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 بیماری های مهم گندم و جو

 های گندم زنگ -1

که در  های مهم این محصول می باشند از جمله بیماری( نواری، زنگ برگ و زنگ ساقهزنگ )های گندم  زنگ

کمتری  زنگ سیاه از اهمیت)ای در مرتبه دوم قراردارد  کشور ما زنگ زرد در درجه اول اهمیت و زنگ قهوه

 (.برخوردار است

 ( Glume Rustيا  Yellow Rust) Stripe Rust  زرد( زنگ)زنگ نواری  -1-1

 بیماریعامل 

چاودار و بیش از هجده جنس از  غیر از گندم، جو،ه باشد قادر است ب یم Puccinia striiformisرچ قا بیماریعامل 

 ها را نیز آلوده سازد. انواع گراس

 شرايط مساعد بیماری

 و اند سپورهایی که توسط باد از مناطق دوردست آورده شدهیواین بیماری آلودگی اولیه از طریق یورید در 

 .یا منشاء محلی دارند رخ داده

 و رطوبت کافی نیز وجود داشته باشد آلودگی درجه سانتی گراد بوده  10-15بیـن   که دمای هوا در صورتی

 .یابد به سرعت گسترش می

 تری نیاز دارد. ای و سیاه به دمای پائین های قهوه در مقایسه با زنگ زنگ زرد 

 میرنگ قارچ ظاهر کاهش یافته متوقف می گردد و تلیوسپورهای سیاهسپورها یوافزایش دما تولید یورید با-

 .شوند

 عاليم بیماری

 یبه نارنج لیبه رنگ زرد ما ییتاول ها ایجوان به صورت جوش  یبرگ ها یزنگ زرد در رو یماریعالئم ب 

 انیدر امتداد رگبرگ ها در هر دو سطح برگ نما ییو نوارها وستهیجوش ها به هم پ نیظاهر شده سپس ا

 شود . یم
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  ها  شکیر یوگلومل و حت مگلو ،خوشه، غالف ساقه، مختلف گندم مانند برگ یزنگ زرد به اندام ها

 خورد.  یزنگ ها به چشم م ریحمله کرده و در بهار زودتر از سا

  ریشکل تکث نیبهاره است که فعال تریوریدیوسپور  ایهزاران هاگ  یبرگ حاو یها رو از جو ش کیهر 

از  یماریانتقال ب نیدر فصل رشد گندم در مزارع و همچن یماریبوده و باعث توسعه ب یماریقارچ عامل ب

 باشد. یم گریبه سال د یسال

  شود. یرنگ قارچ ظاهر م اهیس یهاسپورویبرگ تل نیریدر اواخر فصل در سطح ز 

 رسد یزودتر م یچروک دار بوده و کم و نیچ یسطح یبوته زنگ زده، دارا یدانه ها. 

 می دهد های شدید افت عملکرد از طریق کاهش وزن هزار دانه و تعداد دانه در سنبله رخ در آلودگی. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری 

  رقم قدس دارای بیشترین و رقم آزادی دارای کمترین میزان تحمل نسبی به زنگ زرد ارقام مقاوم: استفاده از

 باشد. یم

 شود و برعکس کود پتاسه مقاومت گیاه را استفاده از کود نیتروژنه بیش از اندازه باعث حساسیت غالت می

 .کندتقویت می

 که ممکن است در زمستان  یموشمانند مرغ و جو انیهرز خانواده گندم یبردن علف ها نیو از ب ییشناسا

خواهد  ریتاث یماریب وعیاز ش یریدر جلوگ ،زنگ زرد باشد یوسپورهایدیوری رهیو منبع ذخ یکانون آلودگ

 داشت.

زنگ زرد گندم یوریدیوسپور تلیوسپور زنگ زرد گندم  
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 شود. یم یماریباعث نقصان ب یاریبهاره و کاهش دفعات آب یزود کاشتن گندم ها 

  (واحد سطح االمکان استفاده از مقادیر کمتر بذر در حتی)تراکم مناسب بوته 

   (بسته به شرایط آب و هوایی منطقه)زمان کاشت مناسب 

 گرم برای هر کیلوگرم  1-2ها و یا ضدعفونی بذر به میزان  صورت پاشش روی برگه ارچکش بایلتون بق

 کند. یدهی گندم، کنترل مبذر گندم، زنگ زرد را تا موقع خوشه

 بار سمپاشی در مرحله  عفونی بذر همراه با یکصورت ضده قارچکش سیپروکونازول با نام تجاری آلتو ب

لیتر در هکتار بهترین تاثیر را در کنترل زنگ زرد و در نتیجه، افزایش محصول داشته  5/0ظهور ساقه به میزان 

 است.

  پروکونازولیسااستفاده از سموم SL 10% (تریل مین )تبوکونازول، در هکتارEW 25% (تریل کی )درهکتار ،

 درهکتار( تریل مین) EC 25% کونازولیپروپ،در هکتار( تریل کی) SC 12.5% افولیفلوتر

 Leaf Rustبرگ )زنگ قهوه ای(  زنگ -2-1

(Brown Rust) 

 عامل بیماری

 Pucciniaاست که توسط قارچ  انیاز گندم یاریبس و کالهیتیتر ،چاودار ،گندم یجد یماریب کیزنگ برگ 

recondita با توجه به  .کند یرا آلوده نم والفیاما  ،دارد یفیضع یتیقدرت پاراز ،جو یپاتوژن رو .شود یم جادیا

بیشتری ت های دیرکاشت اهمی مقایسه با زنگ زرد برای رشد و توسعه به دمای باالتری احتیاج دارد در گندم اینکه در

 .خواهد داشت

 وجود دارد که اغلب به جو حمله می کند. P. hordeiگونه دیگری از قارچ به نام 

 م بیماریيعال

 های زنگ ساقه کوچکترند ای رنگی که از جوش ای تا کمی بیضی شکل نارنجی تا قهوه های دایره جوش 

 صورت منفرد در سطح فوقانی برگ و غالف برگ ظاهر می گردد. ه ب

  در اوایل بهار یوردیوم اغلب به صورت پراکنده و غالبا در سطح فوقانی برگ ها ظاهر می شود و به هیچ وجه

 مانند زنگ زرد خطی قرار نمی گیرد.

 .اندازه جوش ها نسبت به زنگ زرد بزرگتر می باشد 
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 .زنگ قهوه ای به ندرت غالف برگ، ساقه و خوشه را آلوده می کند 

 .دانه های خوشه های آلوده ریز، چروکیده می باشند 

 سنبله رخ می دهد طریق کاهش وزن هزاردانه و تعداد دانه در های شدید افت عملکرد از در آلودگی. 

 یوسپورهایدیوری Puccinia recondita هستند.  ی، کروبه قرمز، خاردار لیما اهیتا س یقرمز پرتقال

 ایاسپور ممکن است گرد  ییهستند. قسمت انتها میضخ وارهیبا د یدو سلول ،یابه قهوه لیما اهیس وسپورهایتل

 پهن باشد. 

 در سطح پهنک برگ  ایها و  غالف برگ یرو ییها به صورت جوش اهیگ درش ییدر طول مراحل نها ایتل

 .شوندیم دهیپوش درمیاپ لهیو به وس مانندیم یدر بافت برگ باق وسپورهای. تلندیآیبه وجود م
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زنگ قهوه ای گندم وریدیوسپوری  

 تلیوسپور زنگ قهوه ای گندم
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یماریو کنترل ب یریشگیپ یروش ها  

  از ارقام بهاره مقاومت دارند شیب زهیپائ یمعموال گندم ها :ارقام مقاوم استفاده از. 

  (االمکان استفاده از مقادیر کمتر بذر در واحد سطح حتی)تراکم مناسب بوته 

  (بسته به شرایط آب و هوایی منطقه)کاشت مناسب زمان 

  سایپروکونازولاستفاده از سموم SL 10 % تبوکونازول، نیم لیتر در هکتار EW 25 % هکتار یک لیتر در ،

 نیم لیتر درهکتار % EC 25 پروپیکونازول، یک لیتر در هکتار % SC 5/12 فلوتریافول

 

زنگ  -3-1

 Black Rust (Stem Rust)ساقه )زنگ سیاه( 

 عامل بیماری

از سیکل زندگی  که عامل بیماری زنگ سیاه است عالوه بر گندم بخشی Puccinia graminis f.sp. tritici  قارچ

 .می کندل کام (عنوان میزبانان ثانویهه بMahonia  ( هایی از خود را بر روی زرشک و گونه

 .است هیدو پا و کلیقارچ ماکروس نیا

 اهیگ ی(  در روایو تل اینیوردیو ایدیمراحل)باز هیواسط و بق زبانیم یدر رو ومیدیو اس ومیمراحل اسپرموگون

 .)گندم(  استیاصل

 مساعد بیماریشرايط 

 آن  ای به دمای باالتری جهت ایجاد آلودگی و گسترش زنگ زرد و قهوه از نظر دما زنگ سیاه در مقایسه با

 .نیاز دارد

  درجه سانتی گراد می باشد. 26بهترین دما نزدیک به 

  شود متوقف می شدیدفعالیت قارچ درجه سانتی گراد  40 و باالیدرجه سانتی گراد  15در دمای زیر. 

