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  مقدمه
اي از آسیا  مبدأ آن را برخی آفریقا وعده. و روز بلند ساله یک، خودگشن، تک لپه،   Poaceaeاست ازخانواده گیاهی جو

درمصر  ترین جو از ارقام دوردیفه وحشی درحفاریهاي اروپا بدست آمده که معلوم شده که قدیمی. دانند می بخصوص سوریه
به عنوان یک غله دانه ریز یکی از محصوالت کشاورزي است که عالوه بر  Hordeum vulgare Lجو . شد حجر کشت می

گیرد که با توجه به روند روزافزون  مصرف غذایی در تغذیۀ دام و طیور و صنایع مالت سازي نیز مورد استفاده قرار می
میانگین سطح زیر کشت جو  اطالعات موجود طبق آخرین. گردد جمعیت کشور همه ساله نیاز به آن بیش از سالهاي قبل می

 3، میلیون هکتار بوده که بدون احتساب دو سال تنش شدید کشور 4/1بالغ بر  1379-1390در ایران طی سال هاي زراعی 
براي دستیابی به مقدار مورد نیاز و رسیدن به خود کفایی الزم است .  میلیون تن محصول جو سالیانه تولید گردیده است

افزایش تولید غالت تنها با اصالح خواص ژنتیکی بذور مقدور نیست بلکه عوامل متعددي در . اقدامات جدي انجام گیرد
  میزان. گذارند و مقدار تولید را تعیین می کنند سطح مزرعه وجود دارند که بر استعدادهاي ژنتیکی بذور اصالح شده تاثیر می

تاریخ کشت مناسب (عملیات زراعی ، میزان مصرف کودهاي شیمیایی، یت خاكکیف، مقدار و پراکنش باران، آب آبیاري
روش یا وسیلۀ برداشت و محل ، زمان برداشت، سالمت بذور مورد استفاده ،) روش آبیاري،  تراکم کشت، نوع کشت، منطقه

با . ثر در میزان تولید می باشندهاي هرز مزارع جو از عوامل مؤ ذخیره بذور و عوامل خسارتزایی مانند آفات و بیماریها و علف
توجه به محدودیت سطح زیر کشت جو ومحدودیت منابع آب در کشور تنها راه نیل به این هدف باالبردن راندمان محصول 

  . براي این منظور الزم است عوامل محدود کننده تولید جو را به حداقل رساند. باشد در واحد سطح می
، هاي ذخیره و نگهداري جو تاثیرگذار در کاهش عملکرد همانند تجهیز و ساخت محللذا ضرورت دارد به عوامل  

 –کود –بذر(هاي کشاورزي  رفع نارسایی در تامین و توزیع به موقع نهاده، کاهش دادن میزان ضایعات در مراحل مختلف تولید
رف صحیح و بهینه کودهاي شیمیایی و مص، رفع محدودیت در منابع آب و یا نظام صحیح آبیاري در اغلب مناطق کشور) سم

رفع موانع توسعه ، آالت و ادوات کشاورزي ممانعت ازکاربرد غیراصولی و نامنظم ماشین، یا رفع کمبود و توزیع به موقع آنها
رویج و ت، هاي مختلف تحقیق ابزار و اعتبار در زمینه، کمبود وسایل، برداري هاي بهره مکانیزاسیون کشاورزي در بسیاري از نظام

، کاهش خسارات ناشی از عوامل خسارتزا مانند آفات، ارتقا آگاهی و دانش علمی و عملی کشاورزان، آموزش کشاورزي
  .هاي هرز و عدم مدیریت صحیح آنها توجه خاص نمود علف، هاي گیاهی بیماري

، خسارت قبل از برداشتمرحله اول یعنی . غالت از جمله جو می تواند تحت دو مرحلۀ مهم بررسی شود خسارت کلی
اگر تکنیک هایی .  تخمین زده می شود% 35باشد که حدود  شامل خسارتهاي ناشی از آفات و بیماري ها و علفهاي هرز می

درصد افزایش پیدا  30ارائه و اعمال شود که بتواند از چنین خسارتهایی جلوگیري بعمل آورد محصول غالت جهان تا حدود 
هاي هرز جو در کشور در  بیماریها و علف، بطور کلی آمار دقیقی از میزان خسارت آفات. )Taner Akar et al., 2007(کند  می

در . باشد خسارت پس از برداشت می، مرحلۀ دوم. درصد محصول تخمین زده می شود 15- 20دست نمی باشد و حدود 
م کاربرد وسایل مناسب براي برداشت و عد، )رطوبت بذور( صورت عدم رعایت اصول بهداشت مانند زمان برداشت مناسب 

تعدادي از  .تواند خسارت زیادي وارد نمایند عدم استفاده از انبارهاي فنی براي نگهداري و مراحل فراوري می، خرمنکوبی
توانند  یا در مکانهاي نامناسب نگهداري شوند می، در حد مناسب نباشد دانه هاآفات و بیماریها نیز درصورتیکه رطوبت 
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نزدیک برداشت محصول را از جانب  درروزهايوجود شرایط آب و هواي مرطوب  .توجهی واردکنند قابلخسارتهاي 
فائو در  1997در سال  Navarroطبق گزارش . کند قارچهاي ساپروفیت درمدت قبل از برداشت و بعد از برداشت تهدید می

 10- 15حصول و در سایر کشورهاي در حال توسعه درصد م 5- 10بعد از برداشت جو در ترکیه بین  خسارت1980دهۀ 
 .گردند محصول می وکیفیتمام این فاکتورها باعث کاهش کمی . )Taner Akar et al., 2007( باشد می

اولویت و میزان خسارت آنها . بیماریها و علفهاي هرز جو در حال حاضر در کشور ما حائز اهمیت اند، تعدادي از آفات 
اما به جز در چند مورد ازگسترش و میزان خسارت آنها در کشور اطالع دقیقی در دست ، متفاوت استدر استانهاي مختلف 

نیست و الزم است بررسی هاي علمی گسترده اي در این زمینه بعمل آید تا برنامه ریزي مناسبی براي کنترل عوامل بیماریزا 
  .اتخاذ گردد

حقق نیشابوري ریاست محترم موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، جناب دانم ازجناب آقاي جعفر م در پایان وظیفه خود می
آقاي کاوه بنانج معاون محترم پژوهش و فناوري موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، جناب آقاي دکتر مسعود امیر معافی 

نی رئیس بخش امور معاون محترم برنامه ریزي و پشتیبانی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سرکار خانم دکتر فریبا میقا
پژوهشی و فناوري موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، جناب آقاي محمد رضوي ریاست محترم بخش تحقیقات بیماریهاي 
گیاهان، سرکار خانم سهیال اخالصی و همه عزیزان به خصوص اعضائ محترم کمیته انتشارات موسسه تحقیقات گیاهپزشکی 

  .اند تشکر و قدردانی نمایم مجموعه ما را یاري فرموده کشور که به نحوي در تهیه و تنظیم این
  

  با احترام                                  
  طاهره پورمنصوري
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  بسمه تعالی
  آفات مزارع جو 

مهمترین آفات این مزارع عبارتند از سن . باشندمزارع جو داراي طیف وسیعی از آفات از راسته هاي گوناگون حشرات می
خوار غالت اي گندم و زنبور ساقههاي قهوهتریپس گندم، سوسک سیاه گندم، سوسک برگخوار غالت، سوسکها، گندم، شته

صورت غیر مستقیم عملکرد و کیفیت محصول را تحت تاثیر قرار طور مستقیم و یا بهاین آفات می توانند به). 1371بهداد (
زنند که آفات دیگري نیز به مزارع جو کم و بیش خسارت میالبته . خسارت این آفات در مناطق مختلف متفاوت است. دهند

، )1375بهداد، ( Scarabaeidaeاز خانواده  Pentodon idiota (Hbst.) سوسک نیشکرها چندخوار بوده و یا مانند یا مانند ملخ
جمسی نوبندگانی و رجبی، ( Scythrididaeاز بالپولکداران خانوادة  Syringopais temperatella (Led.) مینوز برگ غالت

خوار کرم ساقه ،Ochsenheimeridaeبالپولکداران خانوادة  از Ochsenheimeria vacculella   خوار گندمبید ساقه، )1381
 Led. (Sesamia( کرم ساقه خوار ذرت، Pyralidaeاز بالپولکداران خانوادة  Ostrinia nubilalis ).Hub( اروپایی ذرت

cretica ولکداران خانوادة از بالپNoctuidae بر طوقه هايکرمهایی از و گونهScotia spp. از بالپولکداران خانوادةNoctuidae  
و  )1370اقتدار،(  Noctuidaeاز بالپولکداران خانوادة .Sesamia nonagrioides Lef یشکرنخوار کرم ساقه )1375بهداد، (

اهمیت زیادي ندارند و از توضیح  )1340، فرحبخش( Cephidae غشائیان خانوادةاز بال Trachelus tabidus ).Fabr(زنبور 
  . شودها خودداري میآن

  هاي زیان آور مزارع جوسن

باشد که به خانوادة مهمترین آفت مزارع جو کشور می .Eurygaster integriceps Put معمولی گندم با نام علمی سن
Scutelleridae سن مائورا  توان بهمی این خانواده در مزارع جوهاي زیان آور سایر سناز . تعلق داردE. maura L.  اشاره کرد

محقق ( مناطق است سایرتراکم آن در مناطق گرگان و گنبد بیشتر از  و از نواحی ساحلی شمال ایران گزارش شدهکه 
 هاي این خانواده است کهاز سن یکی دیگر  Eurygaster testudinaria Geoffهمچنین ).1373مبشري، ،1370نیشابوري،

توان می نیز  Pentatomidaeهاي خانواده از سن .کرده است گزارشمحقق نیشابوري آن را از منطقۀ چمستان نور در مازندران 
 .Aelia furcula Fieber،Fieber A هاي آئلیا شاملسن،  Dolycoris baccarum L. ،Carpocoris fuscispinus (Boheman)به 

melanota،  
 Herrich & Schaeffer A. virgata،  Boheman A.rostrata و L. A. acuminate در حال حاضر . )1379 رجبی،( کرد اشاره

هاي کنترل آن شناسی، پیش آگاهی، ردیابی و روشفقط سن معمولی گندم اهمیت اقتصادي دارد که نحوة خسارت، زیست
 . شودشرح داده می

  

  Eurygaster integriceps Put. (Hemiptera: Scutelleridae) سن معمولی گندم
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  شناسیشکل
) 1372(براساس مطالعات رجبی ). 1386رجبی، (متر است میلی 6/6-7و عرض آن  7/11 – 2/12طول بدن حشره کامل 

ع در ارتفاعات جمعیتی که در زیستگاه هاي طبیعی واق .این حشره درمناطق سن خیز ایران داراي دو فرم بیولوژیک است
جابجایی قابل و ، بدون پرواز Poaceaeهاي هرز تیرة علفویژه به و ند، ضمن تغذیه از گیاهان مرتعی و زارعینکزندگی می

 8 - 5/10ترتیب ها بهافراد این گروه کوچک و طول و عرض بدن آن. توجه، به زاد و ولد در زیستگاه هاي طبیعی می پردازند
کنند  تغذیه می) ویژه مزارع آبیبه( جوو  گندمدر حالی که گروه دوم از این حشره که از مزارع . متر استمیلی 5 -  8/6و 

  . اندازة بزرگتري دارند
  مثلثی  آفت  سر این. شود می  دیده  سیاه  رنگهب  و گاهی  متغیر است  سیاه  به  مایل  اي تا قهوه  از زرد خاکستري  بدن  رنگ
چشم ساده و در دو گوشه جانبی سر دو نزدیک خط فاصل بین سر و سینه دو . وجود دارد  شیار باریکی  و در وسط آن  شکل

سپرچه طویل و . اي استسینه اول بزرگ و ذوزنقه .قرار دارددر جلو سر و   نخی ها شاخک .شود چشم مرکب دیده می
ها و حاشیه پنج حلقه آخر پوشاند و از طرفین آن فقط کنار بالهاي رویی را میبرجسته بوده و تمام طول بدن و قسمتی از بال

قطعات بیرونی دستگاه تناسلی که در انتهاي قسمت زیرین شکم  با توجه به  توان را می  نر و ماده  هاي سن. نمایان استشکم 
  منحنی  آن  عقبی و لبه  شکل  اي ذوزنقه  شکم  ششم  نر حلقه  هاي در سن .داد  از یکدیگر تشخیص  )تناسلی  هاي حلقه(واقع است 

  قسمت  و از هفت  مدور است  شکم  ششم  حلقه  ماده  هاي سنکه در حالیدر . پوشاند ا میر  تناسلی  هاي و سوراخ  است
بطور   شکاف  یک  طول  در جهت  حلقه  این  روي و اند یکدیگر چسبیده  به کامالً  استراحت  در حال  که شودمی  تشکیل کیتینی
   . است  نمایان  وضوح

 پس از بسته به شرایط محیطیرنگ تخم تازه سبز روشن است و . متر استیمیل 7/0 تخم حشره کروي و قطر آن حدود
هاي سن اول به طول  پوره . است  پورگی  مرحله  پنج  داراي  گندم  سن .شودط ریز تیره رنگی ظاهر میاروز در سطح آن نق 3-2
و رنگ آن ها بالفاصله بعد از خروج از تخم سبز بسیار روشن است که پس از چند ساعت  گرد هستند اًتقریبمتر و میلی 2/1

  رنگ. دکن رشد می  هاآن  و نیز سپرچه  بال جوانۀ  تدریج  بزرگترهستند و به  بعدي  سنین  هاي پوره. شود متمایل به سیاه می
   . است  آجري قرمز  بعدي  و در سنین  سیاه  ابتدایی  ینها در سن پوره

  



 

١٢ 
 

  
 .Eurygaster integriceps Putسن معمولی گندم  -1شکل 
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  خسارت

هاي هرز و عالوه بر جو از ارقام مختلف گندم، چاودار، یوالف و همچنین علفبوده جو مزارع سن گندم مهمترین آفت 
- در حال حاضر با بیشترین سطح سمپاشی نسبت به سایر آفات، بزرگترین معضل گیاه این آفت .کندتغذیه می Poaceaeتیرة 

 واي داشته روند فزاینده هاي گذشتهسالمزارع گندم و جو کشور در شیمیایی سن گندم در  کنترلسطح  .پزشکی کشور است
  .استرسیده میلیون هکتار به بیش از دو در حال حاضر به گزارش سازمان حفظ نباتات 

توسط حشرات ) کاهش عملکرد در واحد سطح(خسارت کمی . کندسن گندم به دو روش کمی و کیفی خسارت وارد می
وارد پنجه زنی  زماندر سن مادر در بیشتر مواقع . افتداتفاق می) سن مادر(کنند ه مزرعه مهاجرت میگذرانی که بکامل زمستان
و برگ   شدنخشکو زردي  ش،، پیچ بوته  ضعف  باعث هاي مرکزي ها و جوانه و برگ  ساقه  شیره ازتغذیه  شود و بامزرعه می

سفید شدن خوشه از محل نیش حشره تا انتهاي آن  باعثورس ن هاياز خوشهسن تغذیه  همچنین. شودپژمردگی بوته می
کامل  اتحشر و) به غیر از پورة سن یک(ي سنین مختلف هاپوره توسطعمدتاً  )هاسن زدگی دانه(خسارت کیفی . گرددمی

روي دانه یک در محل نیش حشره . شود میها کاهش میزان گلوتن دانهو   و چروکیدگی  الغري  باعث ایجاد شده ونسل جدید 
نسل جدید بیشتر از پوره سن حشرات کامل میزان خسارت کیفی . شوداي روشن به دور آن دیده مینقطه کوچک سیاه با هاله

  باعثممکن است تاخیر در برداشت،  در صورت  گندم  سن. پنج و خسارت کیفی پوره سن پنج بیشتر از پوره سن چهار است
  . شود  تر برداشتسریع  هرچه  محصول زم استال  شود، بنابراین ها  خوشه پوکی
  

  پراکنش
 ، وجودگیاهان میزبانفراوانی ) 1379(رجبی  .)1352صفوي، (ایران انتشار دارد  درکشت جو در اکثر مناطق سن گندم    

http://www.agroatlas.ru)


 

١٣ 
 

و  رویهي بیچرا دلیلتخریب مداوم مراتع ، فعالیت آفت برايشرایط اقلیمی مناسب گذرانی، براي زمستانمناسب  مناطق
موثر  عواملرا از  رویههاي بیپاشیدشمنان طبیعی در اثر سم رمرگ و می و برداشت دیر محصول ،کاشت غالت دیم در مراتع

  .ذکر کرده است ایران سن گندم دروسیع انتشار  در
  

  شناسیزیست
هاي گیاهان مختلف بوتهزیر گذرانی معموالً در ارتفاعات زمستان. کندگذرانی میصورت حشرة کامل زمستانسن گندم به

گذران هاي زمستانمهاجرت سن. شودانجام می .Artemisia spp و درمنه spp. Astragalus گونهاي مختلف ویژه گونهو به
زودترین زمان . گیرداواخر زمستان یا اوایل بهار بسته به شرایط آب و هوایی مناطق مختلف صورت می) ریزش سن(به مزارع 

هاي سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس در بهمن یا اسفند ماه و دیرترین زمان ریزش در ریزش مربوط به مناطقی از استان
پس از استقرار در مزرعه به مدت یک تا دو هفته سن مادر . افتدماه اتفاق میمناطق نسبتاً سرد مانند استان اردبیل در اردیبهشت

 Javahery. کندگذاري میها تخماي روي برگ، خوشه و حتی روي کلوخهصورت دستهبهگیري جفت پس ازکند و  تغذیه می

عدد تخم گزارش کرده است  183میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط هر سن ماده را با تغذیه از دانه جو و آب  (1967)
از حدود یک یا دو هفته از تخم خارج شده و بدون تغذیه به هاي سن یک پس پوره). 1370به نقل از محقق نیشابوري، (

شود و با افزایش سن پورگی به تغذیه از سن دوم پورگی شروع می. ها مشاهده می شوندجمعی در کنار دسته تخمحالت دسته
طوري که در زمان د، بهتواند مراحل رشدي خود را با فنولوژي گیاه میزبان تطبیق دهسن گندم می. شودمیزان تغذیه افزوده می

سن گندم سرتاسر تابستان، . کنندکافی به پناهگاه تابستانه مهاجرت می ةها با ذخیرو سن شدهکامل محصول تغذیۀ آن برداشت 
تلفات ) 1379(به گزارش رجبی . کندسپري میهاي تابستانه و زمسـتانه را در پناهگاه) ماه از سال 9حدود ( پائیز و زمستان 

گذرانی به میزان مواد چربی ذخیره شده در بدن بستگی دارد و درصد تلفات در گذرانی و زمستانر محل هاي تابستانها دسن
  .این آفت یک نسل در سال دارد. گذرانی داراي یخبندان، خیلی باالستگذرانی خیلی کم و در مناطق زمستانمناطق تابستان

  پیش آگاهی

مدیریت تلفیقی آفات است که متغییرهاي مورد نیاز را براي پیش بینی طغیان جمعیت پیش آگاهی جز مهمی از استراتژي 
هاي مختلف کشور ارایه هاي پیش آگاهی سن گندم را براي استانمدل) الف 1388(امیرمعافی و همکاران . کندگیري میاندازه
ه هاي سنین دوم و سوم را پیش بینی کرده و در ها به خوبی قادر هستند تغییرات جمعیت سن مادر و پوراند که این مدلکرده

ها سبب کاهش زمان استفاده از این مدل. تعیین زمان مبارزه به ویژه در مبارزه شیمیایی با سن گندم مورد استفاده قرار گیرند
تیجه سبب می شود که در ن ردیابی شده و در نتیجه منجر به  تصمیم گیري صحیح براي مبارزه با مراحل زیستی مورد نظر می

بر اساس نتایج تحقیقات این پژوهشگران، زمان مهاجرت . رویه سموم علیه این آفت جلوگیري شود شود از مصرف بی
حشرات کامل سن گندم زمستان گذران به مزارع گندم و جو و تغییرات جمعیت پوره هاي سنین دوم و سوم در مزارع نه تنها 

آگاهی یکسان براي تمام  این کاربرد یک الگوي پیشلف نیز متفاوت است، بنابرهاي متفاوت، بلکه در مناطق مخت در سال
 -براي مثال روز . مناطق، امري درست نبوده، بلکه براي مناطق مختلف با شرایط متفاوت باید از الگوهاي متفاوتی استفاده کرد
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هاي آذربایجان غربی، اصفهان، گلستان، ندرجه الزم براي اولین زمان مهاجرت سن گندم به مزارع گندم و جو در استا
  از  1385و  1384هاي کرمانشاه، کردستان، لرستان، قزوین، تهران و زنجان در سال

هاي مختلف از اواسط فروردین ماه تا اوائل اردیبهشت ماه متغیر بوده و مهاجرت سن به مزارع در استان 448/ 27 -74/1062 
و  89/1894تا  89/935درصد از جمعیت پوره سن دوم در مزارع از  50زم براي ظهور درجه ال -همچنین روز . اتفاق افتاد

امیر معافی و (متغیر بود  89/1894تا  19/1069درصد از جمعیت پوره سن سوم سن گندم در مزارع از  50براي ظهور 
  ).الف 1388همکاران، 

  ردیابی

  :برداري با اندازه نمونه ثابتنمونه - 1
تلفیقی بستگی به برآورد صحیح  مدیریتموفقیت در اجراي و اساس مدیریت تلفیقی آفات بوده و برداري پایه  نمونه

، تعیین تراکم کنترل سن گندمبراي تصمیم گیري در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت به عبارت دیگر  . جمعیت آفت دارد
هاي طی سه سال تحقیق، روش) 1389(امیر معافی و همکاران . برداري اهمیت زیادي داردو روش نمونه آنجمعیت 
-برداري از سن گندم را در چهار استان تهران، زنجان، فارس و کردستان مورد مقایسه قرار داده و دستورالعمل نمونه نمونه

برداري از جمعیت این همچنین با توجه به این که نمونه. اندبرداري از جمعیت سن گندم را به سازمان حفظ نباتات ارائه داده
شود، مدل هایی براي تبدیل شمارش تور به گیري انجام میت به دلیل سهولت و سرعت کار بیشتر با استفاده از تور حشرهآف

  .ارایه شده است) واحد سطح(مترمربع 
بار  5متر و  1×1نتایج تحقیقات این پژوهشگران نشان داد که بهترین واحد نمونه برداري براي کادر و تور به ترتیب کادر 

بر اساس . عنوان بهترین روش نمونه برداري از جمعیت سن گندم تعیین شدهمچنین کادر زدن در مجموع به. زدن است تور
 1×1توان از کادر سن مادر و پوره ها در تمامی ساعات روز می نمونه برداري ازبراي ) 1393بی نام، (دستورالعمل فوق الذکر 

به  در هر قطر مزرعه حرکت کرده و صورت ضربدرههکتار ب 5مساحت حدود  مزارع با، به طوري که در کردمتر استفاده 
استفاده از کادر براي نمونه  . شودشمارش میکادر  عدد 10 کادر انداخته و تعداد سن درتصادفی صورت قدم به 10فاصله هر 

بار تور  50سانتیمتر معادل یک متر کادر و  35 دهانهقطر  بهبار تور زدن با تور  5هر . برداري در مرحله سن مادر الزامی است
ضربدري در  قدم طبق الگوي 10به فاصله هر  گیري،در استفاده از تور حشرهبنابراین . باشدمیمتر مربع کادر  10زدن معادل 

-نمونهبراي   .شوددر نظر گرفته میمتر مربع کادر  10معادل  شده ودرجه انجام  180بار تورزنی با زاویه  50دو قطر مزرعه 

از  سن دو یک و پورهسن مراحل تخم، پوره  برداري ازگیري و براي نمونهحشره از تور ،و باالتر سهسنین پورگی برداري از 
تا  5صبح و بعد از ظهرها از ساعت  10ها تا ساعت صبح گیرير حشرهتواستفاده از زمان صحیح  . شودکادر استفاده می

سن  سرما نباید از تور براي تخمین جمعیت و بدیهی است در صورت وجود باد، باران، رگبار .دباشنزدیک غروب آفتاب می
  . استفاده کرد گندم
  
  اينمونه برداري دنباله - 2
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بنابر این الزم است از روشی سریع . کندنسبت کمی را در واحد سطح عاید کشاورزان میجو محصولی است که درآمد به
اي اندازه نمونه الزم و در برداري دنبالههاي نمونهدر این ارتباط، مدل. تلفیقی آفات آن استفاده شودهزینه براي مدیریت و کم

برداري در یک توالی اي، نمونهبرداري دنباله در نمونه. رسانندبرداري را در سطح دقت مورد نظر به حداقل مینتیجه زمان نمونه
به عبارت . شود رداري و بر اساس اطالعات تجمعی بدست آمده گرفته میب گیري پس از هر نمونهصورت گرفته و تصمیم

امیر معافی و همکاران . یابدبرداري تا قطع خط توقف ادامه میفراوانی تجمعی آفت در برابر اندازه نمونه رسم و نمونهدیگر، 
 مدیریتاي با سطخ دقت ري دنبالهبرداهاي نمونهمدل Amir-Maafi et al., (2007)و  ) ب 1379(، امیر معافی )ب 1388(

هاي هاي سنین دوم و سوم سن گندم در استانبرداري از حشرات کامل و پورهبراي نمونهرا  (D = 0.25)تلفیقی آفات 
نمونه ها اندازه اند که این مدلغربی، گلستان، کرمانشاه، کردستان، لرستان، قزوین، تهران و زنجان ارائه کردهاصفهان، آذربایجان

بنابر این توصیه . درصد نسبت به اندازه نمونه ثابت کاهش داده و باعث صرفه جویی در هزینه و وقت شدند 40- 60را 
برداري  هاي نمونهبرداري، استفاده از مدلشود به دلیل وسعت مزارع آلوده به سن گندم و به منظور افزایش راندمان نمونه می

معین نمینی و (ها توسط سایر محققین نیز  براي ردیابی سن گندم ارائه شده است این مدل. داي در دستور کار قرار گیر دنباله
  ).ب 1388الف، محیسنی و همکاران،  1388، محیسنی و همکاران، 1379همکاران، 

  
  
  سطح زیان اقتصادي 

در تن  3و کمتر از  تن 3ازبینی عملکرد بیش  آبی با پیش جودر مزارع علیه سن مادر ) نرم مبارزه(سطح زیان اقتصادي 
-تن در هکتار به 2تن و کمتر از  2بینی عملکرد بیش از  جو دیم با پیش و در مزارع عدد در متر مربع 5و  6ترتیب به هکتار

و  تن 3بینی عملکرد بیش از آبی با پیش جودر مزارع ها همچنین نرم مبارزه علیه پوره. عدد در متر مربع است 3و  4ترتیب 
کمتر از تن و  2بینی عملکرد بیش از و در مزارع جو دیم با پیش عدد در متر مربع 12و  14ترتیب به تن در هکتار 3از کمتر 

   ).1383عبداللهی، (عدد در متر مربع گزارش شده است  8و  10ترتیب درهکتار بهتن  2
  
  هاي کنترلروش

پزشکی کشور مورد مطالعه قرار گرفته تحقیقات گیاهتلفیقی سن گندم در موسسه  مدیریتهاي گذشته اجزاي در سال
براي مثال روش بهینۀ پرورش و استفاده از زنبورهاي پارازیتوئید تخم براي کنترل بیولوژیک سن گندم معرفی شده . است
ور پزشکی کشموسسه تحقیقات گیاهدنبال اجراي طرح جامع سن گندم توسط بخش تحقیقات سن گندم هبعالوه بر این . است

هوایی که  سمپاشی ه وو با همکاري سازمان حفظ نباتات، سن گندم از یک آفت عمومی به یک آفت همگانی تبدیل شد
سازي کنترل شیمیایی سن گندم به منظور بهینه. استجایگزین شده زمینی  آلودگی زیست محیطی بیشتري داشت با سمپاشی

دشمنان طبیعی با معرفی سموم پایروتروییدي و کاهش دز مصرفی کاهش هزینه تولید، کاهش آلودگی محیط زیست و حفظ 
هاي کنترل سن گندم به شرح زیر معرفی روش. باشدسن گندم می مدیریتها از جمله اقدامات انجام شده براي کشحشره
  .شوندمی
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  دارحفاظت از مراتع و خودداري از کشت در مراتع و اراضی شیب - 1

هاي اخیر بوده از مهم ترین دالیل گسترش مناطق انتشار و طغیان سن گندم در سال زارهاتخریب مراتع و توسعۀ دیم
. )1372 رجبی،(هاي مهاجر، موثر بوده است  هاي ساکن مراتع به سنو تبدیل سن باروري و در افزایش وزن مسئلهاین . است

در کاهش دار  مراتع و اراضی شیب رویه دام و جلوگیري از کشت گندم و جو دراحیاي مراتع با جلوگیري از چراي بی
-هستند توام با پدیدة خشکسالی که در سالفقیر   خاك  دارايکه  دار و مراتع شیب  اراضی  کاشت. جمعیت این آفت موثر است

توسط دلیل بازده کم مزرعه در بسیاري از موارد بهو  بوده  ضعیف  اولیه رشد شودباعث می  هاي اخیر اتفاق افتاده است
کامل نسل   آخر و حشرات  ینسن  هاي پورهتغذیه تکمیلی   برايعنوان منبع مناسبی این مزارع رهاشده به. شودمیرها   کشاورزان
 از کاشت الزم است  بنابراین. کند آماده می  زمستان  و خود را براي کرده  ذخیره  چربی  کافی  اندازه  بهسن و   عمل کرده  جدید

  ).1386رجبی، ( شود  جلوگیري  دار توسط کشاورزان شیب  فقیر و مراتع  اراضی گندم و جو در

 عدم کشت ارقام حساس گندم  - 2

یکی از علل طغیان سن گندم کشت ارقام حساس گندم در سطح وسیع است که باعث افزایش سطح سمپاشی علیه این 
قم مقاوم جو نسبت به سن گندم انجام نشده است، تاکنون تحقیقی در رابطه با معرفی ر. شودآفت در مزارع گندم و جو می

زارهاي غرب نشان داد که اکثر ارقام گندم دیم خصوصاً رقم سرداري که در سطوح وسیعی از دیم) 1379(ولی رضابیگی 
با ) ب 1389(امیرمعافی . شوندشود، نسبت به سن گندم حساس هستند و باعث افزایش جمعیت این آفت میکشور کشت می

هاي مختلف گندم و جو نشان داد که گندم رقم زردك پارامترهاي جدول زندگی سن گندم روي ارقام و ژنوتیپ بررسی
عنوان رقم مقاوم و هرقم فالت را ب) 1376(میرك نجفی . ترین میزبان آفت بوده استترین میزبان و رقم کویر نامناسبمناسب

 ,D-82-1گندم دوروم کرخه، ) 1391(همچنین نجفی میرك و صناعی . ه استعنوان رقم حساس گزارش کردهرقم قفقاز را ب

D-82-6  عنوان ارقام و هاي نسل جدید و درصد سن زدگی دانه بهو تریتیکاله را با داشتن باالترین تراکم حشرات کامل سن
  .اندهاي بسیار حساس به پوره هاي سن گندم معرفی کردهژنوتیپ

  در آخر بهار  سریع  و برداشت)  هراکشت(زود در پاییز   کشت - 3

در رابطه با اثر کشت زودتر در پاییز و برداشت سریع محصول روي کاهش جمعیت سن گندم بین محققین اختالف نظر 
هاي کاهش جمعیت و خسارت سن گندم توصیه عنوان یکی از روشبرداشت سریع گندم را به) 1372(رجبی . وجود دارد
میلی گرم وزن دارند و در زمان رسیدن  70هاي نسل جدید به هنگام ظهور حدود این محقق، سن عقیدةبه. کرده است

از طرفی قسمت . رسدگرم میمیلی 130- 150و  113ترتیب به حدود ها بههاي زمستانه وزن آنمحصول و مهاجرت به پناهگاه
ها، حاصل شتر چربی ذخیره شده در بدن سنشود و بیها توسط حشرات کامل نسل جدید ایجاد میاعظم سن زدگی دانه

ها و در نتیجه زدگی، باعث کاهش وزن سنبرداشت سریع محصول، عالوه بر کاهش سن. ها در این دوره استتغذیۀ آن
در منطقۀ ) 1377(شناس و همکاران با این وجود، نتایج تحقیقات حق. شودهاي زمستانه میها در پناهگاهتلفات بیشتر آن
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-هاي تابستانه مهاجرت میحال و بختیاري نشان داد که حشرات کامل نسل جدید قبل از رسیدن محصول به پناهگاهچهار م

کشت همچنین برخی از محققین  .بنابر این برداشت سریع محصول در مناطقی مانند چهار محال و بختیاري کارایی ندارد. کنند
-کردهنوان یکی از روش هاي موثر در کاهش جمعیت سن گندم توصیه به ع رااستفاده از ارقام زودرس  و جو به جاي گندم

نشان داده است که زودرسی گندم و کشت جو به جاي گندم به واسطۀ زودرسی ) 1377(رضابیگی تحقیقاتنتایج  اند، ولی
ن تطبیق دهد، تواند مراحل رشدي خود را با فنولوژي گیاه میزباسن گندم میدر کاهش جمعیت سن گندم موثر نیسـت و  ،آن
  .شوندها همزمان با رسیدن محصول، دورة زندگی خود را کامل کرده و تبدیل به حشرة کامل میطوري که سنبه

  کنترل بیولوژیک سن گندم  - 4
  عوامل کنترل بیولوژیک سن گندم -1- 4

-و قارچ پارازیتوئید سن گندمهاي مگس ،ها زنبورهاي پارازیتوئید تخمدر بین آن کهسن گندم دشمنان طبیعی فراوانی دارد 

  .از نظر کاهش جمعیت این آفت از اهمیت بیشتري برخوردارند Beauveria basianaزا مانند قارچ بیماريهاي 
  
  زنبورهاي پارازیتوئید تخم سن  -1-1- 4

توسط زنبورهاي پارازیتوئید از منطقه اي به منطقۀ دیگر سن گندم میزان پارازیتیسم تخم ) 1379(رجبی به گزارش 
این . متفاوت است و در اکثر مناطق کشور این زنبورها یکی از عوامل کلیدي کاهش جمعیت سن گندم به شمار می آیند

ها تیسم آنطور معمول درصد پارازیکنند، ولی بههاي سن گندم را پارازیته میدرصد تخم 90زنبورها در شرایط مناسب حدود 
درصد پارازیتیسم زنبورهاي  .)1386رجبی، (درصد گزارش شده است  3- 10دیم درصد و در مزارع  15-30در مزارع آبی 

درصد و در  2/45و  68/45ترتیب به 1376هاي قزوین و همدان در سال پارازیتیسم تخم سن گندم در مزارع نمونۀ استان
  ).  1383عبداللهی، (دست آمده است درصد به 92/8و  2/9ترتیب یاري بهکرمانشاه و چهار محال و بخت هاياستان
  
  هاي پارازیتوئید سن گندممگس -1-2- 4

هاي پارازیتوئید سن گندم هستند که به دستۀ دوم دشمنان طبیعی سن گندم که از اهمیت زیادي برخوردارند، مگس
 . کنندرا پارازیته می و حشرات کامل سن گندم پورهبوده و داخلی  ها پارازیتوئیداین مگس. تعلق دارند  Tachinidae خانواده

، .Phasis subcoleoptrata L چهار گونۀ  منطقه کرج مورد حملهسن گندم در ) 1370(به گزارش امیرمعافی  
Ectophasia crassipenis F. ،Helomyia lateralis Meig.  وHeliozeta helluo F. گیرد که همگی از ها قرار میاز این مگس

در  1369و  1368هاي هاي زمستان گذران را در سالاین پژوهشگر میزان پارازیتیسم سن.  باشندمی Phasiinaeزیرخانواده 
البته نتایج این تحقیق نشان داد که میزان پارازیتیسم در . درصد گزارش کرده است 12/5 – 58/11مناطق مختلف منطقه کرج 
 59/62و  72/64ترتیب در مناطق سعید آباد و فشند به 1369ندم به مزارع افزایش یافته و در سال بهار پس از ریزش سن گ

  . درصد برآورد شد
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 .Heliozeta helluo F مگس پارازیتوئید سن گندم -2شکل 

(http://www.uvm.edu)  

  

آزمایشگاه به سختی روي بدن سن گندم تخم در شرایط با توجه به این که هاي پارازیتوئید سن گندم پرورش انبوه مگس
ها به دلیل نقشی که در ریزي براي حفاظت و حمایت از آن، ولی برنامهشرایط کنونی امکان پذیر نیست، در کنندریزي می

  .کاهش جمعیت سن گندم دارند ضروري است
 

  زا بیماريهاي قارچ -3 -4-1

  زايبیماريجدایه از قارچ  100بیش از . زا اشاره کردبیماريهاي توان به قارچاز سایر دشمنان طبیعی سن گندم می
 Beauveria bassiana Vuill.  و در بخش تحقیقات سن گندم نگهداري  شده آوريجمعسن گندم گذران مناطق زمستاناز

گندم، در بخش تحقیقات هاي امیدبخش در کنترل بیولوژیک سن ها و امکان استفاده از ایزولهمقایسۀ کارایی ایزوله. شودمی
 .پزشکی کشور در دست بررسی استسن گندم موسسه تحقیقات گیاه

  

http://www.uvm.edu)
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 Beauveria bassianaزاي سن گندم، بیماريقارچ  -3شکل 

(http://www.kermanzamin.com) 

  

  پرورش انبوه و رهاسازي زنبورهاي پارازیتوئید -2- 4
در ورامین و  1325-43کنترل بیولوژیک سن گندم با استفاده از پرورش انبوه زنبورهاي پارازیتوئید تخم طی سال هاي 

عدم امکان پرورش به دلیل کنترل بیولوژیک سن گندم با استفاده از این عوامل ). 1379رجبی، ( اصفهان صورت گرفته است
 تر از همه به دلیل توسعۀمهمو  ي پارازیتوئیدبراي تکثیر زنبورها، عدم اطالع دقیق از بیواکولوژي زنبورها سن گندمانبوه 

. اثرات جانبی مصرف این سموم، متوقف شدبه دلیل سهولت کاربرد و کم اطالع بودن از  هاي شیمیاییکشحشرهاستفاده از 
. است توسط محققین مختلف انجام شدهاز آن زمان تا کنون تحقیقات وسیعی در رابطه با زنبورهاي پارازیتوئید سن گندم 

و ایرانی ) 1370(، تقدسی)1367( ، رجبی و امیرنظري)1352( ها توسط صفويپرورش انبوه آن بیواکولوژي این زنبورها و
و سن گندم را   Trissolcus grandisزنبور پارازیتوئید بین -سیستم میزبان) 1379(و امیرمعافی  بررسی شده) 1375( پور

عنوان میزبان به .Graphosoma lineatum L سن هايدر رابطه با پرورش انبوه این زنبورها با استفاده ازتخم. مطالعه کرده است
با . صورت گرفته است) 1389(امیرمعافی و ) 1376(، شاهرخی)1374( ی توسط عسگريیهابررسیواسط آزمایشگاهی، 

ها را به عنوان یکی از توان پرورش انبوه و رهاسازي آناستفاده از مجموع اطالعات بدست آمده درخصوص این زنبورها، می
  .تلفیقی سن گندم مورد استفاده قرار داد مدیریتروش هاي مبارزه در برنامۀ 

 .Tو  Trissolcus grandis  ،T. vassilievi  ،T. semistriatus  ،T. basalisنشان داد که پنج گونۀ ) الف 1389( امیرمعافی

simoni  توان از این عوامل براي کنترل بیولوژیک سن گندم استفاده کردمهمترین پارازیتوئیدهاي تخم سن گندم بوده و می .
ن و درون گونه اي زنبورهاي پارازیتوئید تخم سن گندم بهتر است از جمعیت نظر این پژوهشگر، به دلیل تفاوت هاي بیبه

  .هاي برتر با توجه به شرایط کلیمایی هر منطقه استفاده شود
استفاده کرد که پرورش این سن با استفاده  Graphosoma lineatumهاي توان از تخم سنبراي پرورش این زنبورها می 
 شرایط).  الف 1389، امیر معافی، 1376، شاهرخی خانقاه، 1374عسگري، (شود انجام میآب  هاي خشک رازیانه و از دانه

http://www.kermanzamin.com)
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ساعت روشنایی و  16 دوره نوري درصد و 60 نسبی ، رطوبتدرجۀ سلسیوس 28 ا دمايسن گرافوزوم پرورش مناسب براي
هاي پرورش با استفاده از دانه مناسبشرایط همچنین در صورت استفاده از سن گندم، . گزارش شده است ساعت تاریکی 8

  ساعت تاریکی 8ساعت روشنایی و  16 دوره نوري درصد و 60 نسبی ، رطوبتدرجۀ سلسیوس 25 دماي گندم و آب،
 ).الف 1389امیر معافی، (گزارش شده است 

رطوبت درجه سلسیوس و  25شرایط فیزیکی مناسب براي پرورش انبوه زنبورهاي پارازیتوئید تخم سن گندم، دماي 
دسته تخم  2، نسبت بهینه تخم میزبان به هر ماده در سیستم پرورش، روزانه تعداد )ب 1387، امیرمعافی(درصد  60نسبی 

روز پس از ظهور  10به ازاي هر فرد ماده پارازیتویید و زمان بهینه حذف کلنی و ایجاد کلنی جدید حدود ) عدد 28حدود (
 امیرمعافینتایج تحقیقات ).  الف 1389الف، امیر معافی،  1387امیر معافی، (ست حشرات ماده پارازیتویید گزارش شده ا

نشان داد که براي کنترل بیولوژیک سن گندم بهتر است مراحل مختلف رشدي از زنبورهاي پارازیتویید تخم رها ) 1389(
از  رهاسازي چند گونهمناسب، یک بار مد نظر باشد، استراتژي  )Inoculative(در صورتی که کنترل بیولوژیک تلقیحی . گردد

گونه  بهتر است )Inundative(زنبور در هر هکتار است، ولی در کنترل بیولوژیک اشباعی  5000تا  2000زنبورها به نسبت 
به  و هربار روز در میان 4به فاصله  زمانی دوره تخم ریزي سن گندم بار در بازه 6تا  4رهاسازي شده و رهاسازي  غالب

  ).الف 1389امیر معافی، (انجام شود  زنبور در هر هکتار 10000نسبت 
 
 

 
 Trissolcus grandis (Thomson)  زنبور پارازیتوئید تخم سن گندم -4شکل 

(http://sdrplant.blogfa.com) 

  

  حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی -3- 4

- ها میکشها توسط حشرهبراي کاهش تلفات آناولین قدم براي حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی سن گندم، تالش     

ها و تغییر زمان کشکش مناسب، کاهش دز مصرفی حشرهرویه، انتخاب حشرههاي بیدر این ارتباط قطع سمپاشی. باشد
ها سم پاشی علیه سن مادر متوقف و مبارزه شیمیایی روي پورهالزم است ) 1372( رجبیعقیدة به. سمپاشی حائز اهمیت است

هاي دلتامترین و المبداساي هالوترین بیشتر از نشان داد که حشره کش) 1379( گرجان ات شیخینتایج آزمایش. شودمتمرکز 

http://sdrplant.blogfa.com)


 

٢١ 
 

 .دارند منفی کمتري اثر سن در عین حال روي دشمنان طبیعی و داشته سن گندم خاصیت سمی هايبراي پوره فنیتروتیون
براي زنبورهاي  پایرتروئید مانند دلتامترینهاي کشحشره کردند کهثابت ) 1381( شیخی گرجان و همکارانهمچنین 

  . باشنداز این نظر بهتر از فنیتروتیون میو  بوده هدورکنند پارازیتوئید تخم سن گندم

در هزار روغن مایونز  5/0ثابت کردند که با اضافه کردن ) 1393(پور و همکاران در راستاي کاهش مصرف سموم، محمدي   
هاي سن گندم، دز توان ضمن کنترل مطلوب حشرات کامل و پورهکش دلتامترین و فنیتروتیون، می سیتوویت به دو حشرهو یا 

لیتر در هکتار کاهش میلی 250به  300لیتر در هکتار و دز مصرفی دلتامترین را از میلی 800به  1000مصرفی فنیتروتیون را از 
نشان دادند که براي کنترل سن گندم با استفاده از دلتامترین ) 1394(و همکاران  پورهمچنین در تحقیق دیگري محمدي. داد
سازي کنترل همچنین در راستاي بهینه. لیتر در هکتار استفاده کردمیلی 180لیتر در هکتار از دز میلی 300توان به جاي می

کش الندا ساي هالوترین براي کنترل سن حشره هاي مورد استفاده براي کنترل سن گندم،کشبخشی به حشرهشیمیایی و تنوع
  ). 1394و  1393پور و همکاران، محمدي(هاي سن گندم معرفی شده است مادر و پوره

ایجاد تنوع در اکوسیستم هاي زراعی از طریق ایجاد باغ و یا قدم بعدي در حفاظت و حمایت از دشمنان طبیعی سن گندم،     
باشد، زیرا زنبورهاي پارازیتویید زیر پوستک درختان می در کنار نهرهاي حاشیۀ مزارع کاشت درختانی مثل بید و بادام

- تغذیه میمانند ازمک هاي هرز علفاز شهد  ي پارازیتوئید سن گندمهاحشرات کامل مگسهمچنین . کنندگذرانی میزمستان

  . هاي هرز مورد توجه قرار گیردعلف مدیریتو الزم است این موضوع در  کنند

  
  کنترل شیمیایی - 5
  

 سمپاشی غیر ضروري، زیرا الزم است هاي منظم پایش براي پیشگیري از سمپاشی در زیر سطح زیان اقتصاديبرنامه
-اکوسیستمدر که از نظر اقتصادي به صرفه نیست، باعث نابودي دشمنان طبیعی و بهم خوردن تعادل بیولوژیک عالوه بر این

دوم و  ینسن هايپوره تعدادحداکثر  مصادف با فعالیتزمان مناسب براي کنترل شیمیایی سن گندم،  .گردداي زراعی میه
به  EC 50%فنیتروتیون حشره کش فسفرة توان از زیان اقتصادي میسطح  به هاپورهتراکم  صورت رسیدندر  .استسوم 
هنوز این سم  ،علیه سن گندم کشاین حشرهسال از مصرف  20با وجود گذشت . لیتر در هکتار استفاده کرد 1تا  8/0میزان 

کش پایروتروئیدي هاي گذشته حشرهبا این وجود در سال). 1379شیخی و همکاران، (کنترل قابل قبولی را ایجاد می کند 
اثر کش این حشره. شده است هاي سن گندم معرفیلیتر در هکتار براي کنترل پورهمیلی 300به میزان  EC 2.5%دلتامترین 

تري نسبت به فنیتروتیون داشته و دز مصرفی و در ضمن قیمت ارزان) 1379گرجان،  شیخی( خوبی روي پوره ها دارد کشندة
نشان دادند که براي کنترل ) 1395(و شاهرخی و همکاران ) 1394(پور و همکاران عالوه بر این محمدي. کمتري نیز دارد

لیتر در هکتار استفاده کرد میلی 180لیتر در هکتار از دز میلی 300توان به جاي با استفاده از دلتامترین می هاي سن گندمپوره
ثابت کردند که حشره کش پایرتروئیدي الندا ساي هالوترین با نام تجاري ) 1393(پور و همکاران در تحقیق دیگري محمدي
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درصد تلفات  33/98لیتر در هکتار با میانگین درصد کارایی میلی 150ان به میز (SC 5%)صورت سوسپانسیون المبدا به -هف
همچنین . تواند جایگزین مناسبی براي سموم در حال مصرف باشدها میدرصد تلفات روي پوره 54/93روي سن مادر و 
لیتر میلی 75به میزان  (CS 10%)صورت میکروکپسول  الندا ساي هالوترین با نام تجاري کاراته زئون به کشاستفاده از حشره

  .)1392پور و همکاران، محمدي( آمیز بوده استهاي سن گندم موفقیتدر هکتار براي کنترل سن مادر و پوره
 

 آور مزارع جوهاي زیانشته

  اهمیت 

هـا  برخی از سالطوري که در ، به)1371بهداد، (باشند  ها پس از سن گندم از آفات مهم مزارع گندم و جو میدر ایران شته
خسـارت  ). 1374نظري و معین نمینی،  امیر(هکتار رسیده است  49713هاي مزارع گندم و جو به  سطح مبارزة شیمیایی با شته

شدن میزان محصـول  ها و کمهاي رنگ پریده یا سرخ، لوله شدن لبۀ برگهاي غالت باعث توقف رشد، ایجاد لکهمستقیم شته
هاي ویروسی موزائیک جو، نـوار زرد گنـدم و جـو، ویـروس     بیماريها نیز مربوط به انتقال شته خسارت غیر مستقیم. شودمی

  ). 1361ایزدپناه (کوتولگی ذرت و ویروس موزائیک برنج است 
هاي غالت اهمیـت اقتصـادي قائـل     براي شته 1950تاسال . هاي غالت اولین بار در قرن هیجدهم گزارش شد اهمیت شته
. باشـند  مـی  (BYDV) ها و از جمله ویروس کوتولگی زردجوها ناقل ویروس در آن سال مشخص شد این شته کهنبودند تا این

در اکثر کشورهاي اروپایی گـزارش   Sitobion avenae (Fabricius) ،گندم –که طغیان شتۀ سبز یوالف  1968در اروپا تا سال 
ها را هاي غالت را مشکل ساز و اهمیت آن محققین مختلف شته 1970در سال . شد ها توجه نمی شد، به خسارت مستقیم شته

بـه گـزارش   ). Vickerman & Wratten, 1979(هاي کشاورزي ذکرنمودنـد   درحال افزایش دانستند و علت را تغییر در سیستم
Rabbinge et al. (1979) هـاي ویروسـی   ها ناقـل بیمـاري   گیرند و این شته ها قرار می غالت در سراسر جهان مورد حمله شته

هـا بـه   البته تغذیه از شیره گیـاه و آلـودگی بـرگ   . باشد زا ، ویروس کوتولگی زرد جو میمهمترین عامل بیماري. غالت هستند
کننـد و توانـایی فتوسـنتز گیـاه      ها رشـد مـی  ي ساپروفیت روي برگهاشوند، زیرا قارچ را باعث می عسلک نیز خسارت مهمی

کیلوگرم در هکتار  700 ±% 11طور متوسط ها محصول غالت را به براساس تحقیقات این محققین فعالیت شته. یابد کاهش می
ر مسـتقیم بـوده   ناشی از خسارت غی%  28و ) مکیدن شیرة گیاهی( علت خسارت مستقیم از این کاهش به% 72کاهش داد که 

  . است
Mantel et al. (1982) دلیل ترشح عسلک هاي غالت به نشان دادند که با افزایش میزان محصول، خسارت غیر مستقیم شته

میزان خسارت ناشی از تغذیه از . یابد یابد و این در حالی است که خسارت ناشی از مکیدن شیره گیاهی کاهش می افزایش می
توانند باعث آلودگی ویروسی  هاي بالدار نیز می از شته ه تعداد شته بستگی دارد، ولی حتی تعداد کمیشیرة گیاهی معموالً ب
خسارت  & Voti (1976) Rautapaa. بنابراین الزم است از رسیدن ناقلین به غالت جلوگیري شود. شدید محصول شوند

 345و %) 24(کیلوگرم  967، %) 30حدود (کیلوگرم  999ترتیب هاي غالت به مزارع جو، یوالف و گندم فنالند را به شته
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ها از مهمترین آفات غالت آرژانتین بوده و با ، شتهBotto et al. (1995) گزارش به. اندگزارش کرده%) 7تقریبا (کیلوگرم 
. شونددرصد کاهش محصول می 20- 30باعث  )خسارت غیر مستقیم(هاي گیاهی و انتقال ویروس) خسارت مستقیم(تغذیه 

بر . اندعدد در هر خوشۀ گندم تعیین کرده 20 - 30هاي غالت را  آستانۀ زیان اقتصادي شته Kolbe & Linke (1974)همچنین 
عدد در هر خوشه  150ها در مرحلۀ تشکیل خوشه، جمعیت ممکن است به  اساس این گزارش، درصورت عدم مبارزه با شته

  . درصد کاهش یابد 30رسیده و محصول 

کنند عبارتند از شتۀ روسی گندم ، شتۀ معمـولی گنـدم،   هایی که در نقاط مختلف دنیا روي غالت فعالیت می ترین شتهمهم
تواننـد روي   هاي دیگر نیـز مـی   تعدادي از شته. سرخگل-شتۀ برگ برنج، شتۀ برگ ذرت، شتۀ سبز یوالف و گندم و شتۀ گندم

کـه بیشـتر روي گیاهـانی غیـر از غـالت فعالیـت       رخوردار هستند و یا ایـن ندرت از تراکم زیادي بغالت مستقر شوند ولی به
هـاي مـزارع   ترین شـته عنوان مهمدر ایران نیز همین شش گونه به). Pike et al., 1990, Blackman & Eastop, 1984(کنند  می

  .شوندباشند که ذیالً شرح داده میجو مطرح می
  

  Schizaphis graminum  (Rondani) (Hemiptera: Aphididae) شتۀ معمولی گندم
  
  شناسیشکل

ها بندهاي سوم تا ششم در اغلب نمونه. تر استرنگ بدن سبز روشن تا سبز چمنی و در افراد بالدار گرده ها کمی تیره
انتهایی بند آخر زایدة . متر استمیلی 35/1-1/2اندازه بدن . اي تیره و بقیۀ بندها روشن استشاخک کمی دودي تا قهوه

