یافتهبیماري پیش بینی براي 

در بر  بیماريکننده شدت بینیپیش ملعوا گیاه را به عنوانرشد و نموو  اینوکلوم، تولید ، رطوبت، بارندگیدما

   .)5 شکل( گیرندمی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  گندم سنبله یبیماري فوزاریوم )سیکل(چرخه  - 5شکل 

  

  

  کنترل اجرایی دستورالعمل: ومسبخش 

   هاي پایش و ردیابیروش

-کشقارچ  براي کاربردموثر  زمانو  بوده آلودگی جهت شروع و گسترشمهمی بسیار دهی زمان گل

   .ب وتوصیه شده استمناسهاي 

  

   و بهداشت گیاهی زراعی کنترل

بیماري  ن و جلوگیري از شیوعژورود پاتواز استراتژي هاي زراعی براي محدود کردن  تلفیقی

شامل موارد بیماري بهترین شیوه هاي مدیریت . استو ضروري  بسیار مهممزارع در سنبله گندم  یفوزاریوم

  : تزیر اس

  . مغان و ، هیرمند، پیشتازمعراج ارقام مروارید، احسان، تیرگان،شامل  مگند م مقاومکاشت ارقا - 

FHB 
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به کاشت گندم پس از ذرت شدت بیماري را افزایش داده ( و باقال ، سویاکلزا پنبه، تناوب با گیاهانی مثل - 

دت چند سال در می توانند بم و و کاکل ذرت شده باعث پوسیدگی ساقه، دانه پاتوژنفرم جنسی علت اینکه 

  . )و کشت آن پس از سویا میزان بیماري را کاهش می دهد ذرت و بقایاي گیاهی باقی بماند

و ضدعفونی  سالمر وبذ، استفاده از و حذف دانه هاي الغر و چروکیده استفاده از بذر سالم و بوجاري شده - 

. جلوگیري نمی کند بیماري بعدي و گسترش هايولی از آلودگیشده آلودگی اولیه  منجر به کاهششده 

خارج ) پرورشی و مادري( هاي مختلفو مزارع بذري در پایهبایستی از پروسه تولید بذر حتما بذور آلوده 

   .شوند این موضوع در استانداردهاي تولید بذر بایستی مد نظر قرار گیرد

   مناسب کاشتتاریخ  - 

، کاهش میزان یار مهمی در توسعه بیماري است، رطوبت عامل بستنظیم میزان رطوبت(مدیریت آبیاري  - 

 )آبیاري در طول دوره ي گلدهی

  )بیماريکلوم واینکاهش میزان به منظور (مدیریت بقایاي محصول در مزارع گندم و جو  - 

   جلوگیري از انتقال کاه و کلش از مناطق آلوده به سایر مزارع - 

   هاي هرز میزبانکنترل علف - 

  جهت تهویه و تابش بیشتر نور خورشید داخل مزرعه و تراکم یرعایت اصول به زراع - 

  

   شیمیایی کنترل

- گندم کنترل شیمیایی و استفاده از قارچسنبله  یهاي کنترل بیماري فوزاریومیکی از مهمترین استراتژي

   .توصیه شده است ثبت یاهاي کش

یعنی ابتداي گلدهی گندم با  ن مناسبدر زماباید کش ها کاربرد قارچدر مناطق با سابقه آلودگی قبلی، 

  :شوند هاي زیر توصیه می براي این منظور قارچکش. انجام شود ها سنبله% 75ظهور 

  فرموالسیون  نام تجاري  نام سم
مصرف مقدار 

  ) در هکتار لیتر(
  زمان مصرف

SC42% 5/0  آلتوکمبی  کاربندازیم+سایپرکونازول  یک نوبت سمپاشی در زمان گلدهی  

 یک نوبت سمپاشی در زمان گلدهی  EC25% 1  تیلت  کونازولپروپی

SC49.7% 5/0  رکس دو  تیوفانات متیل+اپوکسی کونازول  یک نوبت سمپاشی در زمان گلدهی  

SC46% 7/0  فالکن  تریادیمنول+تبوکونازول+اسپیروکسامین - 8/0  یک نوبت سمپاشی در زمان گلدهی   

  اشی در زمان گلدهی یک نوبت سمپ  SC25% 3  لیگاندي  فناماکریل
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