 د .نگذران زمستان وسپورهایتل 
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یماریقارچ عامل ب یچرخه زندگ  

برگ زرشک   یسطح فوقان یها در بهار رو وسپوریدیگندم عموما از جوانه زدن باز اهیزنگ س یاسپرموگون مرحله

 ومیکنیبه نام پ یشکل یرنگ کوزه ا رهیشود. در داخل لکه ها اندام ت یزرد ظاهر م یبه صورت لکه ها

 رندهیپذ یها فیه ومیاسپرموگون وارهید یشود  بعد  از رشد کامل لکه از قسمت فوقان ی( ظاهر مومی)اسپرموگون

شوند .  یخارج م ومیقطره شهد از داخل اسپرموگون کیهمراه با  یادیز یها یشود و اسپرمات یظاهر م

برگ زرشک  یباشند رو یمنف ایها که ممکن است مثبت  وسپوریدیباز یها بسته به فاکتور جنس ومیاسپرموگون

 فیه یرو یمنف یشوند و سبب انتقال اسپرمات یها جلب م ومیموگوناسپر نی.حشرات به سمت ا ندیآ یبه وجود م

دهند با به  یم لیرا تشک یدو هسته ا فیها ه نیا نیب زشیاز آم جهیشوند و در نت یمثبت و بر عکس م رندهیپذ

به رنگ زرد  یشکل یفنجان یها یخود را از سر گرفته و برجستگ تیقارچ فعال یدو هسته ا فیوجود آمدن ه

 یفنجان یاندام ها نیرود. در داخل ا یم ومیدیآورد و به مرحله اس یخود به وجود م نیریدر سطح ز ینارنج

 زبانیباد به م قیشوند و معموال از طر یم لیکوتاه تشک یوفورهایدیکن یرو یدو هسته ا یوسپورهایدیشکل اس

که از راه روزنه ها به داخل  ندینما یم دیتندش تول یگردند . بعد از جوانه زدن لوله ها یگندم حمل م یعنی یاصل

در ساقه، برگ و  یبه رنگ قرمز آجر هایی روز تاول 10حدود  یکنند سپس در مدت کوتاه یبرگ رخنه م

شود و  یتاول ها پاره م یرو درمیمرحله اپ نی. در اندیگو یم ومینیوردیمرحله  نیگردد.که به ا یغالف ظاهر م

 7-14مرحله از زنگ به فاصله  نیشوند .که ا یآزاد م وسپوریدیورینام  هب یدو هسته ا یتک سلول یاسپور ها

کند و بعد قارچ با توجه  یم دایانتقال پ گریبه مزرعه د یاز مزرعه ا یماریب نیا بیترت نیشود و بد یروز تکرار م

 رود . یم ایبه مرحله تل یا هیو تغذ ییآب و هوا طیبه شرا
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 م بیماریيعال

 مورد  زیها ن شکیرو  اما ممکن است پهنک برگ گذارد، یساقه و غالف برگ اثر م یعمدتا رو اهیزنگ س

 .  ردیگ یحمله قرار م

  ساقه و غالف برگ  یبا محور طول یمواز دراز، یضویب کیبار یماریقارچ عامل ب یها جوش ایپوستول ها

 شود. یظاهر م

 رمز بوده ای متمایل به ق های حاصل از این بیماری قهوه جوش. 

 پیوندند.  هم میه گرفتن آلودگی ب های خفیف این جوش ها جدا و پراکنده بوده که با شدت در آلودگی 

 گیرد خود میه ها ظاهری پاره ب بافت آلوده در ناحیه جوش. 

 توده آن ریاز ز رود و یپاره شده و به عقب م ،جوش ها را پوشانده یکه رو یدمیظرف مدت چند روز اپ-

 گردد. یم دایقرمز رنگ پ یوسپورهایکه شامل اورد یپودر یها

 دیآ یم دیرنگ پد اهیس  یوسپورهایتل وم،یدر اواخر فصل و در مرحله تل. 

 و  و در انتها گرد یدو حجره ا شیوسپورهایرنگ و تل یشکل  و خار دار و فندق یضویب شیوسپورهایدیوری

 .بلند دارند هیو پا زینوک ت

  دارند و  میضخ رهاوید وسپورهایاند و تل رینازک دارد و رنگ پذ وارهید وسپورینسبت به تل وسپوریدیوری

 .ستین ریدارند و رنگ پذ یرنگ قهوه ا
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گندمتلیوسپور روی ساقه  روی ساقه گندم یوردیوم   

روی زرشک پیکنیدیوم اسیوم روی زرشک  

 تلیوسپور زنگ سیاه گندم اسیوم و اسپرماگونیوم روی زرشک



13 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 :های پارسی و سیوند از سوی موسسه  زا با نام مقاوم نسبت به این نژاد بیماری دو رقم استفاده از ارقام مقاوم

 نهال معرفی شده است. تحقیقات اصالح و تهیه بذر و

 مزارع گندم را کاهش  یآلودگ زانیتواند م یم و ماهونیا زرشک یبوته ها حذف  میزبان های واسط مانند

 .دهد

 کود ازته ادیاز مصرف ز یریجلوگ 

 از تراکم کشت یریجلوگ 

 پروکونازولیاستفاده از سموم سا SL 10% در هکتار(، تبوکونازول تریل می)نEW 25% (تریل کی  ،)درهکتار

 (درهکتار تریل مین)  EC 25% کونازولیپروپ در هکتار(، تریل کی) SC 12.5% افولیفلوتر
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 یست سموم متداول در مبارزه با بیماری زنگل

 

نام تجاری 

 سم

 

 نام عمومی سم

فمصر میزان  

(لیتر/هکتار)  

دفعات 

 سمپاشی

 

 زمان مبارزه

SL 10% 5/0سایپروکونازول آلتو نوبت 2-1  محض مشاهده اولین به   

صورته عالئم بیماری ب  

میاپیدت ودرصور کوبی کانون  

نوبت EW 25% 1 2-1 تبوکونازول فولیکور  

EC 25% 1- 5/0پروپیکونازول تیلت نوبت 2-1   

نوبت SC 12.5% 1 2-1فلوتریافول ایمپکت  در مرحله خوشه 

 ECپروپیکونازول+سایپروکونازول آرتئا

33% 
4/0 نوبت 2-1   در مرحله خوشه 

نوبت SE 37.5% * 1/25 2-1فلوزیدازول + کاربندازیم آلرت  در مرحله خوشه 

 *  واحد مصرف کیلو در هکتار

 Smutsها   اهکیس -2

 Common Bunt (Covered Bunt) سیاهک پنهان معمولی -2-1

 عامل بیماری

  Tilletia caries و Tilletia laevis (syn. T. foetida) دو گونه قارچبیماری سیاهـک پنـهان معمولی توسط 

 (syn. T. tritici)  .ها را آلوده می کند . این بیماری عالوه بر گندم ، یوالف و عمده گراسایجاد می شود 

 شرايط مساعد بیماری

  زنی مناسب است برای جوانهدرجه سانتی گراد  5-15دمای. 
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  سر می برد و میه را عمدتاً به صورت تلیوسپور روی سطح بذر و گاهی در خاک بعامل بیماری زمستان-

 .سال در خاک حفظ کند 5تا  تواند قوه نامیه خود را

 زده که همزمان با جوانه زدن و  جوانه مناسبا کاشت بذر آلوده ، تلیوسپورها به سادگی در درجه حرارت ب

انه زده و طی مراحل مختلف تولید میسیلیوم می کند . این اسپور قارچ نیز جو خروج گیاهچه جوان از بذر،

های در حال تشکیل یا بافت مریستم انتهایی  ها مستقیماً به گیاهچه جوان رخنه کرده و در بین برگ میسیلیوم

، های قارچ گیاه گسترش یافته وهمزمان با رشد گیاه ، تا مرحله خوشه به رشد خود ادامه می دهد . میسیلیوم

سمت های خوشه را ، حتی قبل از خروج از غالف آلوده می کنند و در نهایت محتویات دانه را مصرف تمام ق

 .فقط پریکارپ دانه باقی می ماند کرده و

 وسیله باد ، دانه های ه ، آزاد شده و بنه های آلوده در طی مراحل برداشتاسپورهای قارچ ، با شکسته شدن دا

های زمستانه و در  می کنند که از نظر گسترش ، عامل بیماری در گندم سالم و خاک مزارع اطراف را آلوده

 .های خشک حائز اهمیت است مناطقی با تابستان

 عاليم بیماری

 یاهان آلوده در مراحل رشدی مختلف ، اختالف چندانی از نظر ارتفاع با گیاهان سالم ندارند .گ 

  خوشه های سالم بیشتر حفظ می کنند که رنگ خوشه های آلوده باریک شده ورنگ سبز خود را نسبت به

 ها متمایل به آبی تا خاکستری به نظر می رسد . سبز آن

  . سیستم ریشه ای گیاهان آلوده معموالً گسترش ضعیفی دارد و پنجه زنی در این گیاهان نیز افزایش می یابد 

  . عالئم قطعی آلودگی تا زمان خوشه دهی گیاهان آلوده قابل تشخیص نیست 

  . سنبله ها از هم بازتر شده و با زاویه بزرگتری نسبت به محور اصلی خوشه قرار می گیرند 

 دانه به جای زرد طالیی یا قرمز، تر وضخیم تر هستند و رنگ دانه های آلوده ، نسبت به دانه های سالم کوتاه

 قهوه ای مایل به خاکستری می باشد .