برابر  6/0-7/0تر از عرض پایه و طول بند آخر خرطوم برابر و یا کمی کوتاه. برابر طول پایۀ این بند است 4/3-6/4شاخک 
دم انگشتی . برابر طول دم است 1/1-3/2طول کورنیکول حداقل پنج برابر قطر پایۀ آن و . طول بند دوم پنجۀ پاي عقبی است

رنگ و بقیه در افراد بالدار بندهاي اول و دوم شاخک بی. عدد مو است 5-6داراي کمی فرورفتگی و  و اغلب در بخش میانی
عدد  0-2و  5-10ترتیب تعداد ریناریاي ثانوي روي بندهاي سوم و چهارم شاخک به. اي تیره هستنداي روشن تا قهوهقهوه
 ). 1389رضوانی، (هاي جلویی دو شاخه است رگبال میانی در بال. است
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  خسارت

و در دنیـا  % 25، در آفریقاي جنوبی بـیش از  %25، در آمریکا تا )1371بهداد،% (20خسارت شته معمولی گندم در ایران تا 
در مرحلـه اول، مقـدار   . تـد افخسارت این شته در سه مرحله اتفاق مـی ). Rivany, 1962(تعیین شده است % 3طور متوسط به

هـاي سـلولی   در مرحله بعد، با تزریق مواد سمی در طول فرایند تغذیه، باعث خرابـی دیـواره  . مکدزیادي از شیره نباتی را می
 & Hoelscher(دهـد  ها را بـه گیـاه انتقـال مـی    گردد و نهایتاً ویروسشده که باعث کلروزه و نهایتاً نکروزه شدن سلول ها می

Teetts, 1998 .(   هـا را لولـه   معموالً روي هر بوته تعداد زیادي شتۀ معمولی گندم قرار گرفته و با مکیدن شـیرة گیـاهی، بـرگ
  ).1381 بهداد،(کلی از بین بروند ها ممکن است بهدر صورت شدت آفت، بوته. شودنموده و بوته ضعیف می

هـاي سـرخ   لکـه . شودهاي قرمز دیده میروي آنها لکه شوند وهاي خسارت دیده توسط شته معمولی گندم، لوله میبرگ 
 ).1365حجت و آزمـایش فـرد،   (کنند تدریجاً بهم چسبیده، گاه به صورت نوار قرمز درآمده و یا رنگ برگ را بکلی سرخ می

ممکـن اسـت   کند که  اي را روي غالت ایجاد میهاي کلروزه علت اثر موضعی ناشی از توکسین بزاق، لکهشته معمولی گندم به
دهد و  درصد کاهش می 55هاي انبوه رشد ریشه را این شته در جمعیت. به همدیگر متصل شده وباعث از بین رفتن گیاه شود

گـذرانی  دلیـل زمسـتان  شته معمولی گندم احتماالً به). Ortman & Painter, 1960(شود  هاي هوایی میباعث کاهش رشد اندام
هـا و  دهـد و از طریـق نکـروزه کـردن بـرگ      را در مراحل اولیۀ رشد مورد حمله قرار میجنسی محصوالت صورت فرم غیربه

این شته عالوه بر تغذیه مسـتقیم، بـا انتقـال    ). Wood, 1965(شود  بدشکلی ناشی از توکسین بزاق خسارت زیادي را باعث می
وسی موزائیک گنـدم، جـو و نیشـکر،    هاي ویرشود و ناقل بیماري چند ویروس گیاهی خسارت اقتصادي شدیدي را باعث می

شته  Ankersmit (1989(طبق بررسی ). Blackman & Eastop, 1984(باشد  هاي ویروسی برنج میبرگ قرمزي ارزن و بیماري
بزاق شته معمولی گنـدم  . شودکند که سبب خسارت جدي به گیاه میهاي گیاهی تزریق میمعمولی گندم مواد سمی به میزبان

 ,.Al-Mousawi et al(هاي سلولی و کلروپالست را در گیاهان حساس تخریب کنـد  ی داشته و قادر است دیوارهفعالیت آنزیم

هایی که اشتهاي شته را براي خوردن مواد تواند با کاهش میزان کلروفیل و تسریع تجزیه پروتئینشتۀ معمولی گندم می .)1983

http://www.parsipet.ir)
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همچنین با کاهش میزان فروکتان ساقۀ جو، ممکـن اسـت واکـنش    . ها را تسریع نمایدکنند، پیري برگآوند آبکش تحریک می
  Morgham et al., 1994).(جو به تنش سرما را تحت تاثیر قرار دهد 

  پراکنش

این  )1365(گزارش حجت و آزمایش فرد  به). 1389رضوانی، (شته معمولی گندم در اکثر مناطق ایران نیز انتشار دارد 
شته در اهواز روي گندم و برنج، در تهران روي نی، در مسجد سلیمان، کرج و شیراز روي گندم و در ورامین روي گندم و 

امیرنظري . شته معمولی گندم را از مزارع جو منطقه ورامین جمع آوري کرده است) 1388(تفنگ سازي  .جو فعالیت دارد
 آن را از مزارع سورگوم جارویی میانه گزارش کرده) 1385(شاهرخی خانقاه و  این گونه را از مزارع گندم کرج) 1381(

شاهرخی خانقاه و  .باشند در منطقه داراب می مزارع جواز آفات مهم  معمولی گندم  شته) 1377(به گزارش رستگاري  .است
. منطقه ورامین معرفی نمودند هاي مزارع گندمشته معمولی گندم را داراي بیشترین فراوانی در بین شته) 1383(همکاران 

، 1372هاي وي در سال طبق بررسی. ، شته معمولی گندم را از مزارع گندم و جو سیستان گزارش کرد1371بندانی در سال 
در منطقه ) 1385(آبادي و غالمیان مدرس نجف. ترین گونه در مزارع گندم و جو منطقه سیستان بوده استاین شته فراوان

درصد فراوانی  4/85ها شته معمولی گندم با ه شته متعلق به شش جنس را جمع آوري کردند که در میان آنسیستان هفت گون
در منطقه تربت حیدریه استان خراسان نیز از شته معمولی گندم به عنوان یکی از فراوانترین . عنوان گونه غالب معرفی شدبه
  ).1379شادمهري و رضوانی، (م برده شده است و غالت نا Poaceaeهاي هرز  تیره هاي انواع علفشته

  شناسیزیست 
گنـدم، سـورگوم، یـوالف     از جملـه جـو،   Poaceaeمیزبان گیاهی از تیـره   70فاژ بوده و از بیش از شتۀ معمولی گندم پلی

بوده و ) کامل هاي سنین اول تا چهارم و حشراتپوره(این شته داراي پنج مرحلۀ رشدي . دهد وچاودار را مورد حمله قرار می
گذار و افـراد نـر شـتۀ    بطور کلی در مناطق سرد، رشد و نمو افراد تخم. افزایش جمعیت آن بر بکرزایی افراد ماده استوار است

هـا  در اوایـل بهـار تخـم   . کنـد گذرانی میصورت تخم روي غالت زمستانافتد و شته بهمعمولی گندم در اوایل پاییز اتفاق می
زا بـه حیـات   صـورت زنـده  تر ممکن است در بیشتر سال بهاین شته در مناطق گرم. شوندموسس ظاهر میتفریخ شده و افراد 

 Blackman & Eastop). 1383رضـوانی،  (فرم جنسی این شته از دزفول توسط حجت گـزارش شـده اسـت    . خود ادامه دهد

این شته تک میزبانه و داراي سـیکل  . اندودهفرم جنسی این شته را در مناطق سرد آمریکا از روي چمن جمع آوري نم (1984)
ایـن  ) 1333(به گزارش دواچـی  ). Krober & Carl, 1991(باشد  می (Anholocyclic)یا غیرکامل (Holocyclic )زندگی کامل 

نسل در سال بوده و زمسـتان گـذرانی آن بصـورت تخـم در روي      15 -20شته درمزارع غالت اطراف تهران و اصفهان داراي
بررسی تغییرات جمعیت شته سبز گندم در انگلستان به وسیله چهار نوع تلۀ مکنده نشـان داد کـه جمعیـت    . باشد ها می هگرامین

هـاي مکنـده   اي توسط تلهیابد، بطوري که در جوالي تقریباً هیچ شتههاي آوریل تا جوالي به شدت کاهش میاین شته در ماه
 Teulon(دهد گذرانی خود را فقط به حالت تخم انجام میمعمولی گندم زمستاناین بررسی نشان داد که شتۀ . آوري نشدجمع

et al., 2004.(  
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ها نیز به دو شکل داراي  هاي بالدار و بی بال وجود داشته و عالوه بر حشرات کامل، پوره در جمعیت این حشرات فرم
-ابتدا در برگشتۀ معمولی گندم  Hoelscher et al. (1988)بر اساس تحقیقات . شوند جوانۀ بال و بدون جوانۀ بال مشاهده می

  . کند هاي باالیی گیاه نقل مکان میها به قسمتدهد و با خشک شدن آن هاي پائینی گیاه کلنی تشکیل می
نشان داد که در طول فصل زراعی اکثر جمعیت مربـوط  )  1381(توسط شاهرخی خانقاه   بررسی ساختار جمعیت این شته

ها را به خـود   بال در مجموع اکثر جمعیت شتههمچنین فرم بی. دهند را تشکیل می  بوده و حشرات کامل درصد کمیها  به پوره
  .برخوردار است  دهد و فرم بالدار که وظیفه پراکنش را بر عهده دارد، در طول فصل زراعی از فراوانی کمی اختصاص می

وي شش رقم جو کارون، کویر، زرجو، افضل، نصرت و ریحان شناسی شته معمولی گندم را رزیست) 1388(تفنگ سازي 
ساعت تاریکی بررسی  8ساعت روشنایی و  16و دوره نوري % 70- 60درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی  22 ± 1در دماي 
 طول دوره. روز بود 04/29 -  30/37نتایج تحقیقات این پژوهشگر نشان داد که طول عمر این شته روي ارقام جو . کرده است

طول دوره رشد و پوره هاي شته . عدد بود 54/31-43/51روز و میانگین تعداد پورة هر ماده  23/8-50/8رشد پورگی 
میزان . روز بود و رقم تاثیر معنی داري بر رشد و نمو پوره ها  نداشت 50/8- 23/8معمولی گندم روي ارقام جو مورد بررسی  
ارقام کارون، کویر و زرجو از . بود%) 80(و روي رقم نصرت از همه کمتر %) 87(بقاي پوره ها روي رقم افضل از همه بیشتر 

نظر میانگین پوره گذاشته شده توسط هر شته ماده و طول عمر حشرات کامل وضعیت بهتري داشته و با همدیگر اختالف 
زیاد بود و بیشترین مرگ و بقاي شته معمولی گندم در سنین پایین روي هر شش رقم جو مورد آزمایش . معنی داري نداشتند

  . میر در آخر دوره زندگی مشاهده شد
Tofangsazi et al. (2010 a)  شته معمولی گندم را روي شش رقم جو کارون، کویر، زرجو، افضل، نرخ خالص تولید مثل

اعت سـ  8سـاعت روشـنایی و    16و دوره نوري % 70-60درجه سیلسیوس، رطوبت نسبی  22 ± 1نصرت و ریحان در دماي 
معمولی گندم روي ارقام هر حشرة کامل مادة شتۀ به عبارت دیگر از . عدد در نسل گزارش کرده است 93/31-23/47تاریکی 

بیشترین مقدار نرخ ذاتی رشـد جمعیـت شـتۀ معمـولی گنـدم      . حشرة ماده در نسل بعد حاصل شده است 93/31-23/47جو 
مـاده بـه ازاي    26/0 ± 002/0(جو ریحان و کمترین مقدار این پارامتر  قمروي ر) ماده به ازاي هر ماده در روز 003/0±30/0(

 – 34/1همچنین مقدار عددي نرخ متناهی افزایش جمعیت ایـن شـته    .دست آمدروي ارقام افضل و کویر به) هر ماده در روز
نیز پتانسیل قابل مالحظـه  ) روز 54/2 – 37/2(هاي مدت زمان دو برابر شدن جمعیت مقادیر آماره. دست آمددر روز به 31/1

معمولی گندم روي ارقام  شته) T(همچنین مدت زمان یک نسل  . نشان دادمعمولی گندم را روي ارقام جو رشد جمعیت شته 
) 64/22(و کـارون  ) 3/27(بیشترین و کمترین مقدار امید به زندگی به ترتیب روي ارقـام کـویر   . روز بود 31/12 -69/13جو 

تر بودن در مجموع این شته به دلیل مقادیر کمتر نرخ ذاتی رشد جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت و طوالنی. شد مشاهده
مدت زمان دو برابر شدن جمعیت و متوسط مدت زمان یک نسل، تناسب میزبانی کمتري با ارقام جو کویر و افضل نشـان داد  

(Tofangsazi et al., 2010 a).  
طور موفقیت آمیز قـادر بـه تکمیـل سـیکل     نشان داد که شتۀ معمولی گندم به Tofangsazi et al. (2010 b)نتایج تحقیقات 

هـا  درجه سلسیوس هیچ کـدام از پـوره   33در دماي . درجه سلسیوس بود 31و  26، 22، 19، 15، 10زندگی خود در دماهاي 
درجه سلسـیوس کـاهش معنـی داري در     26تا  10ما  از با افزایش د.  قادر به تکمیل سیکل زندگی خود نشده و از بین رفتند
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 32ترتیـب  درجه سلسیوس به 26تا  10طوري که طول دوره رشدي قبل از بلوغ در دماهاي طول دوره رشدي مشاهده شد، به
 در این دما طـول دورة رشـد مراحـل   . درجۀ سلسیوس بهترین دما براي پرورش این شته بود 26دست آمد و دماي روز به 6و 

دار دمـا را بـر   نتـایج ایـن بررسـی اثـر معنـی     . دست آمددرصد به 88ها روز و بقاي پوره 65/6 ± 08/0نابالغ روي رقم کارون 
طوري که مقادیر نرخ خالص تولید مثل، نرخ ذاتی افزایش جمعیت و پارامترهاي رشد جمعیت شتۀ معمولی گندم نشان داد، به

درجـه   31تـا   26درجه سلسیوس افزایش داشـت، ولـی از    26تا  10گندم از دماي نرخ متناهی افزایش جمعیت شته معمولی 
آستانه دمایی پایین  شته معمولی گندم روي ارقام کویر، زرجو، نصـرت، افضـل ریحـان و کـارون بـه      . سلسیوس کاهش یافت

، 33/133، 98/136، 88/138درجه سلسیوس بوده و ثابت دمـایی بـه ترتیـب     73/5و  60/4، 69/4، 22/5 34/5، 27/5ترتیب  
             .درجه تعیین شد -روز 33/133و  85/142 ،84/140

بررسی رابطۀ بین دما . روز است 14-22طول عمر حشرات کامل شته معمولی گندم،  Buriro et al. (1997(طبق بررسی 
رشدي این شته با افزایش دما از  هاي زیستی شتۀ معمولی گندم در شرایط آزمایشگاهی نیز نشان داد که طول دورةو ویژگی

درجۀ سیلسیوس، به دلیل پایین بودن دما، دورة رشد و نمو شته  11در دماي . تر می شوددرجه سیلسیوس کوتاه 26تا  11
زایی حشرات کامل شتۀ معمولی گندم کامالً درجۀ سیلسیوس براي پوره 19-26در این تحقیق دماي . شودتر میطوالنی

درجۀ سیلسیوس کاهش و پس از آن افزایش  33/28ین طول دورة پورگی و طول مدت یک نسل شته تا مناسب بود همچن
  . یافت

ترین دما براي تولیـد مثـل   کشد و مناسب روز طول می 7در شرایط مناسب طول مدت یک نسل شته معمولی گندم حدود 
پـوره در   50-60عدد پوره در روز و حـدود   1-5حشرات کامل این شته . درجه سلسیوس ذکر شده است 8/23 -29این شته 

هایی که شتۀ معمولی گندم در طول عمـر خـود   تعداد پوره) 1333(دواچی ). Rivany, 1962(کنند طول دوره زندگی تولید می
شـتۀ معمـولی گنـدم در طـول     ) 1365(فرد هاي حجت و آزمایشطبق بررسی .عدد ذکر نموده است 90تا  80کند را تولید می
شرایط مطلوب این حشره از نظر درجه حـرارت  . باشدخود به طور منظم داراي چند نسل بکرزا و یک نسل جنسی میزندگی 

 8/25 هـاي بالـدار  ، و بـراي مـاده  درصـد  70تـا   65درجۀ سلسیوس و  20-21بال، هاي بیترتیب براي مادهو رطوبت نسبی به
نیز، طول دوره زندگی ایـن شـته از پـورة سـن یـک تـا       ) 1371(به نقل از بهداد . درصد ذکر شده است 70و  درجۀ سلسیوس

هفتـه طـول    3تا  2روز است، ولی در صورت پایین بودن دما، این مدت  8، حداکثر درجۀ سلسیوس 24حشرة کامل در دماي 
  . کشدمی

امائیکـا  هـاي ناقـل ویـروس زردي توتـون در ج    ترین شـته شتۀ معمولی گندم یکی از مهم McDonald (2001)به گزارش 
شود و سـپس از جمعیـت آن کاسـته    هاي سپتامبر و می مشاهده میمعرفی شده و بیشترین تراکم جمعیت آن در فاصله بین ماه

رود، به طوري که در فاصله بین ماه می تا ماه سپتامبر سال بعد، انبوهی آن در سطح گیاهان نـاچیز  گذرانی میشده و به زمستان
. یابنـد هاي موسس در اواخر ماه آوریل از تخم خارج شده و با تغذیه از طریق بکرزایی تکثیر میهدر این مناطق، شت. می باشد

در طول بهار و تابستان، جمعیـت شـته   . باشدروز می 20تا  17زایی، روز و طول دورة پوره 15تا  8طول دورة رشدن پورگی، 
. شـود ها کامالً پوشیده از مراحل مختلف زیستی شته میرگیابد، به طوري که سطح بروي گیاهان میزبان به شدت افزایش می

-هـاي خـود را در دسـته   گیري، تخمدر اواخر ماه سپتامبر و اوایل ماه اکتبر، فرم جنسی و بالدار شته ظاهر شده و پس از جفت
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-عدد تخم می 12تا  10طور متوسط، گذار بهدهند و هر حشره مادة تخمها قرار میعددي در نزدیکی غالف برگ 2 - 4هاي 

  . گذارد
در منطقۀ سیستان نشان داد که جمعیت این شته از نیمه دوم ) 1379(آبادي و غالمیان اي مدرس نجفهاي مزرعهبررسی

درصد در اوج  45 - 65و رطوبت نسبی  درجۀ سلسیوس 22 -  28 اسفند تا اواسط اردیبهشت ماه، با متوسط دماي روزانۀ
 20±2 شتۀ معمولی گندم در شرایط آزمایشگاهی با دماي) 1377(درویش مجنی و همکاران  گزارشبه. خود قرار داشت
روز عمر  24تا  21روز تولید مثل و  16تا  14روز بالغ شده،  8تا  7درصد، در مدت  70 ±5و رطوبت نسبی  درجۀ سلسیوس

-54عدد شته و در حشرات کامل مادة بالدار  80تا  56بال هاي متولد شده توسط حشرات کامل مادة بیکند و تعداد پورهمی
نسل تولید  15-18همچنین این شته در شرایط مزرعه در طول سال . عدد پوره بوده است 7تا  4عدد و متوسط روزانه  71
روز  17-23روز، طول عمر  10-14روز، طول دورة تولید مثل  7-9طول مدت یک نسل شتۀ معمولی گندم در مزرعه . کندمی

  .دست آمده استعدد پوره به 38-49و  45- 52ترتیب بال و بالدار بهي حشرات کامل مادة بیو بارور
  

  Metopolophium dirhodum (Walker) (Hemiptera: Aphididae)سرخ  گل -شتۀ گندم 
  
  شناسیشکل

بخش میانی پیشانی هاي پایۀ شاخک رشد یافته و برآمدگی. رنگ بدن سبز روشن تا سبز تیره و گاهی مایل به قرمز است
متر و انتهاي بندهاي سوم، چهارم و پنجم و بخش زیادي از زایدة انتهایی میلی 2/2-75/2اندازة بدن . نیز داراي برآمدگی است
 97/1-36/2طول شاخک . برابر طول پایۀ این بند است 3/3-4طول زایدة انتهایی بند آخر شاخک . بند آخر شاخک تیره است

اي شکل و در انتها دم انگشتی و کورنیکول استوانه. عدد ریناریاي ثانوي است 1-3رابر طول بدن و داراي ب 8/0-1متر، میلی
در مورف بالدار بندهاي . برابر طول دم و انتهاي آن کمی تیره است 67/1-45/2اغلب داراي لبۀ نسبتاً پهن است و طول آن 

طول زایدة . ریناریاي ثانوي است 11-21سوم شاخک داراي  برابر طول بدن و بند 87/0-1گرده کمی تیره، طول شاخک 
  ).1383رضوانی، (برابر طول پایۀ این بند است  2/3-7/3انتهایی بند آخر شاخک 
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   (http://entomofaune.qc.ca)گل سرخ –شتۀ گندم -6شکل 

  خسارت
ویروسی نیز خسـارت   بیماريبا ترشح عسلک و انتقال ) تغذیه از شیره گیاه(گل سرخ عالوه بر خسارت مستقیم  –شته گندم 

متمرکـز  ) بـرگ پـرچم  (هاي فوقـانی  این گونه تمایل به تغذیه از زیر برگ داشته و در تراکم باالي جمعیت، روي برگ. زندمی
ایـن   Basedow (1979)به گزارش ). Krober and Carl, 1991(دهد  بیشتر ترجیح می تر راهاي پائینالبته در جو برگ. شود می

باشد  و ناقل بیماري ویروس موزائیک جو می هاي پرچم اهمیت اقتصادي پیدا کردهدر صورت تشکیل کلنی در روي برگشته 
)Blackman & Eastop, 1984.(  هـا از فراوانـی بیشـتري    خی سـال در مزارع گندم ورامین و کرج در برگل سرخ  –شته گندم

آستانه زیـان اقتصـادي   ). 1381، شاهرخی خانقاه، 1379امیر نظري، ( هاي غالت برخوردار است هاي شتهنسبت به سایر گونه
آسـتانه زیـان    Mantel et al. (1982)البتـه  ). Dixon, 1987( باشـد  عدد بـه ازاي هـر سـاقه مـی     25این شته در زمان گل دهی 

  . اندگزارش کردهشته به ازاي هربرگ پرچم عدد  30 آن را اقتصادي
  

  پراکنش
سرخ در اکثر مناطق کشـور وجـود دارد و جمعیـت آن در    گل -شته گندم. باشد می Palaearctic)(منشا این شته از دنیاي قدیم 

یی است که در همـه جـاي دنیـا    ها ترین گونهاز مهماین شته ). 1380رضوانی، (شمال کشور، مغان و اطراف تهران بیشتر است 
از مزارع غالت آمریکاي جنوبی، آمریکاي شـمالی، آفریقـاي   سرخ گل -شته گندم. (Dixon, 1987)شود  روي غالت یافت می

  ). Blackman & Eastop, 1984(جنوبی،  نیوزیلند و استرالیا، اروپا، آسیاي مرکزي و خاورمیانه گزارش شده است 

این شته را در ) 1365(حجت و آزمایش فرد این شته در بیشتر مناطق ایران پراکنده بوده و ) 1389(به گزارش رضوانی 
گندم  ،سرخ، در ورامین از روي گندم، در تهران از روي نسترن ، نسترن و گلPoaceaeگیاهان تیره کرج از روي غالت و سایر 

گیاهان تیره ري از روي گندم ، در شیراز از روي گندم و در گچسر از روي  ، در قم و شهر Poaceaeگیاهان تیره و سایر 

http://entomofaune.qc.ca)
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Poaceae در  گل سرخ –گندم  شته) 1381(و شاهرخی خانقاه ) 1379(نظري  امیر همچنین به گزارش. اندگزارش نموده
  .و ورامین استکرج  گندمهاي مزارع  گونه غالب شتهها برخی از سال

  
  شناسیزیست

بال شتۀ هاي سنین یک، دو، سه و چهار و میانگین طول دوره پورگی فرم بیطول دورة رشد پوره) 1381(خانقاه شاهرخی 
روز گزارش  72/10±37/0و   06/3 ± 13/0،   67/2 ± 18/0،  44/2 ± 12/0،  56/2 ± 12/0ترتیب گل سرخ را  به –گندم 

بطور متوسط ) از پوره تا پوره(روز و طول مدت یک نسل  17/1 ± 09/0همچنین طول دوره پیش از پوره زایی . کرده است
و متوسط طول دوره پوره  33 ±28/2متوسط طول عمر حشرات کامل فرم بی بال شته . دست آمده استروز به 89/11 370±

عدد  35/33 ± 49/3طور متوسط دست آمد و در طی این مدت هر حشرة کامل مادة بکرزا بهروز به 65/17 ± 37/1زایی آن 
  .پوره تولید کرد

در این نوع از ). 1392شاهرخی خانقاه و امیر معافی، (سرخ از نوع اول گزارش شده است گل-منحنی بقاي شتۀ گندم
نتایج تحقیقات . یابدالگوي بقاء، تلفات  در مراحل زیستی اولیه کم بوده و سپس با افزایش سن، نرخ مرگ و میر افزایش می

حشرة ماده در نسل بعد  84/33سرخ، گل-نشان داد که از هر حشرة کامل مادة شتۀ گندم) 1392(میر معافیشاهرخی خانقاه و ا
نتاج ماده به  194/0سرخ را گل- این محققین نرخ ذاتی افزایش جمعیت شتۀ گندم). نرخ خالص تولید مثل(شود حاصل می

ا توجه به مقدار عددي نرخ متناهی افزایش جمعیت، جمعیت این همچنین ب. اندازاي هر ماده از جمعیت در روز محاسبه کرده
و ) روز 57/3(هاي مدت زمان دو برابر شدن جمعیت مقادیر آماره. درصد افزایش یافت 4/21شته هر روز نسبت به روز قبل 

مدت . ا نشان دادسرخ رگل-نیز پتانسیل قابل مالحظه رشد جمعیت شته گندم) روز 18/ 18(متوسط مدت زمان یک نسل شته 
متوسط مدت . نرخ خالص تولید مثل افزایش یابد ، مدت زمانی است که جمعیت نیاز دارد تا به اندازه)T(زمان یک نسل  

روي گندم رقم  گل سرخ–گندم  و طی این مدت، جمعیت شته دست آمدهروز ب 18/18سرخ گل-گندم شتهبراي زمان نسل 
از جمعیت را % 99سرخ نشان داد که گل-همچنین بررسی توزیع سنی پایدار شته گندم.  یافتبرابر افزایش  34مهدوي حدود 

  ).1392شاهرخی خانقاه و امیر معافی، (دهند را حشرات کامل تشکیل می% 1مراحل نابالغ و فقط 
ي انواع نسـترن  صورت تخم روهدر مناطق سردسیر ایران ب  M. dirhodum، شته )1365(به گزارش حجت و آزمایش فرد 

هـاي بالـدار   شوند و در اردیبهشـت مـاه مـاده    افراد موسس در اوایل فروردین ماه ظاهر می. کند سرخ زمستان گذرانی میو گل
صـورت  این شته در مناطق گرمسیري جنوب ایران و خوزستان تمام سـال را بـه  . کنند بکرزا به مزارع گندم و جو مهاجرت می

میزبان اول ایـن شـته رز   . شود در حوالی تهران فرم جنسی در آبان ماه روي نسترن ظاهر می. برد میها بسر  بکرزا روي گرامینه
  ). 1383رضوانی، ( کندمهاجرت می Poaceaeبوده و نسل پس از موسس به طرف گیاهان تیرة 

) Anholocyclic(امـل  کو گـاهی غیـر  ) Holocyclic(بوده وداراي سیکل زندگی کامل  (Heteroecious)این شته دو میزبانه 
نیـز مشـاهده    Fragariaو Agrimoniaاین شـته گـاهی روي    .باشند می Rosa هایی از جنس  هاي اول آن گونهمیزبان. باشد می
-زمسـتان  Poaceaeهاي هـرز تیـرة   زا روي غالت و علفهاي زندهصورت مادهباشد به Anholocyclicکه در صورتی. شود می
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ـ  Poaceaeهاي هرز تیره از علفبسیاري . کند گذرانی می عنـوان میزبـان   هو غالت شامل جو، ذرت، یوالف، گندم و سورگوم ب
  . باشند دوم این شته مطرح می

ــادي دیــده مــی  ــن شــته تغییــرات زی ــدگی ای هــایی از شــته مــذکور کــه داراي ســیکل   در جمعیــت. شــود در چرخــۀ زن
گـذرانی ایـن شـته از روي    در جنوب انگلستان زمسـتان . ري استباشند، زندگی روي میزبان اول اجبا می  Holocyclicزندگی

کامالً  .Rosa sppهاي موسس در نیمه دوم آوریل روي  در هلند شته. گزارش شده است Poaceaeهاي هرز تیرة غالت و علف
ر تابستان افراد بالـدار و  کنند و د هاي تابستانه مهاجرت میهاي بالدار نسل دوم یا سوم به روي میزبانفونداتریژن. کنند رشد می

مهاجرت دوباره به روي میزبان اول عمـدتاً از اکتبـر تـا نیمـه دوم نـوامبر اتفـاق       . شوند ها مشاهده میها روي این میزبانبالبی
  ).Vickerman and Wratten, 1979(شوند  همچنین نرها در بهار و تابستان مشاهده می. افتد می

Botto & Boggiatto (1979)  مـورد بررسـی قـرار داده و       گل سرخ -در تحقیقی اثر دما را روي بقاء و باروري شتۀ گندم
هم چنین در این بررسی مشخص شد . انددرجه سیلسیوس ذکر کرده 18-22ها را  ترین دما براي بقا و رشد و نمو پورهمناسب

( دمـاي پـایین   ). Botto and Boggiatto, 1979(بـرد   یها را در سن سوم از بین م درجۀ سلسیوس تمام پوره 27دماي باالتر از 
همچنـین  . طور قابل مالحظه افزایش دادبراي این شته کشنده نبود، ولی طول دورة پورگی را به) درجه سلسیوس  5نزدیک به 

Thornback (1983) روز  3/14و  2/13ترتیـب  درجه سلسیوس به 15بال و بالدار این شته را در هاي بیطول دوره پورگی فرم
  . عدد پوره تولید کرد 20روز  15در این تحقیق، هر شته ماده طی  دست آورد وبه

  
  Sitobion avenae (Fabricius) (Hemiptera: Aphididae)گندم  -یوالف  شته سبز

  
  شناسیشکل

کورنیکول، پنجه و انتهاي شاخک، انتهاي ران و ساق، . اي استرنگ حشرات کامل سبز روشن تا سبز تیره تا مایل به قهوه
 – 9/2طـول بـدن   . رنـگ اسـت  گاهی بندهاي اول و دوم و نیمه اول بند سوم شاخک بی. اي روشن تا تیره استخرطوم قهوه

برابر طول پایـۀ   5/4-2/5طول زایدة انتهایی بند آخر شاخک . برابر طول بدن است 02/1تا  96/0متر و طول شاخک میلی 3/2
برابـر   5/1-2قطر کورنیکول در پایه نسبت به انتها . عدد است 0-5ریناریاي ثانوي روي بند سوم شاخک  تعداد. این بند است
دم تقریبـاً خنجـري شـکل    . طول دم است 4/1-6/1برابر طول بدن و  2/0انتهاي کورنیکول موزاییکی و اندازة آن . بیشتر است

رگبال میانی بال جلو سـه  . اي روشن یا تیره استدهاي گرده قهوهدر افراد بالدار پیشانی و بن. با یک فرورفتگی در وسط است
هـم پیوسـته روي   هاي بزرگ رنگـی بـه  داراي لکه. عدد است 6-11تعداد ریناریاي ثانوي روي بند سوم شاخک . شاخه است

  ) 1389رضوانی، . (بندهاي شکم و در بخش کناري است
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 ) (http://entoweb.okstate.eduگندم - شتۀ سبز یوالف  -7شکل

  خسارت
گندم در گرگان، گنبد و مغان حالـت طغیـانی پیـدا     -شتۀ سبز یوالف  1371در سال ) 1373(به گزارش نوري و رضوانی 

 -شته سبز یـوالف  نیز  )1377(به گزارش رستگاري . وجود آوردکرده و کاهش قابل توجهی در میزان محصول گندم و جو به
شته  عدد 100تعداد آن حتی به  1375هاي مزارع گندم بوده و در اواسط اردیبهشت ماه  گندم در منطقه داراب گونه غالب شته

شـته در هـر سـاقه     500نیز در اواسط اریبهشت ماه جمعیت این شته حتی بـه   1376در بهار سال . در هر ساقه و خوشه رسید
  .ها مشاهده شدبرگ  وزه و زردي و خشک شدن عمومیهاي کلر رسید و عالئم خسارت از قبیل لکه

ها را ترجیح کند و به محض ظهور خوشه، آن هاي باالیی تغذیه میگندم از برگمزارع گندم در  -شته سبز یوالف 
 & Vickerman(کنند  روي خوشه فعالیت می  کند و تعداد بسیار کمی ها تغذیه میاز برگ روي جو عمدتاً ، ولی دهد می

Wratten, 1979.(  به گزارشRabbinge et al. (1981) و نیز با ترشح عسلک که   این شته ممکن است با تغذیه از خوشه
ناقل همچنین این شته . طور قابل مالحظه کاهش دهدهمحصول را ب ،پوشیده شدن برگ پرچم و کاهش فتوسنتز را در پی دارد
بر اساس  ).Blackmam & Eastop, 1984(باشد  وزائیک نخود میویروس موزائیک جو، ویروس موزائیک زردي لوبیا و م

جنوب فرانسه مهمترین شته غالت بوده و آستانه زیان اقتصادي آن در  و این گونه در آلمان Basedow (1979)تحقیقات 
  . باشد شته به ازاي هر ساقه می 3-5شروع پر شدن خوشه 

  
  پراکنش

 Palaearctic منطقه منشا این شته). Blackman & Eastop, 1984(باشد  غالت میشته سبز یوالف و گندم آفت همه جایی 
ایـن شـته در اروپـا، منـاطق مدیترانـه اي ، خاورمیانـه ،       . غالت آمریکاي جنوبی را مورد حمله قرار داد 1966بوده و در سال 

  ).Blackman & Eastop, 1984(د شو یافت می آسیاي مرکزي، هند، نپال، پاکستان، آفریقا، آمریکاي مرکزي و جنوبی 
هـاي مهـم آن بـه شـمار     جمع آوري شده و گنـدم، جـو و یـوالف از میزبـان     غالتاین شته در اکثر مناطق کشور از روي 

) 1374(را از مزارع گندم و جو استان تهران و درویـش مجنـی   این شته ) 1373(رضوانی  نوري و). 1380رضوانی، ( روند می

http://entoweb.okstate.edu)
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این گونـه را از  ) 1379(امیرنظري و ) 1381(شاهرخی خانقاه  همچنین. گرگان و گنبد گزارش کرده استاز مزارع گندم آن را 
شیراز روي گندم،  این گونه در اهواز و) 1365(به گزارش حجت و آزمایش فرد . اندکردهکرج گزارش ورامین و  غالتمزارع 

را از ایـن شـته   ) 1377(رسـتگاري  . و در آمل روي برنج مشاهده شـده اسـت   Poaceaeگیاهان تیره در نوشهر و خلخال روي 
  . اندو گزارش کردهسیستان جمع آوري  آن را از منطقه) 1371(بندانی  وداراب  منطقه

  
 شناسیزیست

در را روي رقم مهدوي  گندم -هاي زیستی و پارامترهاي رشد جمعیت شته سبز یوالف ویژگی) 1381(شاهرخی خانقاه 
بررسی  ساعت تاریکی 8ساعت روشنایی و  16درصد و دوره نوري  70-80، رطوبت نسبی سلسیوسدرجه  20± 1دماي 

و میانگین  2/40طول عمر روز،  7/11 طول دوره پورگیدرصد،   12/6ها بر اساس نتایج این تحقیق، تلفات پوره. کرده است
نرخ ذاتی رشد عدد در نسل،  03/25این شته  نرخ خالص تولید مثلهمچنین . دست آمده استعدد به 25تعداد پورة هرماده 

  4/ 12 مدت زمان دو برابر شدن جمعیتدر روز،  18/1 نرخ متناهی افزایش جمعیتماده بر ماده در روز،  160/0 جمعیت
  .روز گزارش شده است 18/19 متوسط مدت زمان یک نسلروز و 

  
 نظـر بـه  .کنـد  گـذرانی مـی  زمسـتان  Poaceaeصورت تخم روي گیاهان تیرة بوده و به Holocyclicو  این شته تک میزبانه

Ankersmit and Carter (1981)   گندم درصورت دارا بودن سیکل زندگی کامل، در یک منطقۀ وسـیع و بـا    –شته سبز یوالف
صـورت   زمسـتان مالیـم باشـد سـیکل زنـدگی بـه      البتـه در صـورتی کـه    . کنـد  گـذرانی مـی  تراکم جمعیت بسیار کم زمسـتان 

Anholocyclic گـذرانی کـرده و در فصـل زراعـی     هاي ماده در دستجات انبوه روي گیاهان باریـک بـرگ زمسـتان    بوده و شته
در مناطق شمالی آمریکا حشرات کامل مهاجر معمـوالً اوایـل فصـل رشـد در     . کنند هاي بالدار به روي غالت مهاجرت می شته

جمعیت شته ممکن است در مراحـل میـانی رشـد محصـول     . دهندت بهاره و زمستانه مستقر شده وکلنی تشکیل میمزارع غال
بـر اسـاس   . کنند به اوج خود برسد ها شروع به رسیدن می کاهش یافته وسپس دوباره افزایش یابد وپس از خوشه دهی که دانه

یران گزارش نشده و تمام دورة زندگی خـود را روي گیاهـان   فرم جنسی این شته از ا) 1365(مطالعات حجت و آزمایش فرد 
  .کندسپري می Poaceaeتیره 

Kieckhefer et al. (1989) 22و  34ترتیـب  در مطالعات آزمایشگاهی باروري حشرات کامل بی بال و بالدار این شته را به 
-هاي بی بال وبالدار شـته بـه  و مراحل نابالغ فرمدر این تحقیق، حداقل و حداکثر آستانه رشد و نم. اندعدد پوره بدست آورده

ایـن محققـین   . بال همواره بیشـتر از بالـدارها بـود   دست آمد و نرخ رشد جمعیت فرم بیدرجه سلسیوس به 6/24و  4ترتیب 
و در روز  03/9و  05/10ترتیـب  درجه سلسیوس به 19بال این شته را در دماي هاي بالدار و بی متوسط طول دورة پورگی فرم

گندم  -نرخ تولید مثل شتۀ سبز یوالف  Dixon (1989)به گزارش . دست آوردندروز به 22/7و  02/8ترتیب درجه به 21دماي 
  .باشد هاي جوان میها بیشتر از برگ هاي پژمرده بسیار کم و روي خوشهروي برگ

درجـه   15-25ایـن شـته در خـارج از     بررسی باروري شته سبز یوالف و گندم در شش دماي ثابت نشان داد که بـاروري 
. (Rabbinege et al., 1979)شـود   اي تولید نمیدرجۀ سلسیوس پوره 35و  30یابد و در دماهاي  شدت کاهش میسلسیوس به
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-بـه  درجه سیلسیوس بـاروري  20طوري که با افزایش دما از صفر تا گندم به دما بستگی دارد، به -تولید مثل شتۀ سبز یوالف 

درجـه سیلسـیوس بـه     30یابـد و در   در باالتر از این دما نرخ تولید مثل بطور خطی کاهش مـی . یابد صورت خطی افزایش می
و بـاال  ) درجۀ سیلسـیوس  8/12-6/26(، متوسط )درجۀ سیلسیوس 2/7-4/18(بررسی اثر سه رژیم دمایی پایین . رسد صفر می

گندم نشـان داد کـه نـرخ ذاتـی      -هاي دموگرافیک شتۀ سبز یوالف  رهروي نرخ رشد و نمو و آما) درجۀ سلسیوس 4/33-20(
بـر  . رشد جمعیت شته در رژیم دمایی باال کاهش یافته و افزایش دما روي رشد و نمو ، بقا و تولید مثل این شته اثر منفی دارد

د را با نرخ رشد نسـبتاً ثـابتی   هاي پائین و متوسط مزرعه جمعیت خو گندم در دما -اساس نتایج بدست آمده، شته سبز یوالف 
  یابد مثل در رژیم دمایی باال تا حدي کاهش می  دهد، ولی نرخ رشد و نمو مراحل نابالغ، نرخ بقا و نرخ تولید افزایش می

  
  Rhopalosiphum padi  (.L) (Hemiptera: Aphididae)شتۀ برگ برنج 

  
  شناسیشکل

برآمدگی میـانی  . اي روشنکورنیکول، دم و انتهاي ساق پاها قهوه. تیره استاي و گاهی رنگ بدن سبز تیره تا مایل به قهوه
هاي سطح کوتیکـول کـامالً   گرانول. رنگ تا دودي استبندهاي چهارم تا ششم شاخک تیره و بقیه بی. پیشانی رشد یافته است

انتهایی فـرو رفتـه و لبـۀ انتهـایی     ها در قست ماقبل کورنیکول در نیمه دوم تا حدودي متورم و در اغلب نمونه. مشخص است
برابـر طـول بـدن     65/0-73/0متـر و طـول شـاخک    میلی 90/1-35/2طول بدن . شکل بدن بیضی گرد است. بیشتر پهن است

ها، خرطوم، شاخک، در افراد بالدار سر، گرده. برابر طول پایۀ این بند است 4/3-1/5طول زایدة انتهایی بند آخر شاخک . است
طول بند آخر خرطوم تقریبا با طول پنجـه پـاي عقبـی    . و قسمت زیادي از ران ها و انتهاي ساق پاها تیره است کورنیکول، دم
طـول بـدن   . شکم داراي نوار عرضـی اسـت   8و در مواردي بند  7و  6ها بخش میانی بندهاي در بسیاري از نمونه. برابر است

 5/4طول زایدة انتهایی بند آخر شاخک غالبـاً بـیش از   . دن استبرابر طول ب 69/0-82/0متر و طول شاخک میلی 46/2-90/1
ــت     ــد اســ ــن بنــ ــه ایــ ــول پایــ ــر طــ ــاخک    . برابــ ــوم شــ ــد ســ ــانوي روي بنــ ــاي ثــ ــداد ریناریــ ــا تعــ   هــ

کورنیکـول در قسـت ماقبـل انتهـایی     . عـدد اسـت   0-3عدد و روي بند پنجم  12و گاهی  4-8عدد، روي بند چهارم  28-19
  ). 1383رضوانی، (برابر طول دم است  54/1-9/1طول آن داراي فرو رفتگی عمیق بوده و 
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   (http://www.apsnet.org)شتۀ برگ برنج  -8شکل 

  خسارت
شتۀ برگ برنج در مزارع گندم و جو استان فـارس و برخـی از منـاطق     1373در سال ) 1373(به گزارش نوري و رضوانی 

 Sitobion avenaeآستانه زیان اقتصادي ایـن شـته بـاالتر از    . طور قابل مالحظه کاهش دادجوار طغیان کرد و محصول را بههم
شـته بـه    20 -30این آستانه را در انتهاي مرحله گل دهـی   Basedow, 1979.( Hinz & Daebler (1986)(گزارش شده است 

  . دست آورده اندهازاي هر ساقه ب
هـاي ویروسـی خسـارت وارد    ه دو روش مکیدن شیره گیاه و انتقـال بیمـاري  این شته ب Leather et al. (1989)به گزارش 

ویـروس مقـاوم کوتـولگی زرد    . درصدي محصول گردد 15تواند باعث کاهش  عنوان یکی از آفات مهم غالت میهو ب کند می
 ایـن شـته  تمـام غـالت نسـبت بـه     . برگ برنج است باشد که مهمترین ناقل آن شته مهمترین ویروس غالت می (BYDV)جو 

انتقـال ویـروس توسـط شـته بـرگ بـرنج بـه         .گیرنـد  قرار میآن ولی جو و یوالف بیشتر از گندم مورد حمله  ،حساس هستند
). Rochow, 1969(صورت گردشی پایا بوده بنابراین با آلودگی شته به ویروس تا پایان عمر قابلیت انتقال ویروس را داراسـت  

 اهمیـت اقتصـادي شـته   . رود به شمار مـی   جمله در اسکاندیناوري آفت مهمی در سایر کشورهاي اروپایی و ازشته برگ برنج 
فراوان بـوده و    (Prunus padus)زیرا در اسکاندیناوي میزبان اول این شته ،در اسکاندیناوي بیشتر از انگلستان است برگ برنج

  ).Leather et al., 1989(ند شو غالت در مناطق سرد نظیر فنالند در بهار کشت می
  

  پراکنش
بـه   ).Krober & Carl, 1991(بوده و امروزه یک گونـه واقعـا همـه جـایی اسـت       Palaearctic شته برگ برنج منطقه منشا

به گزارش این محققین ایـن شـته در   . کند فعالیت میروي غالت در سراسر کشور  این شته) 1365(گزارش رضوانی و رجبی 
حجـت و آزمـایش فـرد     .صورت پوره و حشرات کامل بالدار مشاهده شـده اسـت  ههاي پیچیده سیب بالبالي برگهمدان در 

، Eleusine indica، در شیراز از روي گنـدم و  Poaceaeگیاهان خانواده این شته را در اهواز و مشهد و تهران از روي ) 1365(
از ) 1371(همچنین این شته توسط بندانی . اندکردهذرت گزارش  و در نوشهر از روي Festucaدر کرج از روي ازگیل، جو و 

http://www.apsnet.org)
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شاهرخی خانقـاه   .از مزارع گندم گرگان و گنبد گزارش شده است) 1374(مزارع گندم و جو سیستان و توسط درویش مجنی 
  . اندآوري کردهآن را از منطقه کرج جمع  )1379(امیرنظري نیز این گونه را از منطقه ورامین و ) 1391(و کرمی ) 1381(
  

  شناسیزیست
هاي زیستی و جدول زندگی شته برگ برنج را روي پنج رقم جـو ریحـان، فجـر، کـویر، نصـرت و      ویژگی) 1388(کرمی 

سـاعت   16و دوره نوري % 70-60درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  33و 31، 26، 22، 19، 15، 10والفجر در هفت دماي ثابت 
تـا   62/6نتایج این تحقیق نشان داد که طـول دوره رشـدي مراحـل نابـالغ از     . کرده است ساعت تاریکی بررسی 8روشنایی و 

. دار از نظر طول رشد و نمو پوره ها روي شش رقم مورد مطالعه مشاهده شددر این تحقیق تفاوت معنی. روز متغیر بود 01/8
را در مقایسـه  ) روز/ماده/ماده 341/0 ± 003/0(شته هاي پرورش یافته روي رقم فجر بیشترین مقدار نرخ ذاتی رشد جمعیت 

بـا  . بـود %) 65(و روي رقم والفجـر  از همـه کمتـر    %)  85(از همه بیشتر  30ها روي رقم فجربقاي پوره. با دیگر ارقام داشتند
طول طوري که داري در طول دوره رشدي مراحل نابالغ مشاهده شد، بهدرجه سلسیوس، کاهش معنی 26به  10افزایش دما از 

بـا ایـن   . دست آمدروز به 15/6و  94/22ترتیب درجه سلسیوس به 26و  10دوره رشد پورگی شته روي رقم فجر در دماهاي 
 26بقـاي پـوره هـا در دمـاي     . درجه سلسیوس کامل کند 33وجود، شته برگ برنج نتوانست مراحل رشدي قبل از بلوغ را در 

همچنین بیشترین مقدار نرخ . را داشت%) 45(رجه سلسیوس کمترین مقدار د 31و در دماي %) 87(درجه سلسیوس  بیشترین 
بـا اسـتفاده از مـدل خطـی،     . درجه سلسیوس مشاهده شـد  26در دماي ) روز/ماده/ماده 0/ 355 ± 002/0(ذاتی رشد جمعیت 

 42/4و  89/4، 34/4، 82/3، 73/4ترتیب آستانه دمایی پائین شته برگ برنج روي ارقام فجر، ریحان، کویر، نصرت و والفجر به
ــب     ــه ترتیـــــ ــایی بـــــ ــت دمـــــ ــیوس و ثابـــــ ــه سلســـــ   85/142و  20/128، 85/142، 13/135، 125درجـــــ

  .درجه تعیین شد -روز 
عنـوان  تمـام غـالت بـه   . باشد می P. virginianaو  P. spinosus، P. tellusندرت و به  Prunus Padusمیزبان اول این شته
از سـایر  . دهـد  را تـرجیح مـی   Lolium Perenneهاي هرز در بین غالت، جو و در بین علفباشند، ولی  میزبان دوم مطرح می

رضـوانی  ). Leather et al., 1989(را نام برد  Dactylis glomerataو  Arrhenatherum elatiusتوان  هاي هرز میزبان میعلف
دة وي فرم جنسی آن تاکنون از ایـران گـزارش نشـده    داند، ولی به عقیدرختان آلو و آلوچه را میزبان اول این شته می) 1383(

  ). 1383رضوانی، (است 
بـوده و افـزایش جمعیـت آن بـر     ) هاي سنین اول تا چهارم و حشرات کاملپوره(شته برگ برنج داراي پنج مرحلۀ رشدي 

صـورت تخـم روي   بوده و بـه )  (Holocyclic این شته دو میزبانه و داراي سیکل زندگی کامل .بکرزایی افراد ماده استوار است
Prunus padus در صورت نبودن میزبان اول و یا مالیم بودن زمستان . کند گذرانی میزمستانAnholocyclic صورت بوده و به

هـاي مهـاجر   شـته ). Leather et al., 1989(کنـد   گذرانی میزمستان Poaceaeزا روي گیاهان تیره بال زندههاي بالدار یا بی شته
ایـن شـته در   . کنندشوند که اغلب ابتدا روي یوالف مستقر شده و سپس به گندم و جو حمله میدر نسل سوم تولید می عمدتاً

شتۀ برگ برنج نسل هاي متعددي را . هاي مزرعه از فراوانی بیشتري برخوردار استشروع آلودگی مزارع گندم و جو در کناره
بـاز  ) P. padus(زا و بالدار از مزارع غـالت بـه روي میزبـان اول    هاي زندهر شتهدر سپتامب. کندهاي دوم تولید میروي میزبان
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هـاي پوسـت تخمگـذاري    ها و شکافگیري کرده و در اطراف جوانهکنند که جفتگذار را تولید میهاي تخمگردند و مادهمی
 . ( Basedow, 1979)نمایندمی

ها بیشـتر بـوده و   بال بوده، طول مدت یک نسل آنکوچکتر از فرم بی شته هاي بالدار معموالً Wratten (1977)به گزارش 
به نظر این محقق نرخ ذاتی رشد جمعیت شته هاي بالدار احتماالً بـه علـت مصـرف مقـداري     . از باروري کمتري برخوردارند

بـال همـواره کوتـاهتر از    بیهمچنین طول دوره یک نسل فرم  .باشدها، کمتر میانرژي براي تشکیل، نگهداري و استفاده از بال
 29/6-14/8و  3/9-10بال شته برگ برنج به،ترتیب هاي بالدار و بیطوري که طول مدت یک نسل فرمفرم بالدار می باشد، به

 Michels & Behle. بال شتۀ برگ برنج در افزایش جمعیت شـته نقـش بیشـتري دارد   بنابراین فرم بی. دست آمده استروز به

  .انددست آوردهبر روز به 20/0درجه سلسیوس  19 ± 1را در دماي  برگ برنجتی رشد جمعیت شته نرخ ذا (1989)
  

  Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hemiptera: Aphididae)شتۀ روسی گندم 
  

  شناسیشکل
 7/1-15/2بـدن  طول . اي پوشیده از پودر مومی سفید استرنگ این حشره سبز روشن مایل به خاکستري تا مایل به قهوه

برابر طـول بـدن    35/0-44/0متر و میلی 68/0-80/0طول شاخک . متر و دو برابر یا کمی بیشتر از عرض میانی بدن استمیلی
برابـر   37/0-55/0طـول زایـدة بـاالي دم    . برابر طول پایۀ این بند است 12/2-45/2طول زایدة انتهایی بند آخر شاخک . است

هـا  کورنیکول. اي روشن هستندرنگ، ولی معموالً قهوهخر خرطوم، پاها، دم و کورنیکول گاهی بیپیشانی، بند آ. طول دم است
در . دم انگشتی و طول آن حدود چهار برابـر طـول کورنیکـول اسـت    . کوتاه و باریک که طول آن با عرض پایۀ آن برابر است

زایدة انتهایی بند آخر شـاخک حـدود   . متر استمیلی 5/1-2/2ها تیره و طول بدن افراد بالدار سر، سینه و بخش زیادي از ران
. عدد روي بند چهارم شـاخک اسـت   1-3عدد ریناریاي ثانوي روي بند سوم و  5-10داراي . سه برابر طول پایه این بند است

  ). 1389رضوانی، (بال است تر از فرم بیزایدة باالي دم کوتاه
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  (http://www.agroatlas.ru)شته روسی گندم -9شکل 

  
  خسارت

یـوالف   ، گندم، گندم دوروم وجوها دهد و در میان آن را مورد حمله قرار می Poaceaeگیاهان تیره  گندم فقطشته روسی 
هاي پیچیـده را کـه تـا    اغلب غالف برگ و کردهتغذیه  ي غالتها این شته از برگ ).Hughes, 1988(دهد  را بیشتر ترجیح می

شتۀ روسی گندم نیز ماننـد   Ankersmit (1989(طبق بررسی . دهد ترجیح می ،شکارگرها در امان هستندحدي از پارازیتیسم یا 
عالئـم   .شـود کند که سبب خسارت جدي به گیاه مـی هاي گیاهی خود تزریق میشتۀ معمولی گندم مواد سمی به بافت میزبان

، بـزاق سـمی  نوارهاي روشن و یا قرمـز طـولی در اثـر     ها و یا ظاهر شدنصورت قرمز و یا بنفش شدن برگهتغذیه این شته ب
به گزارش حجـت و آزمـایش    ).Hughes, 1988( باشد ها در جهت طولی و در آلودگی شدید کوتولگی گیاه میپیچیدگی برگ

لی هـا در امتـداد طـو   شوند و در مراحل ابتدایی آلودگی، لبه بـرگ  هاي گندم و جو آلوده معموال خمیده می خوشه) 1365(فرد 
هـا کـم شـده و سـاقه بدشـکل      گاهی نیز فاصله بـرگ  .شود برگ انتهایی گیاه نیز زرد و سفید و خشک می. شوند خود لوله می

( هاي موزائیک جـو و نیشـکر را انتقـال دهـد      و ویروس) (BYDV شته روسی قادر است ویروس کوتولگی زرد جو .شود می
Hughes, 1988 .( به گزارش نوري و رضوانی)شته روسی گندم به همراه شته برگ بـرنج و شـته بـرگ     1373در سال ) 1373

جوار حالت طغیانی پیدا کرده و کاهش قابل توجهی را در میزان محصـول گنـدم و   ذرت در استان فارس و برخی از مناطق هم
  .وجود آوردندجو به
  

  پراکنش
حی ایران، افغانستان و کشورهاي واقع در شتۀ روسی گندم بومی نوا. است Palaearctic شته روسی گندم منطقهمنشا 

رضوانی، ( این شته از سراسر ایران به غیر از حاشیۀ شمالی کشور و منطقۀ مغان جمع آوري شده است. ناحیۀ مدیترانه است
1380.(  

http://www.agroatlas.ru)
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. سـت این شته را از کرج، ورامین، دماوند، طالقان، شهریار، آبیـک و قـزوین جمـع آوري نمـوده ا    ) 1373(در ایران دولتی 
و دشـمنان   گنـدم  شـته روسـی  ) 1374(زارع و همکـاران   .این گونه را از کرج گزارش کرده است) 1379(همچنین امیرنظري 

در ) 1372(بر اساس تحقیقات احمدي و سرافرازي . اندآوري کردهجمع از جمله اصفهان و فارسطبیعی آن را از هفت استان 
مشـاهده    R. Padiو S. avenae از جملـه دو گونـه   و هـاي غـالت  ي شتهها ونهاستان فارس شته روسی اغلب همراه با سایر گ

  .شود می
  

  شناسیزیست
ها  این شته احتماالً در سایر اقلیم. باشد می  Holocyclic هاي معتدل سرد میزبانه و در اقلیمشتۀ روسی گندم تک

Anholocyclic  است)Krober and Carl, 1991 .(فرد گزارش حجت و آزمایش به)در ایران فرم جنسی این شته جمع ) 1365
این شته پس از رسیدن  Hughes (1988)گزارش به. کند گذرانی میهاي بکرزا زمستانصورت مادهآوري نشده و احتماالً به

-مهاجرت و زمستان  Agropyrumو  Bromusهاي جنس و از جمله گونه Poceaeهاي غالت روي سایر گیاهان تیرة  دانه

-گذرانی آن بهروسی گندم فاقد فرم جنسی بوده و زمستان ۀشت Hughes and Maywald (1990)به گزارش . کند می گذرانی

   .البته در برخی از مناطق سردسیر فرم جنسی آن نیز مشاهده شده است. باشد صورت پوره یا حشرات کامل بکرزا می

در . در اسـت در آب و هـواي بـارانی نیـز زنـده بمانـد      پسندد، ولی قااین حشره شرایط آب و هوایی گرم و خشک را می
  . صورت نامساعد بودن شرایط میزبانی براي این آفت، یک باد براي انتشار آن به دیگر نقاط کافی است

هاي هرز میزبان در حاشیۀ مزارع به سر برده و در پائیز با سبز شدن محصول روي گندم و این شته زمستان را روي علف 
 5تا  دماتر است و چنانچه به سرما مقاومنسبت هاي غالت شته سایردر مقایسه با گندم شته روسی . کندمیمهاجرت جو 

- هاي غالت به چشم نمیشته، درصورتی که این وضعیت در سایر استکاهش یابد قادر به تولید مثل  نیز سلسیوسدرجۀ 

بوده و بارندگی کم باشد ) باالتر از صفر( درجۀ حرارت مساعد هایی که در پائیز و زمستان تولید مثل این شته در سال. خورد
با کاهش رطوبت جمعیت این شته ) 1374(دولتی و همکاران به گزارش ). 1373رضوانی، ( و طغیان می کند افزایش یافته

  .یابد، افزایش میافزایش دما نسبی و

زیست شناسـی  ) 1373(دولتی . عدد گزارش شده است 70عدد در روز بوده و باروري آن تا  4زایی این شته حداکثر پوره
بر اساس تحقیقات وي، میانگین طول دورة رشـد پـورگی، میـانگین    . شته روسی گندم را در کرج مورد بررسی قرار داده است

، 77/42، 1، 5/7ترتیـب  مثل، بعد از تولید مثل و طول عمر این شته در شرایط آزمایشگاه بـه  طول دوره قبل از تولید مثل، تولید
 71/19دوره پورگی ) اوایل بهار(در شرایط مزرعه . عدد پوره بود 72/ 12دست آمد و میانگین باروري شته روز به 63و 63/11

و  43/16و  49، 43/2ترتیـب  روز طول کشید و میانگین طول دورة قبل از تولید مثل، تولید مثل و بعد از آن و طـول عمـر بـه   
هاي سنین  صورت پورهاین شته در فصول غیر زراعی به. عدد پوره تولید کرد 86/76طور متوسط بهروز بود و هر شته  87/ 43

برد و در این مطالعه فرم جنسی این شته مشاهده نشـده   سر میبه Poaceaeهاي هرز تیره زا روي علفهاي زنده مختلف و ماده
افـراد  . مطالعات این محقق نشان داد که جمعیت شتۀ روسی گندم با کاهش رطوبت نسبی و افزایش دما افـزایش یافـت  . است



 

٤٠ 
 

رز مهـاجرت  هاي هـ بالدار در شرایط کرج از دهه سوم فروردین در مزرعه مستقر شدند و با خاتمه فصل زراعی به روي علف
بـر   188/0درجه سلسـیوس   19 ± 1نرخ ذاتی رشد جمعیت شتۀ روسی گندم را در دماي  Michels & Behle (1989). کردند
دسـت آمـده   درجـه سلسـیوس بـه    15 -20همچنین بیشترین میزان باروري شتۀ روسی گندم در دمـاي  . انددست آوردهروز به
  .است
  

  Rhopalosiphum maidis Fitch (Hemiptera: Aphididae)شتۀ برگ ذرت 
  

  شناسیشکل
بندهاي اول، دوم، پنجم و ششـم  . ايپیشانی، پاها، دم و کورنیکول قهوه. اي استرنگ بدن سبز مایل به خاکستري تا قهوه

بدن دوکی شکل و طول آن تقریباً دو برابر عرض میـانی  . رنگ استاي روشن تا تیره و بندهاي سوم و چهارم بیشاخک قهوه
بند آخر خرطـوم برابـر   . برابر طول بدن است 32/0-41/0ها ها کوتاه و طول آنمتر و شاخکمیلی 9/1-45/2اندازة بدن . است

برابر عرض پایه  2-5/2متر و میلی 13/0ها تیره و کوتاه و طول آن کورنیکول. تر از بند دوم پنجۀ پاي عقبی استتا کمی کوتاه
برابر طول کورنیکول  6/0-8/0دم انگشتی و . برابر طول پایۀ این بند است 78/1-6/2خر شاخک زایده انتهایی بند آ. آن است 

متـر  میلی 4/1-9/1اي روشن بوده و طول بدن شاخک، دم و پاها قهوه. اي استها و کورنیکول قهوهدر افراد بالدار گرده. است
تعـداد  . برابر طول پایه این بند است 9/1-3/2آخر شاخک زایدة انتهایی بند . برابر طول بدن است 54/0-67/0و طول شاخک 

  ).1383رضوانی، (عدد است  0-4و روي بند چهارم شاخک  10-19ریناریاي ثانوي روي بند سوم شاخک 
  

  
  (http://mazinger.sisib.uchile.cl)شتۀ برگ ذرت  -10شکل 

  خسارت
همراه با شته برگ برنج و شته روسی گندم در استان شته برگ ذرت  1373در سال ) 1373(به گزارش نوري و رضوانی 

میزبان  Mau and Kessing (1992) به گزارش . طور قابل مالحظه کاهش دادفارس و طغیان کرد و محصول گندم و جو را به

http://mazinger.sisib.uchile.cl)


 

٤١ 
 

یر گیاهان هاي ثانویه آن جو، گندم، سورگوم، برنج، ارزن، نیشکر، توتون، سیب زمینی و سااول این شته ذرت بوده و میزبان
بزاق شتۀ برگ ذرت بر خالف شته معمولی گندم و شته روسی گندم نسبت به گیاه سمی نیست . باشندمی Poaceaeتیرة 

)(Ankersmit, 1989 ،کند و در تراکم باالي جمعیت باعث زردي، ها تغذیه میهاي گیاه و به ویژه خوشهولی از تمام قسمت
ین شته همچنین مقدار زیادي عسلک ترشح کرده و با رشد قارچ هاي دوده زا ا. شودها میپژمردگی و خشک شدن برگ

زا مانند ویروس کوتولگی زرد جو، ویروس  بیماريهاي شته برگ ذرت ناقل ویروس. شودها میباعث سیاه شدن بوته
عدد در هر ساقۀ گندم برآورد  2/7- 6/7سطح زیان اقتصادي این شته . موزاییک کوتولگی ذرت و موزائیک نیشکر می باشد

و در رومانی به ذرت  (Chhillar and Verma, 1982)درصد  8/15به طور متوسط در هندوستان به محصول جو . شده است
همچنین این شته یکی از مهمترین آفات سورگوم جارویی در ایران است . (Mustea, 1999)زند خسارت میدرصد  25-20

  ). 1388شاهرخی، (که کشاورزان بارها بر علیه آن سمپاشی می کنند 
  

  پراکنش
دتاً روي ایـن شـته عمـ   ). 1383رضـوانی،  (در تمام نقاط ایران پراکنده است این شته . شتۀ برگ ذرت پراکنش جهانی دارد

 هبـه همـراه شـت    این شـته زاي جمعیت هاي خسارتدر بسیاري از مناطق کشور . غالت و بیشتر از همه روي جو فعالیت دارد
  . )1373رضوانی، ( هاي غالت مشاهده شده استشته سایرروسی گندم و 

  
  شناسیزیست

فرم جنسـی دارد، ولـی از ایـران    . کنندمثل میدهند که بدون جفت گیري تولید ها تشکیل میتمام جمعیت این شته را ماده
شوند و زمستان گذرانی به صورت تخم انجام نرها فقط در مناطق سردسیر و در آخر فصل مشاهده می. آوري نشده استجمع
  درجۀ سلسیوس است 30دماي مناسب براي رشد جمعیت این شته . شود، ولی در مناطق گرمسیر تخم مشاهده نشده استمی

 (El-Ibrashy et al., 1972) .هر . هاي گیاهی شته بیشتر استهاي جوان جو از سایر میزباندر این دما نرخ تولد شته روي بوته
  .کندنسل تولید می 50این شته در منطقۀ هاوایی آمریکا ساالنه تا . کندعدد پوره تولید می 37هاي جوان شته روي بوته

درجه سلسـیوس   10و  35آستانۀ باال و پایین رشد و نمو این شته به ترتیب . شتۀ برگ ذرت داراي چهار سن پورگی است
-درجۀ سلسیوس به 30و  25و  20، ، 15طول دورة رشد پورگی با دما نسبت معکوس دارد و در دماهاي . گزارش شده است

 35و  15و در دمـاي  حشـرات کامـل شـته روي جـ    . (El-Ibrashy et al., 1972)دست آمده است روز به 5و  7، 9، 16ترتیب 
 9-12زایـی  عدد پوره تولید کرده و طول دورة پـوره  2-4ها هر روز ماده. کنندروز عمر می 11و  17ترتیب درجه سلسیوس به

حشـرات کامـل   . (El-Ibrashy et al., 1972)روز گزارش شده است  2-5زایی شته همچنین طول دورة پس از پوره. روز است
. کننـد عـدد پـوره تولیـد مـی     49هـاي بالـدار   عدد پوره و مـاده  68طور متوسط درجه سلسیوس به 25 بال شته درمادة فرم بی

  . (Adams et al., 1962)شود مشاهده می 17-27بیشترین فعالیت شته برگ برنج در دماي 
  

  هاي غالتپیش آگاهی و ردیابی شته
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ویژه کشورهاي غالت وجود ندارد، ولی در سایر کشورها و بههاي در ایران اطالعات دقیقی در رابطه با پیش آگاهی شته    
هاي مکنده براي اطالع از زمان مهاجرت و شروع تلههاي زرد پر از آب و اروپایی و آمریکا از اطالعات هواشناسی، سینی

 بیمارياز نظر خسارت  هاي غالت به مزرعه در پاییز و بهارزمان مهاجرت شتهشود، زیرا ها در مزرعه استفاده میفعالیت شته
  . هاي ویروسی و از جمله خسارت ویروس کوتولگی زرد جو بسیار مهم است

. شمارش شود) یک ساقه(برداري ها در مزارع جو الزم است تعداد شته در واحدهاي نمونهبراي تعیین تراکم جمعیت شته  
ولی  مزارع جو تحقیقی در کشور انجام نشده است،ها در در رابطه با تعیین اندازه نمونه الزم براي تخمین جمعیت شته

و شاهرخی و ) الف 1395(، شاهرخی و امیر معافی )ب 1390(، شاهرخی و امیر معافی )الف 1390(شاهرخی و امیر معافی 
 = 25/0D(تلفیقی آفات  مدیریتاي و بینومیال با سطح دقت قابل قبول در برداري دنبالههاي نمونهمدل) ب 1395(امیر معافی 

گل سرخ،  شته برگ برنج و شته معمولی گندم در مزارع گندم آبی منطقه ورامین  –را براي تعیین تراکم جمعیت شته گندم ) 
  . ها در مزارع گندم کاهش دادبرداري را در ردیابی جمعیت شتهتوان زمان نمونهها میاند که با استفاده از آنارائه داده

  
  سطح زیان اقتصادي  

ها هاي غالت یکی از نیازهاي اساسی براي مدیریت کنترل آنارزیابی دقیق میزان خسارت و تعیین سطح زیان اقتصادي شته   
تاکنون تحقیق مدونی در رابطه با سطح زیان اقتصادي . هاي دقیقی در این خصوص صورت گیرداست و الزم است بررسی

  . هاي مزارع جو در ایران انجام نشده استشته
آستانه زیان براي مثال . ها در مزارع غالت ذکر شده استهاي مختلف شتهدر منابع مختلف سطح زیان اقتصادي گونه   

آستانه زیان  همچنین. گزارش شده است به ازاي هر ساقه شته 20 -30در انتهاي مرحله گل دهی شته برگ برنج اقتصادي 
عدد به ازاي هر  25در زمان گل دهی  وشته به ازاي هر ساقه  3-5در شروع پر شدن خوشه گندم  –شته یوالف  اقتصادي

آستانه زیان اقتصادي شته روسی گندم در مزارع گندم و جو  .دست آمده استبهشته به ازاي هربرگ پرچم عدد  30 وساقه 
ه زنی و تشکیل گره عدد در هر ساقه در مرحله پایان پنج 10عدد در هر ساقه در مرحله دوبرگی و شروع پنجه زنی،  5آبی 

همچنین . تعیین شده است عدد در هر ساقه از مرحله خوشه دهی به بعد 30دهی و عدد در هر ساقه در مرحله ساقه 20اول،  
 ,Hinz & Daebler, 1986; Basedow)عدد در هر ساقۀ گندم برآورد شده است 2/7-6/7سطح زیان اقتصادي شته برگ ذرت 

1979; Dixon, 1987; Mantel et al., 1982) .  
 
  

  هاي کنترلروش
. باشـند  هـاي غـالت مـی    ها عوامل عمده محدود کننده جمعیت شته شرایط نامناسب آب و هوایی، شکارگرها و پارازیتوئید

تواند با حتی مقاومت کم گیاه می. مقاومت گیاه میزبان نیز استراتژي جالبی است که ممکن است اثر این عوامل را افزایش دهد
نرخ رشد جمعیت آفت و افزایش طول مـدت زمـان فعالیـت دشـمنان طبیعـی، باعـث افـزایش کـارایی شـکارگرها و          کاهش 

  ).Van Emden, 1990(ها در تنظیم جمعیت میزبان شود  پارازیتوئید
  
  کنترل بیولوژیک - 1

  هاي غالت دشمنان طبیعی شته -1- 1



 

٤٣ 
 

دشـمنان  ). Krober and Carl, 1991 (کننـد   مـی هاي غـالت جلـوگیري    از طغیان شتهدر بسیاري از موارد دشمنان طبیعی 
هـاي خـانوادة    هـاي خـانوادة سـیرفیده و بـالتوري     ها، مگـس کفشدوزك( خوار هاي غالت شامل شکارگرهاي شتهطبیعی شته
، زنبورهـاي پارازیتوئیـد زیـر خـانوادة     Aphelinidaeخـوار، زنبورهـاي پارازیتوئیـد خـانوادة      ، شکارگرهاي عمومی)کریزوپیده

Aphidiinae از خانوادة Braconidae زا هستندبیماريهاي و قارچ .  
  

 زنبورهاي پارازیتوئید -1-1- 1

از  عـالوه تعـداد کمـی   بـه  Aphelinidaeو زنبورهاي خـانوادة   Braconidae از خانوادة Aphidiinaeزنبورهاي زیر خانوادة 
فراوانترین و ). Mackauer and Chow, 1986(دهند می ها را تشکیل غشائیان پارازیتوئیدهاي شتههاي بال هاي سایر خانواده گونه

هاي آن  باشند که بسیار تخصصی عمل کرده و تمام گونه می Aphidiinaeها متعلق به زیر خانوادة  مهمترین پارازیتوئیدهاي شته
  ).Stary, 1989(گونه از این خانواده شناسایی شده است  400تاکنون بیش از . کنند ها را پارازیته می فقط شته

 30ها انجـام شـده اسـت کـه حـدود       موفق بر علیه شته هشت کنترل بیولوژیک کامالً Hughes (1989) بر اساس مطالعات 
شش مورد از این هشت مورد موفقیت مربـوط بـه اسـتفاده از    . دهد حد کافی ثابت شده را تشکیل میهاي بهدرصد از موفقیت

و یک قـارچ از  Aphelinidae از خانواده  Aphelinus maliر مربوط به استفاده از دو مورد دیگ. باشد می Aphidiinaeزنبورهاي 
Entomophthora هـاي ایـن خـانواده    مهمتـرین جـنس  . ها نبوده است بوده و هیچ شکارگري عامل کنترل بیولوژیک موفق شته

  . Trioxys (Stary, 1988)و  Aphidius ،Diaertiella ،Ephedrus  ،Lysiphlebus ،Praonعبارتند از 

بـراي مثـال سـه    . هاي غالت از زنبورهاي پارازیتوئید استفاده شده اسـت  در کشورهاي مختلف براي کنترل بیولوژیک شته
اي فرانسـه بـه   هاي مدیترانـه از قسمت 1976 -77هاي در سال A. rhopalosiphiو   Aphidius ervi ،A. uzbekistanicusگونۀ 

 ,Norambuena)را کنتـرل کننـد    .avenae Sو M. dirhodumهـاي   و توانستند جمعیـت شـته   قسمت جنوبی شیلی برده شدند

بـراي  . غالت استرالیا و نیوزیلند را مورد حمله قرار داد 1981در سال   M. dirhodumشته Carver (1984) به گزارش . (1981
از انگلستان وجنـوب فرانسـه بـه نیوزیلنـد بـرده       A. rhopalosiphiزنبورهاي گروه  1985مبارزه بیولوژیک با این شته درسال 

داراي اهمیـت   S. avenaeو  S. graminum ,M. dirhodum هـاي غـالت شـامل     همچنین در آرژانتین سه گونه از شـته . شدند
در ایـن راسـتا عـالوه بـر     . شروع شد IPM ها در قالب یک برنامۀ  کنترل بیولوژیک این شته 1979در سال . باشند اقتصادي می

پارازیتوئیـدهاي وارداتـی و داخلـی در    . ارزیابی کارایی دشمنان طبیعی داخلی، تعدادي از پارازیتوئیدها به آرژانتین برده شدند
 باشـند و تـراکم   زا نمـی هـا مشـکل   که در حال حاضر این شتهطوريایفا نمودند، به  هاي مذکور نقش مهمی تنظیم جمعیت شته

  . گیردها صورت نمیها زیر سطح زیان اقتصادي قرار داشته و کنترل شیمیایی بر علیه آنجمعیت آن
  

  شکارگرها -1-2- 1
از دو باالن و  Syrphidaeاز سخت بالپوشان،  Coccinellidaeهاي  هاي غالت متعلق به خانواده شکارگرهاي تخصصی شته

Chrysopidae عـالوه  . کنند این شکارگرها حداقل در قسمتی از چرخۀ زندگی خود تخصصی عمل می. باشند ها می از بالتوري
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به گـزارش  . کنند هاي غالت تغذیه می نیز از شته Chamaemyiidaeو  Cecidomyiidaeهاي  هاي خانواده بر این، برخی از گونه
Hagen et al. (1971) عنـوان اجـزاي کلیـدي    ها، شکارگرهاي داخلی به هاي متعدد و موفقیت آمیز کنترل تلفیقی شته در برنامه
ها ویا فعالیت کوتـاه مـدت    در صورت پائین بودن جمعیت شته Murdoch et al. (1985)به عقیده . اندمورد استفاده قرار گرفته

هـاي مهـاجر    در اول فصل شـته . ها نقش داشته باشندنظیم جمعیت آنها، شکارگرها ممکن است بیش از پارازیتوئیدها در تآن
اي شـکارگرها در  بنابراین فعالیت تغذیـه . توانند بیشترین کاهش محصول را سبب گردند ها مستقر شده وبا تغذیه می روي بوته

 ,Elliott and Kieckhefer(شوند  هاي غالت در مراحل اول رشد گیاه می اول فصل مهم بوده و باعث پائین ماندن جمعیت شته

1989 .(  
مانند کفشدوزك هقـت   Adaliaو  Coccinella ،Scymnus ،Hippodomiaهاي هاي جنسهاي مختلفی از کفشدوزكگونه
هاي غالت بوده و در کاهش جمعیت شکارگر شته H. variegataاي و اي، کفشدوزك دو نقطهاي، کفشدوزك یازده نقطهنقطه
  . رندها نقش موثري داآن

ــالتوري ــین ب ــۀ شــکارگر شــته Chrysoperla carnea ،هــادر ب ) 1379(امیــر نظــري . هــاي غــالت اســتمهمتــرین گون
  .را از مزارع گندم کرج گزارش کرده استChrysopa formosa (Prauer) و   .Chrysoperla Carnea Stephهاي گونه

 Chambersو  Dixon (1987)بر اساس مطالعات . هاي غالت هستنداز شکارگرهاي فعال شته Syrphidaeهاي الرو مگس

برخـی   Stechmann (1990)نظـر  به. باشند ها را دارا می هاي سیرفیده توانایی پائین نگه داشتن جمعیت شته الرو مگس (1988)
د نسـبت بـه افـزایش    تواننـ  هاي یـک نسـلی مـی   چند نسلی هستند و بهتر از کفشدوزك Episyrphus balteatusها مانند  گونه

عـالوه بـر ایـن    . همچنین این گروه از دشمنان طبیعی همزمانی بهتري بـا شـته دارنـد   . جمعیت شته واکنش عددي نشان دهند
(1990) Stechmann هـا و  کننـد، ولـی کفشـدوزك    کن میها را ریشه هاي شته کند که الرو سیرفیدها تمام کلنی خاطر نشان می
امیـر نظـري   . شـوند  ها در جاهاي دیگـر مـی  ها ایجاد اختالل کرده و باعث فرار و مستقر شدن شته ههاي شت ها در کلنیالرو آن

 , .Metasyrphus corollae (F.) Syrphus ribesii L.  ، Episyrphus balteatus De Geer هـاي   در تحقیقـی گونـه  ) 1379(

Sphaerophoria turkmenicae (Bank) ،.S. scripta L.،  ,Paragus sp. ،Eupeodes corollae (F.)  وS. vitripennis 

Meigen  هاي مزارع غالت کرج معرفی کرده است عنوان دشمنان طبیعی شتههاي سیرفیده را بهاز مگس.  
  
  کنترل زراعی -2

هـا  هـا در کـاهش جمعیـت شـته    هاي غالت بوده و از بین بردن آنگذرانی شتهمحل زمستان Poaceaeهاي هرز تیرة علف
. کننـد هاي کوچک که در مراحل رشدي اولیه قرار دارند خسارت بیشتري وارد میهاي غالت به بوتههمچنین شته. ثر استمو

کود نیتـروژن در افـزایش بـاروري    اثر استفادة بیش از حد از  .شودبنابر این کاشت به موقع و اجتناب از کشت کرپه توصیه می
شود از کودهاي نیتروژن ماننـد اوره و  همین دلیل توصیه میثابت شده است و به هاي غالت نیز توسط بسیاري از محققینشته

  . سولفات آمونیوم فقط در حد نیاز استفاده شود
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بـا میـزان   ) گنـدم، یـوالف و جـو   (در رابطه با استفاده از ارقام مقاوم، ثابت شده که میزان اسیدهاي هیدروکسامیک غـالت  
نتایج برخی از مطالعات، مقاومت قابـل توجـه ارقـام    ). Auclair, 1989(همبستگی مستقیم دارد ها ها نسبت به شتهمقاومت آن

 ,EB921 (Verma et al., 2011) هـاي جـو   ژرم پالسـم هاي غـالت ثابـت کـرده اسـت بـراي مثـال       مختلف را نسبت به شته

EB2507, Manjula, DL529 and K144 وBCU 2806  (Singh and Singh, 2009) در . ه شتۀ برگ برنج مقاوم هستندنسبت ب
بیوز برخی از ارقام تجاري جو را نسبت به شتۀ برگ بـرنج و  ترتیب مقاوت آنتیبه) 1388(سازي و تفنگ) 1390(ایران کرمی 

 بنـابر ایـن الزم  . انـد ها از این نظر، مقاومت باالیی گزارش نکـرده اند، ولی با وجود تفاوت رقمشتۀ معمولی گندم بررسی کرده
  .ها صورت گیرداست در این زمینه مطالعات بیشتري روي تعداد زیادي از رقم

  
  کنترل شیمیایی  -3

هاي غالت و از جمله شتۀ روسی گندم از حاشیۀ مزارع شروع می شود، در با توجه به این که آلودگی مزارع غالت به شته
فقط حاشیۀ این مزارع را  صورت مشاهده آلودگی شدیدتوان در هاي مراقبت و انجام بازدیدهاي منظم میصورت وجود شبکه

درصد کاهش یافته، مبارزه  75-80و با این کار میزان مصرف سموم تا ) 1373رضوانی، (صورت نواري سمپاشی کرد به
را می توان ۀ برگ برنج شت Basedow (1980)همچنین به گزارش . شوندتر شده و دشمنان طبیعی حفظ میشیمیایی اقتصادي

  . ها شروع می شودهاي مزرعه کنترل کرد، زیرا حمله این شته به مزرعه از حاشیهقط با سمپاشی حاشیهف
-کشها الزم است در صورت تکرار سمپاشی، از حشرهکشهاي غالت نسبت به حشرهبراي جلوگیري از مقاوم شدن شته

-هـاي دیـازینون، دي  کـش به حشره 1970بار در دهه شته معمولی گندم نخستین . هایی با مکانیسم عمل متفاوت استفاده شود

هم چنین مقاومـت شـته بـرگ بـرنج بـه        (Peters et al., 1987) متیل و اتیل پاراتیون مقاومت نشان داددمتونسولفوتان، اکسی
  ).Chen et al., 2007(پریمیکارب، اومتوآت، مونوکروتوفوس، دلتامترین و تیودیکارب گزارش شده است 

هاي غالت شامل براي کنترل شته) 1390نوربخش و همکاران، (هاي توصیه شده توسط سازمان حفظ نباتات کشآفت
 WP% 50لیتر درهکتار، پیریمیکارب  5/1به میزان  EC% 40 متواتلیتر در هکتار، دي 5/1به میزان   EC% 25متیل دیمتوناکسی

توان از همچنین می. باشدلیتر درهکتار می 5/2به میزان  EC% 75 کیلوگرم در هکتار و ماالتیون 5/0- 1  میزان به 
به مقدار یک کیلوگرم در هکتار در اوایل ظهور  WP% 25متروزینلیتر در هکتار و پی 25/0به میزان  SC% 35ایمیداکلوپراید 

جو یکبار سمپاشی در ها به ویروس کوتولگی زرد برخی از محققین براي جلوگیري از آلودگی بوته. ها استفاده کردسنبله
  ).Horellou and Evans, 1979(کنند روز پس از مشاهده اولین شته ها توصیه می 7برگی را تا  2-3مرحلۀ 

هـا در مزرعـه بهتـر    نشان داد که براي حفظ زنبورهاي پارازیتوئید شته) 1390(نتایج تحقیقات شاهرخی خانقاه و همکاران 
تـوان بـا اسـتفاده از    همچنین می. باشندر جمعیت پارازیتوییدها در مرحلۀ شفیرگی میاست سمپاشی زمانی انجام شود که بیشت

روش دیگر براي حفظ دشمنان طبیعی . متروزین زنبورهاي پارازیتویید شته ها را حفاظت نمودهاي انتخابی مانند پیکشحشره
 Thiofanoxگرانول سموم از درمزارع جو  Ba-Angood and Stewart (1980) طوري کهباشد، بهها میها استفاده از گرانولشته

گنـدم اسـتفاده کـرده و     -متوات و پریمیکارب براي کنترل شتۀ برگ ذرت و شتۀ سـبز یـوالف   و کاربوفوران و امولسیون دي 
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اد هـا تعـد  هـا بـر خـالف امولیسـون    خـوبی کنتـرل کردنـد، ولـی گرانـول     ها را بهنشان دادند که تمام سموم مورد بررسی شته
 . باشندطور معنی دار کاهش نداده وقابل توصیه میها را بهها و بالتوريپارازیتوئیدها، کفشدوزك

استفاده شده است ها هاي گیاهی توسط برخی از محققین بر علیه شتهکش و عصارههاي حشره هاي اخیر صابوندر سال
استفاده از ترکیب عصاره فلفل تند براي مثال . یشتر استهاي بها با سموم شیمیایی در خور بررسیکه امکان جایگزینی آن

(Capsicum sp.)  با عصاره گیاهStrychnos nux-vomica  درصد کنترل شته برگ  6/70روز  7در چین طی  2به  8به نسبت
  .(Ji et al., 2009)ذرت را در پی داشته است 

  Zabrus tenebrioides Goeze (Coleoptera: Carabidae) سوسک سیاه گندم

  شناسیشکل

اي تیره رنگ سطح پشتی سیاه براق و سطح شکمی قهوه .متر استمیلی 6آن  عرضو  12 - 15 کامل حشره بدن طول  
پشت سینه اول عریض و محدب و  .است به قرمز مایلاي به رنگ قهوه دي نخینب 11سیاه و شاخک بزرگ و سر . است

 خار دو داخل سمت در پاهاي جلو ساق انتهاي در. شودمربع مستطیل است که طرفین آن در باال کمی منحنی میتقریباً شبیه 

  .است موازي خطوط داراي هابالپوش و قرمز مایل به ايقهوه پا پنجه و ساق رنگ. دارد وجود مشخص بلند

مایل به سفید الرو رنگ عمومی بدن  .انتهایی است ةالروها کامپودئی فرم و آخرین مفصل شکمی مجهز به یک جفت زائد
وجود اي یک لکه قهوه هاي اول تا هشتم شکمسوم سینه و حلقه سر و قفسه سینه خرمایی و روي هر یک از حلقه هايزرد، 
  .است سفیدرنگ بوده و آزاد نوع از این آفت شفیره. رسدمیمتر میلی 30- 35 به طول الرو پس از رشد کامل. دارد
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   (http://barry.fotopage.ru)حشرة کامل سوسک سیاه گندم  -11شکل 

  

  

  (www.inra.fr)   الرو سوسک سیاه گندم -12شکل 

  خسارت

طبق گزارش سازمان . کندوارد می نیز خسارت Poaceae تیرة هاي هرزعلف وچاودار  ،گندم بهاین آفت عالوه بر جو 
این آفت ). 1379امینی، ( هکتار بوده است 45000حدود  1378- 79آفت درسال  حفظ نباتات سطوح مبارزة شیمیایی با این

http://barry.fotopage.ru)
http://www.inra.fr)
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 آفت این الرو به مربوط خسارت سوسک سیاه گندم ترینبیش .کند می وارد خسارت و هم به مزارع آبی دیم به مزارعهم 

شدن  سبز از قبل گندم هايحتی دانهموارد  برخی در و ند زمی خسارت ها جوانه گندم در پاییز به مزارع شدن سبز با که است
ها شده و سبب خشک شدن برگ غالتهاي جوان الروها از جوانه و برگ ۀتغذی .گیرندمی قرار آفت این الرو حمله مورد

هایی در خاك در کنار بوته سوراخ معموالًو  هستندالروها شب فعال  .شودصورت لکه اي در مزرعه دیده میهخسارت ب
-30تواند مینشان داد که هر الرو ) 1373( حسینی .کنندتغذیه می هاکشند و از آنها را به داخل آن میو برگ کنندایجاد می

ها در منطقۀ گنبد آلودگی به این آفت شدید بوده و در بعضی از سال )1373( مبشريبه گزارش . بردببوته را از بین عدد  20
از  سوسک سیاه گندمحشرات کامل . رسدمیدرصد  70 به حدودخسارت آن عدد در متر مربع و  50- 100 به تراکم الروها

اوایل  این حشرات قادرند. کنندتغذیه میهاي خمیري ها از دانهو روي سنبله شدهخارج از شفیره اوایل تا اواخر خرداد 
 .تها چندان قابل توجه نیسخسارت آن کنند، ولیتغذیه  نیز هاي سفت شده غالتتابستان از دانه

  
  پراکنش

  ).1379امینی، ( است شدهسوسک سیاه گندم از بیشتر مناطق کشور گزارش 

  شناسیزیست

 و شده متوقف الروها فعالیت زمستان در سرما شروع فصل با .کندسپري می زیر خاكصورت الرو هاین حشره زمستان را ب
کنند و از عالیم آن ایجاد گودالی در شروع به فعالیت می الروها اوایل بهار با گرم شدن هوا .روندمی فرو خاك بیشتر اعماق به

این آفت داراي . کنندها شروع به فعالیت میو شب کردهالروها در طول روز در داخل گودال استراحت . باشدها میکنار بوته
-دیل به شفیره میدر داخل خاك تب گلی النۀ یک دراوایل تا اواسط خرداد  از سوم سه مرحلۀ الروي است و الروهاي سن

هاي ها و علفحشرات کامل روزها در زیر کلوخه. شونداز شفیره خارج میاوایل تابستان  یاحشرات کامل اواخر بهار  .شوند
معموالً گذاري تخم .کنندو دانه هاي نرم گندم تغذیه می Poaceaeتیرة هاي گیاهان ها از برگشب و کنندمی استراحتهزر 
-میدر خاك عدد تخم  80-100ماده در طول عمر خود کامل هر حشره . شودمیانجام  عددي 10- 20 هايهدستصورت به

این حشره یک نسل در سال داشته و . شوندهفته تفریخ شده و الروهاي جوان زرد رنگ ظاهر می 2- 3ها پس از تخم .گذارد
  .روندمی و جو زیر کشت گندم به صورت متوالیهباجرا نشده و  تناوب بیشتر در مزارعی دیده می شود که

  

  پیش آگاهی و ردیابی

ولی با . تاکنون تحقیقی در رابطه با پیش آگاهی و ردیابی سوسک سیاه گندم در مزارع جو در کشور انجام نشده است
-بهپنج منطقه از مزرعه توجه به منابع موجود، براي تعیین ضرورت یا عدم ضرورت کنترل این آفت الزم است قبل از کاشت 

-نمونه. برداري شودمتر نمونهسانتی 15و به عمق  30، به عرض 60اي به طول صورت تصادفی انتخاب و از خاك در محدوده
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همچنین براي ردیابی حشرات کامل سوسک سیاه . شوندمنظور شمارش الروها در پالستیک سیاه قرار داده میها سپس به
 Huusela)-سانتی متر محتوي محلول آب نمک استفاده کرد 10عمق حدود توان از تله هاي پیت فال به قطر و غالت می

 Veistola, 1996; Thiele, 1977).  

  سطح زیان اقتصادي

نشان دهنده احتمال  قبل از کاشتمتر مکعب خاك سانتی 30وجود دو عدد الرو سوسک سیاه غالت یا بیشتر از آن در هر 
  .(Huusela-Veistola, 1996) باشدمیایجاد خسارت 

  هاي کنترلروش

جمع  ،آیش ، رعایت)شودکه باعث حاصلخیزي خاك نیز می(تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند عدس یا کلزا  انجام
روش هاي مناسب کنترل  پس از برداشت، از و دیسکشخم انجام آوري کاه و کلش و بقایاي محصول در اراضی آلوده و 

الروها  قابل کنترل است و در صورتی که در مزارع آلوده تراکم مذکورروش هاي زراعی  با این آفت. تاس سوسک سیاه گندم
 گرانول از هابه محض مشاهدة اولین خسارت آن توانالروها می شیمیایی کنترل براي ،عدد در متر مربع باشد دوآن بیش از 
  ). 1371بهداد، (کرد  استفاده کیلوگرم در هکتار 40-30 به میزان %5 دیازینون

- سوسک، ها به عنوان شکارگر تخم و الروهاي ریزمورچهتوان به دشمنان طبیعی مراحل مختلف زیستی این آفت میاز 

به هنگام شخم خاك از  که ها و کالغ و دیگر پرندگانشفیره شکارگر الروهاي درشت و عنوانبه Carabidae خانوادةهاي 
  . ، اشاره کردکنندتغذیه میهاي باقیمانده در زمین سوسک الروها و

  
  Lema melanopa L. (Coleoptera: Chrysomelidae) سوسک برگ خوار غالت

 
  شناسیشکل

. میلیمتر و سر آن سیاه براق مایل به آبی است 5-4حشره کامل سوسک کوچکی است با بدن دراز و باریک به طول 
رنگ آبی فلزي براق هستند ها بهگرده نارنجی تا قرمز و بالپوشرنگ پیش . بندي و چهار بند اول نسبتاً کوتاه است 11شاخک 

ها تخم. رنگ پاها به استثناي ساق و پنجه، زرد مایل به قرمز است. خط طولی موازي وجود دارد10هاکه روي هر یک از آن
اي مایل به سیاه رنگ قهوههالروها ب.  متر بوده و در دو سر گرد و به رنگ زرد هستنداي شکل به طول حدود یک میلیاستوانه

سطح . با دو نقطه خاکستري در سطح پشتی هر کدام از بندهاي سینه و یک نوار سفید مایل به زرد در هر طرف سر هستند
شود و رنگ اصلی بدن الرو توسط مواد لزجی پوشیده می. پشتی بدن الرو محدب و سطح شکمی تا حدودي مسطح است

 ).1371بهداد، (شود غالف لزجی دیده نمیبدن الرو به خاطر وجود این 
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  (https://en.wikipedia.org)خوار غالت سوسک برگ -13شکل 

  خسارت
و حشرات کامل این  الروها. است الروهاي این آفت به مربوط خسارت اصلی خوارند، ولیالروها برگ کامل و حشرات

ها روي برگ به و محل خسارت آن کنندآن را سوراخ نمی ولی تغذیه کرده،هاي اصلی به موازات رگبرگ هابرگاز آفت 
هاي گندم و جو این حشره با تغذیه از اپیدرم و پارانشیم سطح رویی برگ. شوددیده می سفید رنگیصورت نوارهاي طولی 

-امه میها تا گلدهی و ظهور سنبله ادتغذیۀ این آفت از برگ. دهدباعث کاهش سطح فتوسنتز شده و محصول را کاهش می

 ،گندمویژه به به غالت پاییزه و به این آفت. شوندها قبل از خوشه بستن، زرد و خشک میدر صورت شدت حمله، بوته. یابد
کمتر  دارپرز هايبرگ با گیاهانزند ، چاودار، یوالف و در تابستان به ذرت، ارزن وحشی، گیسک و اویارسالم خسارت میجو

  .)1362نعیم، ( این آفت در صورت طغیان ممکن است حدود یک سوم محصول را از بین ببرد .بینندخسارت می
  

  پراکنش
، چاودار، یوالف و در جو ،گندمویژه به مزارع به غالت پاییزه و به و انتشار داشته ایران تمام مزارع غالت حشره تقریباً در این 

  .)1362نعیم، (زند خسارت میتابستان به ذرت، ارزن وحشی، گیسک و اویارسالم 
  

  شناسیزیست
زیر خاك سطحی مزرعه، بقایاي گیاهی داخل مزرعه، شکاف تنه درختان کامل  ةصورت حشرگذرانی این آفت بهزمستان

. کنندمهاجرت می غالت مزارع گذران اوایل بهار شروع به فعالیت کرده و بهحشرات زمستان. باشدهاي تنه میو زیر پوستک
 ویا در برگ رویی سطح در دوتایی یا انفرادي صورترا به هاکرده و تخم گیريجفت کامل پس از مدتی تغذیه، حشرات

درجۀ سلسیوس فقط  18طوري که در دماي دورة رشد الروي کوتاه است، بهطول . دهندمی قرار هابوته تر هاي پایین قسمت

https://en.wikipedia.org)
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 گذاشتن جايبه با الروي سن طی چهار از است، پس چسبناك لزج و سیاه پوشش از پوشیده الرو کهروز طول می کشد و  10

شود که در این مرحله پوشش سختی به صورت می شفیرگی پیش وارد مرحلۀ برگ، روي بر الروي جلد آخرین و لزج پوشش
داخل دهد ودر سانتی متري خاك تشکیل می 5/2- 3یک پیله اسفنجی متشکل از درات خاك و ترشحات سفید رنگ در عمق 

 از پس و جو و گندم از تغذیه مدتی از پس هفته از شفیره خارج شده و 3-4حشرات کامل پس از . شودآن تبدیل به شفیره می

 به گزارش .دارد سال در نسل یک آفت این .کنندمی زمستانه مهاجرت هاي پناهگا به سازي، بدون تخمگذاريذخیره تکمیل

کنند، اما الروهاي ریزي میگیري و تخمجفت ماه اواخر خردادنسل جدید  کامل درصد از حشرات 10حدود ) 1362( نعیم
  .روندها از بین میشدن بوتهبا خشک حاصله
  

  پیش آگاهی و ردیابی
با این  .در مزارع جو کشور انجام نشده است برگخوار غالتتاکنون تحقیقی در رابطه با پیش آگاهی و ردیابی سوسک 

درجه و زمان فعالیت بیشترین  –روز  182درجه، زمان اوج تخمریزي این آفت   –هاي روز اس مدلوجود در آمریکا بر اس
  . (Philips et al., 2012)روز پس از اوج تخمریزي تعیین شده است  5/17تعداد الروهاي آن 

کرد که جمع آوري گیري استفاده توان از تور حشرهسوسک برگخوار غالت در اوایل فصل میبراي ردیابی حشرات کامل 
 10دهد، ولی در صورت جمع آوري بیش از بار تور زنی جمعیت پایین این آفت را نشان می 10عدد حشره کامل در  5-2

براي . ضروري است جمعیت الروها ردیابی شود) بیش از یک عدد حشره کامل در هر تور( بار تور  10عدد حشره کامل در 
صورت تصادفی انتخاب شده و در هر منطقه از مزرعه به 10الزم است هر هفته  ردیابی الروهاي سوسک برگخوار غالت

صورت تصادفی بازدید و تعداد مراحل مختلف زیستی سوسک برگخوار و مرحله رشدي گیاه ثبت عدد ساقه به 10منطقه 
صادفی ایستاده و در هر صورت تنقطه از مزرعه به 5-10صورت زیگزاك در توان هر هفته با قدم زدن بههمچنین می. شود

 ,Hodgson and Edward)بوته را بازدید و تعداد مراحل مختلف زیستی آفت و مرحله رشدي گیاه را یادداشت کرد  10نقطه 

2007).  
  

  سطح زیان اقتصادي
دهی و یک عدد الرو روي هر برگ پرچم نرم مبارزه سه عدد تخم یا الرو در هر بوته در مرحله رشدي ابتداي ساقه

  .(Hodgson and Edward, 2007)پیشنهاد شده است  
  

  کنترل
نوربخش و (طبق توصیۀ سازمان حفظ نباتات . هاي سن گندم، روي این آفت نیز موثر استسمپاشی برعلیه پوره

در هزار استفاده 1یا دیپترکس به نسبت هایی مانند ماالتیون و کشدر صورت طغیان آفت می توان از حشره )1390همکاران، 
 . کرد
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  اي گندم قهوههاي سکسو
 هايگونه از سوسک هشت. دنباشمی Scarabaeidae از خانواده Anisoplia متعلق به جنسگندم اي قهوه هايسوسک

 A. leucaspis و Anisoplia austriaca (Hbst.) با نام علمی  هانه از آاما دو گون ،انددر ایران شناسایی شده گندماي قهوه

(Cast.)  ندنکوارد میبیشتري گندم خسارت مزارع جو و به . 

 
   شناسیشکل

 .A ۀدر گون لیو شود،مشاهده می یمستطیلی سیاه رنگ ۀها لکپوشبال يدر قسمت جلو A. austtriaca در گونۀ

leucaspis حشره کامل. لکه مستطیلی سیاه رنگ است فاقدها پوشبال A. leucaspis اي مایل به سیاه و به طول به رنگ قهوه
   .هاي زرد رنگ می باشدبوده و تمام بدن پوشیده از کركمتر میلی 10-14

 رنگ .رسدمیمتر میلی 15بوده و طول آن به  Anisopliaهاي جنس بزرگتر از سایر گونه A. austriaca  کامل ةحشر
رنگ سیاه وجود مربع مستطیلی شکل به ۀهاي آن اغلب یک لکپوشاي تیره و روي بالاي روشن تا قهوهعمومی بدن قهوه

  . استشکم و پاها پوشیده از کرك . دارد

الرو حشره از نوع . متر می رسدآن به دو میلیاي گندم سفید رنگ و تقریبا گرد بوده و قطر هاي قهوهتخم سوسک
متر میلی 20 - 25طول الرو به . اي متمایل به زرد استها قهوهسر و پاهاي آن ورنگ بوده  شیريالروها . است فرماسکارابی 

   ).1371بهداد، ( باشدمتر میمیلی 17الی  15به زرد و به طول  مایلاي شفیره قهوه .رسدمی

  
 Anisoplia austriaca (Herbst)  اي گندم گونۀسوسک قهوه -14شکل 
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(http://barry.fotopage.ru)   
  

  
 Anisoplia leucaspis (Laporte) اي گندم گونه سوسک قهوه -15شکل 

 (http://www.glaphyridae.com)  
  

  خسارت
  

هاي نارس حشره کامل به دانه خسارت. کنندخمیري تغذیۀ می ها در مرحلۀخوشهاي گندم از قهوهسوسک  کامل اتحشر
 ،رساندگرم دانه را در طی زندگی خود به مصرف می 8الی  7هر سوسک  .گرددکاهش محصول میباعث پوك شدن خوشه 

 .برداز بین میغالت را  ۀخوشعدد  10حدود طور کلی به و بردغالت را از بین می ۀهاي موجود روي خوشاما بسیاري از دانه
و  کنندمیتازه جوانه زده حمله  ةپائیز هاي غالتدانهمربوط به الروهاي آن است که به  این آفتخسارت اصلی با این وجود 

تغذیه الروها در سال اول زندگی از هوموس خاك و ریشه هاي کوچک گیاهان . شوندها میباعث قطع شدن ریشه و طوقۀ آن
  .ندکناز ریشه غالت و چغندر قند تغذیه می تر در سال دوم زندگی غالباًالروهاي مسن ، ولیگیردمختلف صورت می

  پراکنش
ویـژه بـه   و بـه  Poaceaeهاي هرز تیـرة  علفو به گندم، جو و داشته  انتشاردر سراسر کشور تقریباً اي گندم قهوه هايسوسک

Agropyrom squarosom ندنکخسارت وارد می.  
  