 لم با هم مشاهده می شوند .سا گاهی برروی یک سنبله دانه های آلوده و 

  پریکارپ دانه های آلوده سست بوده ، درنتیجه موقع برداشت پاره شده و به علت وجود ماده شیمیایی تری

 آمین متیل در اسپورهای سیاه قارچ ، بوی ماهی گندیده می دهد .
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 پودری یا سطحی  گیاهان آلوده معموالً به زنگ زرد وخسارت ناشی از سرما حساس تر ولی نسبت به سفیدک

 تر می گردند . مقاوم
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از بذر سالم 

 استفاده از ارقام مقاوم 

 آیش 

  تعیین تاریخ کاشت مناسب 

 شود  سریعاً شکسته می زای جدید بیماریعلت ظهور نژادهای ه ا توجه به اینکه مقاومت اغلب این ارقام بب

لیست سموم متداول در مبارزه با بیماری سیاهک د. در جدول زیر شو ابراین ضدعفونی بذور توصیه میبن

 آورده شده است. پنهان معمولی

 

 

Tilletia laevis 

 

Tilletia caries 
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 مقدار مصرف برای یک تن بذر نام عمومی سم نام تجاری سم

ایت سومی کیلو WP 2% 2 دی نیکونازول   

ایت سومی نیکونازولدی    FS 2% 1 لیتر  

لیتر L 40% 5/2 کاربوکسین تیرام FF ویتاواکس  

کیلو WP 75% 2 کاربوکسین تیرام ویتاواکس تیرام  

کیلو DS 3% 1 دیفنوکونازول دیویدند  

 ا لیتر FS 3%  دیفنوکونازول دیویدند

لیتر FS 6% 5/0 تبوکونازول راکسیل  

کیلو DS 2% 5/1 تبوکونازول راکسیل  

لیتر FS 20% 2/0 تری تیکونازول رئال  

کیلو DS 7.5% 2 تریادیمنول بایتان  

 

 Dwarf Bunt (Stunt Smut) پنهان پاکوتاهسیاهک  -2-2

 عامل بیماری

 ایجاد می شود. Tilletia controversa (syn. Tilletia brevifaciens) این بیماری توسط قارچ

 شرايط مساعد بیماری

 پنهان پاکوتاه اهکیکنند در س یم یگذران بذر زمستان یرو وسپورهایپنهان که تل اهکیبر خالف س 

سال 10توانند تا   و میشوند و آلودگی اولیه محسوب می یتلیوسپورهای خاکزی، مهمترین منبع زمستانگذران

 بمانند. در خاک زنده

  باشدمی درجه سانتی گراد  3-8زنی این اسپورها   دمای مناسب برای جوانه. 
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 های  گیاهچه اند در این بیماری تلیوسپورهایی که در سطح خاک یا نزدیکی آن و در زیر برف جوانه زده

 .سازند گندم را پس از خروج از خاک آلوده می

    نسبت به بیماری است ترین مرحله گندم حساس برگی 2-3مرحله. 

 عاليم بیماری

  های آلوده به سیاهک پنهان پاکوتاه به نصف تا یک بوتهشبیه سیاهک پنهان است، با این تفاوت که اندازه

 .رسدهای سالم میچهارم طول بوته

 یابدطور غیرعادی افزایش میه های آن نیز بتعداد پنجه. 

 می گردد. ها نقاط یا نوارهای زرد کوچک و ظریفی مشاهده بر روی برگ 

 قارچ  تمامی محتویات آن با تلیوسپورهایهای کروی شکلی که  های گندم از دانه در زمان برداشت خوشه

 .جایگزین شده است، پرشده که در صورت فشرده شدن بوی ناخوشایندی از آنان به مشام می رسد

 های آن سریع تر و عمیق تر از تلیوسپورهای عامل های تلیوسپورهای این قارچ مشبک بوده و شبکهدیواره

 پنهان است. اهکیس

 

  



20 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

 

 

 

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 .استفاده از ارقام مقاوم بهترین روش جهت کنترل بیماری است 

  (سانتیمتر 15-20به عمق  )شخم عمیق 

 ضدعفونی بذر با استفاده از سموم 

 

 

 

پا کوتاه  پنهان سیاهکتلیوسپور   
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 یست سموم متداول در مبارزه با بیماری سیاهک پنهان پاکوتاهل

سمنام عمومی  نام تجاری سم  مقدار مصرف برای یک تن بذر 

کیلو DS 3% 2 دیفنوکونازول دیویدند  

لیتر FS 3% 1 دیفنوکونازول دیویدند  

کیلو WP 60% 25/1 تیابندازول تکتو  

 

 Loose Smut سیاهک آشکار -2-3

 عامل بیماری

 اگرچه میزبانایجاد می شود.  Ustilago tritici (syn. Ustilago nuda var. tritici) سیاهک آشکار توسط قارچ

 .اصلی این قارچ گندم است اما تریتیکاله و چاودار نیز توسط آن آلوده می شوند

 شرايط مساعد بیماری

 خوشه های سالم در  یهال قارچ را از خوشه های آلوده بر روی گ اهیهمان پودر س ایها  هاگ ایبذرها  ،باد

آورند یوجود مه به نام ریسه های قارچ ب ییقارچ جوانه زده و رشته ها یها حال گلدهی منتقل می کند. هاگ

در حال رشد می شوند و به حالت خواب تا سال بعد و هنگام کاشت گندم  یکه وارد ناحیه ی جنینی دانه 

 باقی می مانند.

 صورت ریسه داخل بافت جنینی دانه ی گندم است.  ه زمستانگذرانی ب 

 پاییزه در گره های پنجه ها  های قارچ نیز رشد می کند و در گندم چهاز کاشت گندم همراه با رشد ساق بعد

نقطه به نقطه با گندم رشد می کند و نهایتا  نیزبا شروع رشد گندم در بهار، قارچ  .باقی می ماند یبهار بعدتا 

 وارد قسمت های گل می شود و تمام قسمت های گل را از بین می برد.

   .هوای سرد و مرطوب قبل از مرحله ی گلدهی گندم، مناسب بیماری است 

 درجه سانتی گراد اسپورها جوانه می زنند.  16-22 معتدل وهوای سرد تاتی رطوب در شرایط 
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 عاليم بیماری

 رنگ سنبلچه های گیاه آلوده، به رنگ قهوه ای زیتونی تیره در آمده و در نهایت با توده سیاه اسپور هم 

 شوند. می

  ی ه های اسپور قارچ به وسیله پوستهمی شود. در این مرحله تود راین عالیم بعد از مرحله خوشه دهی آشکا

ه و اسپورها در هوا پخش یا  در مرحله درو محصول پاره شد نازکی محصور شده و این پوسته قبل از برداشت

 می شوند.

 از محورخوشه با  ریخوشه غ کی یم قسمت های گل هاشود. تما این بیماری به آسانی در مزرعه شناخته می

توده ی سیاه تلیوسپور  ایمی شود. این پودر  نیگزیاسپورهای قارچ جا ایهاگ  ایاز بذر  یتوده ی سیاه رنگ

 نام دارد.
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یماریو کنترل ب یریشگیپ یروش ها  

 ضدعفونی بذر با استفاده از سموم 

 بیماری سیاهک آشکارلیست سموم متداول در مبارزه با 

 مقدار مصرف برای یک تن بذر نام عمومی سم نام تجاری سم

کیلو DS 7.5 % 2 تریادیمنول بایتان  

کیلوWP 60% 2 کاربندازیم باویستین ـ دروزال  

کیلو WP 75% 2 کاربوکسین تیرام ویتاواکس تیرام  

لیتر L 40% 5/2  کاربوکسین تیرام FFویتاواکس   

کیلو WP 2% 2 دینیکونازول سومی ایت  

کیلو DS 3% 2 دیفنوکونازول دیویدند  

کیلو DS 2% 5/1 تبوکونازول راکسیل  

لیتر FS 6% 5/0 تبوکونازول راکسیل  
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 Karnal Bunt (Partial Bunt)( سیاهک هندی)سیاهک ناقص  -2-4

 عامل بیماری

 می باشد.   Tilletia indica (syn. Neovossia indica) عامل بیماری قارچ

 شرايط مساعد بیماری

  وجود دارند در خاک و بذرتلیوسپورهای قارچ عامل بیماری. 