  شناسیزیست
در الروهاي یک ساله اغلب  .برندصورت الرو یک ساله یا دو ساله زیر خاك به سر میاي زمستان را بههاي قهوهسوسک

در بهار . کنندگذرانی میزمستانخاك ) متريسانتی 5-8( کمتر و الروهاي دو ساله در عمق) متريسانتی 25 -30( بیشتر عمق
طول عمرحشرات کامل  .کنندشروع به فعالیت می ماه کامل از اوایل خرداد اتساله تبدیل به شفیره شده و حشرالروهاي دو

هاي گندم و الروهاي حشره در زیر خاك از در روزهاي آفتابی و گرم از دانهاین آفت کامل  اتحشر. استروز  45-40

http://barry.fotopage.ru)
http://www.glaphyridae.com)
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سانتی متري خاك قرار  20تا  8تخم در عمق  50تا  20ها، حدود حشرات کامل پس از تغذیه از دانه .کنندتغذیه می هاریشه
-هاي هرز تغذیه میالروها ابتدا از مواد گیاهی پوسیده و ریشۀ علف. شوندتخم ها پس از حدود یک ماه تفریخ می. دهندمی

طول دورة رشد الروي . کنندها تغذیه میهاي گندم و جو از جوانه، ریشه و طوقۀ آنکنند و در پاییز پس از سبز شدن دانه
-مل دو سال طول میاز تخم تا ظاهر شدن حشرات کااي گندم قهوه هايسوسککشد و چرخۀ زندگی ماه طول می 22-20

 . کشد

  پیش آگاهی و ردیابی

  . در مزارع جو کشور انجام نشده استاي گندم قهوه هايسوسکتاکنون تحقیقی در رابطه با پیش آگاهی و ردیابی 

  هاي کنترلروش

. تتناوب زراعی یکی از روش هاي مناسب کنترل این آفات اس. شوندمیهاي زراعی به خوبی کنترل با روشاین آفات 
خسارت الروهاي این سوسک روي گـیـاهان زراعی مثـل نخود، عدس و چغنـدر قند که ) 1369( هاي رضابیگیدر بررسی

کرم هاي سفید ریشـۀ غالت در برابر . شدند، مشاهده نشده استدر تـناوب با گـندم در مناطق آلوده به این آفـت کشـت می
پس از مدت کوتاهی سیاه شده و از بین می و بینند شخم آسیب مینجام اضـربه خوردن بسیـار حساس هستند و به هنگام 

همچنین شخم عمیق پس از برداشت  .ها بسیار موثر استبنابر این شخم عمیق در پائیز و بهار در کاهش جمعیت آن. روند
کاشت  .مورد تغذیه قرار دهندها را تعداد زیادي از آنپرندگان  سایرکالغ و شود الروها به سطح خاك آمده و گندم باعث می

  . کاهداز شدت خسارت آفت می ارقام زودرس گندم و جو و برداشت زود به محض قابل برداشت بودن مزرعه

در صورت شدت . اي نیز موثر استهاي قهوههاي سن گندم روي حشرات کامل سوسککنترل شیمیایی علیه پوره
گرانول نجام شخم عمیق پس از برداشت محصول همراه با استفاده از را با ا ايسوسک قهوه هايالرو توانخسارت، می

  .کنترل کرد کیلوگرم در هکتار 30-20دیازینون به میزان 
  

  Haplothrips tritici Kurdjumov (Thysanoptera: Phlaeothripidae) تریپس گندم
  

  شناسیشکل

اي روشن  پاها به رنگ قهوه ۀساق و پنج .تاساي تیره  رنگ عمومی بدن آن قهوهمتر و میلی 2حدود  بدن این حشرهطول 
بندي و عرض  8ها شاخک. شودطول سر تریپس کمی بیش از عرض آن بوده و در قسمت جلو مختصري باریک می .است

بندي و فاقد ناخن  1-2ا هپنجه .دار استها ریشکها پر مانند و حاشیه آنبال .پشت سینه اول کمی بیشتر از طول آن است
   ).1371بهداد، ( متر است میلی 4/0ها لوبیایی شکل، سفید و به قطر  تخم. استرنگ ها قرمز  پوره .است
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 (http://shop.agrimag.it) تریپس گندم -16شکل 

  
  خسارت

-لکه ها،روي برگاین آفت  ۀو در محل تغذی مکندرا می هاو خوشه ها، گلهابرگ ةشیرها و حشرات کامل تریپس پوره

البالي غالف برگ، محل اتصال برگ به ساقه و یا البالي در تریپس گندم بیشتر  .آیدوجود میهاي یا زرد روشن بهاي نقره
هاي نرم موجب و با تغذیه از دانه دادهافزایش  خود را تشکیل خوشه جمعیت پس ازتریپس  .شودمیها مشاهده خوشه

 .استاي هاي نقرهو ایجاد لکه شروي برگ به صورت پیچاین آفت عالیم خسارت  .شودمی هاآنچروکیدگی و توقف رشد 
شود که تا شده و نوك خوشه یا قسمتی از آن سفید میها باعث کوتاه ماندن و کج و معوج شدن سنبله تریپس همچنینغذیۀ ت

خسارت تریپس گندم کاهش وزن دانه ها را به همراه داشته و کاهش محصول در اثر  .حدودي شبیه عالیم سرمازدگی است
عدد در هر  10 تریپس بههاي پورهجمعیت  چنانچه تراکم). 1371بهداد، (درصد نیز گزارش شده است  20خسارت آن تا 
. یابداین آفت کاهش می وزن محصول در اثر خسارتاز درصد  1درصد و در گندم دیم تا  8/0در گندم آبی  خوشه برسد

حدود  1378-79در سال زراعی ). 1373روشندل و رجبی، ( این آفت در مزارع آبی بیشتر از مزارع دیم است جمعیت معموالً
  ).1379امینی، (  کشور براي کنترل این آفت سمپاشی شده است مزارع غالتهکتار از  500

  پراکنش
عنـوان  بـه  Poaceaeهاي هرز تیـرة  از علف و برخی یوالفگندم، جو، چاودار،  و مناطق کشور انتشاردارد در اکثر تریپس گندم

  .اندآن ذکر شده هايمیزبان
  

 شناسیزیست

http://shop.agrimag.it)
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ذکر شده هاي هرز و یا زیر کلش غالت هاي ریخته شده یا علفزیر برگگذرانی این آفت به صورت حشرة کامل زمستان
درون خاك و البالي  2هاي سن دهد که تریپس گندم به صورت پورهنشان می هابررسیالبته برخی از  ).1371بهداد، ( است

انفرادي  صورتههاي خود را بتخم کاملحشرات  .بردکاه و کلش و باقیمانده محصول، تابستان، پائیز و زمستان را به سر می
. کشدروز طول می 25-30یزي آفت دورة تخمر .دهندهاي چندتایی در درون بافت برگ، خوشه یا روي ساقه قرار مییا دسته

این آفت یک . کشدروز طول می 30- 40دورة زندگی آفت از تخم تا حشره کامل . روز است 4-6طول دورة رشد جنینی 
  .نسل در سال دارد

  پیش آگاهی و ردیابی

  . در مزارع جو کشور انجام نشده استگندم  تاکنون تحقیقی در رابطه با پیش آگاهی و ردیابی تریپس

  هاي کنترلروش

کنند از بین می برد و تناوب ها را که در داخل خاك و مزرعه زمستان گذرانی میتریپس% 90تا  زمستانهشخم عمیق 
هاي تریپس پوره و کامل حشرات ظهور کهاین به توجه با ).1371بهداد، ( زراعی از روش هاي مناسب کنترل این آفت است

 .است موثر نیز در کاهش جمعیت تریپس گندم گندم سن با سمپاشی مصادف است، گندم شیمیایی سن کنترل برنامه با گندم
توان از شود، مینمی انجام سن گندم با مبارزه که مناطقی ، در)1390نوربخش و همکاران، (طبق توصیۀ سازمان حفظ نباتات 

   .کرد استفاده هاي توصیه شده براي کنترل سن گندم مانند دلتامترینکشحشره
  

   Hymenoptera: Cephidae L. Cephus pygmaeus)( غالتخوار زنبور ساقه

  شناسیشکل

 به این حشره سیاه براق است، بدن عمومی رنگ .باشد می مترمیلی 10-12خوار غالت ساقه زنبور کامل طول بدن حشرة

 و رنگ زرد دهان قطعات. سینه است از ترعریض و بزرگ حشره سر .باشدمی زرد رنگ به که پنجه و ساق ران، لبۀ استثناي
 و حلقه هاي سوم و پنجم آن در قسمت عقب داراي سیاه زنبور شکم .است شده تشکیل بند 20 از و بلند و سیاه هاشاخک

حلقه دوم شکم فقط . هاي اول، چهارم، هفتم و هشتم شکم کامالً سیاه استرنگ حلقه. باشد می رنگ زرد عرضی نوارهاي
ریز در انتهاي شکم حشرات تخم. هاي روشن بزرگتري استکوچک زرد رنگ بوده و حلقۀ ششم داراي لکهداراي دو لکۀ 

  10-14سر گرد و زرد رنگ است و در رشد کامل . سفید است خمیده و کمی فرم،زنبور ورمی این الرو. کامل ماده قرار دارد
بهداد، (شوند م با یک شیار عرضی به دو قسمت تقسیم میحلقه اول شک 9هر یک از قطعات سینه مانند  .دارد طول میلیمتر
1371.(  
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  (http://www.agroatlas.ru) خوار گندمزنبور ساقه -17شکل 

  
  خسارت

در حال شد و  مشاهده در منطقۀ ورامین ویژهبهاستان تهران و  مزارع گندم و جو ابتدا در غالتخوار زنبور ساقهخسارت 
کند و عالوه بر گندم و جو به چاودار نیز حمله می غالتخوار زنبور ساقه .در تمام مناطق کشور وجود دارد حاضر این آفت

 و تغذیه کرده چاودار و جو گندم، ساقۀ از زارع چشم از دور زنبور این الرو .شودآفات درجۀ دوم غالت محسوب می زا
از تخم، وارد  خروج از پس که است آن الرو به مربوط زنبور ینا خسارت .کند می نظر جلب آخر مرحلۀ در تنها آن خسارت
 باعث و شده خوشه به گیاه شیره رسیدن مانع الروها .دهدین مورد تغذیه قرار مییبه پااز باال را  ساقه داخلی بافت و شده ساقه

شدن  پوك گردندبه دلیلمی سبک پوك یا ها دانه و سفید گاهی دیده صدمه هاي خوشه. شوندمی و خوشه ساقه خشک شدن
وشه سبک اند، خهایی که هنوز روي زمین نخوابیدههمچنین در ساقه .کندمی ورس باد ترین مالیم با وزش گندم بوتۀ ساقه، 

 15تا  به این آفت هاي آلودهها در ساقهوزن دانه. ایستد در صورتی که خوشۀ سالم سنگین و خمیده استاست و صاف می
به  آلودگی مزارعمیزان ) 1373و  1372(و غدیري  )1356( صحراگرد .یابددرصد کاهش می 10-25مین و در ورادرصد 

  انددرصد تعیین کرده 14و اختالف وزن گیاهان آلوده و سالم را حدود درصد  5-20 را الروهاي این زنبور

  
  پراکنش

در حـال   لـی شـد و  مشاهده در منطقۀ ورامین ویژهبهاستان تهران و  مزارع گندم و جو ابتدا در غالتخوار زنبور ساقهخسارت 
  .در تمام مناطق کشور وجود دارد حاضر این آفت

  شناسیزیست

http://www.agroatlas.ru)
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، کمی پائین تر از و جو صورت الرو در داخل پیلۀ نازکی در قاعدة ساقۀ گندمبه غالتخوار گذرانی زنبور ساقهزمستان
فروردین  اوایل یا اسفند اواخر از ).1373غدیري،  و1356صحراگرد، ( یک نسل در سال دارد فقط این آفت. سطح خاك است

 کامل حشرات و شده شفیره به تبدیل محل همان در الروها خاك، رطوبت ویژهمحیطی و به شرایط بودن صورت مناسب در ماه

 دنشوظاهر میدر مزارع حشرات کامل در اردیبهشت ماه  بیشترین تعداد. شوندمی ظاهر غالت درمزارع فروردین ماه اواخر از
- هریزخود بماده با تخم ةو حشر کرده گیريهاي ازمک و خردل وحشی، جفتگلشهد ویژه هها بگل شهداز تغذیه از  پس و

 اندهرفت خوشهفقط در ساقۀ بوته هایی که به گذاري تخم. کندریزي میتخمزیر خوشه گندم  ۀصورت انفرادي در داخل ساق
روز  43طول عمر حشره کامل حدود  .شوندرس ترجیح داده میمزارع زود کاشت و ارقام زود شود و به همین دلیلانجام می

پس از ورود به الروها تفریخ شده و روز  10-15پس از  هاتخم. گذاردعدد تخم می 50بوده و هر حشره ماده به طور متوسط 
و در این زمان الرو خود را به کشد طول میروز  20-25دورة الروي . کنندمی تغذیهشروع به  سمت پایینبه ساقه از باال 

 ايمحل طوقه در داخل خاك رسانده و قسمتی از جدار طوقه را به صورت دایره جویده و نازك می کند و پس از تنیدن پیله
 که در بهار سال بعد  صورتی در. کنددیاپوز سپري میرا به صورت ) تابستان، پائیز، زمستان(ماه از سال  9-10حدود  ،نازك

-می طی دوسال در مانند و یک نسل آفتمی باقی یک سال دیگر به حالت دیاپوز الروها نباشد، از نظر رطوبت مساعد شرایط

 بودن پائینعلل  از یکی رطوبت کمبود رود می زیست شناسی این آفت دارد و احتمال در مهمی نقش رطوبت بنابر این. شود

  .باشد هاسال یا مناطق از بعضی در این زنبور خسارت میزان
  

  پیش آگاهی و ردیابی

  . در مزارع جو کشور انجام نشده است خوار غالتتاکنون تحقیقی در رابطه با پیش آگاهی و ردیابی زنبور ساقه

  هاي کنترلروش

اشاره کرد که الروهاي آن را حدود  proteoteratis  Elachertusتوان به زنبور پارازیتوئیداز دشمنان طبیعی این آفت می
  .خوار غالت موثر استدرصد پارازیته می کند و در کاهش جمعیت زنبور ساقه 23

 20در این میان انجام شخم با عمقی در حدود . باشدکنترل زراعی بهترین روش براي کاهش جمعیت این آفت می
هاي حاوي الرو خوار غالت موثر است، زیرا کلشکاهش تراکم جمعیت زنبور ساقه سانتیمتر پس از برداشت محصول در

همچنین برداشت سریع گندم، تناوب زراعی، آیش و عدم کاشت گندم و جو . آفت به زیر خاك رفته و الروها از بین می روند
باعث نابودي الرو در درون ساقه  کف برکردن گیاه آلوده در مزرعه. به مدت دو سال نقش مهمی در کاهش جمعیت آفت دارد

کشت (با توجه به این که این آفت ارقام زمستانه و زودرس را بیشتر مورد حمله قرار می دهد، با تغییر تاریخ کشت . شودمی
رقم گندم آزادي و رقم جو والفجر نسبت . توان تا حدودي میزان خسارت آن را کاهش دادو یا کشت ارقام دیررس می) کرپه
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استفاده کافی . شودها در مناطقی که این زنبور جمعیت بیشتري دارد توصیه مین آفت تا حدودي مقاوم بوده و کشت آنبه ای
  . دهداز کودهاي پتاسیم ضمن تقویت گندم باعث دوام و ایستادگی ساقه شده و خسارت آفت را کاهش می

هاي سن دهد، اما کنترل شیمیایی پورهرا نیز کاهش میخوار گندم تراکم حشرات کامل زنبور ساقه سمپاشی علیه سن مادر
  .کنندگندم در کاهش جمعیت این آفت موثر نیست، زیرا در این زمان الروهاي زنبور در درون ساقه فعالیت می

 
 :منابع

خالصه مقاالت . در فارس .Sesamia nonagrioides Lef)(بررسی بیواکولوژي ساقه خوار ذرت . 1370.ا.اقتدار، ع
  .11صفحۀ . دهمین کنگرة گیاه پزشکی ایران

پایان نامۀ . شناسایی و بررسی کارایی مگس هاي پارازیتوئید سن گندم در منطقۀ کرج. 1370. امیرمعافی، م
  .صفحه 160.کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزي، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

. و تخم سن گندم Thom. Trissolcus grandis پارازیتوئید بین  -بررسی سیستم میزبان . الف 1379. امیرمعافی، م
  .صفحه 220.رسالۀ دکتري دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران

خالصه . اي براي تعیین سطح جمعیت سن گندم در منطقۀ ورامینبرداري دنبالهنمونه. ب 1379. امیرمعافی، م
  .10صفحه . زشکی ایرانپمقاالت چهاردهمین کنگره گیاه

گزارش نهایی . مطالعه دموگرافیک پرورش انبوه زنبورهاي پارازیتویید تخم سن گندم .الف 1387. امیرمعافی، م
  .صفحه 58. پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه. پروژه پژوهشی

. یید تخم سن گندممطالعه شرایط فیزیکی مناسب براي پرورش انبوه زنبورهاي پارازیتو .ب 1387. امیرمعافی، م
  .صفحه 56. پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه. گزارش نهایی پروژه پژوهشی

گزارش . کنترل بیولوژیک سن گندم با استفاده از زنبورهاي پارازیتویید تخم سن گندم .الف 1389. امیرمعافی، م
  .صفحه 164. پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه. نهایی پروژه پژوهشی

گزارش نهایی پروژه . هاي زیستی سن گندممطالعه اثر ارقام مختلف گندم بر ویژگی .ب 1389. مامیرمعافی، 
  .صفحه 36. پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه. پژوهشی
و . ، پورقاز، ع.ر.، جمشیدي، م.، باقري متین، ش.، منصور قاضی، م.شناس، ع، حق.و.تقدسی، م ،.امیرمعافی، م

درجه براي پیش بینی جمعیت مراحل مختلف رشدي سن  - ارزیابی مدل روز. الف 1388.    م.حسینی، س
   .صفحه 23. پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه. گزارش نهایی پروژه پژوهشی. گندم
و . ، پورقاز، ع.ر.، جمشیدي، م.، باقري متین، ش.، منصور قاضی، م.شناس، ع، حق.و.تقدسی، م ،.امیرمعافی، م

گزارش نهایی . توسعه روش نمونه گیري دنباله اي در مدیریت تلفیقی سن گندم. ب 1388.   م.حسینی، س
  . صفحه 31. پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه. پروژه پژوهشی
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هاي نمونه گیري بررسی روش. 1389. م.ت.و مبشري، م. ، منصور قاضی، م.، بصیري، غ.و.تقدسی، م ،.امیرمعافی، م
پزشکی موسسه تحقیقات گیاه. گزارش نهایی پروژه پژوهشی. گندم براي مطالعه تغییرات جمعیت سن

 . صفحه 36. کشور

خالصه . هاي گندم در منطقۀ کرجشناسایی دشمنان طبیعی شته. 1381.و ماروسیک، ي. ، مظفریان، ف.امیرنظري، م
  . 21صفحۀ . مقاالت پانزدهمین کنگرة گیاه پزشکی ایران

و نگرشی بر چگونگی عملیات مبارزه با آفات غیر ) خصوصی( نی گندم و جوآفات غیرهمگا. 1379. مینی، فرهادا
  .صفحه 89. مدیریت مبارزه با آفات زراعی، سازمان حفظ نباتات. عمومی گندم

 188. دانشگاه شیراز. هاي ویروسی و شبه ویروسی در استان فارسبیماريلیست مشروح . 1361. ایزدپناه، ك
  .صفحه

بررسی تغییرات فصلی جمعیت زنبورهاي پارازیتوئید تخم سن گندم در کرج، کمال آباد و . 1375. پور، شایرانی
  .صفحه 179. نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهرانپایان. فشند

و برآورد اثر  Haplothrips triticiارزیابی خسارت هاي کمی و کیفی تریپس گندم . 1379. و رجبی، غ. ر.باقري، م
خالصه مقاالت چهاردهمین کنگرة گیاه پزشکی . هاي رایج علیه سن گندم در کاهش جمعیت آناشیسمپ

  . 16صفحۀ . ایران 
  .صفحه 618چاپ نشاط، چاپ سوم، اصفهان، . آفات مهم گیاهان زراعی ایران. 1371. بهداد، ا
   .صفحه 824. یادبودانتشارات نشر . حشره شناسی مقدماتی و آفات مهم گیاهی ایران. 1381. ، ابهداد
  .نشر یادبود، اصفهان. هاي هرزها و علفدایره المعارف گیاهپزشکی ایران، آفات، بیماري. 1375. ا بهداد،

گندم (هاي غالت بررسی فون شته. 1372. فرد، پ، آزمایش.، اسماعیلی، م.، خرازي پاکدل، ع.، رسولیان، غ.بندانی، ع
. رشت. خالصه مقاالت یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. نطقه سیستانها در مو پارازیتوئیدهاي آن) و جو

  .11صفحه 
وزارت جهاد کشاورزي، . 1392- 93رزه شیمیایی با سن غالت در سال زراعی دستورالعمل اجرایی مبا. 1393بی نام، 

 .سازمان حفظ نباتات، تهران، ایران

 روي ارقام Shizaphis graminumمطالعه برخی از ویژگی هاي زیستی شته معمولی گندم  . 1388. تفنگ سازي، ن
  .صفحه 85. پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران.  مختلف جو در دماهاي مختلف

روي تخم سن  Trissolcus grandisهاي زنبور پارازیتوئید مقایسه قدرت زادآوري جمعیت. 1370. و. تقدسی، م
ه شناسی نامۀ کارشناسی ارشد حشرپایان. . معمولی گندم در مناطق کرج، قزوین، ورامین و شهریار

  .صفحه 140. کشاورزي، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران
ثیر مبارزه شیمیایی در ابررسی نقش عملیات زراعی پس از برداشت و ت. 1381 .، غو رجبی .مسی نوبندگانی، غج

خالصه مقاالت پانزدهمین کنگرة گیاه . داشت بر کاهش جمعیت مینوز برگ غالت در خوزستان ةدور
  . 26حۀ صف. پزشکی ایران
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. هاي گیاهیبیمارينشریه آفات و . هاي ایرانهاي گندم و سایر گرامینهشته. 1365. ، آزمایش فرد، پ.ح. حجت، س
  .83- 109): 2و  1( 54جلد   

گزارش . هاي مبارزه علیه آن در خراسانو روش  (Zabrus tenebrioides)سوسک سیاه گندم. 1373 .م.حسینی، س
در چارچوب اهداف طرح محوري گندم روي برخی از آفات مسئله ساز گندم و تحقیقات علمی کاربردي 

  .34-22هاي گیاهی، صفحات موسسه تحقیقات آفات و بیماري. جو
    .صفحه 719. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا همدان. آفات گیاهان زراعی ایران. 1384. خانجانی، م

و معرفی  Sitobion avenaeبررسی بیولوژي شته سبز گندم . 1377. ، عنیانوري و .، ع، رضوانی.رویش مجنی، تد
سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، آموزشکده . هاي پیشرفته متحمل به شته در منطقه گرگان وگنبدالین

  . 17کشاورزي کرج، صفحه 
، دانشگاه 211نشریۀ شماره . ها و سایر حشرات زیان آور غالتحشرات زیان آور ایران، ملخ. 1333. دواچی، ع

  .صفحه 252. تهران
کارشناسی ارشد  ۀنامپایان. روسی گندم و پراکندگی آن در استان تهران ۀبررسی بیولوژي شت. 1373 .دولتی، ل

  .صقحه 180دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، 
وزش و ترویج انتشارات سازمان تحقیقات، آم. آور گندم و جو در ایرانهاي زیاناکولوژي سن. 1379. رجبی، غ

  .صفحه 343. کشاورزي
انتشارات موسسه تحقیقات آفات و . هاي اخیرعلل بنیادي گسترش و طغیان سن گندم در سال. 1372. رجبی، غ

  .صفحه 33. هاي گیاهیبیماري
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، . هاي زیان آور گندم و جو در ایراناکولوژي سن. 1379. رجبی، غ

  .صفحه 343. کشاورزي وزارت
نشریۀ آفات . بررسی زنبورهاي پارازیتوئید تخم سن در بخش مرکزي فالت ایران. 1367. و امیرنظري، م. رجبی، غ

  .12-1): 2و1( 56هاي گیاهی، و بیماري
سیزدهمین کنگره ). استان فارس ( بررسی وضعیت شته هاي گندم در منطقه داراب . 1377. رستگاري، ن

  . 18یران، آموزشکده کشاورزي کرج، صفحه گیاهپزشکی ا
خالصه مقاالت . بررسی تطابق مراحل زیستی سن گندم و فنولوژي گیاه در گندم و جو. 1377. رضابیگی، م

  .20صفحۀ . سیزدهمین کنگرة گیاه پزشکی ایران
حدهاي گلوتنین با هاي مقاومت ارقام گندم نسبت به سن گندم و رابطۀ زیر وابررسی مکانیسم. 1379. رضابیگی، م

  .صفحه 253. رسالۀ دکتري حشره شناسی کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی تهران. میزان مقاومت
. هاي گیاهیبیماريانتشارات موسسه تحقیقات آفات و . هاي ایرانهاي درختان و درختچهشته. 1383. رضوانی، ع

  .صفحه 270
  .صفحه 557. شناسی ایرانتشارات انجمن حشرهان. هاي گیاهان علفی ایرانشته. 1389. رضوانی، ع
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گزارش تحقیقات علمی کاربردي در چارچوب اهداف طرح . شته روسی گندم در ایران . 1373. رضوانی، علی
 10موسسه تحقیقات آفات و بیماریهاي گیاهی، . محوري گندم روي برخی از آفات مسئله ساز گندم و جو

  .صفحه
 ):2و1( 54نشریه آفات وبیماریهاي گیاهی، . شته هاي درختان میوه سرد سیري ایران. 1365. ، غو رجبی .رضوانی، ع

178- 165.  
اهمیت اقتصادي و سایر نباتات  ي تریپس گندم،هاگزارش نهایی طرح تعییین گونه. 1373.، غو رجبی .وشندل، سر

مرکز تحقیقات کشاورزي هاي گیاهی، بیماريبخش تحقیقات آفات و . میزبان آن در چهار محال و بختیاري
  .چهار محال و بختیاري

بررسی .  1374 .و تامپسون، م. پ استاري، ،.و، سلیمی، .،ممیالنی ،.ماسماعیلی،  ،.ا.ع احمدي، ،.د ، گونزالز،.زارع، ن
دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، آموزشکده کشاورزي . شته روسی گندم و دشمنان طبیعی آن در ایران

  .12کرج، صفحه 
مجله . در منطقه تربت حیدریه Aphidoideaبررسی فون شته هاي باال خانواده  .1379 .ك ،کمالی، .ع، شادمهري

  .47- 57): 4( 6  ،علوم کشاورزي
با استفاده از میزبان واسط  Trissolcus grandisپرورش انبوه و کنترل کیفی زنبور . 1376. شاهرخی خانقاه، ش

Graohosoma lineatum پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزي دانشگاه . براي کنترل سن گندم
  .صفحه 110. تهران

پایان . شته هاي مزارع گندم و عوامل موثر در پویایی جمعیت آن ها در منطقه ورامین. 1381. شاهرخی خانقاه، ش
 150. د اسالمی، واحد تهراننامۀ دکتري رشته حشره شناسی کشاورزي، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزا

  .صفحه
در منطقه بررسی خصوصیات زیستی و تغییرات جمعیت شته هاي سورگوم جارویی . 1385. شاهرخی خانقاه، ش

  .صفحه 42گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد میانه، . میانه
 Metopolophiumگل سرخ-گندمشته بال زیست شناسی فرم بی. 1392. و امیرمعافی، م. شاهرخی خانقاه، ش 

dirhodum (Walker)  (Hemiptera: Aphididae)  نشریۀ آفات و . در شرایط آزمایشگاهیندم گروي
  .43-50 ): 1( 81هاي گیاهی، بیماري

 Metopolophiumگل سرخ  - اي شته گندم برداري دنباله نمونه. 1390. و امیرمعافی، م. شاهرخی خانقاه، ش

dirhudum (Hemiptera: Aphididae) 69- 82): 1( 31شناسی ایران، نامه انجمن حشره. در مزارع گندم.  
   Metopolophium dirhodumبرداري بینومیال شته  الگوي نمونه. 1390. و امیرمعافی، م. شاهرخی خانقاه، ش

(Hem.: Aphididae) 117-134): 1( 79هاي گیاهی، بیمارينشریۀ آفات و . در مزارع گندم.  
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  .Rhopalosiphum padi Lاي شته برگ برنج  برداري دنباله نمونه. 1395. و امیرمعافی، م. شاهرخی خانقاه، ش
 (Hemiptera: Aphididae) پزشکی ایران، پردیس کشاورزي و بیست و دومین کنگره گیاه. در مزارع گندم

  .1395شهریور ماه  6-9منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 
 :.Schizaphis graminum  (Hemبرداري بینومیال شته  مدل نمونه. 1395. و امیرمعافی، م. اهرخی خانقاه، شش

Aphididae) پزشکی ایران، پردیس کشاورزي بیست و دومین کنگره گیاه. در مزارع گندم آبی منطقه ورامین
  .1395شهریور ماه  6-9و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، 

کش دلتامترین شرکت هاي  بررسی کارایی حشره. 1395. و باقري متین، ش. شناس، ع، حق.قاه، ششاهرخی خان
گزارش نهایی . در مزارع گندم Eurygaster integriceps داخلی با نام هاي تجاري مختلف روي سن معمولی گندم

   .پزشکی کشورپروژة تحقیقاتی، موسسه تحقیقات گیاه
کش روي هاي مختلف حشرهاثر دور کنندگی گروه. 1381. م ،و مروتی. ع پورمیرزا، ،.طالبی، خ ،.شیخی گرجان، ع

پانزدهمین کنگره  Trissolcus grandis (Hymenoptera: Scelionidae)  زنبور پارازیتویید تخم سن گندم
 .ایران ،کرمانشاه، دانشگاه رازيگیاهپزشکی، 

فسفره و پایرتروییدي روي  هايکش تاثیرحشره .1381. م ،و مروتی. ع پورمیرزا،، .طالبی، خ. شیخی گرجان، ع 
کرمانشاه، ، پزشکی کنگره گیاه پانزدهمین. Trissolcus grandis (Thom.)مراحل مختلف رشدي زنبور

 .ایران ،دانشگاه رازي

حشره رسالۀ دکتري . ها در کنترل سن گندمکشبررسی راهبردهاي کاربرد انتخابی حشره. 1379. شیخی گرجان، ع
  .صفحه 223.شناسی کشاورزي، دانشگاه آزاد اسالمی تهران

پزشکی، دانشکده پایان نامۀ کارشناسی ارشد گیاه. بررسی بیواکولوژي زنبور ساقه خوار گندم. 1356. صحرا گرد، ا
  .صفحه 67. کشاورزي دانشگاه تهران

هاي ستیتوي بررسی آفات و بیماريان. بررسی بیواکولوژي زنبورهاي پارازیت تخم در ایران. 1352. صفوي، م
 .صفحه 159. گیاهی، تهران

هاي بیماريانتشارات موسسۀ تحقیقات آفات و . سن گندم در ایران مدیریترهیافتی تحلیلی بر . 1383. عبداللهی، غ
  .صفحه 239. گیاهی
روي میزبان واسط spp.   Trissolcusبررسی امکان تکثیر انبوه زنبورهاي پارازیتوئید تخم سن. 1374. عسکري، ش

نامۀ کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزي، دانشکده پایان. Graphosoma lineatumآزمایشگاهی 
  .صفحه 220. کشاورزي دانشگاه تهران

 Eurygaster integricepsو  .Graphosoma lineatum Lهاي مقایسه تناسب میزبانی تخم سن. 1380.عسکري، ش

Put. ئیدبراي زنبور پارازیتوNees.  Trissolcus semistriatus . ،رسالۀ دکتري حشره شناسی کشاورزي
  .صفحه 120. دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران
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در ارقام ) .Cephus pygmaeus L(تعیین میزان آلودگی و خسارت زنبور ساقه خوار غالت . 1372. ا.غدیري، و
  .26-23: 13و  12. نامۀ انجمن حشره شناسان ایران. مختلف گندم و جو کرج

نامۀ انجمن ) .Cephus pygmaeus L(بررسی خصوصیات بیولوژیک زنبور ساقه خوار غالت . 1373. ا.غدیري، و
  . 33-27: 14. شناسان ایرانحشره

  .صفحه 135. فهرست آفات مهم نباتات و فرآورده هاي کشاورزي ایران، وزارت کشاورزي. 1340.ا.فرحبخش، ق 
روي   Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididae)جدول زندگی شته برگ برنج،بررسی . 1389. کرمی، ل

نامۀ کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی پایان. ارقام مختلف جو در دماهاي مختلف
  .صفحه 72. تهران
در نواحی مختلف گرگان .Eurygaster spp هاي مختلف سن گندم شناسی گونهبررسی زیست. 1373. ت.مبشري، م

هاي گیاهی، مرکز تحقیقات کشاوورزي و منابع گزارش ساالنۀ بخش تحقیقات آفات و بیماري. و گنبد
 .طبیعی استان گلستان

گزارش تحقیقات علمی کاربردي در چارچوب . سوسک سیاه گندم در منطقه گرگان و گنبد. 1373. ت.مبشري، م
-موسسه تحقیقات آفات و بیماري. آفات مسئله ساز گندم و جو اهداف طرح محوري گندم روي برخی از

  .44-35هاي گیاهی، صفحات 
هاي بیولوژیک و برخی ویژگی .Eurygaster testudinaria Geoffrگزارشی در باره سن. 1372. محقق نیشابوري، ج

  .22صفحۀ . خالصه مقاالت یازدهمین کنگرة گیاه پزشکی ایران. آن
نامۀ پایان. در ایران Eurygasterبازنگري سیستماتیک و بیولوژیک در گونه هاي جنس . 1370.محقق نیشابوري، ج
  .صفحه 140ارشد حشره شناسی کشاورزي، دانشکده کشاورزي دانشگاه تهران، کارشناسی

بررسی . 1392. و کمانگر، ص. شناس، ع، حق.، قرالی، ب.باقري متین، ش  ،.، شیخی گرجان، ع.پور، عمحمدي
 Eurygasterدر کنترل شیمیایی سن گندم  Deltamethrin SC 2.5% کارایی حشره کش 

integriceps Puton .صفحه 26. پزشکی کشورگزارش نهایی پروژة تحقیقاتی، موسسه تحقیقات گیاه.  
.  1394. و منصورقاضی، م. ، فروزان، م.، باقري متین، ش.ر.شناس، ع ، حق.، محقق نیشابوري، ج.پور، عمحمدي

. در شرایط مزرعه Eurygaster integricepsکش دلتارال در مرگ و میر سن معمولی گندم  کارایی حشره
  .صفحه 30. پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه. گزارش نهایی پروژة تحقیقاتی

. 1394. و منصورقاضی، م. ر.، جمشیدي ، م.ش، باقري متین، .ر.شناس، ع ، حق.، محقق نیشابوري، ج.پور، عمحمدي
. در شرایط مزرعه Eurygaster integriceps المبدا در مرگ و میر سن معمولی گندم کش هف کارایی حشره

  .صفحه 26. پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه. گزارش نهایی پروژة تحقیقاتی
نمونه گیري دنباله اي با دقت ثابت  . الف 1388 .، غرجبی و. م. س ،مصدق ،.ا ،سلیمان نژادیان ، .ا. ، عمحیسنی 

در مزارع گندم دیم  Eurygaster integriceps Put. (Het.: Scutelleridae) براي تخمین جمعیت سن مادر
  .33-47): 1( 32، گیاه پزشکی مجله علمی کشاورزي. بروجرد
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نمونه گیري دنباله اي با دقت ثابت با  . ب 1388 .، غرجبی و. م. س ،مصدق ،.ا ،سلیمان نژادیان ، .ا. ، عمحیسنی
 استفاده از تور حشره گیري جهت تخمین جمعی

): 1( 19، دانش کشاورزي و تولید پایدار. در مزارع گندم دیم بروجرد  .Eurygaster integriceps Putسن گندم  
132-119  

تغییرات فصلی جمیعت شته سبز گندم و معرفی دشمنان طبیعی آن در . 1385 .غ ،غالمیانو .س ،مدرس نجف آبادي
  . 380- 367: 4شماره . 10جلد . علوم و فنون کشاورزي و منابع طبیعیمجلۀ  .سیستان ۀمنطق

اي براي تــعــیین ســطــح نمونه برداري دنباله. 1379. و امیرمعافی، م. ، صحراگرد، ا.معین نمینی، س
خالصه مقاالت چهاردهمین کنگرة . در منطقۀ ورامین) Eurygaster integriceps(جمـــعیــت سن گندم 

  .گیاه پزشکی ایران
 کارشناسی نامه پایان). Eurygaster integriceps(سن گندم  به گندم مقاومت کیژنتی بررسی. 1376. نجفی میرك، ت

  .صفحه 92 .تهران دانشگاه کشاورزي دانشکده نباتات، اصالح ارشد
شناسایی منابع ژنتیکی مقاومت به پوره هاي سن در ارقام و الین هاي گندم . 1391. و صانعی، ن. نجفی میرك، ت
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  فصل دوم

   بیماریهاي جو
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  هاي جو بیماري
  

تعدادي از این بیماریها در حال حاضر در کشور ما حائز اهمیت  .یکی از عوامل محدود کنندة تولید جو بیماریهاي آن است
از مهمترین آنها می باشند که اولویت آنها در استانهاي   سفیدك حقیقی واسکالد جو، سیاهکهاي جو، لکه نواري جو. اند

همچنین در صورت وجود شرایط مناسب آب و هوایی زنگها و در بعضی مناطق بیماریهاي طوقه و . مختلف متفاوت است
  .ادي وارد کنندریشه جو نیز می توانند قابل توجه باشند و خسارت زی

  
  :بیماریهاي قارچی جو –الف  
  
  

 ) Barley Smuts(سیاهکهاي جو 

  اهمیت
سیاهکهاي جو امروزه نسبت به نیم قرن پیش بدلیل ضد عفونی بذر با قارچکشهاي مؤثر و استفاده از ارقام مقاوم گسترش 

اما در صورت عدم انجام ضد عفونی بذر یا استفاده از قارچکشهاي کم . کمتري دارد و خسارت آن نیز کاهش پیدا کرده است
بعنوان عامل سیاهکهاي   Ustilagoسه گونه قارچ از جنس. (Mathre, 1982)اثر بیماري می تواند خسارت عمده وارد نماید 

آشکار قهوه اي عامل سیاهک آشکار حقیقی یا سیاهک Ustilago nuda  گونۀ. (Mathre, 1982) جو شناسائی شده اند
 U. hordeiوگونۀ ) Semie loose smut(عامل سیاهک نیمه آشکار یا سیاهک آشکار سیاه جو U. nigra ، )Loose smut(جو

تواند  عامل سیاهک پا کوتاه نیز میTilletia controversa  گونۀ. باشد می )Covered smut(عامل سیاهک سخت یا پنهان جو
میزان آلودگی مزارع جو به سیاهک آشکار . (Mathre, 1982)ایجاد سیاهک پاکوتاه جو شود به گیاه جو حمله کرده و موجب 

U. nuda  20-24هر چند در مناطقی که داراي آب و هواي مرطوب و دماي بین ، درصد گزارش گردیده 3-5در جهان بین 
ممکن است درصد آلودگی بیشتر گردد ، ها باشد و این شرایط چند روز ادامه یابد درجه سانتیگراد در زمان ظهور خوشه

)Mathre, 1982( . شرقی  در خصوص اهمیت بیماریهاي بذر زاد جو در آذربایجان 1371تا  1369بابا دوست در سالهاي
بر اساس نتایج حاصل از سه سال مطالعه در سطح . اند مطالعاتی بعمل آورده و سیاهکهاي جو را نیز مورد بررسی قرار داده

در صد  3/1و  6/1براي سیاهک سخت جو ، سال بررسی به ترتیب جو رایماري و خسارت وارده بر محصول شدت ب، استان
 1367 تا 1363سالهاي نامبرده در مطالعات طی . )1372، بابا دوست(گزارش کرده است  16/0و  2/0و براي سیاهک آشکار 

میزان آلودگی مزارع جو در . )1368، بابادوست (در صد وجود داشت  3/1مزرعه با درجه آلودگی  29سیا هکهاي جو در 
هاي انجام  بررسی. )1374، بابادوست(درصد تعیین شده است  19/0استانهاي آذربایجان شرقی و اردبیل به سیاهک آشکار 

 روند افزایشی، در استان تهران به بیماري سیاهک آشکار جو  نشان داد درصد آلودگی مزارع 83و  82، 81شده طی سه سال 
از   شدت آلودگی در این مزارع به سیاهک آشکار جو. رسیده بود 83درصد در سال  54به  81درصد در سال  31داشته و از 

درصد مزارع بررسی  54بر اساس همین تحقیقات درخراسان حدود . درصد بود 5تا  0درصد و به سیاهک سخت از  8تا  0
میانگین آلودگی در این مزارع به سیاهک آشکار . دو نوع سیاهک بودندشده آلوده به سیاهک آشکار یا سیاهک سخت و یا هر 

مزارع جو با میانگین شدت آلودگی   درصد از 40در زنجان حدود . درصد بود 82/0درصد و به سیاهک سخت جو  27/0
در . ر بوددرصد آلوده به سیاهک آشکا 35/0درصد با میانگین شدت آلودگی  16حدود ، درصد آلوده به سیاهک سخت 6/1

. درصد آلوده به سیاهکهاي آشکار و سخت بودند 28/0درصد مزارع جو با شدت آلودگی متوسط  89خوزستان حدود 
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در آذربایجانغربی آلودگی به . ي خرمشهر و کمترین میزان در مزارع ایذه و باغملک بود بیشترین میزان آلودگی در در حومه
درصد آلوده به سیاهک سخت  95/1درصد از مزارع با شدت آلودگی حدود  15/24سیاهک آشکار بسیار ناچیز بود و حدود 

درصد مزارع با میانگین شدت  70بطور متوسط حدود . در کردستان سیاهک سخت جو گسترش بیشتري داشت. جو بودند
آلوده ، درصد 06/0درصد مزارع با میانگین شدت آلودگی  78/7آلوده به سیاهک سخت بودند و حدود ، درصد 54/0آلودگی 

همانطور که  . درکهگیلویه و بویر احمد اکثر مزارع جو آلوده به سیاهک سخت و آشکاربودند. به سیاهک آشکار بودند
با میزان آلودگی  U. nudaو آشکارحقیقی جو   Ustilago hordei گردد در تمام مناطق بررسی شده سیاهک سخت  مشاهده می

. فقط درکردستان در شهرستان کامیاران مشاهده شد  U. nigra آشکار یا سیاهک سیاه جوسیاهک نیمه . متفاوت وجود داشت
، پور منصوري و همکاران(مشاهده نگردید   83تا  81سیاهک پا کوتاه در هیچ یک از مناطق مورد بررسی طی سالهاي 

  ) 1384الف
  

  (True loose Smut)  جوسیاهک آشکار حقیقی 
باشد  و از نظر میزان خسارت به محصول داراي اهمیت می شود منحصراً توسط بذر منتقل میبیماري سیاهک آشکار جو 

)Richardson et al., 1976( .گردد اما در مناطق با رطوبت باال و  این بیماري در تمام مناطق کشت جو در ایران مشاهده می
توسط  1948اري سیاهک آشکار جو در ایران سال بیم. بیشتر متداول است) C° 20-16(بارانزا با درجه حرارت سرد معتدل 

 . )1388، ارشاد(اسفندیاري گزارش گردید

  
  عامل بیماري 

  .ها استبازیدیومیست از Ustilago nuda (Jens.) Rostr قارچی بنام، بیماريعامل 
. کند بافت میزبان می اي در دوهسته، تولید میسلیوم بیرنگ  .U. nuda (Jens.) Rostrقارچ عامل بیماري سیاهک حقیقی جو 

) کالمیدوسپور(اي  میکرون به رنگ قهوه 5-10خاردار به قطر ، هیف ضخیم شده و به تلیوسپورهاي کروي، در طول رشد
دهند که از یک تا چهار سلول  زنند و تشکیل یک بازیدیوم می تلیوسپورها به آسانی جوانه می. )18شکل (گردد  تبدیل می

سلول هاي آن جوانه زده و تولید هیف هاي کوتاه تک هسته اي  کند بلکه تولید بازیدیوسپور نمیبازیدیوم . تشکیل شده است
هیف هاي سازگار دو به دو با هم جفت شده و ریسه دیکاریوت بیماریزا را تولید . کنند می ایجاد لفااز دو تیپ جنسی مخ

  .)19شکل ( نمایند می

شود که فقط بوسیله غشاء نازك خارجی بافت میزبان  تلیوسپورهایی میریسه در دانه هاي آلوده به سرعت تبدیل به 
  .شود پاره میبراحتی این غشاء پس از رسیدن تلیوسپورها . اند پوشانده شده
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    عامل سیاهک آشکار حقیقی جو Ustilago nudaتلیوسپور  – 18شکل 

)Mathre, 1997(  
  

  
    عامل سیاهک آشکار حقیقی جو Ustilago nudaجوانه زنی تلیوسپور  – 19شکل 

)Mathre, 1997(  
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   عالئم بیماري
هاي جو  بارزترین عالئم سیاهک. کند روند هیچ نوع عالئمی ایجاد نمینسیاهک آشکار معموالً تا گیاهان به خوشه 

. )21، 20شکل (باشد  میاي یا سیاه  اي از تلیوسپورهاي قهوه حاوي توده، هاي سیاهک زده است که به جاي دانه خوشه
تمام قسمتهاي خوشه و  شوند ظاهر میسالم هاي  خوشهطور کلی زودتر از  سیاهک آشکار حقیقی جو به بههاي آلوده  خوشه

این توده سیاه رنگ همان تلیوسپورهاي قارچ . گردند بجز محور آن تبدیل به توده اسپور خشک به رنگ زیتونی تا سیاه می
این توده . )15( شوند شکل با دیواره ضخیم هستند و در زیر میکروسکوپ به رنگ قهوه اي تیره دیده میکروي ، عامل بیماري

و اسپورهاي پودري توسط باد در مزرعه  پس از مدتی پاره شدهدر ابتدا بوسیله یک غشاء نازك خاکستري پوشیده شده که 
  . ندما هاي آلوده فقط محور اصلی باقی می شوند و از خوشه می رمنتش

  

  
  )راست(هاي آلوده  و خوشه) چپ(مزرعه آلوده به سیاهک آشکار جو  –20شکل 

  )عکس از مزرعه آزمایشی کرج( 
  
  

   
  



هاي آلوده جو  توده هاي اسپور سیاهک آشکار در خوشه
(http://cropgenebank  

. گذراند می بذر جنینغیر فعال در  میسلیومبه صورت 
 داخلو به طریق  شروع کردهقارچ فعالیت خود را 

، به موازات رشد گیاه سپس. برسدکند تا به نقطه رویشی انتهایی گیاه 
دهد و حتی قبل از آنکه خوشه  وقتی که گیاه تشکیل خوشه می

در . کند بیشتر بافت هاي خوشه به جز محور آن را نابود می
ریسه . باشند و این احتماالً در اثر عمل تحریک آمیز قارچ است

شود که فقط بوسیله غشاء نازك خارجی بافت میزبان پوشانده 
به گیاهان سالم مجاور یا باد  شود و اسپورها آزاد شده و با جریان هوا

خاردار ، تلیوسپورهاي قارچ کروي. گیرد هاي گیاهان سالم انجام می
اي بوجود  ک هستهتهاي  بازیدیوم و ریسه، زنی

هاي دو  ریسه، اي سازگار با هم هاي تک هسته
یا از طریق از طریق کالله  هاي بیماریزا ریسه 

دیواره هاي تخمدان جوان به داخل گل رخنه کرده در پریکارپ و در بافت هاي لپه و غیره و قبل از آنکه دانه برسد در بافت 
باقی  تا زمانی که دانه آلوده جوانه بزند ریسه قارچ سپس غیر فعال شده و به حالت دورمانت

٧٤ 

توده هاي اسپور سیاهک آشکار در خوشه -21شکل 
http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org)

  چرخه بیماري 
U. nuda  به صورت فقط  تا فصل زراعی بعد رااز یک فصل زراعی

قارچ فعالیت خود را  میسلیوم. نندک شروع به جوانه زدن می، دانه هاي آلوده پس از کاشت
کند تا به نقطه رویشی انتهایی گیاه  سلولی در بافت هاي جنین و گیاهچه جوان رشد می

وقتی که گیاه تشکیل خوشه می. یردگ درست به دنبال جوانه انتهایی انجام می، 
بیشتر بافت هاي خوشه به جز محور آن را نابود می، ریسه به سنبله جوان حمله کرده با رشد داخل سلولی
باشند و این احتماالً در اثر عمل تحریک آمیز قارچ است بیشتر گیاهان آلوده کمی بلندتر از گیاهان سالم می
شود که فقط بوسیله غشاء نازك خارجی بافت میزبان پوشانده  در دانه هاي آلوده به سرعت تبدیل به تلیوسپورهایی می

شود و اسپورها آزاد شده و با جریان هوا ا پاره میاین غشاء پس از رسیدن تلیوسپوره
هاي گیاهان سالم انجام می آزاد شدن اسپورها همزمان با باز شدن گل. 

زنی جوانهتلیوسپورها پس از . باشند می µm9- 5 اي و به قطر 
هاي تک هسته پس از امتزاج ریسه، گردد د ولی بازدیوسپور روي آنها تشکیل نمی

 .)Punithalingam and Waterston, 1970(د نآی اي بیماریزا بوجود می
دیواره هاي تخمدان جوان به داخل گل رخنه کرده در پریکارپ و در بافت هاي لپه و غیره و قبل از آنکه دانه برسد در بافت 

ریسه قارچ سپس غیر فعال شده و به حالت دورمانت. دنشو هاي جنینی جایگزین می
22(.  

 

 

  
 

چرخه بیماري  
 nudaقارچ

دانه هاي آلوده پس از کاشت
سلولی در بافت هاي جنین و گیاهچه جوان رشد می

، نیز رشد قارچ
ریسه به سنبله جوان حمله کرده با رشد داخل سلولی، ظاهر شود

بیشتر گیاهان آلوده کمی بلندتر از گیاهان سالم می موقع این
در دانه هاي آلوده به سرعت تبدیل به تلیوسپورهایی می

این غشاء پس از رسیدن تلیوسپوره. اند شده
. شوند منتقل می

اي و به قطر  به رنگ قهوه
د ولی بازدیوسپور روي آنها تشکیل نمینآور می

اي بیماریزا بوجود می هسته
دیواره هاي تخمدان جوان به داخل گل رخنه کرده در پریکارپ و در بافت هاي لپه و غیره و قبل از آنکه دانه برسد در بافت 

هاي جنینی جایگزین می
22شکل ( ماند می
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باد و بارندگی مالیم و دماي ، افتد و براي پخش شدن اسپورهاي سیاهک آشکار گی فقط در طی زمان گلدهی اتفاق میآلود
باشد بلکه گیاه را براي  این شرایط آب و هوایی نه تنها مطلوب جوانه زنی تلیوسپور می. باشد مطلوب می) cْْ22-16 (خنک 

. گردد با بافتهاي گلدهی می، فراهم شدن زمان کافی براي تماس تلیوسپورهاکه باعث ، کند مدت طوالنی به گلدهی تحریک می
باشند موجب کاهش آلودگی  هاي آلوده بیرون می ها که در آن موقع خوشه بارندگی شدید در مراحل اولیه ظهور خوشه

  .گردد  می
تلیوسپورها در درجه اول . اشدب روز پس از گرده افشانی حساس می 8تا  4بافت تخمدان از زمان گلدهی به مدت حدود 

شود  اما هرچه فاصله از منبع آلودگی بیشتر می، هرچند انتشار به مسافتهاي دور نیز امکان پذیر است. گردند با باد منتشر می
( متري از منبع آلودگی  10بیشترین آلودگی در فاصله . کند هاي در حال گلدهی کاهش پیدا می درصد آلودگی خوشه

  . افتد اتفاق می) ده در حال انتشار تلیوسپورهاي آلو خوشه
  

  
  

   )http://www.agritech.tnau.ac.in(جو و گندم حقیقی ي بیماري سیاهک آشکار  چرخه - 22شکل 
  

  )Ustilago nuda(جو  حقیقی مدیریت سیاهک آشکار
 ب بذر از مزرعۀ سالم و عاري از آلودگی به سیاهک آشکار جوانتخا •

 مقاوماستفاده از ارقام  •

 :ضدعفونی بذر با استفاده از قارچ کش هاي سیستمیک نظیر •
 
  هزار در 2 نسبت به وتابل پودر%  75 تیرام کاربوکسین -
  بذر کیلو هر براي لیتر میلی 2/0 نسبت به اس -اف% 20 رئال -

 هزار در 5/1 نسبت به تابل و پودر%  5/7 بایتان -

 هزار در 2 نسبت به اس - اف  %36 استار دیویدند -

http://www.agritech.tnau.ac.in
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 بذر ضدعفونی براي نباتات حفظ سازمان سموم فهرست طبق( هزار در 2 نسبت به وتابل پودر% 60 کاربندازیم -
  )دارد کاربرد جو سیاهک براي مادري

ــارچ  ــق دز توصــیه شــده از ق ــذر الزم و     مصــرف دقی ــدعفونی ب ــات ض ــت در انجــام صــحیح عملی کشــهاي انتخــابی و دق
  .ضروریست

 
 

  (Semiloose Smut)  جوسیاهک نیمه آشکار 
از پراکنش ، باشد به جهت اینکه تشخیص سیاهک نیمه آشکار جو از سیاهک آشکار حقیقی جو در مزرعه مشکل می

آذربایجان و از استان کردستان منطقه کامیاران جمع ، اطالعی دقیقی در دست نیست و تا کنون از مازندران، واقعی این گونه
  . آوري و گزارش شده است

  
   بیماريعامل 
  بیماري سیاهک نیمه آشکار جو توسط قارچ   

(syn. U. avenae (Pers.) Rostr.)  nigra Tapke Ustilago  
 

، آنها جوانه زده.  باشند میکرون و داراي خارهاي ریز می 5- 7×  6-9قطر تلیوسپورهاي آن تقریبا کروي . شود ایجاد می
بازیدیوسپورها به طریق . گردند تشکیل می) اسپوریدیها(آن بازیدیوسپورها  کنند که بر روي می) پرومیسلیوم(تولید بازیدیوم 

هاي  هیفهاي اولیه تولید و سپس با امتزاج  زنند میسلیوم وقتی بازیدیوسپورها جوانه می. کنند جوانه زنی تکثیر پیدا می
نژاد فیزیولوژیک از این  9حداقل . آید به وجود می ک ثانویه بیماریزاهاپلوئیدي که از نظر جنسی سازگارند ریسه دیکاریوتی

  .قارچ شناسایی شده است
  

  عالئم بیماري
باشد و تشخیص آن دو در مزرعه امکان پذیر نیست  عالئم این بیماري مشابه عالئم سیاهک آشکار حقیقی جو می

اي  به رنگ قهوه U. nudaاي شکالتی تیره و در  به رنگ قهوه U. nigraتوده اسپور در سیاهک نیمه آشکار جو . )23شکل (
 U. nigraتفاوت دیگر تفاوت بیولوژیکی آنهاست که  .باشد اما کارایی مناسب براي تشخیص آنها در مزرعه ندارند زیتونی می

دقیقترین راه تشخیص این  .شود زنی بذر وارد گیاه می باشد بلکه پس از جوانه ي گلدهی نمی قادر به آلوده کردن جو در مرحله
هیف هاي کوتاه تک هسته اي از دو تیپ  U. nudaاز جوانه زنی تلیوسپور . ستا جوانه زنی تلیوسپورهاي آنها، از همدو گونه 

 هیف هاي سازگار دو به دو با هم جفت شده و تولید ریسه دیکاریوت بیماریزا را می نمایند، شود تولید میجنسی مختلف 
   .)24شکل (شود  بازیدیوسپور تولید می، مشابه سیاهک سخت U. nigraاز جوانه زنی تلیوسپور  در صورتی که، )19شکل (
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  )Ustilago nigra )Mathre, 1982آشکار جو  هاي آلوده به سیاهک نیمه خوشه  –23شکل 

  
   چرخه بیماري

قارچ ، همزمان با رشد گیاه. کند بصورت تلیوسپور در سطح بذر یا در خاك مزرعه بقاي خود را حفظ می U.nigraقارچ 
به موازات طویل . گردد نیز فعالیت خود را شروع کرده و میسلیوم آلوده کننده به بافت گیاهچه نفوذ و در نقطه رشد مستقر می

رسد قارچ  وقتی گیاه به مرحله خوشه دهی می. رساند قارچ نیز خود را به باالي گیاه درست پشت نقطه رشد می، شدن گیاه
  .کند می باشند تبدیل به توده سیاه رنگ که همان تلیوسپورهاي قارچ میداخل بافتهاي گل شده وآنها را 

شرایط مطلوب آلودگی خاك . شوند هاي سالم ظاهر می هاي سیاهک زده از نظر زمانی تقریبا همزمان با خوشه این خوشه 
ها  تلیوسپور. کنند پیدا مییا طی عملیات برداشت انتشار ، تلیوسپورها توسط باد. باشد و نسبتا خشک می cْْ21 -15 با دماي

  .توانند براي چندین سال بقاي خود را حفظ کنند می

  )Ustilago nigra(مدیریت سیاهک نیمه آشکار جو 
همانطور که قبال در قسمت عالئم بیماري ذکر شد تفکیک سیاهک آشکار حقیقی و سیاهک نیمـه آشـکار جـو در مزرعـه     

کشهاي مورد استفاده براي ضدعفونی بذر  لذا قارچ. آلوده هر دو نوع آلودگی وجود داردباشد و عمدتا در مزارع  امکانپذیر نمی
  .کند را نیز کنترل می) سیاهک نیمه آشکار(جهت کنترل سیاهک آشکار حقیقی جو این نوع سیاهک 

 
  

  )Covered Smut( سیاهک سخت جو
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باشد که در صورت عدم یکی از عوامل محدود کننده تولید جو می smut (Covered ( سیاهک سخت یا پوشیده جو
 توسط اسفندیاري گزارش شده است 1948این بیماري در ایران از سال . کندضدعفونی بذر خسارت قابل توجهی وارد می

همیت اقتصادي ا. میزان آلودگی متفاوت گسترش دارد باشود در اکثر مناطقی که جو کشت می حاضر حال در. )1388، ارشاد(
 ارزش روي مخربی اثرات بلکه شود یمحدود نم، آن صنعتی و ايعلوفه، غذایی هاي جنبه به فقطوخسارت این بیماري 

از ارزش غذایی آن کاسته شده و از سوي  ،آن نیز دارد بطوریکه عالوه بر کاهش محصول در واحد سطح اي علوفه و غذایی
 & Fischer) شود می حیوانات و انسان براي غذایی يو مسمومیت ها دیگر باعث تاثیرات سوئ و ایجاد عارضه

Holton,1957).  
  

  عامل بیماري سیاهک سخت جو 
 5-8اي به قطر  عامل سیاهک سخت جو داراي تلیوسپورهاي کروي تا نیمکره.Ustilago hordei (Pers.) Lagerh قارچ 
سلولی  4تلیوسپورها جوانه زده تولید بازیدیوم . باشد صاف می و، اي مایل به زیتونی اي تا قهوه به رنگ قهوه، میکرومتر

اسپوریدیها بطریقه جوانه زنی . )24شکل (باشد می) اسپوریدیها(بازیدیوسپور بیضی شکل  4کنند که حامل  می) پرومیسلیوم(
در  )قطبی روش جفتگیري دو(زمانی که اسپوریدیهاي دو جنس مخالف . کنند در محیط کشت مصنوعی تکثیر پیدا می

و از ، کنند که موجب تولید کانال پیوستگی شده تلیوسپورها جوانه زده و هورمونهایی آزاد می، گیرند مجاورت هم قرار می
این . (Fischer &Holton,1957)گردد  شوند وسپس میسلیوم دیکاریوتیک از آنها تشکیل می طریق این کانال باهم ترکیب می

  .)1388، ارشاد(توسط اسفندیاري گزارش شده است  1948بیماري در ایران از سال 

  
   Ustilago hordei  جوانه زنی تلیوسپور سیاهک سخت جو –24شکل 

)Mathre , 1997(  
  

  عالئم بیماري سیاهک سخت جو
از سیاهک آشکار قابل ، با وجود غشاء با دوام تري روي توده هاي اسپور  U. hordeiسیاهک سخت جو با عامل 

شوند و در اکثر موارد در داخل  هاي سالم ظاهر می هاي آلوده دیرتر از خوشه خوشه، در این نوع سیاهک. دباش تفکیک می
. گردد در آلودگیهاي شدید کوتاهی قد بوته مشاهده می. )25شکل ( شوند غالف برگ پرچم بدام افتاده و کامل خارج نمی

شکل (کند  پیدا می در بافت گره توسعه یاو ، لیطو يها رگه شکلبه ، گاهی اوقات عالئم سیاهک سخت جو تا پهنک برگ
هاي آلوده به  خوشه، برخالف سیاهک آشکار جو. تواند باشد دامنه آلودگی خوشه از چند دانه در پایه تا کل خوشه می  )26
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بذرهایی که از ها و روي  روي دانه، تلیوسپورتوده ، عالوه بر این. دشون سیاهک سخت جو بیشتر در مرحله بلوغ نمایان می
  . )27شکل (گردد  مشاهده می، تهیه شده باشد، خرمن محصول مزارع آلوده

  
  )81، منطقه اشتهارد(عالئم سیاهک سخت جو در خوشه و خروج ناقص خوشه از غالف -25شکل 

  

  
  .)چپ(در گره و خوشه ، )راست(عالئم سیاهک سخت جو در برگ   –26شکل 

)Mathre , 1997(  
   



  
  )راست(بذرهاي سالم ، )

(http://cropgenebank  

در بعضی  .کند بصورت تلیوسپور در سطح بذر یا در خاك مزرعه بقاي خود را حفظ می
هاي سطحی بذر درست زیر پوسته رشد  کند که فقط در الیه
وقتی دانه . ماند به همین شکل باقی می، در آمده و تا زمانی که بذر جوانه بزند

جوانه زنی و خارج شدن از  آلودگی گیاهچه در فاصله زمانی
تلیوسپورهاي موجود در خاك یا میسلیوم ، تواند از تلیوسپورهاي سطح بذر

قارچ نیز فعالیت خود را شروع کرده و میسلیوم آلوده کننده به 
قارچ نیز رشد کرده و خود را به باالي ، به موازات طویل شدن گیاه

رسد قارچ با رشد سریع داخل بافتهاي گل شده 
تلیوسپورها طی عملیات برداشت انتشار پیدا  .باشند
  .)28شکل 

توسعه . رطوبت و اسیدیته خاك مؤثر است، عوامل متعددي بر میزان آلودگی و توسعه بیماري از جمله درجه حرارت
عمدتاً میزان آلودگی و گسترش بیماري در  .گیرد

(Agarwal  . میزان عمق کاشت بذور در سطح

٨٠ 

)چپ(بذرهاي آلوده به سیاهک سخت جو  -17شکل 
(http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org)

  چرخه بیماري سیاهک سخت جو
بصورت تلیوسپور در سطح بذر یا در خاك مزرعه بقاي خود را حفظ می U.hordeiقارچ 

کند که فقط در الیه میسلیوم میمواردتلیوسپور زیر پوسته بالفاصله جوانه زده تولید 
در آمده و تا زمانی که بذر جوانه بزند) درمنت(کند و در آنجا به شکل غیر فعال 

آلودگی گیاهچه در فاصله زمانی. کند شود قارچ عامل بیماري فعال شده و رشد می
تواند از تلیوسپورهاي سطح بذر میسلیوم آلوده کننده می. افتد اتفاق می

قارچ نیز فعالیت خود را شروع کرده و میسلیوم آلوده کننده به ، همزمان با رشد گیاه. درمنت موجود در پوسته بذر ناشی شود
به موازات طویل شدن گیاه. گردد چه نفوذ کرده و در نقطه رشد مستقر می

رسد قارچ با رشد سریع داخل بافتهاي گل شده  وقتی گیاه به مرحله خوشه دهی می. رساند گیاه درست پشت نقطه رشد می
باشند لیوسپورهاي قارچ میکند که همان ت وآنها را تبدیل به توده سیاه رنگ می

شکل (توانند براي چندین سال بقاي خود را حفظ کنند  ها می تلیوسپور

عوامل متعددي بر میزان آلودگی و توسعه بیماري از جمله درجه حرارت
گیرد گراد صورت می درجه سانتی 12 - 25بیماریزایی در دامنه حرارتی 

(Agarwal & Sinclari,1987خاکهاي قلیایی به مراتب بیشتر از خاکهاي اسیدي است

 

 

  
چرخه بیماري سیاهک سخت جو

قارچ 
مواردتلیوسپور زیر پوسته بالفاصله جوانه زده تولید 

کند و در آنجا به شکل غیر فعال  می
شود قارچ عامل بیماري فعال شده و رشد می کشت می

اتفاق می، خاك
درمنت موجود در پوسته بذر ناشی شود

چه نفوذ کرده و در نقطه رشد مستقر میبافت گیاه
گیاه درست پشت نقطه رشد می

وآنها را تبدیل به توده سیاه رنگ می
تلیوسپور. کنند می

عوامل متعددي بر میزان آلودگی و توسعه بیماري از جمله درجه حرارت
بیماریزایی در دامنه حرارتی بیماري و 

خاکهاي قلیایی به مراتب بیشتر از خاکهاي اسیدي است
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هاي جوان در معرض عامل بیماري قرار  نیکه کلئوپتیل گیاهچهمدت زما. آلودگی و توسعه بیماري فوق العاده تاثیر دارد
تري در  بنابراین هرچند بذور در عمق بیشتري کشت شوند زمان طوالنی، گیرند در میزان آلودگی بسیار موثر می باشد می

  .Mehrotra, 1983)گیرند و احتمال بروز آلودگی و توسعه بیماري بیشتر خواهد بود معرض اینوکلوم قرار می
 & Fischer)هاي جو و سایر گیاهان خانواده غالت از دنیا و ایران گزارش شده است بیماري مزبور روي انواع گونه

Holton, 1957).  
عامل بیماري سیاهک سخت جو از نظر ترکیب توارثی و بیماریزایی یک واحد ژنتیکی ثابت و واحدي نیست بلکه  

 ,Thomas)باشد که ترکیب توارثی آن همواره دستخوش تغییرات است ون میاجتماعی مرکب از ژنوتیپ هاي متعدد و گوناگ

Kim & Hwes, 1987).  
  
  

  

  
  

  )www3.botany.ubc.ca(چرخه بیماري سیاهک سخت جو   –28شکل 
  
  

  مدیریت بیماري سیاهک سخت جو
  استفاده از ارقام مقاوم •
  کشت بذور عاري از آلودگی •
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 تماسی یا سیستمیک کشهاي ضدعفونی بذر با استفاده از قارچ •

  درهزار5/2در صد پودر وتابل به نسبت  75کاربوکسین تیرام 
  

شناسایی و ارقام مقاومی نیز در مقابل آنها در سطح دنیا معرفی شده  U. hordeiنژادهاي مختلفی از قارچ عامل این بیماري 
در اکثر مناطق این روش متداول ، ها اما بدلیل سهولت کار و موفقیت زیاد در خصوص ضدعفونی بذر با قارچکش ،است
  .(Mathre, 1982)باشد می
  

 )Dwarf Bunt(سیاهک پنهان پا کوتاه 

این بیماري در مناطقی . سیاهک پنهان پاکوتاه یک بیماري جدي بخصوص در گندم زمستانه در ارتفاعات نسبتا باال است  
در . د و پوشش برف نیز وجود داشته باشد شایع استباشن، براي چندین ماه از سال، داراي دماي دقیق باالي انجماد، که

این بیماري در ایران از قم و تهران گزارش . افتد متر اتفاق می 1100آسیاي غربی و آفریقاي شمالی فقط در ارتفاعات باالي 
 .شود جاد میای) تلیوسپور در دانه 20000بیش از (خوشه سیاهک زده تنها از آلودگی شدید دانه . )1388، ارشاد(شده است 

تواند بقاي خود را براي سالها در خاك حفظ کند کنترل آن مشکل  این قارچ بدلیل وجود اسپورهاي استراحتی مقاوم که می
. تواند خسارت قابل توجهی وارد کند اگر ارقام حساس به این بیماري کشت شوند و ضدعفونی بذر اعمال نشود می. است
  .شوند به این بیماري مبتال می) گرسها(جو و تعداد زیادي از علفها ، )کمتر(تریتیکاله ، چاودار، گندم

  
  عامل بیماري 

تواند  کند می هایی که جو را آلوده می ایزوله .باشد عامل بیماري سیاهک پنهان پاکوتاه می Tilletia controversa Kühn قارچ
، اي روشن تا تیره به رنگ قهوه، )µm 5/22-0/18(قطر تلیوسپورهاي هاي قارچ معموال به . گندم را نیز آلوده کنند و برعکس

وقتی   .)30، 29شکل (باشند  می) µm 0/3-0/1(و محصور در یک غالف ژالتینی شفاف به ضخامت ، ي مشبک داراي دیواره
لیه تولید در نوك میسلیوم او) بازیدیوسپور(نخی شکل ، اي اسپوریدیهاي تک هسته  30تا  14تقریبا ، زند تلیوسپور جوانه می

باهم امتزاج پیدا کرده و تولید هیفهاي دیکاریوتیک بیماریزا یا اسپوریدیهاي ثانویه ، اسپوریدیهاي اولیه سازگار. شود می
گراد جوانه  درجه سانتی 15تلیوسپورهاي این قارچ در دماي باالي . کنند نمایند که جوانه زده و تولید هیفهاي بیماریزا می می
  .زند نمی

  
   Tilletia controversaتلیوسپور  –29شکل 



  
با میکروسکوپ ) راست( T. laevisدر مقایسه با اسپور 

(http://cropgenebank  
 

هاي سیاهک زده شبیه  دانه. یابد پنجه زنی افزایش می
که شبیه دانه اما به ، "توپ بانت "ساختار قارچی است به نام 

هاي  اگر دانه. باشند هاي آلوده به سیاهک پا کوتاه گردتر از سیاهک معمولی می
اغلب تا حدي ، "توپ بانت "هاي سیاهک زده 

زمان ، در صورت باال بودن آلودگی. مانند یریشکها ناقص م
  .)31شکل 

  
  )Mathre, 1997(. )چپ(سیاهک آشکار 
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)Mathre, 1997(  
  

در مقایسه با اسپور ،)سمت چپ( T. controversaتصویر اسپور سیاهک 
(http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org)فلورسانس 

  
پنجه زنی افزایش می. شود در گیاهان آلوده کوتاهی قد به درجات مختلف ایجاد می

ساختار قارچی است به نام ، عالئم اصلی. باشد هاي سیاهک زده با سیاهک معمولی می
هاي آلوده به سیاهک پا کوتاه گردتر از سیاهک معمولی می دانه. باشد طور کامل با تلیوسپور سیاه پر می

هاي سیاهک زده  دانه. دهند آلوده به سیاهک پا کوتاه خرد شوند بوي نامطبوع یا بوي ماهی می
ریشکها ناقص م. گردند می) glumes(ها بزرگ هستند که موجب باز شدن پوشینه

شکل (شود  توپ بانت ها خرد شده و ابر سیاهرنگی از اسپورها ایجاد می

سیاهک آشکار ، )وسط(سیاهک سخت ، )راست(سیاهک پا کوتاه  –31

  

 

 

تصویر اسپور سیاهک  -30شکل 

  عالئم بیماري 
در گیاهان آلوده کوتاهی قد به درجات مختلف ایجاد می   
هاي سیاهک زده با سیاهک معمولی می دانه

طور کامل با تلیوسپور سیاه پر می
آلوده به سیاهک پا کوتاه خرد شوند بوي نامطبوع یا بوي ماهی می

بزرگ هستند که موجب باز شدن پوشینه
توپ بانت ها خرد شده و ابر سیاهرنگی از اسپورها ایجاد می، برداشت

31شکل 
  

  چرخه بیماري
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تلیوسپورهاي این . کنند اغلب آلودگیها از خاك بروز می. باشد می) آلودگی سطحی(قارچ عامل بیماري خاکزاد و بذرزاد    
اسپور سیاهک پا کوتاه براي جوانه . سال بقاي خود را حفظ کند 10تا بیش از ، تواند براي سالها قارچ در خاك یا سطح بذر می

این شرایط در طول ماه . در طی یک دوره چند هفته اي دارد) درجه سانتیگراد 3- 8نه بهی( زنی نیاز به درجه حرارت پایین 
تواند توسط آلودگی  این بیماري می. رخ می دهد، هاي زمستان به طور معمول تحت پوشش برف بر روي زمین هاي یخ نزده

در حین برداشت و ماشین و آلودگی مزارع مجاور توسط اسپورهاي پخش شده ، آلودگی خاك طی برداشت، سطحی بذر
موجب آلودگی گیاه در طول فصل زمستان ، در خاکهاي آلوده، کشت زمستانه غالت در پاییز. آالت کشاورزي انتشار یابد

قارچ ، در بهار همزمان با رشد گیاه. کند اسپور قارچ جوانه زده و گیاه را آلوده می، در شرایط مساعد جوانه زنی بذر. گردد می
درمدت تشکیل خوشه قارچ در آنها مستقر شده و توپ بانت بجاي دانه تشکیل . کند سیستمیک در گیاه رشد مینیز بطور 

  .)32شکل (گردد می
  

  
  

  )https://cereals.ahdb.org.uk(چرخه بیماري سیاهک پنهان پا کوتاه   –32شکل 
  

  مدیریت سیاهک پنهان پا کوتاه
  ) باشند اکثر ارقام جو نسبت به این بیماري مقاوم می(استفاده از ارقام مقاوم  -1
الزم به ذکر است در . تواند موثر باشد می Difenoconazoleکشهاي سیتمیک مانند  درصورت نیاز ضدعفونی بذر با قارچ -2

کشهاي  بذر با قارچ مورد جو به لحاظ عدم گسترش بیماري آزمایشی صورت نگرفته اما در مورد گندم ضدعفونی
مورد  بذر تن یک براي لیتر 1 نسبت به اس اف %3 دیفنوکونازول یا و هزار در 2 نسبت به اس دي% 3 دیفنوکونازول

  .گیرد استفاده قرار می
  
 

 

https://cereals.ahdb.org.uk
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 )Barley leaf stripe( بیماري لکه نواري جو

  
  اهمیت بیماري

. کـه در اکثـر کشـورهاي جهـان وجـود دارد     ، مـی باشـد  بیماري لکه قهوه اي نواري جو یکی از مهمترین بیماریهاي جو 
ایـن بیمـاري در ایـران از سـال      Pant and Bisht, 1984).(درصد نیز گزارش شـده اسـت    72تا خسارت ناشی از این بیماري 

، مشـهد ، زنجـان ، کـرج ، این بیماري در اکثر مناطق جو خیز کشور از جملـه گرگـان  . )1388، ارشاد(گزارش شده است  1966
کهگیلویـه و بویراحمـد و بخصـوص ورامـین     ، کردستان، کرمانشاه، لرستان، شاهرود، مغان، اصفهان، آذربایجان شرقی و غربی

، اصفهان، ایالم، سمنان،کردستان، کرمانشاه، هاي تهران مزارع جو استان 83و  82 هاي سال طی، اهمیت ویژه اي پیدا کرده است
هـا بـا    طبق نتایج حاصل آلودگی در تمام استان. اري لکه نواري مورد بررسی قرار گرفتزنجان و لرستان از نظر آلودگی به بیم

درصـد   71/75 تهـران درصد مـزارع و بیشـترین آلـودگی در     81/14در سمنان  کمترین آلودگی. درجات مختلف مشاهده شد
  . )1385پورمنصوري و همکاران (مزارع بود 

   عامل بیماري
   Drechslera graminea (Rab) shoem اماین بیماري توسط قارچی به ن

(Syn:Helminthosporium gramineum(Rabh) آید که مرحلۀ جنسی آن قارچ بوجود می  
 Pyrenophora graminea ( Rabh) Ito & Kuribay باشد می.  

  
  عالیم بیماري

تازه تولید شده به ویژه در روي نوارهاي زرد رنگ در برگهاي . شود عالئم بیماري ابتدا در مرحلۀ پنجه زنی ظاهر می 
این نوارها به تدریج درطول برگ توسعه یافته و بزودي رنگ ، )33شکل (شوند  قسمت پائین پهنک برگ و غالف ظاهر می

گیرند و بافت  بهم پیوسته و تمام برگ را در بر می "لکه ها معموال. شود اي تیره می اي و سپس قهوه آنها قرمز متمایل به قهوه
قد گیاهان آلوده نسبت به "معموال. )35، 34شکل (شود  در طول نوارها خشک و حالت پارگی در برگها مشاهده می برگها

شوند و سنبله ها اغلب تشکیل  پیچ خورده و پالسیده می، در گیاهان آلوده برگ ها تیره. باشد گیاهان سالم کوتاهتر می
اي  خوشه هاي آ لوده اغلب دانه. آیند اي در می قهوه  شده و به رنگخشک ، شود؛ اگر هم تشکیل شد بصورت پیچ خورده نمی

بصورت نرمال  "در سایر خوشه ها دانه ها تقریبا. باشند اي می چروکیده و قهوه، دانه ها ریز، کنند و در صورت تولید تولید نمی
اري و شدت آنها به قدرت بیماریزایی ظهور و نوع عالئم بیم. بوجود آمده و شاید عالئم رنگ پریدگی در آنها مشاهده گردد

  .حساسیت میزبان و شرایط جوي بستگی دارد، قارچ) ویروالنس(
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  عالئم بیماري لکه نواري جو -33شکل 

  

  
  بوته آلوده به لکه نواري جو -34شکل 
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  عالئم شدید بیماري لکه نواري جو در مزرعه -35شکل 

  

  چرخه بیماري
و  ماند باقی می پوسته بذرزیر و ، در بدنه غیر فعال میسلیومبصورت  قارچ عامل آن و بوده بیماري لکه نواري جو بذرزاد

هاي در  آلودگی گیاهچه، شوند وقتی بذرهاي آلوده کشت می. رسند بذرهاي آلوده معموال بنظر سالم می .شود جنین آلوده نمی
بنا به . باشند در مرحله جوانه زنی و ظهور از خاك می بسیار متاثر از درجه حرارت و رطوبت خاك، حال تولید از این بذرها

گراد در مدت جوانه  درجه سانتی 12تا  10کند که درجه حرارت خاك بین  گزارش جانسون بیشترین آلودگی زمانی بروز می
لوك . )Johnson,1925(افتد  در مدت جوانه زنی اتفاق می، درجه خاك20زنی باشد و کمترین آلودگی در حرارت باالي 

درصد اشباع در خاك  40گراد و رطوبت کمتر از  درجه سانتی 15شرایط مطلوب براي رشد قارچ را درجه حرارت پایین تر از 
بیماري مشاهده ، درصد 90درجه و رطوبت خاك بیشتر از  20نماید در درجه حرارت باالي  کند و اضافه می گزارش می

. شوند هاي آلوده تولید می در سطح برگ مناسبتحت شرایط  کنیدیهاهاي آلوده  در بوته. )Leuke et al., 1933(شود  نمی
آلودگی بذر در تمام مراحل . گردند هاي در حال تشکیل در گیاهان سالم منتقل می کنیدیهاي تشکیل شده توسط باد به خوشه

افتد که در  بیشترین انتقال بیماري زمانی اتفاق می. تواند اتفاق بیافتد می، از قبل ظهور خوشه تا سفت شدن دانه ،تشکیل دانه
قارچ آنها را مورد ، پس از اینکه دانه هاي جو تشکیل شد. )Singh, 1990(مرحلۀ گلدهی بارندگی کافی وجود داشته باشد

آلودگی اولیه  منبع، این بذر ها. به صورت میسلیوم غیر فعال باقی می ماند و پوسته بذر، در بدنهحمله قرار داده و در قسمت 
  . )36شکل (در سالهاي بعد خواهند بود 
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   )https://cereals.ahdb.org.uk( چرخه بیماري لکه نواري –36 شکل

  
  

  مدیریت بیماري
  استفاده از بذور سالم و عاري از آلودگی با توجه به بذر زاد بودن بیماري •
 آنها به سایر بیماریهاي موجود در منطقهبا توجه به وضعیت مقاومت ، استفاده از ارقام مقاوم به آن •

 انتخاب تاریخ کشت مناسب  •

 کشت مخلوط •

  :ضدعفونی صحیح بذور مشکوك به آلودگی با استفاده ازقارچکش ها ي سیستمیک مانند •
  در هزار 1به نسبت   % WP 52.5 رورال تی اس -
  در هزار  1به نسبت LS   W/V % 5ایمازالیل  -
  در هزار 5/2به نسبت  WP % 75کاربوکسین تیرام  -

کشــهاي انتخــابی و دقــت در انجــام صــحیح عملیــات ضــدعفونی بــذر الزم و   مصــرف دقیــق دز توصــیه شــده از قــارچ
  .ضروري است

ــو مشــاهده         ــزارع ج ــان در م ــو همزم ــکار ج ــیاهک آش ــواري و س ــه ن ــاري لک ــاطق بیم ــه در برخــی من از آنجــایی ک
در  2کـش کاربوکسـین تیـرام و رورال تـی اس بـا دز       مخلـوط مسـاوي قـارچ   تـوان از   براي کنترل تـوام آنهـا مـی   ، گردند می

 .هزار جهت ضدعفونی بذر استفاده نمود

  
  

  )Barley Powdery mildew(بیماري سفیدك پودري یا سفیدك حقیقی جو 
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به سفیدك پودري جو از مهمترین بیماریهاي جو در تمام کشورهاي قارة اروپا به حساب می آید و خسارت زیادي 
در کشور انگلستان خسارت این بیماري بطور متوسط ساالنه . )Moseman, 1957; Mathre, 1982(محصول آن وارد می نماید 

درصد برآورد شده است ولی در سالهایی که شرایط جوي مساعدتري وجود داشته باشد آلودگی و خسارت آن نیز  10حدود 
 11 ، درصد وزن محصول 26قبل از خوشه رفتن گیاه موجب کاهش آلودگی شدید . )Mathre, 1982(شدیدتر می شود 

با و در ایران وجود داشته  1947از سال  این بیماري. )Mathre 1982(درصد پروتئین دانه می شود  9درصد وزن هزاردانه و 
  . )Babadoost, 1990; Bamdadian, 1992(کشت ارقام حساس توسعه و گسترش زیادي پیدا کرده است 

انتقال ، قدرت تولید بار غیر جنسی زیاد، جو بدلیل قدرت تطابق زیاد عامل آن با شرایط اقلیمی متفاوت پودري سفیدك
و در نتیجه بروز ) Moseman, 1957(سال  13قدرت زنده ماندن کلستوتسیوم در خاك تا حدود ، سریع و آسان آنها توسط باد

در بروز  .(Mathre, 1982; Jones, 1983)گرددمی رهاي جهان محسوب از مهمترین بیماریهاي جو در اکثر کشویکی ، اپیدمی
میزبان حساس و شرایط جوي مساعد نقش اساسی ، فاکتور اصلی وجود نژادهاي ویروالنت 3اپیدمی این بیماري 

مناطق با  در. گردد هاي جو در کشور محسوب می ترین بیماري مهم از این بیماري حاضر حال در.)Spencer, 1978(دارند
  . تواند جو را آلوده کند دارد و در تمام مراحل رشدي می بیشتري گسترش باال رطوبت

  
  عامل بیماري

  عامل بیماري سفیدك پودري جو قارچی بنام 
Erysiphe graminis DC. f. sp. hordei Em. Marchal (syn. Blumeria graminis (DC) E, O. Speer f. sp. hordei Em. 

Marchal)  
محدود می شود و سایر غالت دانه  Hordeumاین قارچ به ارقام زراعی و وحشی جنس . از گروه آسکومیست ها است

استان کشور  8در  78تا  74در بررسی هاي بعمل آمده طی سالهاي . کند چاودار یا یوالف را آلوده نمی،  ریز مثل گندم
نژاد  47رقم متمایز کننده  12با استفاده از ) کردستان، خراسان، اردبیل، آذربایجان غربی، زنجان، اصفهان، گلستان، تهران(

 Mlvو  Mlhهاي غالب  ویروالنس. نژاد غالب در مناطق مورد بررسی بود 3072از این بیماري شناسایی شد که نژاد 
  .بودند

  
  عالئم بیماري

بیمـاري  . تواند مـورد حملـه قـرار دهـد     ي میرشد قارچ عامل بیماري تمام قسمتهاي هوایی گیاه میزبان را در هر مرحله 
لکه هاي سفیدي اسـت کـه بـه    ، نخستین عالمت آلودگی. معموالً روي سطح فوقانی برگهاي پائینی گیاه گسترش بیشتري دارد

کنیدیومهاي قارچ اوایل فصل روي میسلیوم تشکیل می شوند و به بـرگ  . )38، 37شکل (آید  بوجود می، وسیله میسلیوم قارچ
در . شـود  سبز کـم رنـگ تـا زرد مـی    ، بافت برگ در سطح دیگر قسمت آلوده. )39شکل (ي گردآلود یا پودري می دهند ظاهر
ضمن بالغ شـدن بوتـه هـا    . اطراف توده میسلیوم حلقه اي زرد تا قهوه اي از بافت مرده ظاهر شود، روي برگهاي پیرتر، مزرعه

اي تیره تا سیاه بنام کلیستوتسیوم بوجـود   اندامهاي کروي شکل به رنگ قهوه، روي برگهاي پیرتر در میان توده میسلیوم پنبه اي
از جمله خوشـه گسـترش   ، اگر شرایط آب و هوایی مساعد باشد سفیدك پودري روي اندامهاي باالتر گیاه. )40شکل (آیند  می

  . )Mathre,1997(می یابد حتی ریشکها نیز می توانند آلوده شوند 
  



 

٩٠ 
 

  عالئم سفیدك پودري روي سطح برگ جو -38شکل       آلوده به سفیدك پودري بوته جو -37شکل 

  و کنیدیوفرهاي قارچ  کنیدي – 39شکل 
Blumeria graminis  

  
  هاي قارچ کلیستوتسیوم – 40شکل 

Blumeria graminis  
  

  چرخه بیماري
بر ، زمستانهاي مالیم بصورت میسلیوم و کنیديدر مناطق با  Blumeria graminis f. sp. hordei قارچ عامل بیماري 

روي میزبان خود و در مناطق با آب و هواي سرد و نیمه خشک بوسیله اندامهاي مقاوم بنام کلیستوتسیوم بر روي کاه کلش 
) اینوکلوم (اولیه مایه آلوده کننده ، شوند  آسکوسپورها و کنیدیهایی که بوسیله باد پراکنده می. کند زمستانگذرانی می، باقیمانده
هاي  لوله، زنی پس از جوانه. شوند  بهار به کرات تشکیل می آسکوسپورها در اواسط فصل گرما تولید شده و کنیدیها در. هستند

هاي  در داخل سلولها مکینه را تشکیل داده و کلنی .کنند مینفوذ  میزبانتندشی هر دو نوع اسپور به طور مستقیم به گیاه 
هاي ثانوي  شوند و آلودگی  هاي تولید شده به وسیله باد منتشر می کنیدي. آورند  را در سطح میزبان به وجود میسطحی اسپورزا 

ها در دامنه دمایی  کنیدي .شوند  ها تشکیل می کلیستوتسیومو کاهش   تولید کنیدیومی، ها با افزایش سن کلنی. کنند را ایجاد می
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درصد  100جوانه زنی در رطوبت  .بزنندجوانه  توانند می، د و بدون نیاز به آب آزاددرجه سانتیگرا 30تا  1یعنی از ، وسیع
ایجاد آلودگی و اسپورزایی ثانوي در ، زدن جوانه، در شرایط مناسب مزرعه .افتد درصد نیز اتفاق می 85باشد اما در  اپتیمم می

 باشد  درجه سانتیگراد می 15 - 22قارچ و توسعه بیماري بــهترین دما براي رشد . )41شکل ( شود  روز کامل می 10تا  7مدت 
اکثر مراحل آلودگی بجز نفوذ در میزبان در تاریکی اتفاق . شود درجه سانتیگراد به طور قابل توجهی کند می 25و باالي 

رطوبت باال ، ژنمصرف باالي نیترو، تراکم باالي ارقام حساس. باالترین حساسیت را دارد، جو در وضعیت رشد سریع. افتد می
  باشد و دماي پایین براي توسعه بیماري مناسب می

  

  
  

  )cereals.ahdb.org.uk(ي بیماري سفیدك پودري جو  چرخه -41شکل 
  

  مدیریت بیماري سفیدك پودري جو

خسارت بیماري حذف میزبان حساس و جایگزینی آن با ارقام ترین قدم در جلوگیري از بروز اپیدمی و یا کاهش  عملی
  .مقاوم است

 استفاده از ارقام مقاوم و ممانعت از کشت واریته هاي حساس  •

 رعایت تراکم کشت مناسب •

 مصرف میزان مناسب کود   •

 مبارزه با علفهاي هرز و جو هاي خودرو •

 ضدعفونی بذر •



 

٩٢ 
 

گیاهچـه را در  ، )تریـادیمنول (هـایی نظیـر بایتـان    کش ضدعفونی بذر واریته هاي حساس در مناطق مساعد بیماري با قارچ 
کـش از جملـه بایتـان     قـارچ . کند اما از آلودگیهـاي بعـدي نمـی توانـد جلـوگیري بعمـل آورد       مراحل اولیه رشد محافظت می

 .گردد کیلو بذر استفاده می 100گرم یا میلی لیتر براي  150به نسبت ) تریادیمنول(

 سمپاشی مزرعه •

کشت شده باشد و عالئـم اولیـه سـفیدك دراواخـر مرحلـۀ      ، در صورت شدت بیماري در مزارعی که بذر ضدعفونی نشده
کشها بسـیار حـائز    سم پاشی کردن با قارچ، پنجه زنی ظاهر شود بخصوص اگر موجب خشک شدن و ازبین رفتن برگها گردد

. گـردد  درصورتی که آلودگی در مراحل دیرتر حاصل شود سمپاشی درست قبل از ظهور خوشه هـا توصـیه مـی   . اهمیت است
 5/0بـه مقـدار    SL100)آلتـو (سایپروکونازول ، لیتردر هکتار 1به مقدار EC250 ) تیلت(کشهاي پروپیکونازول  پاشی با قارچ سم

پورمنصـوري و  (توانـد بیمـاري را کنتـرل نمایـد      ر در هکتار مـی لیت 1به مقدار EW250 )فولیکور(لیتردر هکتار و تبوکونازول 
بـه مـوثر   سطحی   عمل مراقبت از مزارع گندم در مقابل بیماري سفیدكالدستور در )1380( کاظمی همچنین. )1393، همکاران
ــودن ــارچکش، ب ــا ق ــت ، ) Tebuconazole EW25%( فولیکــور  يه ــو )  Propiconazole EC25%(تیل  SL 10%(و آلت

Cyproconazole (  درصد سطح  5 -10زمان مناسب سم پاشی وقتی است که  براي کنترل سفیدك پودري اشاره نموده است؛
مزارع آلوده سم پاشی شده بایـد بطـور مرتـب     ه باشد؛ها یا پوشش سفید حاصل از کلنی قارچ پوشیده شد برگها به وسیله لکه

سمپاشـی دیگـري در مرحلـه تـورم سـنبله یـا آبسـتنی        ، مجدد بیمـاري صورت مشاهده گسترش  در ؛مورد بازدید قرار گیرند
)Booting (ضروري است.   

  
 

  )Barley scald(جو  اسکالد برگیسوختگی ، کچلی بیماري

و بصورت پراکنده از ، شمالی آمریکاي،این بیماري در اروپا ,بیماري اسکالد یکی از بیماریهاي شایع جو می باشد
 40تا  30خسارت این بیماري در اپیدمی هاي شدید . کره و استرالیا وجود دارد، ژاپن، خاورمیانه، آفریقا، آمریکاي جنوبی

از مناطق  1345سال در ، شریف و ارشادتوسط در ایران این بیماري . Mathre, 1997)(درصد محصول برآورد شده است
) مغان(اردبیل ، لرستان، ر استانهاي گلستاندر حال حاضر د. )1388، ارشاد( دزفول و گرگان و دشت مغان گزارش شده است

از خسارت این بیماري در کشور آمار دقیقی . گردد و یزد روي ارقام بومی و اصالح شده با شدتهاي متفاوت مشاهده می
شرایط مناسب این بیماري مناطق نیمه مرطوب سرد می باشد با افزایش آبیاري و کاهش شخم . نیست و نیاز به بررسی دارد

درجه و  5درجه فعالیت آن کم می شود و زیر  22در ، گراد درجه حرارت اپتیمم آن می باشد درجه سانتی 16. مهمتر می شود
  .گردد  درجه تولید کنیدي متوقف می 30باالي 

  )Barley scald(عامل بیماري اسکالد جو 
 syn. Marssonina secalis Oudem.) (Oudem.) J. J. Davis ( Rhynchosporium بیماري اسکالد جو توسط قارچی بنام 

secalis باشد که  میسلیوم قارچ بیرنگ تا خاکستري روشن می. ي جنسی قارچ شناسایی نشده است مرحله. شود ایجاد می
- mµ 20(هاي بیرنگ به اندازه  کنیدي. کند بصورت پراکنده بشکل استروماي متراکم زیر کوتیکول گیاه میزبان توسعه پیدا می

ها غالبا دو سلولی بوده و نوك آنها خمیده می  کنیدي .شوند هاي استروماي بارور تولید می بدون پایه روي سلول )2- 4×  12
 . است نژادهاي متعددي از این قارچ شناسایی شده .(Zillinsky, 1983)باشد 
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  عالئم بیماري
ي  هاي بیضی شکل به رنگ سفید خاکستري با حاشیه بهار عالئم بیماري اسکالد بیشتر به صورت لکه  اوایل فصل

اندازه لکه ها در ابتداي ظهور و مراحل پیشرفته متفاوت بوده و از . گردد اي تیره روي پهنک و غالف برگ مشاهده می قهوه
مساعد باعث انهدام کامل برگ  و در شرایط شوند ها محدود نمی بوسیله رگبرگاین لکه ها . متر می رسد سانتی 2تا  5/0حدود 
   .)43و  42شکل (گیرند  اگر آلودگی تا مرحله شیري شدن دانه ها ادامه یابد خوشه ها نیز مورد حمله قرار می. گردند می

 
 ,Mathre) (چپ(و روي خوشه  )1391، زیبایی و حبیبی( )راست( برگعالئم بیماري اسکالد جو روي  - 42شکل 

1997(  
  

  
  )Mathre, 1997(  عالئم بیماري اسکالد جو در مزرعه -43شکل 

  
  

  بیماري چرخه
انتقال بیماري توسط کنیدیهاي قارچ عامل بیماري هم از طریق بذر و هم از طریق باقیمانده نباتات آلوده از سالی به سال 

در بقایاي گیاهی ) اینوکلوم(میزان مایه آلودگی . باشد آلودگی میبقایاي گیاه آلوده منبع اصلی ایجاد . گیرد دیگر صورت می
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قارچ عامل در بقایاي گیاهی به . بستگی به شرایط محیطی آنها و مقدار و شدت آلودگی گیاهان در فصل زراعی قبل دارد
میسلیوم . شود نتقل میبیماري اسکالد با بذر نیز م. کند تري نسبت به سطح یا داخل خاك بقاي خود را حفظ می مدت طوالنی

پس از بذر آلوده یعنی . گردند میباعث شروع آلودگی ، باشند  میمنبع اصلی آلودگی اولیه یا بقایاي گیاهی که موجود در بذر 
  .)44شکل (شوند  موجب آلودگی گیاهچه ها میبقایاي آلوده  همچنیند کن میتولید گیاهچه آلوده ، کشت
درجه آلودگی بسیار کاهش پیدا  22گراد خاك براي آلوده کردن کولئوپتیل مناسب و در باالتر از  درجه سانتی 16دماي  
درجه  10-18ساعت در شرایط آب و هواي مرطوب با دماي  48بافت استروماي موجود در بقایاي گیاهی در مدت . کند می

این قارچ . ماه حفظ شود 10تواند براي مدت بیش از  قارچ در مزرعه میقدرت کنیدیزایی . کند گراد تولید کنیدي می سانتی
رود مدت زمان نیاز به  هرچه دما باال می. کند هاي مرطوب که بافت آنها نکروزه شده است اسپور تولید می فقط روي لکه
رطوبت . شود سپور تولید میحداکثر ا، ساعت رطوبت 72گراد و  درجه سانتی 10در دماي . کند کاهش پیدا می، رطوبت لکه ها

ضروریست و بیشتر ، ها نیز براي آزاد شدن اسپورها از لکه، رطوبت. گردد بیشتر از این مدت موجب از بین رفتن اسپورها می
میلیون اسپور  1یک لکه بالغ حدود . باشد تعداد اسپورهاي هوازاد بسیار نادر می. شوند ها با قطرات باران پخش می کنیدي

باشد زیرا جابجایی اسپور براي مسافت طوالنی  توسعه وگسترش بیماري منوط به مایه تلقیح موجود در محل می. کند تولید می
اسپورزایی قارچ در شرایط آب و هواي . ساعت تاریکی و رطوبت نیاز است 24براي آلوده کردن برگ مدت . گیرد انجام نمی

در دماي . درجه سانتیگراد است 15-20ب براي تولید کنیدي درجه حرارت مطلو. گیرد خنک و مرطوب بخوبی صورت می
درجه  30تا  27بعد از خوشه دهی دما به . افتد درجه سانتیگراد تولید کنیدي بندرت اتفاق می 30و باالتر از  5پایینتر از 

  .گردد رسد که به مقدار زیاد موجب محدود شدن آلودگی ثانویه می می
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  

    )cereals.ahdb.org.uk(چرخه بیماري اسکالد جو   - 44شکل 

  



 

٩٥ 
 

  مدیریت بیماري اسکالد جو
  انهدام جوهاي خودرو وگرامینه هاي آلوده •
 منهدم کردن بقایاي گیاهی •

 تناوب •

  شخم عمیق •
 عدم استفاده از بذور آلوده •

 استفاده از ارقام مقاوم •

 سمپاشی با قارچ  یک یا دو بار  در هزار به همراه 1به نسبت   LS 5% w/v)فانگافلور(ایمازالیل  با بذر ضدعفونی •

 . تواند بیماري را کنترل نماید لیتر در هکتار می 5/0به نسبت  SL 10%) آلتو(سیپروکونازول  کش
 

  
   )Net Blotch( لکه قهوه اي توري جو

مسجد ، خراسان، ایالم، گرگان، قم، دزفول، داشته و تا کنون از آذربایجاندر ایران جود  1969این بیماري از سال 
معتدل و گرم و مرطوب مانند  این بیماري از بیماریهاي مهم جو در مناطق. )1388. ارشاد(سلیمان و تهران گزارش شده است

 اما رسد نیز می% 100تا  این بیماري در شرایط مطلوب خسارت. )1369. مهریان و بامدادیان(باشد مغان می، مازندران، گلستان
از خسارت این بیماري در ایران اطالع دقیقی در د ست نیست و نیاز . )Mathre, 1997(است% 10 -% 40 ل آنمعموخسارت 

  . به تحقیق دارد

  عامل بیماري
هاي جنس  از گروه آسکومیستهاست که جوهاي کشت شده و تعدادي از گونه  Pyrenophora teres Drechs قارچ
Hordeum مرحله غیرجنسی این قارچ. کند را آلوده می  

 Drechslera teres (Sacc.) Shoemaker (syn. Helminthosporium teres Sacc.) باشد می .P. teres  روي بقایاي آلوده گیاه
باشد و زواید خارمانند تیره سطح آنها را  میلیمتر می pseudothecia  2-1قطر. )42شکل (کند می pseudothecia میزبان تولید

قارچ هتروتالیک است و تولید  P. teres. باشد نیاز می 10-15ماه دماي  2حداقل   pseudotheciaبراي بالغ شدن . پوشاند می
pseudothecia  ها بشکل چماقی  آسک. وع جفتگیري باهم ترکیب شوندتالوس سازگار ن  کند مگر اینکه جفت بارور نمی) 

µm274-180  ×61-36 (آسکوسپورها . آیند باشند آنها از یک ساقه کوتاه در پایه بوجود می در انتها گرد و دو جداره می) 
µm61-43  ×28-18 (هاي  ولدیواره طولی در سل 2یا  1دیواره عرضی و  4یا  3بیضی شکل و اغلب داراي ، اي روشن قهوه

ي تندش  لوله. باشند ها تنگ و در هر دو انتها گرد می آسکوسپورها در قسمت دیواره. باشند هاي انتهایی می میانی نه در سلول
  . )46شکل (تواند بوجود بیاید  ها می از هر کدام از سلول 

که بشکل منفرد یا در یک ، شوند ل میاي در نوك حاص کنیدیها از تکثیر پی در پی کنیدیفورهاي جانبی به رنگ زیتونی تا قهوه
سلول انتهایی گرد  2اي و داراي  راست و استوانه) µm174-30  ×23-15 (کنیدیها . آیند گروه دو یا سه تایی بوجود می
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. باشند اي مایل به زرد می و نیمه شفاف تا قهوه، ها تنگ در محل دیواره، دیواره عرضی هستند 11آنها داراي یک تا . باشند می
  .)47شکل (تواند بوجود آید هاي کنیدیوم می لوله تندش از هر کدام از سلول

بشکل کروي تا گالبی  µm172-64 ها با قطر پیکنید. کند در بافت میزبان و در محیط کشت پیکنید هم تولید می P. teres قارچ
، شفاف) µm2/3-4/1  ×9/1-0/1(وسپورها پیکنیدی. باشند اي بوده و داراي دیواره نازك و شکننده می و برنگ زرد تا قهوه

  .باشند فاقد دیواره و بشکل کروي یا بیضی می

  عالئم بیماري
به  ونقاط و خطوط ریز ایجاد شده بصورت ابتدا لکه ها . باشد میغالف و پوشش بذر ، روي برگ، این بیماريعالئم 

لکه ها داراي حاشیه . کنند شبکه اي را ایجاد میحالت  درآمده وقهوه اي به رنگ ، مرور این خطوط باریک طولی و عرضی
لکه ها گاهی ممکن است بهم متصل شده ودر مراحل پیشرفته خطوط چند . مشخص نبوده و بطور نامنظم در برگ قرار دارند

رگهاي آلوده نکروز و خشک ب. معموال رنگ وسط لکه ها تیره تر از حاشیه لکه ها می باشد. سانتیمتري را وجود آورند
 بیضی شکل در اندازهاي تیره دوکی و  قهوه اي و توري روي برگ و غالف با لکه هاي قهوه، نقطه اي، ها شکل لکه. شوند یم
3 – 6 mm  48شکل (شود می دیدهنیز(.  

 Pyrenophoraقارچ pseudothecia -45شکل 

teres  روي جو)Mathre, 1997(  

  
  اي توري جو عالئم بیماري لکه قهوه -48شکل  

)Jackson. 2006(  
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  آسک و آسکوسپورهاي -46شکل 

Pyrenophora teres )Mathre, 1997(  
  Pyrenophora teresکنیدیهاي  -47شکل  

)Mathre, 1997(  
  
  

  بیماري چرخه
میسلیوم بذرزاد و . گیرد انتقال بیماري از طریق بذر و هم توسط کاه و کلش باقیمانده از گیاهان آلوده انجام می

آلودگی گیاهچه با میسلیوم بذرزاد بوده و مهمترین منبع . هستندزبان ضامن بقاء قارچ یدر بقایاي آلوده م قارچ پسودوتسیومهاي
. هستندها  هاي روي لکه اینوکلوم ثانویه کنیدي. روي کاه وکلش است) آسکوسپور و کنیدي( اینوکلوم اولیه اسپورهاي

بیماري موجب افزایش نیتروژن . بان بستگی داردیزه و تعداد سیکل قارچ و حساسیت ماینوکلوم اولی مقدار گسترش بیماري به
  .)49شکل (گردد می
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  )cereals.ahdb.org.uk(اي توري  چرخه بیماري لکه قهوه -49شکل 

  بیماري مدیریت
  .باشد می از بین بردن اینکلوم اولیه اولین قدم در کنترل این بیماري 

 )کند به مزرعه سالم جلوگیري می  از ورود آلودگی(کش  با قارچ یا تیمار بذر، استفاده از بذر عاري از پاتوژن •

 آلوده انبردن بقایاي گیاه از بین •

 سال 2با گیاهان غیر حساس حداقل به مدت تناوب زراعی  •

 .باشد میکنترل این بیماري  هاي مناسبترین روشاستفاده از ارقام زراعی مقاوم از   •

  

  (Spot blotch)اي معمولی جو که قهوهل

کمتري برخوردار بوده و تا کنون جز در چند اي معمولی جو نسبت به بیماري لکه نواري جو از اهمیت  بیماري لکه قهوه
، خراسان، این بیماري در استانهاي آذربایجان شرقی و غربی. نقطه آلودگی شدیدي از آن در مزارع مشاهده نشده است

این بیماري در مناطق گرم و . )1369، مهریان و بامدادیان(گردد  و مرکزي مشاهده می کرمانشاه، لرستان، مازندران، گلستان
میزان کاهش ، بسته به میزان اینوکلوم در منطقه و مرحله حادث شدن بیماري. کند مرطوب خسارت قابل توجهی وارد می

از نظر اهمیت بیماري در ایران اطالع دقیقی در دست . باشد درصد معمول می 20تا  10رسد اما  درصد می 40محصول تا 
  .نیست و نیاز به بررسی دارد
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  عامل بیماري
 با مترادف که شود می ایجاد Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemakerاي معمولی جو توسط قارچ  که قهوهبیماري ل

Helminthosporium sativum Pammel, C.M. King وH.sorokiniana Sacc  باشد و مرحله غیر جنسی قارچ  می
Cochliobolus sativus کنیدیفرهاي قارچ عامل بیماري بدون . افتد میمرحله جنسی قارچ بندرت در طبیعت اتفاق . است

اي زیتونی بوده و  کنیدیها کشیده و قدري خمیده و به رنگ قهوه. باشد اي می غالبا منفرد و گاهی هم دسته، بند بند، انشعاب
باشند  ره میجدا 9تا  3میکرون و معموال داراي ) 12- 20( ×) 60-120(اندازه کنیدیها حدود . باشد نوك آنها قدري باریک می

 .)50شکل (

  
  بیماري عالئم
. باشد متفاوت می، ایزوله پاتوژن و محیط، مرحله رشد، اي معمولی جو بر حسب ژنتیک میزبان عالئم بیماري لکه قهوه 
گرد تا ، ها روي گیاهان حساس بالغ لکه. توانند روي برگ و عالف برگ در تمام مراحل رشد گیاه توسعه پیدا کنند ها می لکه

حاشیه لکه هاي  اي تیره با حاشیه مشخص و صافتر نسبت به اي تا قهوه به رنگ قهوه mm 20 ×2مستطیل یا دوکی شکل تا 
ها محدود  ها در این بیماري معموال با رگبرگ لکه. )52، 51شکل (باشند به رنگ زرد کمرنگ می، H. teresحاصل از گونه 

هاي پیرتر به رنگ سیاه زیتونی  لکه، با تولید اسپور قارچ. گیرند و کل برگ را در بر میگردند اما بعضی مواقع بهم پیوسته  می
ها توسعه پیدا  آلودگی تا مرحله دانه، در صورت مساعد بودن شرایط براي ایجاد آلودگی و وجود اینوکلوم. رسند بنظر می

ها نیز مشابه گیاهان  عالئم این بیماري در گیاهچه. )53شکل (شود  نامیده می black pointیا  Kernel blightکند که به نام  می
  .کنند با هاله زرد بزرگ توسعه پیدا می mm 10×2 ها تا اندازه هاي خیلی حساس لکه در گیاهچه. باشد بالغ می

  

  
 معمولی لکه قهوه اي ي آلوده بهمزرعه  -51شکل 

)http://www.omafra.gov.on.ca(  

  
روي  Cochliobolus sativusاسپوردهی قارچ  -50شکل 

  )Mathre, 1997(برگ 
  

http://www.omafra.gov.on.ca


  

  
اي معمولی جو بر روي خوشه  عالئم لکه قهوه

)ca.ab.gov.agric.www1(   
  

موجود در بقایاي گیاهی یا کنیدي  کنیدي یا میسلیوم
ها ممکن  این کنیدي. شود هاي هوازاد ایجاد می

باشند یا از بقایاي گیاهان موجود در خاك یا سطح خاك منتقل 
  .تریتیکاله و بسیاري از گرامینه ها حمله میکند

 منجر به توسعه )ساعت 16تر از  درجه سانتیگراد به مدت طوالنی
اگر آب و هواي . گردد بیشترین خسارت محصول می

و . درصد خسارت وارد شود 10-20هفته بعد از خوشه رفتن گیاه فراهم شود ممکن است 
  .درصد محصول گردد

١٠٠ 

  
اي معمولی جو بر روي برگ  عالئم لکه قهوه

)(www1.agric.gov.ab.ca  
  

عالئم لکه قهوه - 53شکل 

  
کنیدي یا میسلیوم، انتقال این بیماري از سالی به سال دیگر اکثرا توسط بذر آلوده

هاي هوازاد ایجاد می آلودگی اولیه در برگ در بهار توسط کنیدي. شود موجود در خاك منتقل می
باشند یا از بقایاي گیاهان موجود در خاك یا سطح خاك منتقل  است از روي گیاهان وحشی که اکثرا میزبان این پاتوژن می

تریتیکاله و بسیاري از گرامینه ها حمله میکند، چاودار، این قارچ عالوه بر جو به گندم. )54
درجه سانتیگراد به مدت طوالنی 20باالي (تکرار شدن آب و هواي گرم و مرطوب 

بیشترین خسارت محصول میآلودگی زود هنگام و آلودگی شدید برگ پرچم موجب 
هفته بعد از خوشه رفتن گیاه فراهم شود ممکن است  2تا  1مساعد بیماري براي مدت 

درصد محصول گردد 20-30تواند  هفته باقی بماند خسارت می 3- 4اگر شرایط مساعد براي مدت 

 

 

عالئم لکه قهوه -52شکل 

  
  بیماري  چرخه

انتقال این بیماري از سالی به سال دیگر اکثرا توسط بذر آلوده
موجود در خاك منتقل می

است از روي گیاهان وحشی که اکثرا میزبان این پاتوژن می
54شکل (شوند 
تکرار شدن آب و هواي گرم و مرطوب  
آلودگی زود هنگام و آلودگی شدید برگ پرچم موجب  .شود می اپیدمی

مساعد بیماري براي مدت 
اگر شرایط مساعد براي مدت 
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  )https://cereals.ahdb.org.uk(اي معمولی جو  چرخه بیماري لکه قهوه – 54 شکل
  
  

  مدیریت بیماري
  باشد ترین روش می استفاده از ارقام مقاوم اقتصادي •
  استفاده از بذر عاري از آلودگی •
موثر  استفاده از قارچ کشهایی که براي کنترل لکه نواري جو توصیه گردید در مورد این بیماري نیز(ضدعفونی بذر  •

  .)خواهند بود
   تناوب با گیاهان غیر حساس •
 شخم  •

  
  

  ) Ergot(ارگوت 
بطور معمول این بیماري . کند  گندم نان و جو را هم آلوده می، اما تریتیکاله، باشد میزبان اصلی این بیماري چاودار می

ایران از  در .کند به ندرت آلوده می یوالف را خیلی. گردد اما همیشه براي آن تهدید محسوب می، شود کمتر در جو مشاهده می

https://cereals.ahdb.org.uk
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اما به جهت تولید آلکالوئید و مضرات استفاده از غالت آلوده براي سالمتی . گزارش نشده است ).Hordeum volgare L(جو 
  .شود به آن پرداخته می

  
  عامل بیماري

 Claviceps purpurea که برجسته ترین آنها ، تعلق دارد Clavicepsعامل این بیماري به گروهی از قارچهاي جنس 
کند که موجب ایجاد ارگوتیسم در  باشد که روي چاودار و گیاهان وابسته رشد کرده و تولید آلکالوئیدي بنام ارگوت می می

که اکثرا در گونه شناخته شده دارد  50حدود  Claviceps .گردد افراد و سایر پستادارانی که از دانه هاي آلوده استفاده کنند می
  . باشد ها و غالت می است که پاتوژن گرس C. purpureaیکی از اقتصادي ترین گونه ها . باشند  نواحی گرمسیري می

داراي سه مرحله  C. purpurea (Fr.:Fr) Tul. (anamorph Sphacelia segetum Lev.) عامل بیماري ارگوت قارچ
از ) ascogenous(و مرحله آسکوسپوري ، اسکلروتیومی بر روي گیاه میزبان ي کنیدیومی و مرحله. باشد مرفولوژي متفاوت می

میلی متر با محتویات سفید خاکستري  2-20اسکلروتها به رنگ ارغوانی سیاه و به طول . افتد اسکلروتهاي در خاك اتفاق می
 استروما بیشتر یا یک زده و تعدادجوانه  در صورت فراهم بودن رطوبت) سرما درمانی(پس از طی دوره سرما آنها . باشند می

طول آن به ، آید می در، استروما اول به رنگ سفید بوده و به تدریج با بالغ شدن به رنگ صورتی مایل به ارغوانی. کنند تولید می
mm20-5 پرتیسیوم با اندازه تقریبا . باشند داراي پرتیسهایی به شکل فالسک در داخل بافت در نوك می، رسد میmµ 200 

آسکوسپور  8هاي چماقی شکل بوده و هر آسک داراي  آید و داراي تعداد متعددي آسک بتدریج از استروما بیرون می 150×
مرحله عسلک تک ) mµ 6-4 ×3-2(کنیدیوم. باشند می mµ 60 ×6/0هاي عرض ظریف به اندازه حدود  نخی شکل با دیواره

  .باشند بیرنگ و بیضی شکل می، سلولی
  

  بیماري عالئم
. شود تخمدان آلوده متورم شده و شبیه استروما می. باشد اولین عالمت این بیماري مشاهده عسلک در مرحله گلدهی می

کند که حاوي  استروما عسلک خارج می. شود پوشانده می درهم تنیده متراکم کنیدیوفور سطحی از با یک الیه سطح آنها
حشرات به سمت این ترشحات جذب شده و در خوشه آلوده . باشند میهاي چسبناك یا قطرات مایل برنگ زرد  کنیدیوم

شاخی شکل به رنگ ) ارگوت(استروما بشکل قابل توجهی بزرگ شده اسکلروت . کنند بوضوح تجمع کرده از آنها تغذیه می
د جو ارگوت اغلب ضمن رش. شود یا بیشتر دانه ها را جایگزین می 1آورد که در هر خوشه تعداد  ارغوانی تا سیاه بوجود می

ي آلودگیها تا مرحله تولید عسلک و  همه. )راست 55شکل (شود  برابر اندازه معمول دانه بزرگ می 4از گلچه بیرون زده و تا 
اسکلروتهاي سالم و یا خرد . باشد بنا براین عقیم ماندن تنها راه تشخیص آلوده بودن گلچه می، کنند ارگوت توسعه پیدا نمی

هاي ناچیز با بررسی آلکالوئیدهاي ارگوت  آلودگی. )56شکل (گردند  بذور خرمنکوبی شده مشاهده می شده براحتی بین
بذور آلوده به جهت مضر و خطرناك بودن آنها براي انسان و حیوانات کیفیت خود را از دست داده و . شوند مشخص می

  . شود جذب بازار نمی



  
Alopecurus myosuroides )و مراحل مختلف چرخه زندگی ، )راست

https://en.wikipedia.(.  