  و اسپوریدی منابع اصلی آلودگی تلیوسپورهای خاکزی هستند که برروی خاک یا نزدیکی آن جوانه زده-

های گندم،  خوشه ای را تولید می کنند که توسط باد پراکنده شده و هنگام ظاهر شدن های اولیه و ثانویه

 سازند. آنان را آلوده می

  هایی از اندوسپرم چند دانه از یک خوشه  بخش ی و سرد آلودگی توسعه یافته و در نهایتتدر شرایط رطوب

 .رنگ قارچ جایگزین می شوند توسط تلیوسپورهای سیاه

 عاليم بیماری

 و به  شودیسنبله مبتال م یهااز دانه یتعداد معدود زیاز دانه گندم و ن یفقط قسمت اهکیس نیدر اثر حمله ا

 . شودیگفته م ناقص اهکیبه آن س لیدل نیهم

 در طول  اهکیس یهامبتال شده و ممکن است جوش نیجن یدر انتها یآلوده فقط از قسمت یهامعموالً دانه

 .ابندیبذر امتداد  اریش

 آلوده  های رداشت با کمی بررسی دانهین بیماری تا قبل از برداشت به راحتی قابل تشخیص نیست، پس از با

 .(شود پریکارپ بذور آلوده پاره می)اند  قابل تشخیص

 زنی خود را حفظ کرده و قادرند گیاهان سالمی را تولید کنند های آلوده غالباً قابلیت جوانه دانه. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از بذور مقاوم و متحمل 

 استفاده بهینه از کودهای ازته 

 های هرز گرامینه از بین بردن علف 

 استفاده از بذور سالم و عاری از بیماری 

 ی با استفاده از سمومیمبارزه شیمیا 

 لیست سموم متداول در مبارزه با بیماری سیاهک ناقص

 زمان مصرف مقدار مصرف در هکتار نام عمومی سم نام تجاری سم

لیتر SL 10% 5/0 سایپروکونازول آلتو  گلدهی هنگام 

 80که   وقتی

ها درصد بوته  

اند.به خوشه رفته  

لیتر EC 25%  5/0 پروپیکونازول تیلت  

لیتر EW 25% 1 تبوکونازول فولیکور  

لیتر SC 12.5% 1 فلوتریافول ایمپکت  

 

 Flag Smut سیاهک برگی -2-5

 عامل بیماری

گندم نان از میزبانان اصلی این  می باشد.  Urocystis tritici   (syn. Urocystis agropyri) عامل بیماری قارچ

 .بیماری است

 شرايط مساعد بیماری

  دنسال در خاک زنده بمان 3تلیوسپورهای قارچ می توانند تا. 

 آلودگی گیاه قبل از خروج گیاهچه از خاک رخ می دهد. 

   کند.یاین امر کمک م به درجه سانتی گراد 10-20دمای 
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  اسپورزایی  و توسعه یافته طور سیستمیکه گذرانی کرده سپس ب شکل میسلیوم درون گیاهچه زمستانه قارچ ب

 .می کند

 عاليم بیماری

 برگ، غالف برگ و گاهی روی  صورت نوارهای باریک در زیر اپیدرمه رنگ تلیوسپورها ب های سیاه ودهت

 ساقه تولید می شوند.

  ایش یافتهزنی افز در گیاهان آلوده پنجه . 

 .برگ ها پیچ خورده 

 وته های آلوده اغلب کوتاه شدهب. 

 .غالف در محل نوارهای آلوده به صورت طولی شکاف خورده، توده سیاه رنگ اسپور ظاهر می شود 

  بوته های آلوده معموالً خوشه نمی دهند. 

     

 



28 

 

طبقه دوم _الدیساختمان م- هی) کهندژ( و چهارراه  صارم یاصفهان یدفاصل سه راه اشرفح -یکنارگذر بزرگراه خراز-اصفهان آدرس دفتر مرکزی:   

  t.me/HayateSabzCo  :کانال تلگرامی                        www. Hayatsabz.com                                   03195011135-36شماره تماس: 

Farnaz Tavakoli 

  

   

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

 عملیات زراعی همچون تناوب با گیاهان غیر میزبان 

 تغییر عمق و تاریخ کاشت 
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 سیاهک سخت جو -2-6

 عامل بیماری

 می باشد. Ustilago hordeiعامل بیماری قارچ 

 عاليم بیماری

 دنیرس یتا مرحله  اهکیس یدر اطراف جوش ها داریپا وجود غشاء نسبتاً یماریب نیمشخص ا میز عالا 

 است.

 شود.یدر غالف برگ پرچم محاصره م یگاه سالم ظاهر شده و یاز خوشه ها رتریزده د اهکیس یخوشه ها 

 اند و به  تیقابل رو دنیرس یآشکار در مرحله  اهکیآلوده به س یآلوده برخالف خوشه ها یخوشه ها

 یماریب نیگواه ا زیخوشه ن یرنگ رو اهیتا س رهیت یبه رنگ قهوه ا یوسپورهایتل ی زده اهکیعالوه توده س

 باشد. یم

 پوشاند زود پاره  یکه اطراف اسپورها را م ییگردد و غشا یسنبله مبتال نم یها شکیر اهکیس نیدر ا

 شود.ینم

 سالم است. یتر از ساقه ها کوتاه به این سیاهکمبتال  یجو یبوته ها یساقه ها 

 شوند. یاز سنبله ها آلوده م یشده که فقط بخش دهید یدر موارد 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 شده یکاشت بذر ضد عفون 

 ارقام مقاوم کاشت 

 نیمانکوزب و کربوکس یاز قارچ کش ها استفاده  

 

 Powdery Mildew (سفیدك پودری)سفیدك سطحی  -3

 عامل بیماری

روی گندم و سایر غالت مشابه عالئم این بیمـاری بر می باشد.  Blumeria graminis f.sp. triticiقارچ  عامل بیماری

 .اختصاصی عمل می کندر ویژگی زیادی داشته و بسیا (گندم)نسبت به میزبان خود  اما قارچ عامل بیمــاری .است

 عاليم بیماری

 های میسلیومی سفید یا  کلنی های هوایی گیاه را آلوده سازد اما ً معموال این قارچ قادر است همه بخش

 ها سطحی بوده و این کلنی.)می شوند های پائینی مشاهده سطوح فوقانی برگ خاکستری روشن آن بر روی

 (با مالیدن انگشت پاک می شوند

 در هر زمان پس از  قارچ قادر است( هوای سرد، مرطوب و ابری)در صورت مساعد بودن شرایط محیطی

 .را آلوده سازد خارج شدن گیاهچه از خاک آن
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 ها یا  صورت لکهه منظور مشاهده عالئم اولیه آلودگی که به از مزارع ببازدید  قبل از آغاز سرمای زمستان

مفید  هستند، ها های میسلیومی قارچ در سطح برگحاصل از کلنیکه پراکنده  پوشش سفید رنگ کوچک و

 خواهد بود. 

 د قرار مورد بازدی(اواسط فصل)توان مزارع را پس از پایان سرمای زمستان، در فصل بهار  بعدی می در مرحله

 داد.

 قادر به  های جوانتر ممکن است میزان کاهش عملکرد به شدت آلودگی بستگی دارد. در شرایط حاد پنجه

 .تولید خوشه نباشند

   می یابد.تعداد خوشه تولید شده و وزن، اندازه و تعداد دانه کاهش 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

  های خودروی حاصل از ریزش کمباین بردن بقایای گیاهی میزبان،گندماز بین 

  گرامینه های هرز علفاز بین بردن 

 مبارزه شیمیایی با استفاده از سموم 

 لیست سموم متداول در مبارزه با بیماری سفیدك سطحی

 میزان مصرف در هکتار نام عمومی سم نام تجاری سم

لیتر EC 25% 5/0 پروپیکونازول تیلت  

لیتر SL 10% 5/0 سایپروکونازول آلتو  

لیتر EW 25% 5/0 تبوکونازول فولیکور  

کیلو WP 25% 5/0 تریادیمفون بایلتون  

آر-ایمپکت لیتر 1 فلوتریافول+ کاربندازیم   

 .میزان سم مصرفی در مراحل اولیه رشد گیاه برابر مقادیر یادشده و در مراحل بعدی دو برابر خواهد بود
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 Septoria Diseases یيهای سپتوريا بیماری -4

 عوامل بیماری

ایجاد  Stagonospora nodorumو  Septoria tritici ،Septoria avenae های سپتوریائی توسط سه گونه بیماری

 می شود.

 شرايط مساعد بیماری

   درجه سانتی گراد 10-15دمای 

 رطوبت طوالنی مدت 

 هوای ابری 

 عاليم بیماری

 سازند.  می های هوایی گیاه را آلوده ها تمامی بخش این بیماری 

 توسعه یابند مراکز  ای هستند که چنانچه های کلروتیک تخم مرغی تا دراز و کشیده های اولیه لکه آلودگی

 کوچک و سیاه های در این مرحله پیکنیدیوم)نکروتیک می گردد  و رنگ و کاهی رنگ شده آنان کم

 .(روئیتندها قابل  رنگ قارچ بر روی زخم

 های حاصل از   زخمS.tritici حاصل از   های زخمو  خطی S.avenae  و S.nodorumعدسی شکل است. 

 شود که در صورت مساعد بودن شرایط محیطی های پائینی مشاهده می های اولیه بر روی برگ آلودگی 

 .های باالتر و خوشه نیز ظاهرمی گردد عالئم بر روی برگ

 بوده و در شرایط حاد  ها برخوردار ر غالت از حساسیت بیشتری نسبت به این بیماریگندم در مقایسه با سای

 .رخ می دهد خسارات قابل توجهی از طریق چین و چروک خوردن دانه و کاهش وزن هزار دانه

 Stagonospora nodorum  عامل سپتوریوز خوشه وSeptoria tritici  وS. avenae  عامل سپتوریوز برگ

 گندم است.