   
(source:  اندامهاي باردهی ارگوت با : و چپ

http://cropgenebank(.  
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Alopecurus myosuroidesروي   Claviceps purpureaاسکلروت 

org/wiki/Ergot.) (چپ( Claviceps purpureaقارچ 

(source: www.agric.gov.ab.ca)بذور آلوده به ارگوت  :راست

http://cropgenebank.sgrp.cgiar.org(سر و ساقه بر روي اسکلروت 

  

 

 

اسکلروت  -55شکل 

  

راست -56شکل 

  
  چرخه ارگوت

https://en.wikipedia
http://www.agric.gov.ab.ca
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نواحی بیشترین اینوکلوم را براي آلوده سازي جو و سایر غالت فراهم این . ارگوت بومی گرسها در نواحی معتدل است
در شرایط خشک براي چندین سال باقی . کنند اسکلروتها در خاك براي مدت حدود یکسال بقاي خود را حفظ می. کنند می
  . نندما فقط براي چند ماه باقی می، و نواحی با زمستانهاي معتدل مرطوب، در نواحی گرمسیري. مانند می

اسکلروتهاي موجود در خاك یا کشت شده با بذر در بهار و اوایل تابستان جوانه زده و تولید استروما و آسکوسپور 
آسکوسپور . توانند نقش اینوکلوم اولیه را براي ایجاد آلودگی در گلچه داشته باشند هر دوي آسکوسپور و کنیدیوم می. کنند می

. کند هاي گرس بعنوان اینوکلوم اولیه براي آلوده کردن جو عمل می یوم گلچهگرسهاي وحشی را آلوده کرده و کنید
گیرد جوانه زده و در  آسکوسپورها با باد یا قطرات باران پخش شده و آنهایی که روي کالله گل یا سایر بافتهاي گل قرار می

شوند و به  تشکیل می) ه عسلکمرحل(روز کنیدیوم در سطح تخمدان  5در مدت . کند ساعت داخل تخمدان نفوذ می 24
ها منتشر  سایرگلچه  قطرات باران و حشرات به، هاي ثانویه به طریقه تماس کنیدیوم. کنند ثانویه عمل می  هاي عنوان کنیدیوم

ه تخمدانهاي متورم و پیچیده بیشتر بزرگ شده و بتدریج از پایه تا انتها ب، سرانجام تولید کنیدیوم کاهش پیدا کرده. شوند می
  .)56و  55شکل (شود  اسکلروت تبدیل می

این شرایط آب وهوایی مدت گلدهی را طوالنی . باشد آب و هواي سرد مرطوب در طی مرحله گلدهی مطلوب ارگوت می
ها بیشترین حساسیت را درست قبل از  گلچه. کند باشد که حشرات ناقل را جذب می کند همچنین مناسب تولید عسلک می می

حساسیت به ارگوت در گیاهان آلوده با . رود بالفاصله بعد از گرده افشانی حساسیت از بین می. شانی دارندمرحله گرده اف
کمبود مس نیز که موجب عقیم شدن . رود شود باال می هاي عقیم می ویروس موزائیک نواري جوکه موجب تولید گلچه

  .کند گردد جو را براي آلودگی با ارگوت مستعد می ها می گلچه

  
  )https://cereals.ahdb.org.uk(چرخه بیماري ارگوت  – 57 شکل

  
  مدیریت بیماري

  استفاده از بذر عاري از آلودگی •

https://cereals.ahdb.org.uk
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  سانتیمتر  4هاي مزرعه در عمق بیشتر از  مدفون کردن اسکلروشیوم •
 سال 2تناوب با گیاهان غیر میزبان حداقل براي مدت  •

  
  ) Rusts(زنگ ها 

و جو می باشند که در مناطق چهارگانه اقلیمی در سالهاي مختلف بسته به شرایط موجود زنگها از بیماریهاي مهم گندم  
( زنگ زرد یا زنگ نواري ، )Leaf rust=Brown rust(قهوه اي یا زنگ برگی   زنگ. کنند در منطقه با شدت مختلف بروز می

=Stripe rust Yellow rust( ، زنگ سیاه یا زنگ ساقه)Black rust =Stem rust  (شوند و  از بیماریهاي مهم جو محسوب می
خسارت وارده از زنگ  1960و اوایل دهۀ  1950در اواخر دهۀ . کنند در صورت فراهم بودن شرایط خسارت شدیدي وارد می

از میزان خسارت ناشی از زنگهاي جو آمار دقیقی در ایران موجود نمی . درصد از آمریکا گزارش شده است 70زرد باالي 
زنگ زرد و قهوه اي جو در استان . کنند در سالهاي مختلف بسته به شرایط آب و هوایی با شدتهاي مختلف بروز می باشد و

  .شوند گیالن در سالهاي مختلف با شدتهاي متفاوت مشاهده می
و هاي اجباري بیشتر  فرمها و نژادهاي اختصاصی درانگل. شوند ترین قارچها محسوب می عامل زنگها ازتخصص یافته

در زنگها نسبت به سایر قارچها حائز  Specialization)(آیند و مسئله تخصص یافتگی  سریعتراز سایر قارچها بوجود می
اختصاصی بوده و قفط به چند گونه و یا حتی چند رقم ، بطوریکه بیشتر زنگها، باشد تر می اهمیت بیشتر و بسیارتکامل یافته

به زنگهائی که از نظر مرفولوژیکی با همدیگر مشابه باشند ولی از نظر دامنه میزبانی . کنند خاص از یک گونه میزبان حمله می
مانند ، شود گفته می (Formae Specialis) فرم اختصاصی، با یکدیگر متفاوت باشند و به جنس هاي مختلف میزبان حمله کنند

P.graminis   ازاین رو آنها ، کند خاصی ازغالت حمله میعامل زنگ سیاه یا زنگ ساقه که هر فرم اختصاصی فقط به جنس
 .دهند اسمی یا با ذکر فرم اختصاصی به صورت زیر نشان می 3را بصورت 

   P.graminis  f.sp. tririci   زنگ سیاه یا زنگ ساقه گندم

    P. graminis  tritici     زنگ سیاه یا زنگ ساقه گندم 

        P. graminis  hordei                        زنگ ساقه جو

       P. graminis  avenae                 زنگ ساقه یوالف

به این ، کنند در هر فرم اختصاصی نیز نژادهائی وجود دارد که این نژادها فقط به ارقام خاصی از همان میزبان حمله می
، عواملی مانند موتاسیون، ظهور نژاد ها در زنگها منشاء. شود گفته می (Physiological Races)نژادهاي فیزیولوژیکی ، نژادها

  . تواند باشد هیبریداسیون روي میزبان واسط و یا تبادل هسته بین هیف هاي دیکاریوتیک در روي میزبان اصلی می

  : شوند زنگ ها به طرق مختلف باعث خسارت در گیاه می

 رابطه انگلی غذایی و برداشت مواد غذایی از گیاه •

 دت تنفس و تعرق در گیاهباال بردن ش  •
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 کاهش سطح و میزان فتوسنتز در گیاه •

 ضعیف شدن و الغر شدن دانه ها و کاهش قوه نامیه آنها •

  حساسیت وآسیب پذیر شدن گیاهان حاصله از دانه هاي خسارت دیده از بیماري •

  مدیریت زنگها
  :ولی بطور کلی، دندار )IPM(نیاز به یک مبارزه تلفیقی ، با توجه به وجود نژادهاي مختلف زنگها

 .باشد استفاده از ارقام مقاوم بهترین و مؤثرترین روش کنترل می •

کار اصالح ارقام مقاوم به ، آنجا که در هر منطقه نژاد خاصی ممکن است غالب باشد و یا در آینده غالب گردد از  
  .مرتباً باید ادامه داشته باشد، نژاد هاي غالب منطقه

 حذف میزبان واسط •

رود  شود و در نتیجه منابع آلودگی براي میزبان اولیه از بین می زندگی زنگها شکسته می  دورة، با حذف میزبان واسط 
این ، کنی میزبان واسط و امکان ادامه زندگی قارچ به طریق دیگر ولی با توجه به مسائل و مشکالت توأم با حذف و ریشه

  .عمل چندان موفق نبوده است

 باشد چکشها از دیگر روشهاي کنترل زنگها میاستفاده از قار •

در مورد سایر زنگها با . تواند مؤثر باشد ضد عفونی بذر در مورد زنگهائی مانند زنگ گلرنگ که بذر زاد است می
گرم در  1-2مثالً قارچکش بایلتون به میزان ، باشد عفونی بذر با قارچکشهاي سیستمیک مفید می ضد، وجود بذرزاد نبودن

براي کنترل زنگ میخک در گلخانه . زنگ زرد یا نواري را تا موقع خوشه دهی کنترل کرده است، کیلوگرم بذر گندمیک 
  .گردد ها نیز از قارچکشهائی مانند ویتاواکس و مانکوزب و ترکیبات مسی استفاده می

 استفاده بهینه از کودها •

شود ولی کودهاي پتاسه  به زنگ زرد و قهوه اي می استفاده بیش از معمول از کودهاي ازته باعث افزایش حساسیت 
  .دهد نسبت به بیماري افزایش می مقاومت گیاه را

مثالً در زنگ ، باشد کلوم اولیه برخی زنگها مؤثر میوزیر خاك کردن بقایاي گیاهی درکاهش این اجراي تناوب زراعی و •
قایاي گیاهی تا حدودي در کاهش آلودگی اولیه مؤثر زیر خاك کردن ب، کند ختمی که در بقایاي گیاهی زمستانگذرانی می

  .بوده است
، بهاره زودتر کاشته شود جوتنظیم تاریخ کاشت نیز یکی دیگر از اقدامات زراعی مؤثردر کنترل زنگهاست مثالً اگر  •

خواهند  به اندازه کافی رشدکرده و در مقابل زنگ استحکام بیشتري، بافتهاي میزبان، درموقع فعال شدن اسپور زنگ
 .داشت
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 .شود به تک تک آنها پرداخته می، به جهت اهمیت زنگهاي غالت و باال بودن میزان خسارت در شرایط مساعد آب و هوایی

   Brown Rust)یا   Leaf Rust(اي جو  زنگ قهوه
  

اغلب در از مهمترین زنگ هاي جو است که ، می شودنامیده  یا زنگ برگ جو این بیماري که به نام زنگ قهوه اي
و ، گرگان، از آذربایجانشرقی 1966وجود این بیماري در ایران از سال . باشد میشایع بیشتر ، رسد مناطقی که محصول دیر می

، گلستان، این بیماري در بعضی مناطق مانند مازندران ) .1388. ارشاد(مازندران توسط شریف و ارشاد گزارش شده است
ایالم و نقاط پراکنده دیگر مشاهده شده ، آذربایجانغربی، تهران، اصفهان، استان مرکزي، کردستان، کرمانشاه، خوزستان، خراسان
اي از سالها شدت قابل توجهی پیدا کرده و باعث خسارت نسبتا زیادي به محصول جو بخصوص  در پاره این بیماري. است

آلودگی تا  صل مورد حمله قرار گیرند وفوته ها در اول اگر ب. )مهریان و بامدادیان(گردد در مزارع آبی یا دیم پر باران می
آلودگی هاي شدید اوائل فصل موجب چروکیده شدن دانه ها و . شود وارد میخسارت شدید ، پیش رودبرگ پرچم  مرحله

  .سالهاي اخیر به جهت خشکسالی و کاهش بارندگی بطور کلی زنگها گسترش چندانی نداشتنددر  .شود کاهش تعداد آنها می
  
  بیماري عامل

از رده بازیدیومیستها  Puccinia hordei G. Otth (syn. P. anomala Rostr.) اي جو قارچ عامل بیماري زنگ قهوه
 .Carleton P. recondite Roberge ex Desmaz. F. spاي گندم  در بعضی مناطق قارچ عامل بیماري زنگ قهوه. باشد می

tritici (Eriks.) یوریدیوسپورها یا اسپورهاي بهاره . کند آلوده می به شکل پاتوژن ضعیف جو را نیزPuccinia hordei  در زیر
. باشند هاي ظریفی در سطح می با زائده mµ 88-22  ×24-18  میکروسکپ به رنگ قهوه اي روشن و بشکل بیضی به اندازه

تر از جدار سایر  سلول فوقانی قدري برجسته یا مدور و ضخیمو نوك  اي بوده اسپورهاي پاییزه یا تلیوسپورها دو حجره
شکل (باشند  ها تنگتر می و کمی در قسمت دیواره،  mµ 50-35  ×23-16  تلیوسپورها بیضی شکل به اندازه .قسمتهاست

باشد که پیکنیدیوم و اسیدیوم بر روي آن تشکیل  می ).Ornithogalum umbellatum L(میزبان ثانویه زنگ قهوه اي جو. )55
  . شوند نیز تشکیل می Liliaceae  هاي زیادي از خانواده کنیدیوم و اسیدیوم روي گونه. شوند می
  
  عالئم بیماري 

اي  هاي قهوه این بیماري به صورت ظهور جوش. برگ جو مهمترین بیماري بین زنگهاي جو است یا زنگ زنگ قهوه اي 
هاي ارقام خیلی   برروي لما و پالئا و ریشک، ها ودرمراحل پیشرفته اپیدمی، به طور پراکنده در روي پهنک و غالف برگگرد 

شود که آلودگی درمراحل اولیه رشد بوجود آمده و تا مرحله  بیشترین خسارت زمانی حاصل می. مشاهده است حساس قابل
هاي گرد تا  تلیوم. کند دانه ها چروکیده و تعداد آنها کاهش پیدا می، یدر صورت شدت آلودگ. برگ پرچم ادامه داشته باشد

  . )59شکل ( شوند اواخر فصل دیده می، قهوه اي به رنگ، مستطیل
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 اي تلیوسپور زنگ قهوه - 58شکل 

 

  
 اي جو عالئم زنگ قهوه -59شکل 

  چرخه بیماري
. شود ایجاد می ایند می. Ornithogalum umbellatum L  واسطزبان یآلودگی اسیومی از طریق اسیوسپورهایی که از روي م 

آسیا و مناطق  از در بعضیفقط ، با اینکه این گیاه در خیلی از مناطق کشت جو در دنیا وجود دارد ولی آلودگی توسط آنها
زمستان گذران یا  یوریدینیوسپورهاي، در اکثر مناطق اینوکلوم اصلی اولیه لذا. زارش شده استنواحی دریاي مدیترانه گ

  .)60شکل ( شوند با باد منتقل میمسافتهاي طوالنی را دهند و   باشند که روي جو ادامه حیات می  تابستان گذران می

  . کند درجه سانتیگراد به شرط وجود رطوبت آزاد بسیار سریع گسترش پیدا می 22تا  15اي در دماي بین  زنگ قهوه 

  

  )cereals.ahdb.org.uk(اي  چرخه زنگ قهوه -60شکل 
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  اي جو مدیریت بیماري زنگ برگی یا قهوه
  بهترین راه مبارزه استفاده از مقاوم است •
  )  slow rusting(استفاده از ارقام کند زنگ  •
، شود اي ظاهر می آلودگی که بصورت لکهاز بین بردن کانون ، مصرف بهینۀ کود، از بین بردن علفهاي هرز گندمیان •

 .گردد توصیه می

رویه و زیاد از حد کودهاي ازته و همچنین خودداري از آبیاري مزارع در زمان ایجاد و  اجتناب از مصرف بی •
  .تواند در کاهش بیماري موثر باشد گسترش آلودگیهاي ثانویه می

 .گردد توصیه می از نظر اقتصادي توجیه پذیر است شدیدکه در هنگام اپیدمی ،هاي سیستمیک استفاده از قارچکش •

در صورتی که بیماري در مرحلۀ تورم خوشه  .مبارزه شیمیایی بهتر است به محض مشاهده عالئم بیماري انجام گیرد
ل تبوکونازو، لیتر در هکتار 5/0با دز   SL 10%) آلتو(سایپروکونازول ، اپیدمی گردد سم پاشی مزرعه با سمومی مانند

+ سایپروکونازول، لیتر در هکتار 5/0با دز   EC 25%) نیلت(پروپیکونازول ، لیتر در هکتار 1با دز  EW 25%) فولیکور(
  . باشند کانون کوبی ویا درسطح وسیع تر قابل توصیه می به صورتلیتر در هکتار  4/0با دز   EC 33%پروپیکونازول 

  

  )Stem Rustیا  Black Rust(زنگ سیاه جو 

، سیاه یکی از مهمترین و خطرناکترین بیماریهاي جو در ایران و سایر کشورهاي جهان بخصوص کشورهاي آمریکا زنگ
در ایران گزارش شده و  1366وجود این بیماري از سال . باشد و بعضی از کشورهاي آسیایی می، استرالیا، آفریقا، جنوب اروپا

مهریان و (گلستان و مازندران مشاهده شده است ، کرمانشاه، ن مرکزياستا، خوزستان، فارس، بیشتر در استانهاي خراسان
  . )1369، بامدادیان

  
   عامل بیماري

 & .Puccinia graminis f. sp. tritici Eriksکند   جو را آلوده می که. Puccinia graminis Peres مهمترین استرین قارچ 

E. Henn عالوه بر این فرم اختصاص یافته . باشد که از رده بازیدیومیستها است میPuccinia graminis f. sp.secalis Eriks. 

& E. Henn  یوریدیوسپورهاي . )61شکل (باشد  می زرشکمیزبانهاي واسط آن . تواند جو را آلوده کند نیز میPuccinia 

graminis بشکل بیضی به اندازه  mµ 40 -21  ×24-15 بیضی ، به رنگ قهوه اي مایل به قرمز و تلیوسپورهاي آن دو سلولی
داراي دیواره ، تلیوسپورها در انتها نوك تیز شده. باشند به رنگ قهوه اي سیاه می،  mµ 60 -40  ×20-15شکل به اندازه 

جوانه ، ذراندن چندین هفته دوره سرماتلیوسپورها پس از گ. )58شکل (باشند  ها تنگتر می ضخیم صاف و در قسمت دیواره
بر روي آنها در استریگماتا بوجود ) sporidia(بازیدیوسپور بیرنگ  4کنند که تعداد  هاي بیرنگ می زده و تولید بازیدیوم

  . آیند می
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  )www.apsnet.org(تلیوسپور زنگ سیاه جو -61شکل 

  
  عالئم بیماري
پوسته و ریشکها هم ممکن است ، ولی روي پهنک. شود برگ دیده میعمدتا روي ساقه و غالف زنگ سیاه  عالئم
عالئم زنگ سیاه در اوایل فصل . شود به علت فعالیت بیشتر آن روي غالف و ساقه بنام زنگ ساقه نیز نامیده می. مشاهده شود

ه که گاهی هم بهم بشکل خطوط نسبتا کشید )اوردیوسپورها(فعالیت آن بصورت ظهور پوستولها یا جوشهاي بهاره قارچ 
، در قسمت پوستولها در اندامهاي مورد حمله گیاه آلوده. شود نمایند مشاهده می تري را ایجاد می متصل شده و خطوط کشیده

باشد که هریک از آنها حاوي  اي تیره می رنگ پوستولها آجري تا قهوه. گردد اپیدرم پاره شده و گرد اسپور از آنها خارج می
باشند که در اواخر  می) جوشهاي پائیزه(نوع دیگر اسپور این زنگ تلیوسپورها . باشند فراوانی بنام اوردسپور میاسپورهاي 

اي تیره بوده و به مرور زمان به رنگ سیاه یا  رنگ تلیوسپورها در ابتدا قهوه. گردد فصل در محل اوردوسپورها تشکیل می
  . کنند انه چروکیده تولید میگیاهان آلوده د. )62شکل (آید دودي تیره در می

  

عالئم مرحله اسیا بر  -٦٢شکل  
 زرشك روي

(Berberis vulgaris) ) Drem, 1985( 

ه روی یاعالئم زنگ س -۶٣شکل  
 ساقه

 ) Drem, 1985( 

http://www.apsnet.org
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  بیماري چرخه
و توسعه آن بصورت نفوذ ، این مرحله با جوانه زنی یک اوریدیوسپور یا ائیسیوسپور روي میزبان گرامینه: مرحله اوریدیا

اسپورزایی صورت گرفته و ، پس از استقرار قارچ در میزبان. شود آغاز می) ستوریوموه(داخل سلولی و با تولید مکینه 
اي است که جوشهاي رنگی در میزبان گرامینه مشاهده  همان مرحله عآیند که در واق اوریدیوسپورهاي جدید بوجود می

تکرار این مرحله باعث اپیدمی شدن بیماري . شوند شده و آلودگی هاي بعدي را موجب میاوریدیوسپورها منتشر . شود می
  .)64شکل ( باشند و پوشیده از خارهاي ریز می (n+n) تک سلولی و دیکاریون، اوریدیوسپورها بیضی شکل. خواهد شد

و تشکیل تلیوسپورها در همان محل یا در تولید اوریدیوسپورها متوقف ، پس از بالغ شدن گیاه گرامینه مثل گندم: مرحله تلیا
سلولی و دیپلوئید و داراي دیواره  2تلیوسپورها . شود تیره می (Pustule)در این مرحله رنگ جوش . شود محل جدید آغاز می

 دنباش و بدین ترتیب اندام زمستانگذرانی قارچ می دارندباشد و قابلیت پایداري در شرایط سرما و خشکی شدید را  ضخیم می
  .)64شکل (

. ندنک تلیوسپورها جوانه زده و لوله تندشی موسوم به پرومیسلیوم را تولید می، پس از سپري شدن زمستان : مرحله بازیدیا 
آورد که دو به دو با هم  را بوجود می (n) چهار بازیدیوسپور هاپلوئید، پس از تحمل یک مرحله میوز) n2( هسته تلیوسپور

بازیدیوسپورها مستقیماً وارد اپیدرم شده و . دود میزبان واسط قادر به آلوده نمودن آن خواهند بوسازگارند و در صورت وج
  .)64شکل ( دهند میسلیوم هاپلوئید را در بافت میزبان واسط تشکیل می

بنام پیکنیدیوم را در اندام باردهی قارچی ، در این مرحله میسلیوم هاپلوئید ناشی از بازیدیوسپورها: مرحله پیکنیا یا اسپرماتیا 
و اسپرماتیوم  (n) این اندام حاوي هیف هاي گیرنده رشته مانند. دهند تشکیل می) مثل زرشک(سطح رویی برگ میزبان دولپه 

پس از انتقال توسط حشرات در هم ) و ـ(+ هیف هاي گیرنده و اسیرماتیدي هاي مخالف . هاي تک سلولی و هاپلوئید است
  .)64شکل (باشد اح یک هیف دیکاریون میآمیخته و حاصل این لق

کند که  هیف دیکاریون در سطح زیرین برگ میزبان واسط اندامی فنجانی شکل بنام ائسیدیوم را تولید می: مرحله ائیسیا 
 باشند می) مثل گندم(باشند که مسئول آلودگی میزبانان اصلی  وسپورهاي دیکاریون مییاین ائیس. باشد حاوي ائیسیوسپورها می

  .)64شکل (
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  )gov.usda.ars.www(زنگ سیاه  بیماريچرخه  -64شکل 

  بیماري مدیریت
 استفاده از ارقام مقاوم به بیماري - الف

  روش هاي مبارزه زراعی - ب

شود و  در پائیز محصول زودتر کشت می، براي مقابله با این زنگ به لحاظ گرمادوست بودن آن  ،گریز از بیماري •
گردد تا پیش از رسیدن ماه گرم و ظهور بیماري برداشت محصول انجام  تاحدامکان بایستی از ارقام زودرس استفاده

 .شود

شدت بیماري در زنگ ها با استعمال بیش از اندازه کودهاي نیتروژنه . پتاسه و فسفره، استفاده متعادل از کودهاي نیتروژنه •
  .شود بیشتر می

ي وحشی و محصوالتی که بطور متوالی در یک میزبانان ثانو، شامل گیاهان خودرو (green bridge) حذف پل هاي سبز •
  .شوند فصل کاشته می

برنامه هاي ریشه کنی در امریکاي شمالی و اروپا در محدود کردن این بیماري . ریشه کنی زرشک و سایر میزبانان واسط •
  .اي داشته است تاثیر عمده

ز لحاظ مقاومت و حساسیت به بیماري مولتی الین یا مولتی واریته با خصوصیات مختلف ا، استفاده از کشت مخلوط •
 .کند نمیمشکلی ایجاد ، ولی مشابه از لحاظ آداب رشدي در مراحل کاشت و داشت و برداشت
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 روش هاي شیمیایی -ج 

 : به چند دلیل از جمله. بطور کلی براي مبارزه با زنگ ها روش شیمیایی چندان توصیه شده نیست

 ودن غالتهزینه باالي قارچکش ها و ارزان قیمت ب •

 ایجاد مقاومت در قارچ ها نسبت به سموم  •

 مشکل بودن پیش بینی زمان اپیدمی شدن در زنگ ها •

 دالیل زیست محیطی و خطرات جانبی سموم شیمیایی •

پاشی مزرعه استفاده  کوبی و سم هاي گندم براي کانون هاي مورد استفاده براي زنگ کش توان از قارچ اما درصورت لزوم می
  .نمود

 

  )Stripe Rust یا  Yellow Rust( زرد یا زنگ نواري جو زنگ

بطوریکه به مناطق کشت جو در . باشد خنک می بیماري نواحی، درجه اولدر  گویند به آن زنگ پوسته هم میزنگ زرد که 
، ارشاد( توسط اسفندیاري گزارش شده است 1947از سال ، این بیماري در ایران. گردد ارتفاعات یا کشت زمستانی محدود می

درصورت فراهم . باشد این بیماري یکی از مهمترین بیماریهاي جو در ایران و بسیاري از کشورهاي دیگر جهان می. )1388
این . بودن شرایط مساعد براي توسعه و گسترش بیماري و ادامه آلودگی تا مرحله خوشه خسارت محصول زیاد خواهد بود

فارس و خوزستان مشاهده و گزارش شده ، آذربایجان، خراسان، مازندران، گلستان، زنجان، بیماري تاکنون از استانهاي همدان
هاي اخیر در ایران بطور کلی در چند سال گذشته  با توجه به خشکسالی. کند است و در سایر استانها هم کم و بیش بروز می

 .زنگها فعالیت چندانی نداشتند

  
  عامل بیماري 

باشد که از  عامل زنگ زرد جو می E. Henn.) Eriks & Puccinia striiformis West. (syn. P. glumarum (Schm) قارچ
هایی از زرشک بعنوان میزبان واسط براي  اما اخیراً گونه میزبان واسط براي آن شناخته نشده است. رده بازیدیومیستها است

تري نسبت زنگ قهوه اي  بانی گستردهیزدامنه م زردقارچ عامل زنگ . )Zhao et al., 2013(زنگ زرد گندم شناسایی شده اند 
نژادهاي زیادي از این زنگ شناسایی . کنند گیاهان چند ساله زیادي بعنوان مخزن ذخیره این زنگ عمل می. دارد و زنگ سیاه
سکپ باشند رنگ آنها در زیر میکرو اي و غالبا کروي گاهی هم قدري کشیده می یوردیوسپورهاي آن تک حجره. شده است

آنها قهوه اي تیره . باشند پوستولهاي تلیا در غالف و پهنک برگ شایع می. باشند می mµ 34-28زرد روشن است و اندازه آنها 
باشند که نوك آنها غالبا ضخیم و پخ است  اي می دو حجره) 65شکل (تلیوسپورها. دهند و اغلب تشکیل خطوط طولی تیره می

شوند  جوانه زنی هستند و از آنجا که میزبان ثانویه شناسایی نشده بازیدیوسپورهایی که تشکیل میو بدون نیاز به سرما قادر به 
 .نقشی در آلودگی ندارند

  
  عالئم بیماري
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یورودینیوم هاي آن گرد و به رنگ زرد . گردد عالئم زنگ زرد معموال در بهار زودتر از زنگ قهوه اي و زنگ سیاه طاهر می
پوستول هاي زنگ زرد در اندازه . )66شکل (شوند خوشه تشکیل می روي برگ وو خطی  نواري و کلبه ش، باشند عمدتا می
در گیاهچه ها . )66شکل (توانند بین رگبرگ ها در طول پهنک برگ توسعه پیدا کنند می)mm )1 -5/0 (× )5/0-3/0  هاي

  .گردند شوند بلکه بصورت پراکنده مشاهده می  پوستولها بصورت خطی ظاهر نمی

   
  عالئم بیماري زنگ زرد جو روي برگ -66شکل 

  

  
  
  

  
  شکل تلیوسپور زنگ زرد - 65شکل 

  بیماري چرخه
براي تلیوسپورهاي این زنگ تا کنون هیچ نقشی از نظر انتقال بیماري چه در طول سال و چه از سالی به سال دیگر شناخته 

یکی از طریق زمستانگذرانی آنها روي . شود طریق تنها توسط اوردیوسپورها انجام میانتقال این بیماري از دو . نشده است
هاي اولیه را  گیاهان میزبان و دیگري از طریق اوردوسپورهاي مقاوم که با مساعد شدن هوا در اوایل بهار جوانه زده و آلودگی

  .)67شکل (آورند  روي گیاه میزبان بوجود می

شوند شروع  رهاي موجود در منطقه و یا آنهایی که از مسافتهاي طوالنی توسط باد آورده میزنگ زرد جو از اوردیوسپو 
بعضی مواقع بوسیله اوردیوسپورهایی که از روي گرسهاي ارتفاعات باال ، جوهاي کشت شده در ارتفاعات پایین. گردد می
در . کند را تحمل می -c˚5زیرا میسلیوم تا ، اتفاق بیافتدتواند در سرتاسر پاییز یا زمستان  آلودگی می. شوند آلوده می، آیند می

درجه سانتیگراد  0-21محدوده جوانه زنی آنها بین . کند قدرت جوانه زنی اوردیوسپورها کاهش پیدا می c˚ 15دماي باالي 
با  c˚15تا  10ي سریعترین توسعه بیماري بین دما. درجه سانتیگراد است 15تا  5باشد اما جوانه زنی مطلوب آنها بن  می

   افتد  حدواسط باران و شبنم اتفاق می
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  )https://cereals.ahdb.org.uk(چرخه زندگی زنگ زرد  -67شکل 
 

  بیماري مدیریت
  .استفاده از ارقام زراعی مقاوم بهترین راه کنترل این بیماري است •
بیماري در زنگ ها با استعمال بیش از اندازه کودهاي نیتروژنه شدت . پتاسه و فسفره، استفاده متعادل از کودهاي نیتروژنه •

  .شود بیشتر می
، استفاده از کشت مخلوط مولتی الین یا مولتی واریته با خصوصیات مختلف از لحاظ مقاومت و حساسیت به بیماري •

  .تا در مراحل کاشت و داشت و برداشت مشکلی ایجاد نشود، ولی مشابه از لحاظ آداب رشدي
  .شوند و محصوالتی که بطور متوالی در یک فصل کاشته می، شامل گیاهان خودرو (green bridge) پل هاي سبزحذف  •
  .تواند توصیه شود سمپاشی در مواقعی که تغییر نژاد اتفاق افتاده و شدت و گسترش بیماري باال باشد می •
 .ک نیز توصیه شده استضدعفونی بذر با قارچکش هاي سیستمیباشد  در مناطقی که بیماري شایع می •

  
  (Iranian rust of barley)زنگ ایرانی جو 

از بعضی توسط ابراهیمی و میناسیان در ایران مشاهده و  1973بورگین و در سال -انات توسط وي 1958این بیماري از سال 
اهمیت این . )1388، ارشاد(رامهرمز تاکستان گزارش شده است ،کاشان، همدان، قزوین، درگز، مناطق بطور پراکنده

  .بیماري در ایران زیاد نبوده و خسارت وارده توسط آن ناچیز است
  

   عامل بیماري
  از رده. Uromyces turcomanicum katajev= U. iraniensis Vienn- Bourgعامل بیماري قارچی بنام  

  .باشد بازیدیومیستها می

https://cereals.ahdb.org.uk
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  عالئم بیماري

از عالئم مشخصه این بیماري .باشد اي بر روي پهنک برگ می از عالئم این بیماري وجود جوشهاي کوچک به رنگ قهوه 
اي  اکثر اوقات با زنگ قهوه. شوند که بطور پراکنده و متفرق روي برگها دیده می، درشت بودن تعداد کمی از این جوشهاست

  .تشخیص قطعی داد توان شود که با بررسی میکروسکپی می اشتباه می
  

  چرخه بیماري
  .یابد بیماري زنگ ایرانی همانند سایر زنگهاي غالت اکثرا بوسیله اوردوسپورهاي زمستانی از سالی به سال دیگر انتقال می

  مدیریت بیماري
  .باشد کنترل این بیماري همانند سایر زنگهاي غالت می

  
  )Downy mildew( کرکی جو سفیدك سفیدك داخلی یا

، ارشاد(از استان اصفهان توسط دامادزاده و حسن پورگزارش شده است  1991از سال ، داخلی یا کرکی جو در ایران سفیدك
در حال حاضر در ایران گسترش . شود دیده می، هایی با زهکشی ضعیف این بیماري روي جو پاییزه و در زمین . )1388

 .نداشته و از اهمیت چندانی برخوردار نیست

  عامل بیماري
که روي بقایاي گیاهان آلوده و در  Sclerophthora macrospora عامل بیماري سفیدك داخلی جو قارچی است بنام

تواند مدتها باقی بماند و در سالهایی که بارندگی و رطوبت زیاد باشد در کنار  خاك بصورت اسپور و به حالت زنده می
  .گردد شود مشاهده می جمع میجویهاي آب و کنار مزرعه و یا قسمتهایی که آب بیشتر 

  عالئم بیماري

دار  برگها ضخیم چرم مانند و زگیل، ها زرد رنگ بوته . شود تولید میپنجه زیاد ، هکم شد ها بوته رشد در این بیماري
ااسپور کروي زرد تا قهوه اي داخل بافت . )68شکل (و بوته از بین میرودشده خوشه ها و برگها دچار پیچیدگی . دنشو می

  . شود دیده می به وفورآلوده 
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 (Zillinsky, 1983) عالئم تیپیک سفیدك داخلی -68شکل 

 
  چرخه بیماري

بشکل کروي یا کمی کشیده و داراي دیواره خارجی ضخیم بوده و در داخل بافت آلوده در کنار اسپورهاي این قارچ 
در اثر رطوبت و آب از داخل آنها زئوسپورهاي تاژك دار و متحرك خارج شده و از . )69شکل (شوند  آوندها تشکیل می

ایجاد آلودگی توسط . )70شکل (کند  هاي میزبان رسانده و آنها را آلوده می طریق آب موجود در خاك خود را به گیاهچه
  .زئوسپورها به آب نیاز دارد

 
 
 
 

  
 آلوده بافت در Sclerophthora macrospora ااسپورهاي -69 شکل

  )Zillinsky, 1983( میزبان

   
 غالت داخلی سفیدك بیماري چرخه -70 شکل

)Raguchandar, 2015(  

  بیماري مدیریت
  .تناوب و اقدامات بهداشتی نیز مهم است، بهبود زهکشی. مدیریت آب جهت کنترل این بیماري موثر است 
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   جوبیماریهاي طوقه و ریشه 
  

طوقه و سایر قسمتهاي تحتانی گیاه را مورد حمله قرار ، که ریشهایی ه تمام بیماري ریشه جو بهپوسیدگی " اصطالح
  . شود دهد اطالق می می

کاهش  که زراعت جو را مورد تهدید قرار داده و موجب هستندبیماریهاي قارچی طوقه و ریشه جو از جمله بیماریهایی  
د عوامل قارچی بیماریهاي طوقه و ریشه جو عمدتا بدلیل آسیب به ریشه و ایجاد نشو سطح می راندمان محصول در واحد

کانادا خسارت ناشی  Prairie براي مثال در .  اختالل در جذب آب و مواد معدنی موجب کاهش رشد و محصول آن می گردند
درصد در رقم  42به  Bonanzaدرصد در رقم  5ز درصد می باشد و ا 10/ 3از پاتوژن هاي قارچی خاکزاد بطور متوسط ساالنه 

در آلمان . ) Mathre, 1982(باشد درصد می 20تا  6رسد ودر اکثر کالیتوارهاي جو کاهش محصول بین  می Galewayحساس 
هایی  قارچ. ) ,1992Mielke(درصد تخمین زده شده است 39تا  20بین   – Mielkeخسارت وارد بر محصول جو در مطالعات 

اند بطوریکه بعضی  بعنوان عوامل بیماریهاي قــــــارچی طـــوقه وریشه جو در دنیا شناخته شده  ر زیر به آنها اشاره شدهکه د
 . گردند از آنها در شرایط مناسب موجب خسارت فراوان می

  
Bipolaris sorokiniana Cochliobolus sativus                        
Pythium arrhenomanes Ophiobolus graminis                       
P. tardicrescens Fusarium pseudograminearum        
P. graminicola F. culmorum                                     
P. ultimum F. oxysporum 
Rhizoctonia cerealis F. equiseti 
R. solani F. avenaceum 
Colletotricum graminicola F. crookwellens                               
Cephalosporium graminicola F. triticum                                       
Pseudocercosporella herpotricoides F. poae                                            
Sclerotium rolfsii F. sambucinum                               
Phialospora sp Alternarria tenuis                         

  
، در کشور در استانهاي مرکزي بیماریهاي قــــــارچی طـــوقه وریشه جودر بررسی هاي بعمل آمده در خصوص 

  :قارچهاي زیر شناسایی شده اندیزد و تهران ، لرستان، مازندران، کرمانشاه، زنجان، همدان
Fusarium culmorum, F. oxysporum, F. nygamai, F. solani, F. avenaceum, F. compactum,  F. oxysporum, F. 

moniliform, F. graminearum, F. scirpe, F. equiseti, F. acuminatum,  Bipolaris sorokiniana , B.  cynodontis, 
Pythium spp, Pythium  ultimum, Rhizoctonia cerealis, R. solani, Embllisia chlamidospora, Phoma glomerata , 
Gaeumannomyces graminis var tritici 

گونه هاي .تمام قارچهاي ذکر شده در باال بیماریزا بودند اما از نظر اهمیت و میزان خسارت نیاز به تحقیق بیشتري دارند
Bipolaris sorokiniana, Fusarium graminearum, Rhizoctonia cerealis, R. solani 

  . نسبت به بقیه قارچها از فراوانی بیشتري برخوردار بودند
عالئم عمومی و ، الزم است قبل از پرداختن به بیمایهاي طوقه و ریشه جو مختصري به شرایط مناسب بروز این بیماریها

  .مدیریت مشترك آنها اشاره گردد
  

   بهینه شرایط محیطی براي بیماریهاي طوقه و ریشه
شود  قارچ هاي عامل پوسیدگی طوقه و ریشه در خاکهایی که کشت گیاهان حساس در آنجا براي چندین سال تکرار می

سب براي شرایط نامنا. تواند با تناوب زراعی و سایر عملیات زراعی کاهش پیدا کند بنا براین شیوع آنها می. کنند تکثیر پیدا می
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شدیدترین پژمردگی گیاهچه و پوسیدگی . باشد شرایط مناسب براي بروز بیماریهاي پوسیدگی طوقه و ریشه می، رشد گیاه
آسیب حشرات و سرمازدگی در کشت پاییزه ، زنگها و سایر بیماریهاي برگی. افتد در درجه حرارت نسبتا باال اتفاق میریشه 

  .گردند طوقه و ریشه میموجب افزایش حساسیت به پوسیدگی 
  

  عالئم بیماریهاي پوسیدگی ریشه
، گیاهچه سوختگی تواند موجب می گیاهان حمله کرده و زیرزمینی  تمام نقاطبه  پوسیدگی طوقه و ریشهعامل  قارچ هاي 

زمان جوانه گیاه جو از . گیاهان گردد مرگ زودرس ریشه و طوقه و تغییر رنگ ،شاخ و برگ و سفید شدن زرد ،گیاهکوتولگی 
  .تواند مورد حمله این قارچها قرار گیرد زنی تا گیاه بالغ می

  
  مدیریت بیماري

ضدعفونی بذر با . هاي مناسب عملیات کشاورزي کاهش داد توان تا حد زیادي با شیوه  پوسیدگی ریشه را می 
اهچه را در در برابر قارچهاي عامل ها و باکتریهاي مضر در بذر شده و گی قارچکشهاي توصیه شده موجب از بین رفتن قارچ

عمق کشت بذر فقط باید در حدي باشد که جذب رطوبت کافی جهت جوانه . کند پوسیدگی موجود در خاك نیز محافظت می
بسترهاي بذر را باید به خوبی آماده و کود مناسب . برنامه تناوب خوب و مناسب باید رعایت شود. زنی بذر فراهم گردد

رعایت اصول مناسب عملیات کشاورزي خوب بهترین . فقط ارقام مقاوم توصیه شده کشت شوند تر استبه. استفاده شود
  . روش کاهش خسارت پوسیدگی ریشه جو و سایر غالت است

  
  :ها که در حال حاضر نسبت به بقیه اهمیت بیشتري دارند عباتند از تعدادي از این قارچ

Bipolaris  sorokiniana, Rhizoctonia cerealis, R.  solani, Fusarium graminearum, Gaeumannomyces graminis  

  .شود که بطور اجمالی به آنها اشاره می

  )Common root rot(بیماري پوسیدگی معمولی ریشه 

  Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker  بیماري عامل
بعنوان است و  خانواده غالت در میزبان گسترده اي طیفبا    ها آسکومایست قارچی از عامل پوسیدگی معمولی ریشه 

قارچ میسلیوم  .شود محسوب می جو و گندم اي در پوسیدگی معمولی ریشه و لکه قهوه، بیماري هاي گیاهچهمهمترین عامل 
به طول ، عمود، داراي دیواره، ساده، کونیدیوفورها منفرد یا خوشه اي. گیاهی قرار دارد درعمق بافت ،زیتونیقهوه اي  برنگ
اي زیتونی به شکل بیضی و مخروطی  برنگ قهوه، گردند کنیدیها که در انتها تشکیل می. باشند میکرومتر می 8-6 × 150-110

سطح ، دیواره عرضی 10تا  3داراي ، میکرومتر 15-20 × 60-120به اندازه ، در پایه، شکل در انتها با برجستگی کوچک
جنسی تولید مثل آن  مرحله. )75، 74، 73شکل (باشد  هاي عرضی ضخیمتر می دیواره صاف و در قسمت دیواره

Cochliobolus sativus (S. Ito & Kurib.) Drechsler ex Dastur افتد باشد که به ندرت در طبیعت اتفاق می می .
Pseudothecia اسپور 8تا  1حاوي  چماقیآسکها بشکل ، میکرومتر 300- 400گرد با قطر ،  اي تیره تا سیاه برنگ قهوه ،

نخی شکل ، دیواره عرضی 14تا  4با تعداد ، اي روشن بیرنگ تا قهوه، آسکوسپورها، میکرومتر 20- 45× 120-250دوجداره 
  . گیرند میکرومتر که بفرم مارپیچی در داخل آسک قرار می 5- 10× 200-450به اندازه 
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  عالئم بیماري
گندم و جو  سیاه در و نقطهپوسیدگی ریشه  ، برگاي معمولی  لکه قهوه، گیاهچه سوختگی باعث  B. sorokinianaقارچ 

اي شدن کولئوپتیل در  اگرآلودگی از بذر باشد ممکن است موحب کوتاهی قد یا قهوه. )79، 78، 77 ،76 ،72شکل (شود می
و میانگره طوقه ایجاد  کولئوپتیل، اي بر روي ریشه هاي قهوه هاي آلوده لکه در گیاهچه. گردد گیاهچه و یا مرگ گیاهچه 

این . )77شکل (باشند اي بر روي ریشه و طوقه از عالئم این بیماري می هاي قهوه تر لکه در گیاهان مسن .)78شکل (شود  می
 Fusarium ي در اکثر مواقع عالئم حاصل ممکن است بواسطه. بیماري در هر جا که گندم و جو کشت شود وجود دارد

culmorum و F. graminearum ایجاد شده باشند که الزم است براي تشخیص مورد بررسی آزمایشگاهی قرار گیرند.  
  

  عالئم پوسیدگی معمولی ریشه -72شکل 
 )Tom Creswell. 2016(  

  
  Cochliobolus sativusشکل کنیدیوفرهاي  -73شکل 

(Tom Creswell. 2016)  

  
 Cochliobolus sativusکنیدي و کنیدیوفرهاي  -74شکل 

)Tom Creswell. 2016(  

  
  Cochliobolus sativusهاي  شکل کنیدي -75شکل 

)Tom Creswell. 2016(  
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  )E, Banttari) (سمت راست(و بذرهاي سالم ) سمت چپ( Cochliobolus sativusبذرهاي آلوده با  -76شکل 

  

  
  )L. Piening(، )راست(بوته سالم ، )چپ(عالئم آلودگی به پوسیدگی معمولی ریشه  -77شکل 
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  .Bipolaris sorokinianaسوختگی گیاهچه در اثر  –78شکل 

)I. L. Stevenson(.  

  
 با طوقه آلودگی -79 شکل

Bipolaris sorokiniana.  
 (L. Piening)  

  
  

  چرخه بیماري 
بماند اما بعنوان یک ساپروفیت باقی  و یا در خاك میزبان دربقایاي گیاهها  ممکن است براي ماه قارچکنیدیهاي  اگرچه

. شوند یا سایر اندامهاي زیر خاك آلوده میطوقه و ، جوان درقسمت ریشه و یا گیاهان گیاهچه ها .گردند ضعیف تلقی می
انتشار  باران یا پاشش ها توسعه پیدا کرده و به کمک باد وکند کنیدي  وقتی آلودگی در قسمتهاي باالیی ساقه انتشار پیدا می

  .)80شکل (باشد گیاهچه مطلوب می خشک براي بیماري گرم و کاشت در خاك استرس مانند عوامل. دهد رخ میه ثانوی

  
  https://cereals.ahdb.org.uk)( جو ریشه معمولی پوسیدگی چرخه بیماري -80شکل 

  
  

  مدیریت بیماري
 کشت بذر سالم و عاري از آلودگی •

https://cereals.ahdb.org.uk
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باشد و فقط مقدار اینوکلوم را  ي وسیع میزبانی خیلی عملیاتی نمی دامنهبه جهت (تناوب با گیاهان غیر میزبان  •
  .)دهد کاهش می

  .توانند کارایی داشته باشند ارقام نیمه مقاوم و متحمل براي آن در دنیا معرف شده اما به تنهایی نمی •
  .کاشت کم عمق و اجتناب از رطوبت و عوامل استرس دیگر •

  

  پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه، )Bare patch(پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه 

نامیده  )Crater patch(آتشفشان  دهانه، )Purple patch(قطعات بنفش ، )Bare patch(هاي قطعات برهنه  این بیماري بنام
در ایران گزارش شده  1993این بیماري از سال . تواند خسارت وارد کند درصد می 25شود و در صورت شدت بیماري تا  می

  .)1388، ارشاد(است 

  عامل بیماري
عامل پوسیدگی رایزوکتونیایی   Rhizoctoniaاز دو گونه  R. solani Kuehnو   R.cerealis var der Hoevenهاي قارچ

شوند و داراي یک  درجه منشعب می 90قارچ با زاویه میسلیوم جوان این  .باشند پوسیدگی بذر و مرگ گیاهچه می، ریشه
میکرومتر  7قطر میسلوم رونده آن بیش از . نقطه انشعاب و تنگی مختصري در پایه انشعاب هستنددیواره عرضی نزدیک 

هاي جوان دارد بهمین دلیل بعنوان قارچ چند  هاي مجاور نوك هیف هسته در سلول 2میسلیوم این قارچ بیش از  .باشد می
 .Rhizoctonia، R. solani Kuehn ،Rهاي  جنسی گونهکند فرم غیر  تولید اسکلروت می R. solani. گردند اي منظور می هسته

oryzae Ryker and Gooch  وR. zea Voorhees  به جنس، باشند بیماریزا می جو به نسبت کهMonilliopsis  این . تعلق دارند
 .Rو   R.cerealisهاي  و جود دارد و گونه، مرکزي، تهران، یزد، کرمانشاه، زنجان، همدان، هاي مازندران بیماري در استان

solani  پورمنصوري و ( باشد پراکنش و خسارت نیاز به بررسی بیشتري می، بیماریزایی، اند ولی از نظر گونه  شناسایی شده
  .)1384ب، همکاران

    عالئم بیماري
این . کندتواند بروز  ي رشدي از مرحله جوانه زنی تا گیاه بالغ در هر قسمتی از ریشه می پوسیدگی ریشه در هر مرحله

کند اما موجب کاهش تحمل گیاه به استرسهاي گرما و  بیماري در صورتی که پوسیدگی کم باشد رشد گیاه را محدود نمی
ولی در . کند هفته به تعویق افتاده و محصول کاهش پیدا می 3بلوغ گیاه تا ، درصورت آلودگی متوسط. گردد خشکی می

آید که این حالت بنام  د گیاه شده و بخشهاي برهنه در این مزارع بوجود میآلودگیهاي شدید موجب کاهش رشد و کوتاهی ق
Bare patch به طور عمده  آنهاریشه  بوده وبسیار کم رشد گیاهان باقی مانده در این بخشها . )81شکل (شود  نامیده می

و تا حد بسیار زیادي پوسیده ، بوده شودکه وجه تمایز این بیماري از سایر پوسیدگیهاي ریشه میاي شکل  اي رنگ و نیزه قهوه
 Rhizoctonia. ها ممکن است بعد از ظهور کوتاه مانده و یا مرگ گیاهچه بدنبال داشته باشند گیاهچه .)82شکل (باشند  می

sp.محققین بر این . قبل از کاشت از بین نرفته باشدآنها هاي هرز  آید که علف اغلب در آن دسته از اراضی به وجود می
هاي آهکی فقیر شایع است با  که در نواحی داراي بارندگی زمستانه و در خاكاز آنجایی این بیماري را توان  اند که می عقیده

  . دانستبروز حالت غرقاب مرتبط 



 
نیزه اي شکل در جو آلوده به بیماري ریشه  -

  )James cook. 2012(رایزکتونیایی 

این قارچ پس از . بقایاي گیاهی و مواد آلی بقاي خود را حفط می کند
سرعت از طریق خاك مرطوب گسترش یافته و 

هنگامی که قارچ در داخل ریشه هاي .  درجه سانتیگراد بیشترین فعالیت را دارد
و در نتیجه در این بخش از ، م و قشر بیرونی ریشه شده

ریشه آنها ظاهري نیزه مانند ، به این ترتیب. شود

١٢٤ 

 
  مزرعه جو آلوده به بیماري رایزکتونیایی یا

Bare patch )James cook. 2012(  
  
  

-82شکل 
رایزکتونیایی 

  

  
Rhizoctonia بقایاي گیاهی و مواد آلی بقاي خود را حفط می کند، بین دو فصل زراعی در خاك
سرعت از طریق خاك مرطوب گسترش یافته و کند و به  خارج از بقایاي گیاهی و مواد آلی رشد می، شروع بارندگی پاییزي

  .)83شکل (ریشه گیاهچه و گیاهان جوان را آلوده می نماید 
Rhizoctonia  درجه سانتیگراد بیشترین فعالیت را دارد 15تا  10بین دماي

م و قشر بیرونی ریشه شدهیابد موجب پوسیدگی اپیدر در سرتاسر سیسم ریشه گسترش می
شود سالم می داخلی ترین بافت ریشه ها موجب ناپدید شدن و ترك ساختار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

مزرعه جو آلوده به بیماري رایزکتونیایی یا -81شکل 
Bare patch

  چرخه بیماري
Rhizoctoniaقارچ 

شروع بارندگی پاییزي
ریشه گیاهچه و گیاهان جوان را آلوده می نماید 

Rhizoctoniaقارچ 

در سرتاسر سیسم ریشه گسترش می، گیاه
ها موجب ناپدید شدن و ترك ساختار ریشه

 .پیدا می کنند
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  کوتولگی رایزکتونیایی

  

  )https://cereals.ahdb.org.uk(چرخه بیماري رایزکتونیایی ریشه جو   -83شکل 

  مدیریت بیماري
  :شود ترکیب اقدامات زیر توصیه می براي کنترل این بیماري

  ریشه هاي پیش بینی  Bare patchانجام تست بیماري  •
  .فسفر و روي، انجام تست نیاز کودي خاك براي تعیین مقدار کودهاي مورد نیاز به خصوص ازت •
  هفته قبل از کشت 4عاري از علف هرز به مدت ، ي کشتکنترل علفهاي هرز و حفظ زمینها •
  سانتیمتر 5/2-5عمق کشت  •
  کنند و علف کشهایی که رشد ریشه را محدود می sulphonylureaپرهیز از علف کشهاي  •
  .ضدعفونی بذر به همراه سایر اقدامات توصیه شده •

  
  

  )Browning Root Rotیا  Pythium Root Rot( ریشه  ومییتیپوسیدگی قهوه اي یا پوسیدگی پ

در تمام جهان وجود دارد و به  وبوده  قارچی خاکزيباشد که  میPythium spp اي ریشه جو  عامل بیماري پوسیدگی قهوه
در حالت کمبود فسفر و کمبود ماده آلی . کند بخصوص وقتی خاك به مدت طوالنی مرطوب باشد گیاهان مختلف حمله می

ها و تارهاي کشنده است که براي  اصلی این بیماري به جهت آلوده کردن نوك ریشه آسیب. شدت این بیماري باال است
بافتهاي جوان است که به نظر می رسد این پاتوژن ، این بخش از قسمتهاي ریشه. جذب مواد غذایی از خاك اهمیت دارند

یزد و همدان گزارش شده است ازنظر ، هکرمانشا، این بیماري از مازندران. دهد هاي جوان را بیشتر مورد حمله قرار می بافت
  .)1384ب، پورمنصوري و همکاران(بیماریزایی نیاز به تحقیق بیشتري دارد ، گونه، پراکنش

  عالئم بیماري

https://cereals.ahdb.org.uk
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 مشاهدهمزرعه اي در  عالئم آن بصورت لکهباعث مرگ گیاهچه قبل از ظهور شده و ، آلودگی زود هنگام در بذر جوانه زده
رون یاز غالف ب ها خوشه. )85، 84شکل ( دگرد  بوته ها می کوتاهی قد و، کوتاه و کلفت شدن ریشه، آلودگی سبب. شود می
ی تا قهوه اي روشن یخرماو به رنگ ، ریشه نرم. شود گیاه آلوده سبز کمرنگ تا کلروز می، ابدی  یند و پنجه زنی کاهش میآ نمی

شکل (گردد  می مشاهدهدر بافت آلوده ااسپور . )83، 84شکل ( شود  اي بزرگتر روي ریشه دیده می ي قهوه لکه. کند تغییر می
87( .  

  
  

  
  )چپ(گیاه سالم ، )راست(روي گیاه جوان  ).Pythium spp(اي ریشه  عالئم پوسیدگی قهوه -84شکل 

)L. Piening(  
 

  
  ) ,1997Mathre(مزرعه آلوده به پوسیدگی قهوه اي ریشه -85شکل 



و  83شکل (شوند گردد که با پوسیدگی ریشه وارد خاك می
وم حاوي یسپور جوانه زده و تولید اسپورانژادر خاك مرطوب ا
تولید ما جوانه زده و یدر گرما اسپورها مستق. کنند

 . 

 
 در Pythium sppااسپورهاي قارچ  -

 )James cook. 2012(تارکشنده 

  .باشند هاي کنترل این قارچ می

Fusarium Root and Crown Rot(  

، پوسیدگی ریشه حاصل از پیتیوم و رایزکتونیاگردد و برعکس 
هاي  در ایران تعداد زیادي از گونه. آید بیشتر در خاکهاي گرم و خشک بخصوص در شرایطی استرس آب در گیاه بوجود می

Fusarium solani, F. culmurum, F. acuminatum, F
oxysporum, F. proliferatum , F. moniliform , F

پورمنصوري و ( از مناطق مختلف کشور بعنوان عامل پوسیدگی طوقه و ریشه جو شناسایی و گزارش شده اندشده اند

 .F ،در مناطق سرد F. culmorumگونه  ،از جمله

  . گردند در مناطق گرمتر در اقصی نقاط جهان موجب پوسیدگی طوقه و ریشه غالت می

١٢٧ 

  
گردد که با پوسیدگی ریشه وارد خاك می تعداد زیادي ااسپور تشکیل میدر بافت آلوده  ها در نوك ریشه

در خاك مرطوب ا. ماند سال زنده می 5اسپور در بقایاي گیاهی و خاك تا 
کنند  آلودگی ایجاد می کند که زئوسپورها به طرف نوك ریشه رفته و

. در خاك مرطوب و فشرده با فسفر کم آلودگی شدیدتر است. 

 خاك تیمار و Pythium spp با ریشه آلودگی
)James cook. 2012(  

-87شکل 
تارکشنده 

  
  مدیریت بیماري

هاي کنترل این قارچ می از روش ارقام مقاومتر و تیمار بذر، زهکشی مناسب، مقادیر مناسب فسفر

Fusarium Root and Crown Rot(پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه جو 

گردد و برعکس  این بیماري در اکثر مناطق تحت کشت جو مشاهده می
بیشتر در خاکهاي گرم و خشک بخصوص در شرایطی استرس آب در گیاه بوجود می

acuminatum, F. avenaceum, F. compactum , F. equiseti , F. scirpe
moniliform , F . crookwellens, F. nygamai 

از مناطق مختلف کشور بعنوان عامل پوسیدگی طوقه و ریشه جو شناسایی و گزارش شده اندشده اند
1384(.  

از جمله، شوند موجب بروز این بیماري می  Fusariumهاي مختلفی از
pseudograminearumدر مناطق گرمتر در اقصی نقاط جهان موجب پوسیدگی طوقه و ریشه غالت می

 

 

  بیماري چرخه
در نوك ریشه

اسپور در بقایاي گیاهی و خاك تا ا. )84
کند که زئوسپورها به طرف نوك ریشه رفته و  زئوسپور می
. کنند  آلودگی می

  

آلودگی -86 شکل

مدیریت بیماري
مقادیر مناسب فسفر

  
  

پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه جو 
  

این بیماري در اکثر مناطق تحت کشت جو مشاهده می
بیشتر در خاکهاي گرم و خشک بخصوص در شرایطی استرس آب در گیاه بوجود می

  فوزاریوم 
scirpe, F. 

  
از مناطق مختلف کشور بعنوان عامل پوسیدگی طوقه و ریشه جو شناسایی و گزارش شده اندشده اند

1384ب، همکاران
  

  عامل بیماري
هاي مختلفی از گونه

pseudograminearum



شود و سپس به سمت طوقه پیشرفت کرده و تا ساقه اصلی 
تخریب عملکرد طوقه موجب مرگ زودرس . دهند
87(. 

  
  عالئم پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه جو

)James cook. 2012( 

  
و پوسیدگی فوزاریومی و نکروز شدن ریشه 

Mathre(  

١٢٨ 

شود و سپس به سمت طوقه پیشرفت کرده و تا ساقه اصلی  فوزاریومی مانند پاخوره معموال از ریشه شروع می
دهند اي شکالتی تغییر رنگ می قسمتهاي آلوده به رنگ قهوه. کند

87، 86، 85کل ش(گردند  در گیاه شده و خوشه هاي آنها سفید رنگ و پوك می

  
  عالئم پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه  

  مزرعهجو در اندامهاي هوایی جو در 
)James cook. 2012( 

عالئم پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه جو -89شکل 

و پوسیدگی فوزاریومی و نکروز شدن ریشه ، )شکل چپ( ریشه و طوقهعالئم پوسیدگی فوزاریومی  
1997Mathre ,(. )شکل راست(

    

 

 

  
  عالئم بیماري
فوزاریومی مانند پاخوره معموال از ریشه شروع میپوسیدگی 
کند توسعه پیدا می

در گیاه شده و خوشه هاي آنها سفید رنگ و پوك می

 
 

 -88شکل 
جو در اندامهاي هوایی جو در 

 -90شکل 
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 چرخه بیماري

هایی که تولید اسپور  گونه. کنند در بافت مرده ریشه و ساقه بقاي خود را حفظ می، در خاك Fusariumگونه هاي قارچ 
براي مثال کالمیدوسپور . )91شکل (ها و حتی سالها باقی بمانند توانند براي ماه کنند می با دیواره ضخیم به نام کالمیدوسپور می

F. culmurum تواند براي سالها در خاك باقی بماند بصورت درمنت می.  
  

 
 

  )https://cereals.ahdb.org.uk(چرخه پوسیدگی فوزاریومی طوقه و ریشه و بالیت خوشه  -91شکل 

 
پیشرفت کرده و تا ساقه شود و سپس به سمت طوقه  پوسیدگی فوزاریومی مانند پاخوره معموال از ریشه شروع می

تخریب عملکرد طوقه موجب . دهند اي شکالتی تغییر رنگ می قسمتهاي آلوده به رنگ قهوه. کند اصلی توسعه پیدا می
  .)90، 89، 88شکل (گردند  مرگ زودرس در گیاه شده و خوشه هاي آنها سفید رنگ و پوك می

 
  مدیریت بیماري

  ریشه جو همانند سایر بیماریهاي قارچی طوقه و •

  

  ( Take all )بیماري پاخوره  

 

    

https://cereals.ahdb.org.uk
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، خراسان، همدان، گرگان، قروه، فارس، از مناطق مختلف کشور آذربایجان 1989از سال  ( Take all )بیماري پاخوره 
هاي بعمل آمده طی  در بررسی. )1388، ارشاد(زنجان از روي گندم گزارش شده است ، مازندران، استان مرکزي، لرستان

، پورمنصوري و همکاران(مازندران از جو نیزگزارش شده است، همدان، هاي مرکزي این بیماري دراستان  83تا  79سالهاي 
استانهاي (با توجه به اینکه بیماري پاخوره در چند سال اخیر در مزارع گندم آبی در استانهاي مختلف کشور . )1384ب

روند رو به گسترش داشته است اما به دالیل زیر این بیماري در مزارع جو کمتر مورد  )فارس و مرکزي، گلستان، مازندران
لذا الزم است موارد ذیل در . گیرد و از وضعیت پراکنش این بیماري بر روي جو اطالع دقیقی در دست نیست توجه قرار می

   :بیشتر مورد توجه قرار گیرند، بررسی هاي عوامل بیماریزاي طوقه وریشه جو
 .گردد باشد لذا عالئم بیماري خفیفتر و دیر تر ظاهر می جو نسبت به گندم به این بیماري مقاومتر می -1

تولید ، زودرسی، هاي سیاه ایجاد ریشه:  بخشی بر اساس عالئم بیماري شامل، شناسائـــی بیماري پاخوره غالت در مزرعه -2 
ها  که خود ناشی از خسارت به ریشه، و کم رشــدي بوده فاقد دانه کوچک و یا ،هاي ضعیف هـاي سفید محتوي دانه خوشه
ا عالئم مزبور می. باشنـد می عالئم بیماري . توانند بوسیله سایــر پاتوژنها یا شرایط محیطی و فقر خاك نیز ایجاد شوند ام

با تغییر رنگ مزرعه به زردي که در محصول جو ،شوند پاخوره معموال در مزارع گندم و جو پس از ظهور خوشه ها ظاهر می
باشد لذا خوشه هاي آلوده به آسانی از سایر خوشه ها قابل تشخیص نبوده  به خاطر نزدیک شدن به زمان رسیدگی مقارن می

 . وممکن است از نظرها پنهان بمانند

باشد بنا بر این  می 7بهینه براي رشد آن  pHقادر به رشد نبوده و  5/4زیر  pHقارچ عامل بیماري پاخوره غالت در  - 3
از قطعات مورد  عامل بیماري پاخوره ها جهت ممانعت از رشد باکتریها موجب عدم جداسازي قارچ اسیدي کردن محیط کشت

  .گردد کشت می
ه در عامل بیماري پاخور  که موجب پوشیده شدن قارچ،  Fusariumهاي  بخصوص بعضی از قارچ، رشد سریع قارچها -  4 

 . شوند محیط کشت می

تواند موجب عدم شناسائی قارچ در بررسیهاي اولیه  عدم تولید اسپور توسط این قارچ بخصوص در کشتهاي جوان می - 5
 .کشتها گردد

  
  Take allعامل بیماري پاخوره یا 

  به نام .Ophiobolus graminis (Sacc.) Sacc.  in Roum & Saccاز  1952قارچ عامل بیماري پاخوره از سال 

Gaeumonnomyces graminis (Sacc.) Arx & D. Olivier این قارچ تولید آسک هاي تک جداره و . تغییر پیدا کرد
 G. graminis var. triticiعامل بیماري پاخوره گندم به عنوان یک واریته جدید آن به نام  1972در سال . کند هایفوپدیوم می

J. Walker سه واریته براي این گونه شناخته شده است  .معرفی شدG.graminis Var. tritici (Ggt) روي گندم و جو ،
G.graminis Var. avenae  روي یوالف وG.graminis Var. graminis    اخیراً . روي برخی علفهاي گندمیان بیماریزا است

 Phialophoraقارچ ، فرم غیرجنسی آن. واریته چهارمی نیز در کشور چین گزارش شده که روي ذرت بیماریزا است

graminicola  هاي  واریته .باشد میG. graminis باشند و نوع هایفوپودیوم متفاوت می، اندازه آسکوسپور، از نظر بیماریزایی .
و آسکوسپورهاي به ، باشد تولید هایفوپودیوم ساده که عامل بیماري پاخوره گندم و جو می G. graminis var. triticiواریته 
هاي  هاي زیرزمینی میزبان میسلیوم رونده سیاه رنگ با دیواره این قارچ در سطح خارجی بخش. کند می mµ 105-70طول 

  .)سمت چپ 92شکل (کند اي تولید می اغلب به شکل گروهی رشته mµ 7-4عرضی 
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هیفوپودیوم داراي . شبیه آپرسوریوم قرار دارد چیزي  ساده این قارچ بر سطح غالف برگ یا کولئوپتیل بمنزله  هیفوپودیوم
هاي هیف به گیاه میزبان نفوذ کرده و در اثر واکنش میزبان غدد لیگنینی بصورت  باشد که از طریق آن دندانه یک منفذ می
  . باشند آیند می میو کمی تیره تر از میسلیومی که از آنها بوجود ، mµ 15 -7به قطر ، هیفوپودیوم ها پهن. آیند روکشی در می
در سرتا سر غالف میکرومتر  150-300میکرومتر و داراي گردنی بلند به طول  200-400قطر به ، ها برنگ سیاه پریتسیوم

 میکرو متر در باال 2- 3اي متمایز به قطر  و حلقهآسکوسپور بیرنگ  8داراي ) mµ 130-80 ×15 -10(هر آسک . باشند میبرگ 
   .باشند می حجره 3-7و و داراي  میکرومتر 700-100× 3-4یز بلند و اندازه آنها سکوسپورها نآ. باشند می

  
 Take allعالئم بیماري پاخوره یا 

در این حالت مغز ریشه به رنگ سیاه در . ی آن با شکافتن ریشه شناسایی کردیتوان در مراحل ابتدا را می بیماري پاخوره
بیماري پاخوره . )سمت راست 92شکل (ها سیاه خواهند شد بسیاري از ریشهدر مراحل بعدي بخش تحتانی ساقه و . آید می

هاي  بوته. ی از مزرعه به طول چند متر را آلوده سازدیها دهد و ممکن است بخش ر قرار مییهاي گیاه را تحت تاث تمامی پنجه
کوتاه و ضخیم و محدود ، سیاه، تنک هایی شکنند و ریشه چنین بوته آلوده به آسانی از خاك بیرون آمده یا از محل طوقه می

یابد و در این  ها به سمت طوقه و قاعده ساقه ادامه می شدگی ریشه سیاه ، ولی در صورت رطوبت زیاد درفصل رشد، شود می
چنانچه رطوبت ادامه داشته . پوشاند ساقه تا سطح زیر غالف برگ را می، اي قسمتها پوشش میسلیومی سطحی تیره و درخشنده

هاي بیمار در  ساقه. آید بوجود می، دار روي غالفهاي برگ که از میسلیوم پوشیده شده رنگ روزنه هاي تیره پریتسیوم ،باشد
  .فتنداقاعده ضعیف و گاهی ممکن است کج شده و روي زمین بی

بنام این بیماري را . یابد ی به سرعت گسترش مییهاي خنثی تا قلیا خصوص در خاك تر و به ط مرطوبیاین بیماري در شرا
هاي آلوده مزرعه هر چه فصل رشد گیاه  اي در بخش هاي مرده به نحو فزاینده زیرا سنبله، نامند بیماري سفید شدن سنبله نیز می

   دنگرد می  یشترشود ب به انتها نزدیک می
  

   
  آلودهو هیف رونده در بافت ) راست(سیاه شدن ریشه و پایین ساقه ، پاخورهعالئم  -92شکل 

(http://cereals.ahdb.org.uk/) 
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  چرخه بیماري 

ها و آسکوسپورهاي آن نقش اینوکلوم  و هیف ماند باقی میهاي بیمار میزبان و در بقایاي آنها  قارچ عامل بیماري در بوته
هنگام  میزبانهاي  ریشه. اپیدمیولوژي از اهمیت کمتري برخوردار هستندهر چند آسکوسپورها از لحاظ ، کنند اولیه را ایفاد می
هاي قارچ  هاي گیاه بطور سطحی بوسیله هیف پس از آنکه ریشه. شوند در اثر تماس با بقایاي آلوده بیمار می، رشد در خاك

افتد و حرارت  رویش اتفاق می آلودگی در فصل. کند هیف شفافی از زیر هیفوپودیوم در آن نفوذ می، مورد حمله قرار گرفت
 کند گراد است و بنابراین در پاییز و اوایل بهار در طوقه و قاعده ساقه بیشتر پیشروي می درجه سانتی 10- 20مناسب براي آن 

  .)93شکل (
کشی مناسب شدت دارد و درخاکهاي مرطوب و  غیر حاصلخیز و فاقد زه، این بیماري در خاکهاي قلیایی و تاحدي خنثی

  .شدیدتراست، شود می کشتدرپی و بطور مستمر  چهارسال پی سه  گیاه میزبانهایی که جا
  

  
  

  )Take all )https://cereals.ahdb.org.ukچرخه بیماري پاخوره یا  -93شکل 
  

   Take all پاخوره  مدیریت بیماري
لوبیا و   ،اي مانند نخود گیاهان دولپه(اجراي تناوب با گیاهان غیر میزبان ، یکی از بهترین روشهاي کنترل این بیماري •

  .باشد می) بقوالت
، خودرو غالتاز بین بردن بقایاي گندم و جو پس از برداشت با اجراي شخم عمیق و یا نیمه عمیق و نیز حذف کامل  •

  .کنند نقش مهمی در کنترل بیماري ایفا می
  .می گرددیوم باعث افزایش بیماري سولفات آمونیوم باعث کاهش و نیترات آمون، استفاده مناسب از کود •

https://cereals.ahdb.org.uk
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در بعضی کشورها مورد استفاده قرار  Q18و  Q92 ،B29 ،66 کنترل بیولوژیکی بیماري پاخوره توسط باکتریهاي آنتاگونیست
  .گیرد می

 توصیه، هاي مناسب کنترل براي تعیین وضعیت بیماري پاخوره جو در کشور و دستیابی به روش، لذا انجام تحقیقات مناسب 
  .گردد می

   :منابع
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  بیماریهاي باکتریایی -ب

در زمینه بیماریهاي باکتریایی جو تحقیقات بسیار محدود می باشد و بیماریهاي باکتریایی تنها تا حد شناسایی عامل بیمـاري در  

  .بعضی مناطق مورد بررسی قرار گرفته است

  

  نواري جو  اییبیماري باکتری

  عالئم بیماري
آبسـوخته و محـدود بـه آونـدها     ، عالئم روي برگ و غالف ابتدا به صورت لکه هایی با نقاط کوچک به رنگ سـبز تیـره  

در شـرایط مرطـوب تولیـد ترشـحات     . آینداي شفاف در میهستند که بعدا به صورت خطوط و نوارهایی به رنگ زرد یا قهوه
بتـدریج سـفت شـده و بصـورت     ، در صورتیکه این ترشحات روي گیاه باقی بمانند و کامالً پخش نشوند. کنندمیعسل مانند 

هـاي  ایـن تـوده  .شـوند راحتـی جـدا مـی   شده و بـه ها جمعها در سطح زخماین گرانول. آینداي در میهاي رزینی تودهگرانول
آیند که ممکن است در هاي شیري رنگ در مییاه بصورت قطرهشبنم یا آب آزاد موجود در سطح گ، جداشده در حضور باران

شـکل  (. هاي خشک شده خاکستري رنـگ درآینـد  ها پراکنده شده و بصورت بخشهاي گیاه بویژه سایر برگسطح سایر اندام
 Blackچـف بلـک  سـوختگی سـیاه گلـوم و یـا     ، کاه سیاه، ه سیاهکبیماري ل، دآلوده شون سنبلهردن گیا  هاسنبلهچنانچه ) 94

chaff)  ( در ایران حالـت لکـه   . شودهایی برروي گلوم دیده میدر این صورت عالئم بیماري بصورت زخم  و شودیده میمنا
  استنواري برگ در غالت دیده شده است ولی حالت سیاه شدن خوشه تنها در گندم استان گلستان مشاهده شده

 (Alizadeh and Rahimian. 1989; Alizadeh, et al. 1995; Duveiller, et al. 1997 ) .  

  
  عالئم بیماري باکتریایی نواري روي جو -94شکل 
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  عامل بیماري
 .Xپاتووار . باشدمی Xanthomonas translucensنواري جو دو پاتووار از گونه  اییعامل بیماري باکتری

translucens pv. hordei  و  زا هستندیوالف نیز بیماريدر مواردي روي فاالریس و اختصاصا به جو وtranslucens 
X. translucens pv. .عالوه بر سایر غالت روي جو نیز بیماریزا می باشد.  

  

  چرخه بیماري
تواند از کاه  اما عامل بیماري می. منشاء اصلی آن بذر آلوده می باشد  بیماري باکتري نواري جو یک بیماري بذر زاد بوده و

در مزرعه نیز آلودگی از طریق تماس برگها و . یا سایر میزبانهاي واسط نیز باعث آلودگی جو گردد و کلش آلوده سال قبل و
بقاء باکتري . افتداپیدمی بیماري معموال در انتهاي فصل رشد و در شرایط مرطوب اتفاق می. یابدنیز باد و باران گسترش می

هاي واسط هاي هرز و میزبانتنها علف، فصل بعد پوسیده شوند در خاك محدود بوده و درصورتی که بقایاي گیاهی آلوده تا
  .توانند بیماري را از فصلی به فصل دیگر منتقل کنندمی

  
  مدیریت بیماري

حشراتی همچون ، میزبان ثانویه، محصول بقایاي، باد و باران، آلوده راز طریق بذو دتوانباکتري عامل این بیماري می
 بیماري این کنترل براي . ر منتقل شودگیدر و یا از سالی به سال گیداي به نقطه ریق خاك از نقطهها و نیز از طتریپس و شته

. نمود اشاره آلوده کلش و کاه کردن  خاك زیر ،گرامینه هرز هايعلف با مبارزه ،زراعی  تناوب ،سالم بذر کاشت نظیر ییهاراه
و استفاده  گرددنمی توصیه مزرعه ونی بذر و یا سمپاشی در فع براي ضدري ثهیچ ماده شیمیائی مؤبراي مدیریت این بیماري 

ایرانی  ارقام از نظر مقاومت یا حساسیت نیز . ودشمی محسوب بیماري این کنترل روش بهترین بذر سالم در مناطق غیرآلوده از 
ش رزاگارقام  تریناسنیز به عنوان حس پرولیرها يئدقم سورو  تریناسحس ی ئان و ماکوگرگترین و کویر مقاوم، مرس و ارا

  ). ,E.Mathre, D ;1997. et alDuveiller .1997( دشدن
  

  )Basal Glume Rot, Spikelet Rot( پوسیدگی سنبلچه، پوسیدگی پایه گلوم
گندم و این بیماري . کند پوسیدگی سنبلچه عموما یک بیماري کم اهمیت می باشد که در مناطق با بارندگی باال بروز می

  .کند چند گونه از گرسها را هم آلوده می
  

  عامل بیماري
باشد و نام مترادف آن  می  Pseudomonas syringae pv. atrofaciens (McCull) F. L. Stevens باکتري 

Phytomonas atrofaciens (McCull.) Bergey et al اي شکل  این باکتري گرم منفی و میله. استmµ 7/2-1× 
  .باشد با یک تا چهار تاژك قطبی می 6/0

  
  عالئم بیماري
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رنگ پریده در نزدیکی پایه گلوم که دانه ها را ، عالئم تیپیک آن وجود نواحی قهوه اي. جو میزبان اصلی این باکتري است 
هاي با آلودگی  سنبلچه. رنگ پریدگی عمدتا در داخل گلوم و معموال در قسمت تحتانی آن رخ می دهد. می پوشاند می باشد

. )95شکل (گردد در دانه هاي آلوده تغییر رنگ ضعیف در پایه انتهایی مشاهده می. شوند باال از سنبلچه هاي سالم روشنتر می
در برگ هاي آلوده لکه هاي کوچک آبسوخته به رنگ تیره ظاهر شده و در نهایت کشده شده و به رنگ زرد و سپس قهوه اي 

  .تغییر می کند

  
  )(Pseudomonas syringae pv. syringae  Courtesy V. Pederson عالئم آلودگی باکتریایی بذرهاي جو -95شکل 

  
  چرخه بیماري
از بین  ماند ولی بدلیل اینکه در خاك به سرعت در سطح بذر و در بقایاي گیاهی باقی می  P. atrofaciens باکتري

شود انتشار پیدا  هواي مرطوب توسط گرد و غباري که بوسیله باد جا بجا میاین باکتري در . شود بذر زاد محسوب می، رود می
در صورت وجود آب باکتري در نزدیکی . هاي سنبلچه ها توسط آب بدام می افتدباکتري البالي چین  سلول هاي. کند می

   .آید اتصال گلوم تکثیر پیدا می کند اما وقتی آب محدود می شود به حالت درمنت درمی
  

  مدیریت بیماري
بطور کلی استفاده از بذر سالم و عاري از آلودگی . شود باشد لذا معموال کنترل ویژه اي نیاز نمی اپیدمی این بیماري نادر می

  .) ,et al Toben ;1997et al. Duveiller .1989( گردد و استفاده از بذور تهیه شده از مزارع آلوده منع می، براي کشت توصیه

  بیماریهاي باکتریاییمنابع 

Alizadeh, A., and Rahimian, H. 1989. Bacterial leaf streak of Gramineae in Iran. EPPO Bull. 19: 113-117. 
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  ویروسی بیماریهاي -ج

  
  )Barley yellow dwarf( جو زرد کوتولگی بیماري -1

  بیماري عامل
. باشـند مـی  Luteoviridae خانواده به متعلق آنها همگی که آیدمی بوجود ویروس چندین توسط جو زرد کوتولگی بیماري

 و Luteovirus جنس از Barley yellow dwarf virus-MAV و Barley yellow dwarf virus-PAV ویروس دو خانواده این در
 هـا ویروس این. باشندمی بیماري این عامل هايویروس Polerovirus جنس از Cereal yellow dwarf virus-CYDV ویروس
 ویـروس  ژنـوم  آن درون که) 96 شکل( باشندمی نانومتر 25 حدود قطر به) وجهی 20 واقع در( کروي هايپیکره داراي همگی
 King et( اسـت  گرفته قرار ژن شش بر مشتمل نوکلئوتید 5600 حدود بطول مثبت ايرشتهتک RNA مولکول یک از متشکل

al., 2012( .  
 
 
  
  
  
  
  
  

 نانومتر 25 حدود قطري با الکترونی میکروسکوپ زیر در BYDV ویروس هايپیکره -96 شکل
  )D'Arcy and Domier, 2005 از برگرفته(

  
  بیماري اهمیت و عالئم
، Mathre, 1997( باشـد مـی  ایـران  و دنیـا  در جـو  جملـه  از و غـالت  ویروسـی  بیماریهـاي  مهمتـرین  از یکـی  بیماري این

Izadpanah et al., 1991b( .بیماري از ناشی عالئم مشابه معموال و بوده متنوع نسبتا جو زرد کوتولگی بیماري از ناشی عالئم-
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 هـاي بافـت ، بیمـاري  ایـن  به آلوده جو گیاهان در. باشدمی محیطی نامساعد شرایط یا غذایی عناصر کمبود، فیتوپالسمایی هاي
 یافته رنگ تغییر نواحی. یابندمی رنگ تغییر غیرمنظم بطور ترمسن هايبرگ پهنک سطح در یا انتها در معموال برگ حاشیه سبز

 تغییـر  نـواحی  نـوع  این. )97 شکل( شوندمی مشاهده نیز ارغوانی یا قرمز رنگ به گاهی ولی درآمده روشن زرد برنگ معموال
. نمایـد می متمایز جو هايبیماري سایر از آنرا و بوده جو زرد کوتولگی بیماري عالئم بارزترین از غیرمنظم و ايلکه یافته رنگ
 بـرگ  سـطح  در و شده تربزرگ بتدریج هالکه و شده ظاهر گیاه به ویروس تلقیح از پس روز 20 تا 7 حدود عالئم این معموال

  . نمایندمی پیشروي ساقه سمت به
 تغییـرات  غالبـا  جـوان  هـاي بـرگ . شوندمی زرد برگ نواحی سایر از دیرتر برگ اصلی رگبرگ به نزدیک هايبافت معموال

 پـرچم  بـرگ  فقـط  معموال مواردي چنین در که باشد داده رخ هنگام دیر خیلی آلودگی آنکه مگر دهندنمی بروز خاصی رنگی
  . )98 شکل( یابدمی رنگ تغییر

گردنـد  رشدشان متوقف شـده یـا کوتولـه مـی    گیاهان آلوده ، هابدلیل کاهش رشد طولی بافت میانگره، عالوه بر تغییر رنگ
، زایـی سـویه ویـروس   میـزان بیمـاري  ، شدت کوتولگی در گیاهان آلوده بستگی به سن گیاه در زمان وقوع آلودگی. )99شکل (

ها کوتاه شده و عالئـم  طول برگ  گاهی در گیاهان آلوده. ویروس تلقیح شده به گیاه و نیز حساسیت رقم گیاه دارد) دز(میزان 
هـاي  در آلـودگی . شـود هـا تشـکیل مـی   هاي عمیقی در حاشیه برگشود و در برخی موارد دندانهپیچیدگی در آنها مشاهده می

ها عقیم شده یـا فرآینـد رسـیدگی دانـه و پرشـدن آن      سنبلچه، ممکن است سنبله ظاهر نشده یا تعداد پنجه کاهش یافته، شدید
نماید ولی با گـرم  عالم بیماري در گیاهان جو آلوده بروز نمی، ر و دماي پاییندر طول زمستان بدلیل شدت کم نو. مختل گردد

در مورد میـزان دقیـق خسـارت    . شوددرجه سانتیگراد شرایط براي ظهور عالئم مساعد می 24تا  16شدن هوا و افزایش دما به 
کشـورهاي دیگـر متوسـط خسـارت     این بیماري در کشور اطالعات دقیقی در دسترس نیست ولی بر اساس نتایج بررسـی در  

  . )Koev et al., 1998(درصد برآورد شده است  15ناشی از این بیماري در جو در جهان حدود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي زرد همراه با نواحی و لکه) عکس از فرزادفر-سمت راست(هاي زرد کشیده در برگ گندم عالئم لکه -97شکل 
  )Bradley, 2008( BYDV آلوده به ویروس) سمت چپ(ارغوانی تا قرمز در برگ جو 
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 هاي باالیی گیاه شده استبروز تغییر رنگ در برگ  که منجر به BYDVآلودگی دیرهنگام به  -98شکل 

)Mulrooney, 2011(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

  )Brown, 2008برگرفته از ( BYDVهاي آلوده به کاهش رشد و کوتولگی در بوته -99شکل 
  

  هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
. )100شـکل  (باشـند  هاي عامل کوتولگی زرد جو به روش پایـا مـی  گونه شته در طبیعت قادر به انتقال ویروس 25حداقل 

تـا   24نماید ولی براي انتقال آن به یک دوره کمون دقیقه تغذیه از گیاه جو آلوده کسب می 30تا  15شته ویروس را در عرض 
هایی با تعویض جلـد قـدرت   چنین شته. ساعته نیاز دارد تا طی آن ویروس بتواند به غدد بزاقی در بدن حشره ناقل راه یابد 48

هر چقدر تعداد بیشتري شـته  . باشندنمایند ولی قادر به انتقال آلودگی ویروس به نتاج خود نمیآلوده کنندگی خود را حفظ می
عالئـم شـدیدتر و میـزان    ، زمان الزم براي ظهور عالئم نیـز کوتـاهتر  ، نتقال آلودگی شوندروي گیاه جو تغذیه نموده و باعث ا

  . خسارت بیشتر خواهد شد
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 BYDVیکی از مهمترین ناقلین ویروس  Rhopalosiphum padiکلنی شته یوالف : سمت راست -100شکل 
 1393در اسفند  BYDVهاي پوره فعال روي بوته گندم آلوده به تصویر شته: سمت چپ، )Cattlin, 2016برگرفته از (

  )عکس فرزادفر(منطقه ورامین 
گونه گیاهی دیگر در  150ها عالوه بر جو قادر به ایجاد آلودگی در این ویروس. باشدویروس از طریق بذر قابل انتقال نمی

هاي ناقل با مهاجرت و انتقال آلودگی بـه سـایر   شته، منطقهباشند و از اینرو در صورت نبودن زراعت جو در خانواده غالت می
هاي فوق از جمله ذرت بوده و با شروع سبز شدن مـزارع جـو مجـددا    هاي طبیعی قادر به بقا و حفظ آلودگی در میزبانمیزبان

و بارش کـافی  ) سانتیگراددرجه  18تا  10بین (معموال فصولی که دماي هوا خنک بوده . دهندآلودگی را به این مزارع انتقال می
هـا و شـیوع بیمـاري کوتـولگی زرد جـو بوجـود       شرایط مساعدي براي افزایش جمعیت شته، ها فراهم باشدبراي رشد گرامینه

هاي جو پاییزه وقوع آلودگی در فصل پاییز موجـب  در زراعت. دهداین شرایط معموال در فصل بهار بیشتر رخ می. خواهد آمد
زیرا به محض گرم شدن مختصر هوا در فصل بهار عالئم بیماري بطور سریع ظاهر شده ، گرددصول میخسارت بیشتري به مح

هایی که پاییز نسبتا گـرم و زمسـتان مالیـم باشـد یـا در      آلودگی پاییزه بیشتر در سال. و خسارت به محصول شدید خواهد بود
ها فرصـت  زیرا در چنین حالتی شته. دهدرخ می، ه باشدشرایطی که کشت جو در پاییز زودتر از حد معمول متعارف انجام شد

  . کافی براي انتقال آلودگی ویروسی به روي مزارع جو تازه سبز شده خواهند داشت
  وضعیت بیماري در ایران

هـاي عامـل   تاکنون حضور آلـودگی بـه ویـروس    و از ایران گزارش شد 1366بیماري کوتولگی زرد جو اولین بار در سال 
هاي کشت غالت کشور از جمله جو ردیـابی و  در غالب استان) CYDVو  BYDV-PAV ،BYDV-MAV(رد جو کوتولگی ز

از شیوع بیشتري  BYDV-PAVدهد که سویه ویروسی هاي اخیر نشان میبررسی. )Rastgou et al., 2005(گزارش شده است 
  . )Pakdel et al., 2009(باشد در دنیا و نیز ایران برخودار می

  بیماري مدیریت
ماننـد انـواع   (هاي محیطی از آنجا که استرس. باشدتشخیص آلودگی آن در مزرعه می، اولین گام براي مدیریت این بیماري

لـذا عـالوه بـر اسـتفاده از     ، توانند عالئمی مشابه بـا بیمـاري کوتـولگی زرد جـو ایجـاد نماینـد      ها مییا سایر بیماري) کمبودها
تواند به ردیابی و مانند آزمون االیزا می) کلینیکی(هاي تشخیص آزمایشگاهی گرفتن از روش کمک، ايمشاهدات عالئم مزرعه

مـزارع آلـوده بـه    ، در بسیاري از موارد بدلیل تشخیص اشـتباه . تشخیص حضور بیماري ویروسی در مزرعه کمک شایانی نماید
هـا بـراي کـاهش    از مهمتـرین راه . شـوند ت مـی بیماري کوتولگی زرد جو مورد ردیابی و توجه قرار نگرفته و متحمـل خسـار  
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هـاي  با توجه به اینکه سـویه . باشداستفاده از ارقام جو مقاوم یا متحمل در برابر این بیماري می، خسارت بیماري کوتولگی زرد
یـه و  از اینـرو حتمـا در ته  ، هاي عامل بیماري کوتولگی زرد جو در مناطق مختلـف جهـان پـراکنش دارنـد    متفاوتی از ویروس

هاي ویروسی عامـل زردي شـایع   بایستی ابتدا واکنش ارقام جو در برابر سویهمی، استفاده از ارقام جو مقاوم براي مناطق جدید
، زیرا ممکن است ارقام جو مقاوم یا متحمل در برابر سویه ویروسی یـک منطقـه یـا کشـور     ،در آن مناطق بررسی و تعیین گردد

  . هاي شایع کشور دیگر ارائه دهدلوب را در برابر سویهنتواند مقاومت مورد انتظار مط
بایستی مـورد پـایش و بررسـی قـرار     ها میجمعیت شته، در مناطقی که سابقه حضور بیماري کوتولگی زرد جو وجود دارد

توانـد  د که مـی باشهاي شکار شته و ارزیابی آلودگی ویروسی آنها یکی از نیازها براي چنین مناطقی میاستفاده از روش. گیرند
تـوان بـا   در برخـی مـوارد مـی   . هاي تخصصی توسط خود زارعین پیشرو انجام گـردد هاي گیاهپزشکی یا تشکلتوسط کلینیک

بنحوي کـه مـزارع جـو در    ، ها با مرحله حساس سن جوان جو جلوگیري نمودتنظیم تاریخ کشت از همزمانی اوج فعالیت شته
براي این منظور کشت دیر هنگـام در  . ها در همان منطقه روبرو نشوندت باالي شتهاي با ظهور جمعیسن حساس رشد گیاهچه

ها در ابتداي فصـل کشـت جـو روبـرو     در مواردي که به ناچار با حضور شته. تواند توصیه گرددپاییز یا زود هنگام در بهار می
توانـد منجـر بـه    می) نی بذر یا پاششیبصورت ضدعفو(هاي سیستمیک کشدر صورت صرفه اقتصادي استفاده از آفت، هستیم

توانند بعنوان پـل بـراي   هایی مثل ذرت که میدر کشت زراعت. ها و متعاقبا کاهش بیماري کوتولگی گرددکاهش جمعیت شته
هفته قبل از احداث مزارع  2دقت بیشتري اعمال گردد و حداقل ، هاي ناقل در زمان فقدان مزارع جو عمل نمایندحفظ بقا شته

هاي ساکن آنها فرصت الزم براي مهاجرت به مزارع جو تازه کشت شـده نداشـته   هایی برداشت شوند تا شتهچنین زراعت، جو
حتما بازدید مزارع جو پاییزه با دقت بیشتري از نظر پـایش  ، در شرایطی که پاییز گرم و زمستان مالیم وجود داشته باشد. باشند

  . جمعیت شته در آنها انجام شود
  
  )بیماري موزائیک مالیم جو(یماري موزائیک مالیم جو ب -2

  عامل بیماري
 Potyviridaeاز خـانواده   Bymovirusعضـو جـنس    Barley mild mosaic virus-BaMMVویروس عامل این بیماري بنام 

-پذیر میاي نسبتا خمش هاي ویروس رشتهپیکره. تک رشته مثبت است RNAژنوم ویروس متشکل از یک مولکول . باشدمی

نـانومتري وجـود دارنـد     550و  275ها در دو گروه حدود نانومتر بوده ولی از نظر طول پیکره 13ها حدود عرض پیکره. باشند
  . )101شکل (

  
  
  
  
  
  
  
  

و ) Kashiwazaki et al., 1998برگفته از ، راست( BaMMVهاي اي ویروسهاي رشتهتصویر پیکره -101شکل 
BaYMV )برگرفته از ، چپAdams, 2000 ( در زیر میکروسکوپ الکترونی  
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  عالئم و اهمیت بیماري

بیماري موزائیک مالیـم  . باشدمی) Barley yellow mosaic(عالئم این بیماري بسیار مشابه عالئم بیماري موزائیک زرد جو 
هـاي  هاي خطی کشیده در سطح پهنک بـرگ عالئم موزائیک به شکل لکه. نمایدجو غالبا فقط در جوهاي کشت پاییزه بروز می

عالئـم  . یابـد گیاهان دچار این بیماري رشدشان متوقف شده و عملکرد محصول کاهش مـی . )102شکل (نماید جوان بروز می
در گیاهان جو آلـوده  . چندان قابل تمایز نیست) Barley yellow mosaic virus(این بیماري از عالئم بیماري موزائیک زرد جو 

  . شودعالئم تشدید نمی، ان به هر دو ویروسهمزم
هاي جو به رنـگ سـبز   دستجاتی از بوته، )BaYMV(در این بیماري نیز همانند بیماري ناشی از ویروس موزائیک زرد جو 

معموال عالئـم  . شونداي در سطح مزرعه در اواخر زمستان مشاهده میروشن تا زرد با پراکنش غیرمنظم و بصورت نواحی لکه
درجه سانتیگراد به بیشترین میزان بروز می رسد و بـا گرمتـر شـدن هـوا در ادامـه فصـل        10تا  5ن بیماري در شرایط دمایی ای

درجـه سـانتیگراد    10تـا   5بیشترین میزان عالئم در مزرعه در شرایط دمایی . باشندبرگهاي جدید تقریبا فاقد عالئم می، زراعی
. نمایدظهور می) هاي ممتد و هواي نسبتا سرد بهاريبارندگی(خاك خیس و مرطوب ژه در صورت همراه شدن با وضعیت  بوی

 80خسـارت تـا   ، در صورتی که چنین شرایطی در مناطق داراي سابقه آلودگی به این بیماري تا اواخر فروردین ماه برقرار باشد
  .)Huth, 1988(است درصد گزارش شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 BaMMVهاي آلوده بـه  هاي زرد کشیده و خطی منقطع در بوتهموزائیک به شکل لکهعالئم  -102شکل 
  )Kanyuka et al., 2005و  Huss and Rabenstein, 2012برگرفته از ( BaYMVو 
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  هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
. شـود منتقـل مـی  ، باشـد میکه یک قارچ خاکزي و انگل اجباري ریشه جو  Polymyxa graminisاین ویروس توسط قارچ 

قـارچ  . تـوان بیمـاري را انتقـال داد   می، زنی عصاره گیاهان آلوده روي گیاهان جو سالمبا مایه، همچنین در شرایط آزمایشگاهی
این قـارچ  . باشدناقل این بیماري براي مدت طوالنی چندین سال قادر به بقا در خاك با حفظ توانایی ایجاد آلودگی در گیاه می

. باشـد زمستان و اوایل بهار قادر به ایجاد آلودگی در ریشه گیاهان جـو در مزرعـه مـی   ، شرایط محیطی سرد و مرطوب پاییزدر 
هاي اپیدرمی ریشه رسـانده و بـا ورود بـه آنهـا     هاي موئین و سلولزئوسپورهاي ناقل ویروس با شنا در خاك خود را به ریشه

اسپورهاي استراحتی . نمایدها شروع به تکثیر میسپس ویروس در این سلول. دهندیآلودگی ویروسی را به گیاهان جو انتقال م
و در ) 103شـکل  (هاي ناحیه پوست و اپیدرم ریشه گیاهان آلـوده تشـکیل شـده    باشند در سلولقارچ که آلوده به ویروس می

 . شودسترش و انتشار بیماري میموجب گ، هر عاملی که خاك آلوده به قارچ ناقل را انتقال دهد. یابندخاك بقا می
 
 
 
 
 
 

 
 رنگ اسپورهاي استراحتی قارچتیره هايتصویر میکروسکوپی از سلولهاي ریشه که در آن توده -103شکل 

Polymyxa graminis هايناقل ویروس BaYMV  وBaMMV برگرفته از(شود مشاهده میAdams, 2000(. 
  

  وضعیت بیماري در ایران
 Sahandpour and(هاي کشور از جمله استان فارس ردیابی و گزارش شـده اسـت   ویروس در برخی استانقارچ ناقل این 

Izadpanah, 1999( . خراسـان رضـوي  ، غربـی هـاي آذربایجـان  حضور آلودگی به این ویروس در مناطق کشت غله در اسـتان ،
  . )Hosseini et al., 2012(است فارس و یزد گزارش شده، گلستان

  بیماريمدیریت 
. هاي معمول زراعی مانند تناوب یا ممانعت از انتشار خاك آلوده در مدیریت این بیماري تاثیر چندانی نداشـته اسـت  روش

چندین رقـم  . باشددر حال حاضر استفاده از ارقام مقاوم در برابر این بیماري مهمترین راه براي کاهش خسارت ناشی از آن می
اصالح و ارائه شده است ولی در مورد واکنش ارقام جو ایرانی در برابر ایـن بیمـاري اطالعـات     مقاوم جو در برابر این بیماري

ژن در گیاه جو که در نوع واکنش گیاه به این بیماري نقش دارند شناسایی و گزارش شده  11تاکنون . دقیقی در دسترس نیست
  . هنوز شناسایی نشده است) P. graminis(اقل البته منابع جو مقاوم به قارچ ن. )McGrann and Adams, 2004(است 
  
  )Barley yellow mosaic(بیماري موزائیک زرد جو  -3

  عامل بیماري
ــام   ــروس بن ــک وی ــن بیمــاري ی و خــانواده  Baymovirusاز جــنس  Barley yellow mosaic virus-BaYMVعامــل ای

Potyviridae باشـد کـه عـرض    نانومتر می 550و  275خمش پذیر به طول اي نسبتا ویروس داراي دو نوع پیکره میله. باشدمی
اي تـک رشـته   RNAدرون هر پیکره ویروس ژنوم ویروس متشکل از یک مولکـول  . )101شکل (نانومتر است  13هر دو آنها 

  . مثبت قرار دارد
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  عالئم و اهمیت بیماري
ئم بسته به سویه ویروس و حساسیت رقم جو شدت این عال. نمایندجوهاي آلوده به این ویروس تولید عالئم موزائیک می

تواند همراه با ویروس موزائیک مالیم جو موجب درجات متنوعی از عالئـم موزائیـک در گیـاه    این ویروس می. باشدمتنوع می
 50تواند براحتـی موجـب بـروز خسـارت شـدید تـا       هاي پاییزه میاین بیماري در ارقام جو حساس بویژه در کشت. جو شود
شـود  هاي کوچک و خطـی زرد در سـطح بـرگ تشـکیل مـی     بدنبال آلودگی معموال رشد گیاه متوقف شده و لکه. ردددرصد گ

در ) نکـروزه (هاي بافـت مـرده   لکه، در برخی موارد. نمایندها از قسمت انتها شروع به زرد شدن میبتدریج برگ. )102شکل (
گیاهـان بیمـار در سـطح مزرعـه بصـورت      . شـوند چار مـرگ مـی  ها قبل از سن طبیعی دتر تشکیل شده و برگهاي مسنبرگ

میزان شدت عالئم به نوع رقم جو و نیـز شـرایط محیطـی    . )104شکل (شوند اي زرد رنگ و پراکنده مشاهده میدستجات لکه
اینـرو در اوایـل   شـود و از  درجه سانتیگراد در مزارع مشاهده می 18تر از معموال بیشترین عالئم در دماهاي پایین. بستگی دارد

گیـاه جـو   . شـوند عالئم نیز نامشخص و ناپدیـد مـی  ، تر شدن دماي هوابهار عالئم براحتی قابل مشاهده بوده در حالیکه با گرم
تـاریخ کشـت و شـرایط    ، خسارت ناشی از این بیماري بسته به نوع واکنش ارقام. باشدمهمترین میزبان طبیعی این ویروس می

درصد در اروپا گزارش شده اسـت   50درصد در ارقام جو دوردیفه در ژاپن و  80تا  40ه و خسارت آب و هوایی متفاوت بود
)Usugi, 1988  وAdams, 2000(.  