 S. nodorum شود، در کند و باعث چروکیدگی شدید دانه میخوشه( به گلوم و خوشه حمله می وزی)سپتور

کند کنند و قارچ به طوقه گیاه حمله میهای آلوده ریزش می شرایط مناسب در اواخر پائیز و اوایل بهار برگ

 میرد.و گیاه ضعیف شده و می
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 tritici S.  وS. avenae  های های روی ساقه و براکتهکنند و عالیم روی ساقه و گرهمیبیشتر به برگ حمله

 .شودای دیده میهای کوچک و خطی یا کشیده و قهوهگل به صورت لکه
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 :سپتوريوز برگی

 استفاده از ارقام متحمل 

   ساله3-2رعایت تناوب 

   (یکسال)آیش 

   بردن بقایای محصولاز بین 

 خودداری از کشت ارقام زودرس 

 موقعه استفاده از شخم عمیق و ب 

  و(آر-همچون پروپیکونازول و سایپروکونازول، آلرت، آرتئا و ایمپکت)استفاده از سموم تریازول 

 های گندم در مرحله طبق جدول سموم مورد مصرف برای کنترل زنگ (آلرت)فلوزیدازول + کاربندازیم 

 یهای قارچ عامل بیمار االمکان قبل از تشکیل پیکنیدیوم خوشه، حتیتورم 

 :سپتوريوز خوشه

 جلوگیری از انتقال کلیه بذور و کاه و کلش گندم از مزارع آلوده به سایر مناطق 

  از بین بردن بقایای گیاهی پس از برداشت 
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 کاهش  منظوره داشت گندم بدرمزارعی که پائیز و زمستان به حالت آیش نگاه داشته می شوند پس از بر

یا نیمه  های هرز مجدداً شخم عمیق اینوکولوم اولیه مزارع را شخم زده و در بهار نیز پس از سبز شدن علف

 عمیق زده شود.

 بالفاصله  منظور از بین بردن بقایای گیاهیه ب (کشت متوالی گندم)شود  در مزارعی که کشت پائیزه انجام می

 ت شخم عمیق و نیمه عمیق انجام شود.پس از برداشت گندم عملیا

  می صورت ردیفی کاشتهه زمینی وسایر گیاهانی که ب رعایت تناوب با گیاهان غیرمیزبان مانند پنبه، سیب-

 .شوند

  مصرف کودهای شیمیایی براساس توصیه آزمایشگاه خاک و آب 

  یک در هزارضدعفونی کلیه بذور قبل از کاشت با استفاده از قارچکش دیویدند به نسبت 

 سمپاشی مزارع خصوصاً مزارع بذری در مرحله Booting(شکم خوش )به نسبت   با استفاده از قارچکش تیلت

 .ردر هکتا لیتر 5/0

 Fusarium Head Blight باليت فوزاريومی خوشه -5

 عامل بیماری

گونة Fusarium graminearum  میـان آنـان گونه اند که در فـوزاریوم هایی ازجنس قارچ عامــل بیمــاری گـونه

 .دارد در رتبه دوم اهمیت قرارF.culmorum   غالب و

 شرايط مساعد بیماری

  درجه سانتی گراد 15-25درجه حرارت 

 وجود شبنم یا بارندگی های بهاره 

  درصد در طول دوره گل دهی 75رطوبت نسبی باالی 

  آلودگی های ثانویه و خوشه ها می گردد.درجه سانتی گراد موجب تسریع در  25درجه حرارت اپتیمم 

 وجود علف های هرز گرامینه داخل و اطراف مزارع 

 .بقایای گیاهی در خاک پس از برداشت گندم، جو، برنج و ذرت که از میزبان های مهم این قارچ می باشند 
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 را آلوده های سنبلچه  گل، گلوم و دیگر بخش ،اسپورها جوانه زدهمرطوب  ر شرایط آب وهوایی گرم ود

 .سازدمی

  مرحله گیاه نسبت به بیماری می باشد ظاهراً ترکیبات خاصی در پرچم وجود  ترین مرحله گلدهی حساس

 مناسبی برای قارچ محسوب می شوند. دارد که منابع غذایی

    30وجود رطوبت مداوم و دمای بین  درصـورت، پس از آغاز آلودگیروز  3-4عالئم بیماری درعرض-

 .یابد ظاهر و گسترش میانتی گراد درجه س 25

 ذرت، برنج و(کاه و کلش گندم)ها یا آسکوسپورهای حاصل از قارچی که بر روی بقایای میزبان  کنیدی ، 

 توسط باد ،گذرانی کرده است صورت میسلیوم، کالمیدوسپور و پریتسیوم زمستانه های هرز گرامینه ب علف

 .آید گندم فرود میهای سنبله  قطرات باران بر روی گلچه و

 عاليم بیماری

 در کل خوشه ظاهر شود ایو  هیدر گندم عالئم ممکن است در نوک، وسط، پا. 

 باشد یم صیسبز به وضوح قابل تشخ خوشه ها در مزرعه یدگیشدن و رنگ پر دیسف. 

  می ماند.اغلب یک قسمت از خوشه آلوده )عمدتا نیمه باالیی( سفید شده و سایر قسمت های سالم سبز باقی 

  دانه ها  تایو نها گچ دارند هیشب دیستند و ظاهری سفه دهیاغلب چروک ومیآلوده توسط فوزاردانه های گیاهان

 .شوند یپوک م

 به علت وجود  نیرنگ دهند که ا رییتغ یدانه ها ممکن است به رنگ صورت نیاز خوشه ها و همچن یبعض

کنیدیوسپورها در اسپورودوکیوم ها تولید شده که این امر باعث در این بیماری اشد. )بی اسپورهای قارچ م

 (.می شود سنبلچه ها رنگی صورتی به خود بگیرند

 پایین آمدن درصد قوه نامیه بذر به صورت چشمگیر 

 کاهش در سرعت جوانه زنی 

 کاهش کیفیت آرد گندم 

 ینییها وغالف برگ پا شهیر یرنگ رو یشکل قهوه ا یضویکوچک ب یبه صورت  لکه ها یماریالئم بع 

 .شود یظاهر م نیز طوقه ریگره ز انیم ایو 
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 هایی  اند و حاوی زهرابه های حاصل ازگیاهان بیمار خشک و چروکیده دانه(Mycotoxins  ) هستند که

 .برای انسان ودام مضر است

 آورد می کاهش داده و کیفیت دانه را شدیدا پائین 50های شدید عملکرد را تا بیش از % آلودگی. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام متحمل و خودداری از کشت ارقام حساس 

  ها تناوب زراعی و عدم کشت گندم با ذرت، برنج و سایر گرامینهرعایت 

 ها حذف منابع آلودگی پس از برداشت گندم از طریق اجرای شخم عمیق و یا سوزاندن آن 

 سالم و گواهی شده و عدم انتقال بذور از مزارع آلوده به سایر مناطق استفاده از بذور 

  بوجاری کامل بذور و حذف دانه های الغر و چروکیده که احتمال انتقال عامل بیماری توسط آن ها وجود

 دارد.

  قارچ کش ضدعفونی بذور با سمومبا توجه به اینکه بذور آلوده از منابع اصلی انتشار این بیماری می باشد 

  (در هزار  2کربوکسین تیرام ) توصیه می شود. سیستمیک

 حتراز از کشت زود هنگام با توجه به شرایط آب و هوایی منطقها 

 های هرز گرامینه میزبان قارچ عامل بیماری در مزارع گندم علف از بین بردن 

 مزرعه منظور تهویه و تابش بیشتر نور به داخله کشت ردیفی و تنظیم دور آبیاری ب 

 عدم استفاده از کودهای حاوی بقایای آلوده 

 6/0 میزانه برحسب ضرورت استفاده از سموم قارچکش توصیه شده در مرحله گلدهی همچون آلتوکمبی ب 

در صورت  تعداد دفعات سمپاشی برای هر دو سم یک نوبت و )لیتر در هکتار  1میزان ه درهکتار و تیلت ب لیتر

 (هفت روز بعدفاصله ه نیاز به تکرار ب
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 Take ‐ Allپا خوره  -6

 عامل بیماری

کند ولی یوالف، معموالً به گندم حمله می می باشد.  Gaeumannomyces graminisعامل بیماری قارچ خاکزی 

 G. graminis var. triticiسه رقم برای این گونه شناخته شده است که  باشند.چاودار، جو و مَرغ نیز میزبان آن می

روی برخی علف های  G. graminis var. graminisیوالف و  روی G. graminis var. avenaeروی گندم و جو، 

 گندمیان بیماری زا است.

 عاليم بیماری

 سرایت  های پائینی ساقه ها در پائیز رخ داده و در اوایل بهار به طوقه و قسمت در این بیماری آلودگی ریشه

 می کند.

  شود  گیاه کم می زنی کاهش یافته، رشد در مراحل اولیه رشد گیاه صورت گیرد پنجهکه آلودگی  هنگامی

 .های حاصله عقــیم و سفید رنگ خواهــند بــود و خوشه

 .عالیم بیماری در مرحله شیری شدن دانه ها مشهودتر است 

 خاک خارج می شوند گیاهان آلوده به راحتی از. 

 که  آن کمتر است چرا گیاه اتفاق بیفتد خسارت حاصل از که آلودگی در اواخر چرخه زندگی هنگامی

 شود. ها محدود می بیماری به ریشه

 و  قاعده ساقه ،ها های پائینی ساقه شده، همچون ریشه قارچ عامل بیماری باعث پوسیدگی ریشه و بخش

 .خود بگیرنده های پائینی ممکن است رنگی سیاه و براق ب غالف برگ

  10با بزرگنمایی بین با استفاده از ذرهX اند. قارچ بر روی ریشه قابل روئیت های سیاه و زبر هیف 

 .ساقه های بیمار در قاعده ضعیف و گاهی ممکن است کج شده و روی زمین بیفتد 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 درسال  2-3و جو برای ( معمولی و دوروم)تناوب با محصوالت زراعی غیرحساس و عدم کشت گندم 

است  50ها کم باشد و در مزارعی که آلودگی آن بیشتر از  % مزارعی که آلودگی به بیماری پاخوره در آن

 سال خودداری شود. 5مدت ه کشت انواع گندم و جو ب از

  از بین بردن بقایای گیاهی و شخم عمیق بالفاصله پس از برداشت 

   نظر  آلودگی باال با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه وتاخیر در زمان کاشت گندم در مناطق با سابقه

 کارشناس زراعت

  استفاده متعادل از کود ماکرو(N.P.K )گیاهی  و مصرف کود میکرو با نظر کارشناسان و متخصصین تغذیه

 آب و خاک

 تهیه بستر مناسب کاشت و خودداری از مصرف بیش از حد بذر در واحد سطح 

 

 خوشه و برگ گندم یو سیاه شدگ یخال سیاه و يا پیچیدگ -7

 عامل بیماری

 پیکنیدیوم دار است.از قارچ های  Dilophospora alopecuriعامل بیماری 

 عاليم بیماری

 که با بزرگ  شودیشکل زرد رنگ دیده م یکوچک و دراز یا دوک یهایدر سطح برگ به صورت خال

 .آیندیبا مراکز سیاه رنگ در م یاقهوه یهاشدن به صورت لکه

  شودیدر سطح برگ و غالف تشکیل م یها، خطوط سیاه رنگبا به هم رسیدن این لکه. 

  بمیرد. گتر باشد، ممکن است برها بیشاگر تعداد لکه 

  ها از ها شده و سطح آنآن یها و پیچیدگبرگ یچه حمله نماید موجب بدشکلبه گیاه یاگر عامل بیمار

 . شودیپر م یو کرک مانند یخاکستر یهامیسیلیوم

 شودیبرگ خارج نم یاوقات سنبله از غالف انتهای یگاه. 
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  که حامل تعداد  یابدیسیاه رنگ تغییر م یقرار گیرد به صورت استروما یاگر قارچ در معرض نور و خشک

 تا سیاه و چسبیده به هم هستند. یاپیکنیدیوم به رنگ قهوه یزیاد

  بسیار شبیه به سیاهک برگ پرچم  یبیمار یهانشانه شود،یکه استروما به صورت رگه تولید م یدر موارد

 .باشدیم

 ای تا های قارچ که به رنگ قهوه های گندم تماماً و یا قسمتی توسط پیکنیدیومها پیچیده شده و خوشه رگب

 شود.سیاه روغنی و چسبناک هستند، پوشیده می
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 و کنترل بیماری روش های پیشگیری

 تناوب با سایر گیاهان )بیشتر غالت( غیرمیزبان 

 در صورت امکان شخم و به زیر خاک بردن بقایای گیاهی 

  های سیستمیک مانند ویتاواکس ضدعفونی بذر با قارچکش 

  کاشت بذور سالم و گواهی شده 

   دهد.میبوجاری بذر به منظور جداسازی بذور آلوده به نماتود نیز بیماری را کاهش 

 گندم یزامبارزه با نماتد گال 

 جو ینوار یلکه قهوه ا -8

 عامل بیماری

و فرم جنسی  Drechslera gramineaکه فرم غیر جنسی آن  استهسکومیست آمتعلق به رده  عامل بیماری قارچی

 می باشد. Pyrenophora  gramineaعامل بیماری 

 عاليم بیماری

 کند می جو مثل برگ، ساقه، سنبله و دانه حمله یهوائ یها مختلف اندام یها به قسمت یبیمار نیا. 

 به  الئمع نیا زرد رنگ که یطول یبا نوارها دهیبرگ به صورت خطوط رنگ پر یرو یبارز بیمار مالئع

 .ندیآ یدر م یرنگ قهوه اه و خطوط زرد ب افتهیمرور زمان توسعه 
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 ابندی یم گسترش است و نوارها در تمام طول برگ باالیی یها بیشتر از برگ یپائین یها در برگ یآلودگ . 

 شدن  یدهیکه در اثر سا گردد می جادیدر برگ ا ییها ها شکاف آلوده خشک شده و از نوک آن یها برگ

 .دیآ یم درل شک یصورت رشته رشته و نخه پهنک برگ ب گر،یکدیبه 

 جیتدره و ب شده ظاهر یبه قهوه ا لیبه رنگ قرمز ما یساقه نیز خطوط نوار یبر رو دیشد یها یدر آلودگ 

 کند.  یبروز م ها در مزرعه به صورت کوتاه ماندن ساقه ها و خزان زودرس بوته یآثار بیمار

 در امان نیستند. یجو نیز از حمله بیمار یسنبله و دانه ها 

 در  ایو  نگردد بیمار، خوشه ظاهر یاز بوته ها یزود هنگام حادث شود، ممکن است دربعض یبیمار اگر

محبوس مانده و نتوانند  غالف داخل سنبله ها در ایصورت تشکیل خوشه، سنبله ها پیچیده و پوک باشند و 

 خارج شوند.

  شود. یم دهید یا قهوه یدرسطح پوست دانه خطوط نوار 

 در سطح  گیاه بذورآلوده تا زمان ظهور یگیاهچه ها از زمان شروع جوانه زن یمراحل آلودگ نیحساس تر

 خاک است.
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 تاثیر  یآلودگ از ی. استفاده از بذر سالم و عارابدی یبذورآلوده انتقال م قیبذر زاد بوده و از طر یبیمار نیا

 دارد. یو در نتیجه کنترل بیمار یدر کاهش منابع آلودگ یادیز

 در سال بعد موثر هستند را  یبیمار وانتقال یداریکه در پا یآلودگتوان منابع  می یتناوب زراع تیبا رعا

 کاهش داد.

 ( مقاوم تر هستند. یبیمار نیارقام بهاره جو از ارقام پائیزه در برابر ااستفاده از ارقام مقاوم) 

 تاثیر  شده توصیه یها بذور با قارچکش یجو بذر زاد است، ضد عفون یلکه قهوه ا یکه بیمار ییاز آنجا

 دارد. یو در نتیجه کنترل بیمار یدر کاهش منابع آلودگ یبسیار خوب

 در  یمناسب صدکیلو گرم بذر تاثیر یضدعفون یگرم برا 150-100% به میزان  50اس  یقارچ کش روال ت

 داشته است. یکنترل بیمار
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  کچلی يا اسکالد جو -9

 عامل بیماری

در جو  یبرگ یماریب کیاسکالد، در درجه اول  ای یکچلمی باشد.  Rhynchosporium secalisعامل بیماری قارچ 

آلوده به  اهیصورت گ نیآلوده شوند که در ا زیها( ن)گراس یغالت وحش ریو چاودار است، گرچه ممکن است سا

 .کندیکمک م یماریبه توسعه ب ،یصورت منبع آلودگ

 شرايط مساعد بیماری

 .است یریمرطوب و مرتفع مناطق گرمس، سرد ،معتدل یمهم جو در نواح یهایماریاز ب یکی یکچل

 عاليم بیماری

 است ممکن  دیشد یماریکه ب یاما در مواقع دهد؛یجو را مورد حمله قرار م یهابرگ شتریب یماریعامل ب

 آلوده شوند.  زین هاشکیگل و ر یهااست پوشش

 داد. صیتشخ یبه راحت توانیم یعالئم برگ یرا از رو یماریب 

  شکل است.  یدوک ای یضویکوچک ب یهابه صورت لکه هیعالئم اول 

 به قرمز  لیما ای یانوار قهوه کیها توسط است و اطراف آن دیبه سف لیما یبه رنگ خاکستر هامرکز لکه

 احاطه شده است.

  بزرگتر با ابعاد و اشکال  یهاو لکه وندندیپیم گریکدیو به  افتهیکوچک توسعه  یهابا گذشت زمان لکه

 .دیآیمختلف به وجود م

  رنگ دهد رییتغ رهیت یاتا قهوه یبه آب لیما یممکن است از خاکستر زیها نمرکز لکه. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

  استفاده از ارقام مقاوم 

 کشت دیر هنگام 

  زراعی باعث کاهش میزان رطوبت و نامناسب کاشت بهینه بذر برای کاهش تراکم بوته ها در طول فصل

 شدن شرایط برای شیوع بیماری می شود.

 رعایت تناوب زراعی 
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 از بین بردن بقایای آلوده  در مزرعه 

 استفاده از بذور سالم و عاری از بیماری 

 تیمار بذر با سموم شیمیایی مناسب 

 درست و به صورت ترکیبی به کار  قارچ کش هایی با نقطه اثر متفاوت، در غلظت های مناسب و در زمان

 برده شوند.

 ارگوت غالت -10

ارگوت  یشود. اسکلروت ها یم دهیدر گندم کمتر از چاودار د یارگوت چاودار است و معموال آلودگ یاصل زبانیم

وجود  یوحش یها نهیگندم و گرام یارگوت رو رانیاست. در ا یانسان و دام سم یهستند که برا یدیآلکالوئ یدارا

 باشد. یمهم نم یو از نظر اقتصاد ستیمعلوم ن یخسارت به درست زانیم یدارد ول

 یماریب عامل

 باشد. یم Sphacelia segetum یرجنسیو فرم غ Claviceps purpurea یبا فرم جنس یقارچ یماریب عامل

 است: یقارچ یسه مرحله  شامل

 آسکوسپور( - ی)اسکلرت جوانه زنی(آسکوسپور1ی مرحله

 فور( یدیو کن یدیکن ی)حاویشهد ی( مرحله 2ی مرحله

 اسکلرت( لیتشک ی)همان مرحله ی( اسکلرت3ی مرحله

 باشد. یخاک م یبه صورت اسکلرت بر رو یگذران زمستان

 یماریب ميعال

 شکل عامل  یموز یکه اسکلروت ها رهیت یقهوه ا یچند دانه، ناخنک ها ای کی یخوشه گندم به جا در

 شود. یاست خارج م یماریب

 دهید یو به آسان ردیگ یبذر را م یکه رو زدیر یم رونیچسبنده ب نیریماده ش کیاسکلروت  لیقبل از تشک 

 شود. ینم

 توان برد. یبه ارگوت م یآن پ اهیرنگ س یکه از رو ندینش یم تیعسلک قارچ ساپروف نیا یرو 
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 یمحتو یرجنسیغ یدر خوشه ظاهر،که باعث جلب حشرات شده حشرات اسپورها یشهد یزمان گلده در 

 کنند. یسالم منتقل م یآن را به خوشه ها

 یبرا اد،یآورد و در صورت مصرف ز یم شیصورت مصرف ارگوت توسط انسان و دام حالت تهوع پ در 

 انسان کشنده است.
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 و استفاده از بذر سالم بذور یبوجار 

 یتناوب زراع 

 ها و دفن اسکلرت یسله شکن 

 هرز کنار مزارع یحذف علف ها 

 ها مانند  قارچ یبرخFusarium roseum هستند. یماریعامل ب تیپرپارازیه 

  خوشه گندم یباد زدگ اي یخوشه صمغ -11

 .شده است دهیخوشه زرد هم نام ایزرد، صمغ زرد و  یدگیپوس ،خوشه تیتحت نام بال یگاه

 عامل بیماری

 .هستند یماریعامل ب R. iranicusو  Rathayibacter tritici یهایباکتر

 عاليم بیماری

 ها استموازات رگبرگ زرد رنگ به ای دیسف یهاشامل رگه یماریب هیاول عالیم. 

  باشدیم یماریکه مشخصه ب شودیم لیخوشه تشک یرو یتراوش مشخص زرد رنگ کیسپس. 

  چسبنده بدشکل هستند. یهاوجود صمغ لیها اغلب به دلها و گردن آنسنبله 

 خوشه   جهیدرنت چسبند. یبه غالف خوشه م آلوده  گلوم  و گلومل و دانه  پر از صمغ شده، یدر خوشه ها

 ماند. یم یکوچک باق
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 شود. یاز غالف خود  خارج  نم خوشه ،یدر اثر چسبندگ یگاه 

  و کوچک  فیشود و بوته ضع یدم خوشه م یدگیچیو عدم خروج خوشه از غالف سبب پ اهیرشد ممتد گ

 .ندما یم یباق

  بدشکل  ای خوردهنیآلوده شده و ممکن است چ هایباکتر توسطممکن است به هنگام خروج  هیاول یهابرگ

رنگ در سطح خوشه و سطح  دیسف یهاپوسته ایها صورت فلستراوشات به ،یخشک طیباشند و تحت شرا

 شوند. دهیها دبرگ ییباال

  شودیم دیتول یمرطوب، توده لزج باکتر یدر هوا. 

  ها شده و از ها و گردن آنها، سنبلهبرگ یکیانمک بیباعث تخر یباکتر یتراوشات خشک و سخت شده

 .کندیم یها بازداردراز شدن آن

  خوشه است. تینماتد گال دانه گندم، بخش معمول عارضه بال یهانشانه 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 زهکشی مناسب خاک 

 استفاده از بذر سالم و عاری از نماتد 

 رعایت تناوب زراعی به مدت حداقل دو سال 

 مبارزه با نماتد خوشه گندم 

 ای گندم موزائیک رگه -12

-جهانی گسترده ای گندم در سطح ایجاد موزائیک می کنند ویروس موزائیک رگههایی که درگندم  درمیان ویروس

 یرو نیهمچن یماریگندم در جهان است. ب یهاروسیو نیتراز گسترده یکی. این ویروس ترین و شایعترین است

 شده است. دهیو چندساله هم د سالهکی یهابرگ کیاز بار یو تعداد والفیگندم بهاره، جو، ذرت، چاودار، 

 عامل بیماری

 می باشد. Wheat Streak Mosaic Virus (WSMV)عامل بیماری ویروس 

 نحوه انتقال بیماری

WSMV توسط کنه درطبیعت   Aceria tulipaeشود منتقل می طور گردشیه ب. 

 عاليم بیماری

 متفاوت است. یطیمح طیو شرا یزمان آلودگ روس،یو هیسو اه،یبسته به رقم گ یماریب 

  رشد بودهآلوده اغلب کم اهانیگ. 
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  به زرد و  لیسبز ما ینوارها ایها صورت رگه و اغلب به دهندیرا بروز م دیشد ای فیخف یکییموزا عالیم

 .شوندیم دهیها ددر برگ کینکروت

  است. نییآن پا تیفیو ک دهیو چروک زیشده اغلب ر دیبذر تول 

  را فراگرفته اهیکل گ ایها و نکروز ممکن است تمام برگ یزرد. 

  شود.می  دهید شتریب یو زرد یدما در بهار، کوتولگ شیبا افزا 

  دیشد یدر فصل بهار آلودگ یول شوند،یها ظاهر نمتا قبل از بهار نشانه ردیصورت گ زییدر پا یاگر آلودگ 

 .خواهد بود

 ها ضعیف شدن و پوک شدن خوشه 

 زدگی می باشد  های جوان در برگ قبلی که از عالئم کنه برگدام افتادن خوشه و ه ها، ب لوله شدن برگ

 .شودمی نیز مشاهده 

  خواهد  آلوده شود تقریباً هیچ رشدی نخواهد داشت و حالت چمنی (زنی مرحله پنجه)اگر گیاه در اوایل رشد

 یافت.

  با تاخیر در آلودگی، میزان کوتولگی و آسیب به گیاه نیز کمتر خواهد شد. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 اجتناب از کشت در مجاورت منبع آلودگی 

  ماه قبل از کشت بایست حدود یک که کشت تابستانه ضروری باشد می در صورتی)تنظیم تاریخ کشت 

 گندم در پائیز، محصول تابستانه برداشت شود. در شرایط اقلیمی مناسب تاخیر در کشت در پائیز موجب

 (ماری خواهد شد.کاهش خسارت بی

 است  کنه به میزبان زنده وابسته)های خودرو دو تا سه هفته قبل از کشت  های هرز و گندم از بین بردن علف

 (روز زنده نخواهد ماند.10و در غیاب میزبان سبز بیش از  

 استفاده از ارقام مقاوم 

 کنون روش موثری توصیه نشده استدر زمینه مبارزه شیمیایی تا. 
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 زرد جو کوتولگی -13

و تعداد  والفیمانند گندم،  گریدر غالت د یجو در جهان است و مشکل اصل یهاروسیو نیترعیو شا نیتراز مهم

 .است یو وحش یاهل یهابرگ کیاز بار یادیز

 عامل بیماری

 می باشد. Barley Yellow Dwarf Viruses (BYDVs)عامل بیماری ویروس 

 نحوه انتقال بیماری

 .انتقال می دهند (گردشی)طور پایا ه ها را ب گونه شته این ویروس 25بیش از  

 عاليم بیماری

 ( و ییتوپالسمایف یماری)ب نایم یمربوط به زرد یهابا نشانه یبوده و به سادگ ریمتغ اریبس یماریب عالیم

 شود. یاشتباه م و تنش های دمایی و رطوبتی ینامناسب رشد طیشرا، ییغذا یکمبودها

  ها به واسطه کاهش میانگرهکوتولگی 

 کلروز و در مواردی قرمزی، صورتی، برنزی و پرتقالی شدن برگ 

 ها کاهش تعداد پنجه 

 ها عقیم ماندن گل 

 هستند هیدر حاش یقیعم یهابرش یدارا یبوده و در موارد دهیخم ایها هم ممکن است کوتاه برگ. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

  ارقام مقاوم یا متحملاستفاده از 

 زبانیم انبرگ کیخودرو و بار اهانیحذف گ 

 کننده باشد.کمک تواندیدر بهار م رهنگامید ایو  زییاجتناب از کشت زودهنگام در پا 

 استفاده  های هوایی گیاه مورد های مختلفی جهت سمپاشی بخش کش حشره)های ناقل مبارزه شیمیایی با شته

گیرد که  می های ناقل صورت پس از ظهور گیاهچه و به محض مشاهده شته گیرند، عمل سمپاشی قرار می

بار  ایمیداکلوپراید و دو کش دست می دهد. بعضی محققین تلفیقی از تیمار بذر با حشرهه نتایج قابل قبولی ب

 (اند. های هوایی گیاه را توصیه نموده سمپاشی بخش

 

  Seed Gall Nematodeنماتد گالزای گندم -14

 بیماریعامل 

جزو گیاهان حساس و یوالف در شمار گیاهان نیمـه  چاودار و گندممی باشد.  Anguina triticiعامل بیماری نماتد 

 اند. شده گـزارش A. tritici  حـساس بـه

 می باشد. خوشه صمغی گندمی ناقل بیمار  A. triticiنماتد 

 عاليم بیماری

 ها خوشه تجعد و پیچیدگی ساقه، برگ ها و 
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  تورم برگ ها و بندها 

  کوتولگی ساقه ها 

  داخل خوشه ها و بعضی اوقات روی برگ ها  تشکیل گال گیاهی حاوی نماتـد در 

   خوشه های سالم اند.خوشه های آلوده کوچـک تـر از 

 ها به طور غیر معمول پراکنده است .  های آن ریشک 

 افتند و آن را آلوده می و درون خاک می خوشه جدا می شوند ها راحت تر از دانه های گنـدم، از گال-

 کنند.
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 بوجاری بذور و کاشت بذور سالم و بدون گال 

  ،لوبیا و عدس زمینی، پنبه، سیب تناوب دوساله با استفاده از گیاهان غیر میزبان همچون سویا، آفتابگردان 

  یوالف و چاودارهای هرز همچون  کنترل علف 

 های حاوی نماتد انهدام گال 

 مناطق سالم اعمال روش های قرنطینه داخلی برای جلوگیری از انتشار نماتد از مناطق آلوده بـه 
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 نماتدهای مولد زخم ريشه -15

 گونه بوده و گیاهان نماتدهای مولد زخم ریشه گروه بزرگی از نماتدهای انگل گیاهی هستند که دارای تعداد زیادی

ریشه نه تنها به دلیل ایجاد خسارت  مولد زخم دو لپه ای و تک لپه ای را مورد حمله قرار می دهند. اهمیت نماتدهای

 .میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد اقتصادی مستقیم بلکه به خاطر ایجاد زخم و هموار کردن حمله سایر

 عامل بیماری

  P.thornei  از بین گونه های این گروه چهار گونه می باشد که Pratylenchus spp گروه عامل بیماری نماتدهایی از

P.crenatus،P.neglectus  وP.penetrans  زای غالت  خسارتگونه های  جهانی داشته و از مهمترینانتشار

 .محسوب می شوند

 عاليم بیماری

 که در مزرعه به صورت لکه های نامنظم بروز می نماید.  رشدی زردی و کم 

  علت تغذیه نماتد زخم هایی ایجاد می شود که در مراحل اولیه شبیه لکه های  سطح ریشه گیاهان آلوده، بهدر

 آب سوخته است. 

 ها بعدا به رنگ قهوه ای تیره تغییر رنگ می دهند این محل. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 تناوب زراعی 

 آیش 

 استفاده از گیاهان تله 

  علف های هرزاز بین بردن 

 

 نماتدهای سیستی غالت -16

 عامل بیماری

  ،Heterodera filipjevi از میان گونه های نماتدهای سیستی که گیاهان خانواده گرامینه را آلوده می کنند گونه های

H.avenae و H.latipons خصوص در کشت گندم دیم و در سیستم تک به  گونه ها هستند از نظر اقتصادی مهمترین

 .ها شدیدتر است خسارت آنکشتی 

 عاليم بیماری

 یکم رشد 

  شدن گیاه ضعیف 

  های پائینی زرد و عالئمی مشابه عالئم کمبود مواد غذایی را نشان می دهند برگ. 

  به صورت لکه های سبز کم رنگ دارای رشد غیر همگن با سایر قسمت های  قسمت های آلوده در مزرعه

 سالم مزرعه است. 
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 ایکه بعدا تبدیل به سیست های قهوه ه دارای انشعابات فرعی زیادی شده و ماده های سفیدگیاهان آلود ریشه 

 می شوند در روی ریشه ها قابل مشاهده است. 

 های مارگر خاکزاد به خصوص قارچحمله عوامل بی گیاهچه های آلوده به نماتدهای سیستی غالت غالبا مورد

 .عامل پوسیدگی طوقه و ریشه قرار می گیرند
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 تناوب زراعی 

 عدم کشت گیاهان حساس 

 استفاده از ارقام مقاوم 
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 های کنترل و مبارزه با آنان های هرز مهم مزارع گندم و روش علف

کیفیت غله  های هرز کاهش جمعیت آنان به حدی است که به محصول خسارت وارد ننموده و هدف از کنترل علف

های تلفیقی  منظور از روش و محصول برداشت شده فعلی و محصول بعدی در تناوب را تحت تأثیر قرار ندهد. بدین

 های هرز به شرح زیر استفاده می گردد: مدیریت علف

 الف( پیشگیری:

 های هرز ای از علف تحت نظارت قراردادن مزارع و آماربرداری دوره 

  هرز در سال زراعی آیندههای  بینی جمعیت علفش یپ 

  های هرز از طریق: تنوع علف رعایت بهداشت زراعی و پیشگیری از افزایش جمعیت و 

 های هرز و بوجاری بذور مصرفی ممانعت از کشت بذور آلوده به بذر علف 

  آالت کشاورزی قبل از استفاده و ورود آنان به مزرعه پاکیزه کردن ماشین 

   مناطق آلوده به مزرعهممانعت از تردد دام از 

 ها به مزرعه های هرز مقاوم به علفکش هوشیاری در مورد بروز مقاومت و یا ورود علف 

 :ب( روش های زراعی

 کشت گندم در تناوب با سایر محصوالت و خودداری از کشت متوالی آن 

  آیش گذاشتن زمین 

  های خاکزی و بذر زاد ضدعفونی بذور به منظور مبارزه با پاتوژن 

  تهیه بستر مناسب موقع، رعایت عمق کاشت وه شت بک 

   (تاحدی که به کاهش عملکرد منجر نشود)کشت متراکم 

 رقابتی باالیی  انتخاب رقم مناسب گندم، بذرهای سالم و با قوه نامیه باال و در صورت وجود ارقامی که قدرت

 .هرز دارند علف با

 ج( روش های مکانیکی:

 شده های هرز سبز طریق آبیاری قبل از کشت و بالفاصله شخم زدن علفهای هرز از  سبز نمودن علف 
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  های هرز دائمی باشد شخم عمیق به فاصله دو هفته پس از برداشت که زمین دارای علف در صورتی 

 های توان عملیات شخم را با علفکش گیری سریعتر می منظور نتیجهه ب)گندم بسیار موثر خواهد بود 

 (سیستمیک تلفیق نمود

 د( کنترل شیمیايی

 برگ مزارع گندم با استفاده های هرز باریک برگ و پهن در حال حاضر در کشور ما مبارزه شیمیائی با علف 

 :گیرد صورت می جدول زیر آورده شده است،از سمومی که در 

مصرف در  سموم توصیه شده علف هرز

 هکتار

 زمان مبارزه

لیتر EC36% 5/2دیکلوفوپ متیل  علف های هرز کشیده برگ برگی  2-4بعد از رویش در مرحله  

شدن علف ها تا اوایل ساقه رفتن 

 گندم و جو

فلم پروپ ام ایزوپروپیل  Avena fatuaیوالف بهاره 

EC20% 

لیتر 3 برگه  3برگی شدن علف ها ) 4-2 

 شدن تا ساقه رفتن گندم(

 Avenaیوالف زمستانه 

ludoviciana 

لیتر EC8% 1- 8/0کلودینافوپ پروپارژیل  حداکثر تا پایان پنجه زنی 

اتیل+مفن پایر -فنوکساپروپ پی .Phalaris sppگونه های خونی علف 

 % EW7.5دی اتیل 

تریل 8/0 -1  در مرحله پنجه زدن علف هرز 

لیتر EC4.5% 5/1پینوکسادون+مویان  .Lolium sppگونه های چچم  یپنجه زن انیحداکثر تا پا   

 دم روباهی کشیده

Alopecurus mysuroides 

پینوکسادون+کلودینافوپ 

 EC4.5%پروپارژیل 

تریل 5/1 یپنجه زن انیحداکثر تا پا   
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 منابع

مهم گندم و روش های کنترل و مبارزه با آنان، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی دفتر غالت، حبوبات  بیماری ها و آفات

 و نباتات علوفه ای.

 

 