  
  
  
  
  
  

 
هاي زرد که از فاصله دور به شکل لکه BaYMVهاي جو آلوده به ویروس دستجات بوته -104شکل 

  .)Adams, 2000برگرفته از (باشد در سطح مزرعه قابل مشاهده می
  

  هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
انتقال ویـروس بـا اسـتفاده از    . شوددر خاك منتقل می Polymyxa graminisویروس در طبیعت توسط زئوسپورهاي قارچ 

وسـط  مکانیسم انتقال ویـروس ت . زنی مکانیکی در شرایط آزمایشگاهی نیز گزارش شده استعصاره گیاهان آلوده و روش مایه
در یک بررسی مشـخص شـد   . باشدقارچ همانند مکانیسم شرح داده شده در مورد روش انتقال بیماري موزائیک مالیم جو می

قادر بـه حفـظ قـدرت آلـوده     ، بعد از پنج سال نگهداري تحت شرایط خشک در آزمایشگاه، که نمونه خاك آلوده به قارچ ناقل
ورزي که منجر به انتقال خاك گردد و نیز جریانات شدید باد از عوامـل مهـم   هاي خاکادوات و روش. کنندگی خود بوده است

  . شوندانتشار قارچ ناقل این بیماري محسوب می
  وضعیت بیماري در ایران

گلسـتان و آذربایجـانغربی شناسـایی و    ، هاي مهم کشت جو از جمله خراسان رضوياین بیماري از مزارع جو برخی استان
هاي مهم کشت غالت ماننـد  هاي استانحضور قارچ ناقل این بیماري نیز در خاك. )Hosseini et al., 2014(است گزارش شده
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پـراکنش و میـزان خسـارت ناشـی از     ، هنوز اطالعات دقیقی از فراوانی. استفارس و خراسان رضوي شناسایی و گزارش شده
  . این بیماري در مزارع جو کشور در دسترس نیست

  مدیریت بیماري
هاي جو پاییزه اهمیت داشـته و  هاي انجام گرفته در خارج از کشور نشان دهنده آن است که این بیماري در زراعتبررسی
تاکنون برخی ارقام جـو مقـاوم و متحمـل در برابـر     . هاي جو بهاره شیوع و اهمیت اقتصادي چندانی ندارددر زراعت، برعکس

هاي جو داخل کشـور  متاسفانه در خصوص بررسی واکنش ارقام و الین. اندهاي این ویروس اصالح و معرفی شدهبرخی سویه
 . اي بعمل نیامده و اطالعات مدونی در دسترس نیستدر برابر این بیماري هیچ مطالعه

 
  )Barley stripe mosaic(بیماري موزائیک نواري جو  -4

  عامل بیماري
. باشدمی Virgaviridaeاز خانواده  Hordevirusاز جنس  Barley stripe mosaic virus-BSMVعامل این بیماري ویروس 

شـکل  (باشـد  مـی ) بسته به سویه ویروسی(نانومتر  150تا  100نانومتر و طول  22اي سفت به عرض ویروس داراي پیکره میله
مـاري تـاکنون   بسته به نوع و شـدت عالئـم بی  . اي مثبت تشکیل شده استرشتهتک RNAژنوم ویروس از یک مولکول . )105

  . استسویه براي این ویروس توصیف شده 20حدود 
  

  عالئم و اهمیت بیماري
نیـز   "لکـه نـواري دروغـی   "باشد و از اینرو از آن بعنوان عالئم این بیماري مشابه عالئم بیماري قارچی لکه نواري جو می

لی در برخی موارد آلودگی مزارع گندم توسـط  باشد واگرچه جو میزبان اصلی ویروس عامل این بیماري می. نامبرده شده است
موجـب بـروز   ، ها و نیز عقیمی گرده و تخمک ناشی از آلـودگی ویـروس  کاهش فتوسنتز برگ. این ویروس گزارش شده است
ها شـده و نیـز تعـداد    آلودگی به این ویروس موجب کاهش وزن و نیز تعداد دانه در خوشه. گرددخسارت به محصول جو می

نـوع  ، بسته به نـوع سـویه ویروسـی   ، میزان کاهش محصول ناشی از آلودگی ویروسی. دهدگیاه جو را کاهش می خوشه در هر
 35رقم جو و میزان شیوع بیماري در مزرعه متغیر بوده و در برخی ارقام حساس جو در صورت فراهم شدن شرایط اپیدمی تـا  

  . درصد مشاهده شده است
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  )Brunt et al., 1996برگفته از (در میکروسکوپ الکترونی  BSMVاي ویروس هاي میلهتصویر پیکره -105شکل 
  

اي در سطح پهنک اي و مخطط زرد تا سفید همراه با نوارهاي نکروزه و قهوهدر این بیماري عالئم پیسک و نیز نواحی لکه
برخی ارقـام و شـرایط محیطـی پهنـک بـرگ در گیاهـان       در . )106شکل (شوند یا طرح زیگزاکی مشاهده می Vبرگ به شکل 

توان به کاهش رشـد متوسـط تـا شـدید     از عالئم دیگر این بیماري می. )106شکل (آید شدیدا آلوده کامال به رنگ سفید درمی
  . ها اشاره نمودچهها و نیز کوچک شدن اندازه خوشه و خوشهچهعقیم شدن برخی خوشه، گیاه

هیچ نوع عالئم مشهودي ایجاد نکرده و آلودگی ، هاي مالیم این ویروسابر آلوده شدن با برخی سویهبرخی ارقام جو در بر
کشد در درجه سانتیگراد حدود یک تا دو هفته طول می 18تا  12معموال بروز عالئم در دماي . باشدویروسی بصورت نهان می

دهنـد کـه ناشـی از    عد از حدود یک ماه عالئم بیماري را بروز میگیاهان ب) درجه سانتیگراد 7حدود (تر حالیکه در دماي پایین
 .نمایندگیاهان آلوده گرده کمتري تولید می. باشدحرکت و انتشار کند ویروس در گیاه می

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
برگرفته از ( BSMVهاي نواري و مخطط زرد تا سفید ناشی از آلودگی عالئم پیسک و لکه -106شکل 

Evans, 2010  وDuveiller et al., 2012(  
  

  هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
تاکنون ناقل طبیعی بـراي ایـن   . یابدویروس عامل این بیماري در غالب غالت بذرزاد بوده و از طریق بذر و گرده انتقال می

تواند رخ لم در مزرعه نیز میهاي گیاهان آلوده و ساانتقال بیماري از طریق مالش برگ. ویروس شناسایی و گزارش نشده است
در آمریکا بعمل آمده است در برخی ایاالت میزان آلـودگی بـذور جـو بـه ایـن       80تا  50هاي هایی که در دههدر بررسی. دهد

میزان ایـن  ، هاي اخیر بدلیل اعمال مقررات گواهی سالمت بذر جواگرچه در سال. درصد گزارش شده است 80تا  55ویروس 
گیاهـان  . شـود افته است ولی هنوز هم آلودگی این ویروس در برخی مزارع جو در آمریکا و کانادا مشاهده میبیماري کاهش ی
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معموال در همان سن دو تا سه برگی عالئم پیسک و سبزردي ناشی از آلـودگی ویروسـی   ، جو حاصل از بذور آلوده به ویروس
  . رقم جو و زمان وقوع آلودگی در گیاه مادري بستگی دارد، یمیزان بذرزادي ویروس به نوع سویه ویروس. دهندرا بروز می

  
  وضعیت بیماري در ایران

در مـورد میـزان   . )Izadpanah, 1983(در استان فارس مشاهده و گـزارش شـد    1983اولین بار عالئم این بیماري در سال 
  . فراوانی و شیوع این بیماري در مزارع جو کشور بررسی دقیقی بعمل نیامده است

  
  مدیریت بیماري

بـراي ایـن منظـور تـدوین و     . باشدمهمترین روش مدیریت این بیماري شامل استفاده از بذور سالم و عاري از ویروس می
کشاورزان بذر جو مورد نیـاز خـود   . باشدهاي صدور گواهی سالمت براي بذور جو از اهمیت زیادي برخودار میاجراي برنامه

اسـتفاده از  . تهیه نماینـد ، باشندواهی سالمت بذري بوده و مورد تایید ادارات جهاد کشاورزي میرا باید از مراکزي که داراي گ
و استفاده از آن براي صدور گواهی سالمت بذر جـو از اهمیـت خاصـی     BSMVهاي بذري آزمون االیزا براي ارزیابی آلودگی

  . باشدبرخودار بوده و در اکثر کشورها مورد تاکید و استفاده می
اند ولی با توجه بـه تنـوع بـاالي    شناسایی و گزارش شده BSMVبرخی ارقام مقاوم یا متحمل جو در برابر بیماري ناشی از 

هـا چنـدان مقـاوم نیسـتند     این ارقام در برابر یک یا چند سویه مقاومت داشته و در برابـر سـایر سـویه   ، هاي این ویروسسویه
ینکه ناقل حشره براي این ویـروس تـاکنون گـزارش نشـده اسـت و مهمتـرین راه       از طرفی با توجه به ا. )BSMVمقاومت به (

هاي کنترل و گواهی بـذر جـو در مـدیریت ایـن بیمـاري از      ها و روشلذا توسعه برنامه، باشدانتشار آن از طریق بذر آلوده می
  . اولویت اصلی برخودار بوده است

  
  بیماري موزائیک زرد نواري جو -5

  عامل بیماري
از خـانواده   Cytorhabdovirusاز جـنس   Barley yellow striate mosaic virus -BYSMVعامـل ایـن بیمـاري ویـروس     

Rhabdoviridae ژنـوم  . )107شـکل  (باشند نانومتر می 330و طول  55هاي این ویروس باسیلی شکل به عرض پیکره. باشدمی
  . )Almasi et al., 2009(ه است اي منفی تشکیل شدتک رشته RNAاین ویروس از یک مولکول 

  
  
  
  

 
  باشدنانومتر می 100مقیاس نشانگر . BYSMVتصویر پیکرو باسیلی شکل ویروس  -107شکل 

  .)Milne and Conti, 1986برگرفته از ( 
  
  

  عالئم و اهمیت بیماري
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باشـند  نـواري جـو مـی   توقف رشد و باریک شدن پهنک برگ از عالئم بیمـاري موزائیـک زرد   ، نوارهاي سبزرد، موزائیک
  . )108شکل (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هاي جو همراه با باریک شدن پهنک برگ و ضعف سنبله) A(عالئم موزائیک نوراي سبزرد  -108شکل 

  )Dumon et al., 2011برگفته از ( BYSMVناشی از آلودگی به ویروس 
  
  

  هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
منتقـل  ) قابل تکثیر در بدون حشره ناقـل (به روش تکثیري  Laodelphax striatellusویروس عامل بیماري توسط زنجرك 

قدرت انتقال ویـروس  ، ها خارج شدندهاي زنجرك منتقل شده و دو هفته پس از اینکه الروها از تخمویروس به تخم. شودمی
گـذرانی پرداختـه و بـا    ت به بقـا و تابسـتان  زنجرك ناقل در مزارع ذر، در صورت نبودن زراعت جو یا گندم. نمایندرا پیدا می

  . شودمهاجرت به مزارع جدید جو موجب انتقال ویروس به آنها می
  

  وضعیت بیماري در ایران
 Izadpanah et(انـد  ویروس عامل بیماري و نیز زنجرك ناقل آن از مناطق مهم کشت جو در ایران شناسایی و گزارش شده

al., 1991a( . انجامی فراوانی این بیماري و خسارت ناشی از آن در مزارع گندم و ارزن طبق مطالعات)Setaria italica ( برخی
مناطق کشور قابل توجه بوده است ولی در خصوص فراوانی وقوع و میزان خسارت آن در مزارع جـو بررسـی جـامعی بعمـل     

  . نیامده است
  

  مدیریت بیماري
از جمله دالیل این موضوع اهمیت اقتصـادي کـم   . ري اصالح و معرفی نشده استتاکنون ارقام مقاوم تجاري علیه این بیما
مراکش و سوریه فراوانی آن کمتر از یـک درصـد بـرآورد    ، در چند بررسی در لبنان. آن در کشورهاي آمریکا و اروپا بوده است

هاي آزمایشـی بـه ایـن    اهان کرتیک سوم گی، شده است در حالیکه در یک آزمایش در یک ایستگاه تحقیقاتی در استان فارس
  ) Izadpanah et al., 1991a(بیماري آلوده شده بودند 
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همچنـین  . شـود کنترل علفهاي هرز گرامینه در حاشیه مـزارع جـو توصـیه مـی    ، با توجه به انتقال ویروس از طریق زنجرك
هـا همزمـان   زمان مهـاجرت زنجـرك  شود زمان کشت جو بنحوي تنظیم شود تا زمان سبز شدن گیاهان جوان جو با توصیه می

هاي سنتی پاششی چندان تـاثیري در کـاهش   هاي معمولی و روشمبارزه شیمیایی با ناقلین زنجرك با استفاده از آفتکش. نباشد
ها نیـاز بـه   هاي سیستمیک جذبی از ریشه در کاهش جمعیت زنجركبیماري نداشته است ولی در مورد تاثیر استفاده از آفتکش

 . باشدي تکمیلی میهابررسی

  
  )Barley dwarf(بیماري کوتولگی جو  -6

  عامل بیماري
 Geminiviridaeعضو خانواده  Mastrevirusاز جنس  Barley dwarf virus-BDVعامل این بیماري ویروس کوتولگی جو 

رغم اینکه این ویروس بعنوان یک گونه جدید پیشنهاد شده بود ولی با توجـه بـه شـباهت زیـاد آن بـه ویـروس       علی. باشدمی
Wheat dwarf virus-WDV ، يسویه(اخیرا آنرا بعنوان نژاد ( جو ویروسWDV اند در نظر گرفته)WDV-B (هـایی را  و سویه

ویـروس  . که هنوز بررسی و بحث در ایـن زمینـه ادامـه دارد   هرچند ، دهندنشان می WDV-Wباشند با که اختصاصی گندم می
WDV  داراي پیکره کروي دوقلو)geminate ( باشد نانومتر می 30در  20به ابعاد) 109شکل(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
دو پیکره کروي بهم (که به شکل دوقلو  Wheat dwarf virusپیکره سویه جو ویروس  -109شکل 

  .)Ramsell, 2007برگرفته از (شوند  مشاهده می) چسبیده
  

  عالئم و اهمیت بیماري
مهمترین عالمـت  . باشدمی CYDVو  BYDVهاي عالئم این بیماري در جو بسیار مشابه عالئم ناشی از آلودگی با ویروس

-افزایش تعداد پنجـه ، هاهاي زرد تا سبزروشن در برگلکه، همراه با عالئم زرديباشد که غالبا ها میاین بیماري کوتولگی بوته

اي در سـطح  هاي آلوده بصورت منفـرد یـا دسـته   بوته. )110شکل (نماید دهی و مرگ گیاه بروز میعدم خوشه، هاي کم رشد
فراوانـی و شـیوع نـژاد جـو     ، کشـور هاي جو و گنـدم در  در یک بررسی روي تعداد محدودي نمونه. شوندمزرعه مشاهده می

WDV  1390، عمید مطلق و همکاران(بیشتر از نژاد گندم این ویروس بوده است(.  
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، )A(ها عالئم ناشی از بیماري کوتولگی جو شامل کاهش یا توقف رشد جوانه: Cتا  A -110شکل 
: D؛ )Huss et al., 2003برگفته از ) (C(رشد آنها ها و توقف و افزایش تعداد پنجه) B(ها تغییر رنگ برگ

  .)عکس از فرزادفر(در بوته گندم در منطقه ورامین  WDVعالئم ناشی از آلودگی به 
  

هاي سویه جو بیشـتر از تنـوع   دهد که تنوع ژنتیکی آن در بین جدایههاي خارجی این ویروس نشان میبررسی روي سویه
اي نـدارد ولـی   هـاي گرامینـه  این ویروس دامنه میزبانی وسیعی در بین علف. باشدگندم آن میهاي سویه موجود در بین جدایه
  . نماینداي بعنوان منابع مهم حفظ و نگهداري آلودگی عمل میعلفهاي هرز گرامینه

  هاي انتقال ویروس و گسترش بیماريروش
این زنجرك بطور عمده روي غالت تغذیـه  . شودو به روش پایا منتقل می Psammotettix alienusویروس توسط زنجرك 

ها از کارایی و در نتیجه خطر بسیار بـاالتري  زنجرك فوق تحرك بیشتري داشته و از نظر انتقال ویروس نسبت به شته. نمایدمی
بـد ولـی   یاروز بوده و اگرچه ویروس در بدن ناقل تکثیر نمی 80این حشرات داراي عمري به نسبت طوالنی تا . برخودار است

توانـد تـا پایـان عمـر     می، تواند در بدن حشره ناقل باقی مانده و حشره پس از یکبار تغذیه از گیاه آلوده و اکتساب ویروسمی
  . شودویروس از طریق پوست اندازي از بدن زنجرك حذف نمی. قابلیت انتقال ویروس را داشته باشد

ایـن  . شـود بوده و ویروس از طریق تخم به نسل بعدي منتقـل نمـی   همه سنین پورگی و حشره بالغ قادر به انتقال ویروس
تواند به بقا جمعیـت  درجه سانتیگراد هنوز فعال بوده و از اینرو وقوع یک فصل پاییز نسبتا گرم می 15تا  10زنجرك در دماي 

ن مـواردي شـیوع بـاالیی از    در چنـی . هاي پاییزه جو کمک زیادي نمایـد بیشتري از زنجرك و در نتیجه انتقال آلودگی به کشت
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میرنـد ولـی   اگرچه حشرات این زنجرك در هواي سـرد مـی  . بیماري کوتولگی در سال بعد در مزارع جو قابل پیش بینی است
  . باشداین ویروس از طریق بذر یا دانه گرده قابل انتقال نمی. کننددرجه سانتیگراد مقاومت می 5افراد ماده تا دماي منفی 

  در ایرانوضعیت بیماري 
اسـتان   15شهرسـتان در   25آلودگی مزارع جو کشور به این ویروس در مناطق مهم کشت ایـن زراعـت در    1388در سال 

زنجان و خوزستان تعیین و تایید شـده اسـت   ، فارس، کرمانشاه، اصفهان، آذربایجان شرقی، هاي خراسان رضويبویژه در استان
)Behjatnia et al., 2011( .ویه گندم و جو این ویروس در مزارع گندم و جو کشور ردیـابی و گـزارش شـده   وجود هر دو س-

-از عوامل اصلی کمپلکس زردي در مزارع جو کشور می WDVویروس جو دهد که سویه هاي انجامی نشان میبررسی. است

در ) WDV-W(هاي انجامی در کشور مشخص نموده است که سـویه گنـدم ایـن ویـروس     بررسی. )1388، عمید مطلق(باشد 
به طور طبیعی فقط از جو آلـوده جداسـازي   ) WDV-B( نماید ولی سویه جوجو را نیز آلوده می، شرایط طبیعی عالوه بر گندم

 ,.Lotfipour et al(در کشـور شناسـایی و گـزارش شـده اسـت      ) Psammotettix alienus(زنجـرك ناقـل بیمـاري    . استشده

2013a( . در مزارع غالت ایران سویهWDV-W  از گسترش بیشتري نسبت به سویهWDV-B   برخوردار اسـت)Lotfipour et 

al., 2013b( .    بـه روش   1393هـاي تهیـه شـده در    وقوع آلودگی به این ویروس در مزارع گنـدم شهرسـتان ورامـین در نمونـه
نتایج منتشر ، فرزادفر(وایت بود درصد نیز قابل ر 10اثبات شد که فراوانی عالئم ناشی از آن در برخی مزارع تا  PCRمولکولی 

  . )نشده
  مدیریت بیماري

 گیاهان هنگام زود آلودگی. دهدمی این بیماري را در مزارع جو افزایش وقوع آلودگی احتمال پاییز در هنگام زود هايکشت

زارهایی که در طول غله چنین. شودمی بهار اوایل و طول زمستان در هاآن شدیدتر زیان پاییز به این بیماري موجب جو در جوان
 دانه، خوشه تولید صورت در و نشان داده شدید زردي و کوتولگی عالئم بهار اوایل در، شوندپاییز دچار آلودگی زود هنگام می

 اقتصـادي  زیان محصول به طور معمول و دارد دنبال به کمتري زیان در بهار هنگام دیر شدن آلوده. شد خواهند ضعیف بسیار ها

 . دید نخواهد

 هـاي میزبـان Lolium و   Poaهـاي  جـنس از  هـایی  گونـه  جملـه  از دائمـی  گرامینـه  هرز هايمشخص شده است که علف

 هاي جوزراعت مجاورت در آنها حذف کنترل و اینرو از. باشنداین ویروس می آلودگی نگهداري و حفظ براي خوبی نگهدارنده

در  ویـروس  ایـن  برابـر  در مقاومت جو داراي ارقام برخی.داشت خواهد ویروسی آلودگی منابع کاهش و مدیریت در مهمی نقش
هـاي  ارقام جو در برابر آلودگی با سویه واکنش زمینه در دقیقی اطالعات ایران در اند ولی متاسفانه شده معرفی و شناسایی جهان

  .این ویروس در دسترس نیست
عالئم مهم ، شکل پیکره، م جو شامل نام ویروس عامل و جنس مربوطهمشخصات بیماریهاي مه) صفحه بعد( 1در جدول 

     .روش انتقال و روش مدیریت بیماري ذکر شده است، بیماري
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  آن مدیریت و انتقال هايروش و بیماري مهم عالئم، پیکره شکل و جنس، عامل ویروس نام شامل جو مهم ویروسی بیماریهاي مشخصات - 1 جدول
 مدیریت روش انتقال روش عالیم پیکره نوع، جنس ویروس نام

Barley yellow dwarf virus 
Luteovirus 
 ایزومتریک

 و قرمـــزي گـــاهی، زردي، ســـبزردي
 و رشـد  کـاهش ، برگهـا  شدن ارزغوانی
 هاپنجه تعداد کاهش، کوتولگی

 روش به و هاشته توسط
  پایا

 ارقـام  از اسـتفاده -ناقل هاي شته مدیریت
 از فـرار  بـراي  کشـت  تاریخ تنظیم-مقاوم

 Cereal yellow dwarf virus شته جمعیت اوج
Polerovirus  
 ایزومتریک

Barley mild mosaic virus 
Barley yellow mosaic virus 

Bymovirus  
 ايرشته

، بـرگ  پهنـک  در کشیده خطی هايلکه
 رشد کاهش

ــارچ توســط  خــاکزي ق
Polymyxa graminis 

 مقاوم ارقام از استفاده

Barley stripe mosaic virus 

Hordevirus 
اي میله  

 یا منقطع زرد خطوط و پیسک هايلکه
 و نکروزه نوارهاي بصورت پیوسته بهم

ــوه ــرگ در ايقه ــی در، ب ــام برخ  ارق
 ،برگ پهنک شدن سفید حساس

 و آلــوده بــذر توســط
 .گرده

 شده گواهی و سالم بذور از استفاده

Barley yellow striate mosaic virus 

Cytorhabdovirus 
 باسیلی

، رشد توقف، سبزرد نوارهاي، موزائیک
 پهنک شدن باریک

 روش به زنجرك توسط
 در تکثیـر  قابل( تکثیري
 )ناقل بدن

 زراعـی  روش بـه  ناقـل  زنجرك با مبارزه
، )مـزارع  حاشـیه  هـرز  علفهـاي  مدیریت(

 تـاریخ  تنظـیم  همچنـین  شـیمیایی  مبارزه
 هـاي  گیاهچـه  ظهـور  کـه  بنحـوي  کشت
 زنجـرك  جمعیـت  اوج زمان با جو جوان

 . نباشد همزمان

Barley dwarf virus 
Wheat dwarf virus 

Mastrevirus 
 دوقلو و ایزومتریک

ــن و زردي ــدن روش ــگ ش ــا رن ، برگه
 عـدم ، رشد کم هايپنجه تعداد افزایش
 گیاه مرگ و نکروز، دهیخوشه

ــط ــرك توس ــه و زنج  ب
 در ویـروس ( پایا روش
  )یابد نمی تکثیر ناقل

 

 علفهـاي  کنتـرل ، پـاییزه  دیرهنگـام  کشت
 از اسـتفاده ، جو مزارع حاشیه گرامینه هرز
  مقاوم جو ارقام
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  نماتدهاي جو -ح
 

  مقدمه
هاي نماتدها سهم مهمی در  اکثر گونه. شوند و انتشار جهانی دارند نماتدها جانورانی هستند که در هر محیطی یافت می
گیاهان زراعی و باغی ، هاي نماتدها تعدادي از گونه. سودمند هستندتجزیه مواد آلی و زنجیره غذایی دارند و براي کشاورزي 

کنند و در  مهمترین نماتدهایی که روي ریشه فعالیت می. شوند را مورد حمله قرار داده و باعث ایجاد خسارت روي آنها می
ها  هستند که یکی از این گروه متعلق به دو گروه از نماتدهاي انگل گیاهی، مزارع غالت دنیا و همچنین ایران یافت می شوند

هاي زیادي را در داخل خاك زنده باقی بماند و گروه دیگر که در تمامی مراحل زندگی حالت  با ایجاد سیست قادر است سال
شوند که  نامیده می (Cereal Cyst Nematodes, CCN)گروه اول نماتدهاي سیست غالت . نماید کرمی شکل خود را حفظ می

گروه دوم به نام نماتدهاي مولد زخم . گونه شناخته شده دارد 80این جنس متجاوز از . است Heteroderaجنس هایی از  گونه
معروف هستند که با تغذیه از ریشه و ایجاد زخم و اختالل در فیزیولوژي گیاه  (Root Lesion Nematodes, RLN)ریشه 

  . شود موجب خسارت به آن می
  

  (Cereal Cyst Nematodes, CCNنماتدهاي سیستی غالت 
  اهمیت

در مزارع غالت کشور  H. avenaeو  Heterodera filipjevi ،H. latiponsهاي  سه گونه از نماتدهاي سیستی غالت به نام
در کشورهاي اروپائی و استرالیا بیشترین تحقیقات روي این گونه در دنیا   H. avenaeبا توجه به گسترش گونه. انتشار دارند
درصد  20در استرالیا  ودرصد  77-17در عربستان سعودي   H. avenaeدر اثر گونه جو خسارت محصول. است انجام شده

 .Hمطالعات مزرعه اي در قبرس نشان داده است که گونه . (Ibrahim, et al., 1999; Meagher, 1982)گزارش شده است 

latipons  درصد در روي جو شده است و همچنین خسارت  50باعث کاهش محصول به میزانH. latipons  تحت شرایط
 H. filipjeviبا وجودي که جو یکی از میزبانان نماتد سیست گونه . (Philis, 1988, 1997)خشکی و تک کشتی شدیدتر است 

  . ن و دنیا وجود ندارداست ولی در ارتباط با خسارت این گونه روي جو اطالعاتی در ایرا
 .Hاما ، اند هر سه گونه نماتد سیستی از مزارع غالت گزارش شده، برداري از مزارع غالت در سطح کشور طی نمونه

filipjevi هاي  پس از آن گونه. هاي کشور گزارش شده است گونه غالب و از بسیاري از استانH. latipons  وH. avenae 
یوالف ، جو، گندم. نماتدهاي سیستی غالت دامنه میزبانی محدودي دارند. اغلب در غرب و جنوب غربی کشور انتشار دارند

  .شوند میزبان آنها محسوب می، هرز تیره گندمیان هاي و تعدادي از علف
  

  عامل بیماري
، H. avenaeشامل سه گونه . هستند Heteroderinaeزیر خانواده  Heteroderaنماتدهاي سیستی غالت متعلق به جنس 

H. filipjevi  وH. latipons هاي نماتدهاي سیستی غالت با استفاده از مشخصات مرفولوژي و مرفومتري  گونه. هستند
این نواحی از  (RFLP)و همچنین چند شکلی طول قطعات برشی  ITS_rRNAها و الرو سن دوم و توالی نواحی  سیست

هاي بالغ سفید تا شیري رنگ که بعد از مرگ  ها کرمی شکل و ماده الرو سن دوم آن. اسایی هستندیکدیگر قابل تفکیک و شن
  . )A-D, F111  شکل(اي رنگ می گردد  هاي قهوه تبدیل به سیست



برش ، ابتداي بدن و دم الرو سن دوم، بترتیب سیست

هاي سفید  ماده، ریشه گندم آلوده به نماتد سیستی

ها  ریشه. شود و نوع عالیم بستگی به گونه گیاه میزبان دارد
ها ظاهر پرپشت پیدا کنند  شوند که نتیجنتاً باعث می شود ریشه

. تر بوده و در مقایسه با گیاهان سالم قادر به جذب آب و مواد غذایی کمتري هستند
هاي هوایی گیاه شده و گیاهان آلوده داراي ظاهر کم رشد و رنگ سبز متمایل به 

هاي  زمانی که گیاهان آلوده در معرض تنش. )111
  . شود ودگی بیشتر مشخص می

از سیست خارج شده و به ریشه حمله ، الرو سن دوم است که بعد از کاشت غالت
شکل به طول  ها لیموئی سیست) Cو  111B شکل

الرو سن دوم پس از ورود به ریشه خود را به ناحیه 
کند و با گذراندن سنین سوم و چهارم  شروع به تغذیه و تعویض جلد می
پوست ریشه شکافته   در این زمان .شود تبدیل می

هاي سفید رنگ در سطح ریشه نشان  وجود ماده
هاي بدن بیرون از  قسمتقسمت جلوي بدن نماتد ماده در داخل نسج ریشه و بقیه 

دهی و  این مرحله تقریباً همزمان با گل. ریشه است که با چشم غیرمسلح به اندازه ته سنجاق به رنگ سفید قابل رؤیت هستند
هاي  ها در گونه کنند که تعداد تخم ریزي در داخل بدن می

آنها ، ها بعد از مرگ ماده. تواند متغیر باشد عدد و گاهی بیشتر می
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بترتیب سیست: Heterodera filipjevi. A-Dنماتدسیستی غالت 

ریشه گندم آلوده به نماتد سیستی: F. مزرعه غالت آلوده به نماتد سیستی غالت: E. سیست
  .رنگ در روي ریشه قابل رویت هستند

شود و نوع عالیم بستگی به گونه گیاه میزبان دارد ها ایجاد می عالیم آلودگی به نماتدهاي سیستی روي ریشه
شوند که نتیجنتاً باعث می شود ریشه اند منشعب می ها استقرار یافته هایی که ماده معموالً در محل

تر بوده و در مقایسه با گیاهان سالم قادر به جذب آب و مواد غذایی کمتري هستند ریشه گیاهان آلوده سطحی
هاي هوایی گیاه شده و گیاهان آلوده داراي ظاهر کم رشد و رنگ سبز متمایل به  م در قسمتها باعث بروز عالی

E 111شکل(شود  اي در مزارع دیده می دهند که بصورت لکه زرد را نشان می
ودگی بیشتر مشخص میعالیم آل، مختلف مانند کمبود مواد غذایی و کمبود منابع آبی قرار گیرند

  
الرو سن دوم است که بعد از کاشت غالت، سیستی کننده نماتدهاي

شکل(متر است میلی 6/0تا  4/0الروها کرمی شکل و به طول حدود 
الرو سن دوم پس از ورود به ریشه خود را به ناحیه . متر است میلی 5/5تا  3/0متر و عرض تقریبی  میلی 7/0
شروع به تغذیه و تعویض جلد می، اي هاي خاص تغذیه با ایجاد مکان، رساند

تبدیل می، شکل است تورم و لیموئیالروي به تدریج متورم و به ماده بالغ که کامالً م
وجود ماده. )F 111 شکل(شوند  هاي سفید رنگ در سطح ریشه ظاهر می

قسمت جلوي بدن نماتد ماده در داخل نسج ریشه و بقیه . دهنده مرحله بلوغ نماتد سیست است
ریشه است که با چشم غیرمسلح به اندازه ته سنجاق به رنگ سفید قابل رؤیت هستند

ریزي در داخل بدن می ها پس از تشکیل شروع به تخم ماده. به خوشه رفتن گیاه است
عدد و گاهی بیشتر می 200تا  50سیستی غالت متفاوت است از  مختلف نماتدهاي

 

 

نماتدسیستی غالت  - 111شکل 

سیستانتهاي بدن 
رنگ در روي ریشه قابل رویت هستند

  
  عالئم بیماري

عالیم آلودگی به نماتدهاي سیستی روي ریشه
معموالً در محل

ریشه گیاهان آلوده سطحی. )F 111شکل(
ها باعث بروز عالی آلودگی ریشه

زرد را نشان می
مختلف مانند کمبود مواد غذایی و کمبود منابع آبی قرار گیرند

  
  چرخه زندگی
کننده نماتدهاي مرحله آلوده

الروها کرمی شکل و به طول حدود . کند می
7تا  3/0حدود 

رساند آوندي می
الروي به تدریج متورم و به ماده بالغ که کامالً م

هاي سفید رنگ در سطح ریشه ظاهر می  شده و ماده
دهنده مرحله بلوغ نماتد سیست است

ریشه است که با چشم غیرمسلح به اندازه ته سنجاق به رنگ سفید قابل رؤیت هستند
به خوشه رفتن گیاه است

مختلف نماتدهاي
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. گیرد ها را در بر می اي تخم ضخیم شده و مانند کیسه، دهد بطوري که پوست بدن آنها تغییر رنگ می، تبدیل به سیست شده
هاي درون سیست  تخم. نماید هاي زراعی محافظت می اي بین چرخهسرما و گرم، تخم و الروها را از خشک شدن، ها سیست

  .نماتدهاي سیستی غالت در سال یک نسل دارند. توانند زنده باقی بمانند براي چندین سال می
  مدیریت

بیشترین خسارت نماتدهاي سیستی غالت زمانی است که گیاهان حساس همه ساله و بدون در نظر گرفتن گردش زراعی 
ترین روش کاهش میزان جمعیت  گردش زراعی گندم و جو با گیاهان غیر از خانواده گندمیان از معمول. کشت شوند

هاي مقاومت نسبت  استفاده از ارقام مقاوم که داراي ژن. نماتدهاي سیستی غالت و در نتیجه پایین آوردن میران خسارت است
ولی در حال حاضر رقم جو مقاوم به ، سیستی غالت است هاي کنترل نماتدهاي به نماتدهاي سیستی هستند از دیگر روش
هاي  هاي هرز خانواده گندمیان از شیوه باال بردن مواد آلی خاك و حذف علف. نماتدهاي سیستی در کشور در دست نیست

  . کمک به کاهش خسارت وارده توسط نماتدهاي سیستی غالت است
  
  

  نماتدهاي مولد زخم ریشه
  اهمیت

. دهند گیاهان دولپه و تــــک لپه را مورد حمله قرار می Pratylenchidaeم ریشه متعلق به خانواده نماتدهاي مولد زخ
این گروه از نماتدها نه تنها به دلیل خسارت اقتصادي مستقیم  اهمیت. شود گونه را شامل می 70بیش از  Pratylenchusجنس 

هاي عامل  تعامل آنها با قارچ. شایان توجه است، هاي بیمارگر بلکه به جهت ایجاد زخم و تسهیل حمله سایر میکروارگانیسم
. پوسیدگی طوقه و ریشه گندم و جو و تشدید آلودگی در صورت وجود هر دو عامل در خاك به اثبات رسیده است

، ذرت، جو، گندم. تري نسبت به نماتدهاي سیست غالت هستند نماتدهاي مولد زخم ریشه داراي دامنه میزبانی وسیع
هاي  ترین گونه عمده. ها گزارش شده است سیب زمینی و تعداد دیگر از گیاهان زراعی بعنوان میزبان این گونه، کلزا، حبوبات

شوند شامل دو گونه  که در مزارع غالت کشور بوفور یافت می Pratylenchusنماتدهاي مولد زخم ریشه متعلق به جنس 
Partylenchus neglectus  وP. thornei هاي زیادي از تاثیر این دو گونه روي گندم در دست است و لی  گزارش. دهستن

و  Pratylenchoidesنماتد مولد زخم ریشه متعلق به جنس  ..ها روي جو در دست نیست گزارش دقیقی از میزان خسارت آن
در آزمایشی که در . ستنیز در مزارع غالت در غرب کشور وجود داشته و گزارش شده ا P. ritteriو  P. alkaniهاي  گونه

قرار  این گونه عملکرد دانه ارقام آزمایشی گندم و جو تحت تأثیر خسارتنشان داده شده است که ، کرمانشاه انجام شده
هاي تیمار نشده با نماتدکش  جو رقم سرارود یک در این آزمایش در کرتعملکرد . عنی دار بودگرفت و کاهش عملکرد م

  .)1393، صفایی و همکاران( درصد کاهش داشته است 1/16
  

  عامل بیماري
هاي گندم و جو  از مزارع غالت کشور و از میزبان P. thorneiو  P. neglectusهاي  به نام Pratylenchusدو گونه از جنس 

نماتدها هاي نماتدهاي مولد زخم به مانند سایر  گونه. شوند جداسازي و گزارش شده است که بوفور در مزارع غالت یافت می
ماده و نر ، تمامی مراحل زندگی اعم از سنین مختلف الروي. میکروسکپی بوده و با چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیستند

 .Pو در گونه ) A-112شکل (متر  میلی 475/0تا  75/0حدود  P. thorneiطول بدن نماتد ماده در گونه . شکل هستند کرمی

neglectus  112شکل (است متر  میلی 62/0تا  42/0حدود-B( . دو گونه نیز از جنسPratylenchoides  شاملP. ritteri و P. 



نماتدهاي ، هاي انجام شده در کشور بر اساس بررسی
Pratylenchoides ،P. alkani  تاکنون از مزارع غالت

، اصفهان، فارس، رضوي  خراسان، خوزستان، مرکزي

Pratylenchoides ritteri ،D  وE  ریشه آلوده به
Vivien Vanstone  از مرکزWestern Australia 

  . به امانت گرفته شده است

باعث تخریب نسج ریشه شده که این تخریب باعث کاهش 
نفوذ نماتدهاي مولد زخم ریشه بداخل ریشه باعث ایجاد 
هاي عامل پوسیدگی ریشه و سایر عوامل ثانویه 

گیاهانی که از آلودگی . )D-E-112شکل (هاي آلوده ظاهر نازك با تعداد اندك انشعابات جانبی هستند 
. دهند نشان می تر کمبود آب و مواد غذایی را در مقایسه با گیاهان سالم رود

عالیم ناشی از آلودگی به . دهند هاي خسارت دیده توانایی جذب آب و مواد غذایی را به مقدار زیادي از دست می
هاي شدید گیاهان آلوده عالیم زردي و مرگ  در آلودگی

که البته این عالیم ممکن است با  دهند و کاهش میزان محصول دانه را نشان می
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بر اساس بررسی. )C-112شکل (شوند  در مزارع غالت غرب کشور یافت می
Pratylenchoides ritteriو  P. thorneiو  P. neglectusهاي  مولد زخم ریشه گونه

مرکزي، کردستان، لرستان، همدان، کرمانشاه، شرقی و غربی  هاي آذربایجان
  . اردبیل و مازندران گزارش شده است

A-C  بترتیبPratylenchus thornei ،P. neglectus  وPratylenchoides ritteri

Vivien Vanstoneهاي ریشه از کارهاي آقاي دکتر  عکس. نماتدهاي مولد زخم ریشه

Department of Agriculture, South Perth, Western Australia به امانت گرفته شده است

  
باعث تخریب نسج ریشه شده که این تخریب باعث کاهش ، زخم ریشه همان طور که از نامشان پیداست نماتدهاي مولد

نفوذ نماتدهاي مولد زخم ریشه بداخل ریشه باعث ایجاد . گردد تعداد تارهاي کشنده ریشه و همچنین انشعابات ریشه می
هاي عامل پوسیدگی ریشه و سایر عوامل ثانویه  قارچشود که شرایط را براي کلونیزه کردن  هایی در ریشه می

هاي آلوده ظاهر نازك با تعداد اندك انشعابات جانبی هستند  ریشه. 
در مقایسه با گیاهان سالم رود، بینند به نماتدهاي مولد زخم ریشه خسارت می

هاي خسارت دیده توانایی جذب آب و مواد غذایی را به مقدار زیادي از دست می
در آلودگی، هاي هوایی اختصاصی نیست نماتدهاي مولد زخم ریشه در اندام

و کاهش میزان محصول دانه را نشان می رشد ضعیف، هاي پایینی

 

 

alkani در مزارع غالت غرب کشور یافت می
مولد زخم ریشه گونه

هاي آذربایجان استان
اردبیل و مازندران گزارش شده است، گلستان

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

C -112شکل 

نماتدهاي مولد زخم ریشه
Department of Agriculture, South Perth, Western Australia

  
  عالیم بیماري

نماتدهاي مولد
تعداد تارهاي کشنده ریشه و همچنین انشعابات ریشه می

هایی در ریشه می ها و زخم لکه
. سازد فراهم می

به نماتدهاي مولد زخم ریشه خسارت می
هاي خسارت دیده توانایی جذب آب و مواد غذایی را به مقدار زیادي از دست می ریشه

نماتدهاي مولد زخم ریشه در اندام
هاي پایینی زودرس برگ
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این عالیم معموالً . خشکی یا بیماریهاي ناشی از عوامل بیمارگر ریشه اشتباه گرفته شود، هاي ناسی از کمبود مواد غذایی نشانه
  . شود اي در مزارع دیده می بصورت لکه

 
  

  چرخه بیماري
توانند چندین  و سایر متغیرهاي محیطی می، رطوبت، بسته به شرایط محیطی از قبیل درجه حرارت نماتدهاي مولد زخم

ها  همه سنین الروي و ماده بالغ نماتدهاي مولد زخم ریشه قادر به نفوذ به ریشه، نسل در طول یک فصل زراعی داشته باشند
بنابراین بایستی قادر باشند تا بر موانع زنده ، دهند نمی نماتدهاي مولد زخم ریشه شکل مقاوم ندارند و سیست تشکیل. هستند

هاي هرز میزبان که بعضاً تعدادي از آنها نیز بعنوان میزبان هاي  بقاي آنها در غیاب میزبان در علف. و غیر زنده غلبه کنند
  .شود انجام می، خوب براي این گروه از نماتدها هستند

  
  نماتدهاي مولد زخم ریشه مدیریت
. شوند هاي مولد زخم ریشه غالباً در شرایط خشکی و نواحی خشک بیشتر از مناطق مرطوب باعث خسارت مینماتد

، آیش، استفاده از ارقام مقاوم و یا متحمل، هاي مختلف مدیریتی است مدیریت نماتدهاي مولد زخم ریشه تلفیقی از روش
در ایران . ها است هاي کنترل آن از مهمترین روش، بانی ضعیفتناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان و یا گیاهانی با درجه میز

بررسی روي واکنش ارقام جو نسبت به نماتدهاي مولد زخم ریشه صورت نگرفته است و اطالعی از وضعیت مقاومت و یا 
  .ها در دست نیست تحمل آن

  
  Anguina agrostis نماتد بذر برد

. است Anguinidaeمتعلق به خاتواده  Anguina agrostisاز نماتدهاي بذربرد که روي جو داراي اهمیت هستند گونه 
و تعدادي از گونه هاي دیگر گراس و  Agrostis tenuis این گونه روي علف هاي هرز تیره گندمیان به خصوص روي 

باکتري ، در ارتباط با باکتري است  A. triticiهمانند  A. agrostis،نماید هاي دوکی شکل سیاه رنگ می همچنین جو تولید گال
هاي  ها از گال تغذیه دام. نماتد در واقع بعنوان ناقل براي باکتري عمل می کند، است Rathayibacter rathayiمرتبط با آن 

تر از خود باکتري  بار سمی 30-20هاي آلوده به این باکتري  گال، ها شود حاوي این باکتري ممکن است منجر به مسمومیت آن
براي اولین بار از منطقه کربال شیراز توسط پاك نیت و  A. agrostisگونه . باکتري فوق از ایران گزارش نشده است. هستند

  .از روي جو و لولیوم از ایران گزارش شده است) 1381(سهند پور 
 
 

  منابع فصل دوم
  نماتد

پانزدهمین کنگره . روي جو در استان فارس Anguina agrostis وجود نماتد. 1381. زیتاآ، و سهندپور جیدم، پاك نیت
  .دانشگاه رازي کرمانشاه، 1381شهریورماه  16- 20. گیاهپزشکی ایران

، االسالمیشیخ، حسن، یونسی، کیوان، کفاشی، جولی، نیکل، زهرا، تنها معافی، سید عباس، حسینی نژاد، داریوش، صفایی
در شرایط مزرعه  (Pratylenchus alkani)ارزیابی میزان خسارت محصول توسط نماتد مولد زخم ریشه . 1393. مهیار

  .293ص ، ارومیه، پزشکیمجموعه مقاالت بیست و یکمین کنگره گیاه. در استان کرمانشاه
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 فصل سوم

   هاي هرز جو علف
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  هرز يها علف 

بر اساس آزمایشی که توسط ایوانز و . شوند هرز در مزارع جو سبب بروز خسارت و کاهش عملکرد می هاي علف
بوته از یوالف وحشی در متر مربع،  95و  60در متر مربع با آلودگی بوته جو  240انجام گرفت، در تراکم ) 1991(همکاران 

کاهش عملکرد ناشی از حضور گونه هاي مختلف . درصد ایجاد گردید 25و  16کاهش عملکرد دانه به ترتیب به میزان 
  ).2001هارکر و همکاران، (درصد گزارش شده است  20هرز در برخی از مزارع جو کانادا حدود  هاي علف

ها  درصد این گونه 76تیره  گیاهی شناسایی شده اند که  40هرز متعلق به  گونه علف 325از  بیش مزارع جو  کشور  در
، Poaceae ،Brassicaceae ،Asteraceae ،Fabaceae  ،Convovulaceaeهاي گیاهی  تیره. تیره گیاهی قرار دارند 8در 

Caryophyllaceae ، Rubiaceae  وPolygonaceae  هرز مزارع جو ایران را در خود جاي  هاي علف ترتیب بیشترین گونهه ب
 Polygonum(بند  هاي هفت برگ مزارع جو ایران گونه هرز پهن هاي در بین علف) . 1389مین باشی و همکاران، (ند  داده 

aviculare L.(ازمک ،             ) Cardaria draba [L.] Desv.(راخ  تی ، بی)Galium aparine L.( گل گندم ،)Centaurea 

depressa M.B.(  ماشک  ،)Vicia villosa Roth. ( و خاکشیر)Descurainia sophia [L.]  Schur.  ( به ترتیب بر اساس
  ).1جدول ( شوند  برگ مزارع جو کشور محسوب می هرز پهن هاي درصد فراوانی مهمترین علف

  
 بترتیب درصد فراوانیبرگ مزارع جو ایران  هرز مهم پهن هاي علف -1جدول

 فراوانی  هرز گونه علف  ردیف
   )درصد(

1  Polygonum aviculare 84/49  
2  Cardaria draba 37/26  
3  Galium aparine 40/25  
4  Centaurea depressa  95/14  
5  Vicia villosa 02/13  
6  Descurainia sophia 70/12  
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  در مزارع جو کشور) Polygonum aviculare(بند  پراکنش هفت –113شکل 

  
  
  

  
  در مزارع جو کشور) Cardaria draba(پراکنش ازمک  –114شکل 
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 Avena(، یوالف وحشی زمستانه ).Secale cereal L(هاي چاودار برگ مزارع جو ایران گونه هرز باریک هاي در بین علف

ludoviciana Durieu.( فاالریس ،)Phalaris minor Retz.( چچم ،)Lolium rigidum Gaudin.( یوالف وحشی ،)Avena 

fatua L.(دره ، جو)Hordeum spontaneum C. koch (روباهی کشیده  و دم)Alopecurus myosuroides Huds. ( به ترتیب بر
  ).2جدول ( شوند  برگ  مزارع جو کشور محسوب می هاي هرز باریک اساس درصد فراوانی مهمترین علف

  
  

ترتیب درصد ه برگ مزارع جو ایران ب هرز مهم باریک هاي علف -2جدول 
  فراوانی

  )درصد(فراوانی   هرز نوع علف  ردیف
  Secale cereale 38/21  
  Avena ludoviciana  20/17  
  Phalaris minor 15/14  
  Lolium rigidum  49/9  
  Avena fatua  68/8  
  Hordeum spontaneum  59/6  
  Alopecurus myosuroides 59/6  
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  در مزارع جو کشور) Secale creale(پراکنش چاودار خودرو  –115شکل 

  

  
  در مزارع جو کشور) Avena ludoviciana(پراکنش یوالف وحشی زمستانه  –116شکل 
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، تلخه ).Convolvulus arvensis L(هاي پیچک صحرایی  گونه ،هاي مزاحم قبل از برداشت مزارع جو ایران در بین رستنی
)Acroptilon repense [L.] DC.( کنگر وحشی ،)Cirsium arvense [L.] Scop. (و خارشتر )Alhagi pesudalhagi (M. 

Bieb) Desv. (ها محسوب می شوند  به ترتیب بر اساس درصد فراوانی مهمترین گونه ) 3جدول.(  
  
  

رتیب درصد ت هرز مزاحم برداشت مزارع گندم جو ایران به هاي علف: 3جدول 
  فراوانی

  )درصد( فراوانی  نوع علف هرز  ردیف
1   Convolvulus arvensis 84/49  
2  Acroptilon repense 43/15  
3  Cirsium arvense  43/15  
4  Alhagi pesudalhagi  15/14  
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  کشوردر مزارع جو ) Convolvulus atvensis(پراکنش پیچک صحرایی  –117شکل 

  

 
  در مزارع جو کشور) Acroptilon repense(پراکنش تلخه  –118شکل 
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  )Cardaria draba(ازمک 
  

  

  
  )Polygonum aviculare(بند  هفت

  

  
  )Descurainia sophia( خاکشیر 

  
  )Galium aparine(راخ  تی بی

  )Vicia villosa( ماشک
  

  )Centaurea depressa( گل گندم 

  
  برگ مزارع جو ایران هرز مهم پهن هاي علف -119شکل 
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  )Cardaria draba(گیاهچه ازمک 

  

  
  )Polygonum aviculare(بند  گیاهچه هفت

  

  
  )Descurainia sophia(گیاهچه خاکشیر 

  

  
  )Galium aparine(راخ  تی گیاهچه بی

  
  )Vicia villosa(  گیاهچه ماشک

  

  
  )Centaurea depressa( گیاهچه گل گندم 

  برگ مزارع جو ایران هرز مهم پهن هاي تصاویر گیاهچه هاي علف -120شکل 
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  )Cardaria draba(ازمک  بذر

  

  
  )Polygonum aviculare(بند  بذر هفت

  

  
  )Descurainia sophia(بذر خاکشیر 

  

  
  )Galium aparine(راخ  تی بی بذر

  
  )Vicia villosa( بذر ماشک

  

  
  )Centaurea depressa(گل گندم بذر 

  برگ مزارع جو ایران هرز مهم پهن هاي بذر علف-121شکل 
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  برگ مزارع جو ایران هرز مهم باریک هاي تصاویر علف -122شکل 

  
  )Avena ludoviciana(یوالف وحشی زمستانه 

  
  )Secale cereale(چاودار 

  

  
  )Lolium rigidum( چچم

  

  
  )Phalaris minor( واش خونی

  

  
    )Hordeum spontaneum(جودره 

  )Avena fatua( یوالف وحشی بهاره
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  )Avena ludoviciana(گیاهچه یوالف وحشی زمستانه 

  

  
  )Secale cereale(گیاهچه چاودار 

  

  
  )Lolium rigidum( گیاهچه چچم

  

  
  )Phalaris minor( واش گیاهچه خونی

  

  
  )Hordeum spontaneum(گیاهچه جودره 

  
  )Avena fatua( وحشی بهاره گیاهچه یوالف

  
  برگ مزارع جو ایران هرز مهم باریک هاي علف گیاهچه -123شکل 
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  )Avena ludoviciana(یوالف وحشی زمستانه  بذر

  

  
  )Secale cereale(چاودار  بذر

  

  
  )Lolium rigidum( چچم بذر

  

  
  )Phalaris minor( واش بذر خونی

  

  
  )Hordeum spontaneum(جودره  بذر

  
  )Avena fatua( یوالف وحشی بهاره بذر

  
  

  برگ مزارع جو ایران هرز مهم باریک هاي علف بذر -124شکل 
  
  

    



 

١٧٧ 
 

  

  هاي مزاحم مهم قبل از برداشت مزارع جو ایران رستنی-125شکل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 )Acroptilon repense( تلخه

  
  

 )Convolvulus arvensis(پیچک صحرایی 

  

 )Aalhagi pseudalhagi( خارشتر

  
 )Cirsium arvense( کنگرصحرایی
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 )Acroptilon repense( گیاهچه تلخه

  

  
 )Convolvulus arvensis(گیاهچه پیچک صحرایی 

  

  
 )Aalhagi pseudalhagi( گیاهچه خارشتر

  

  
 )Cirsium arvense( گیاهچه کنگرصحرایی

  

  هاي مزاحم مهم قبل از برداشت مزارع جو ایران گیاهچه رستنی -126شکل 
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 )Acroptilon repense( تلخه بذر

  

  
  )Convolvulus arvensis(بذر پیچک صحرایی 

  
 )Aalhagi pseudalhagi( بذر خارشتر

  

  
  )Cirsium arvense( بذر کنگرصحرایی

  برداشت مزارع جو ایرانرستنی هاي مزاحم مهم قبل از  بذر -127شکل 
  
  

 هرز جو هاي مدیریت تلفیقی علف

مدیریت زراعی جو نقش زیادي در کنترل  نیست،تداول هرز جو م هاي با توجه به این که وجین مکانیکی علف   
. سازدهرز را از نظر تراکم و تنوع محدود  هاي تواند جمعیت علف همچنین اقدامات پیشگیرانه می. هرز آن دارد هاي علف

  :هرز جو به عمل آورد به شرح زیر است دیریت تلفیقی علفهايبراي توان  می اقداماتی را که
 هرز مزرعه هاي اي از علف  بازدید و آماربرداري دوره •

 هرز در سال زراعی آینده هاي بینی جمعیت علف پش •

 هرز هاي  رعایت بهداشت زراعی و پیشگیري از علف •

 هرز هاي قدرت رقابت محصول در برابر علفتقویت براي اقدامات زراعی  •

 هرز هاي کاهش جمعیت علفبراي کشها  کاربرد علف •
 

  بازدید و آماربرداري



 

١٨٠ 
 

. هرز و انواع آن در مزرعه تعیین گردد هاي جمعیت علف ،هرساله اواخر فصل زراعی و قبل از برداشتباید  براي این کار
هرز  هاي در مورد علف. ردیف گندم انجام داد 4تا  3طول یک متر از  شکل در کادر مربعتوان با استفاده از  آماربرداري را می

آمار به دست آمده . هرز در سطح مشخصی به انجام رسانید توان آماربرداري را با شمارش تعداد خوشه علف برگ می باریک
و ما را در می کند هرز را روشن  هاي مقایسه آمارهاي سالیانه تغییرات جمعیت و تنوع علف. باید در بایگانی نگهداري شود

در صورتی که شمارش میسر . آمده یاري خواهد داد عمل هرز و ارزیابی کارآیی اقدامات به هاي ریزي مدیریت علف برنامه
  .مثالً کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد. هرز را به صورت چشمی گروه بندي کرد هاي توان جمعیت علف می ،نباشد

  
  هرز هاي لفبینی جمعیت ع پیش
لذا هر چه . شود و منابع آلوده کننده ناشی می) Seed Bank(هرز موجود در یک مزرعه از بذور موجود در خاك  هاي علف

هرز در آینده با توجه به آلودگی فعلی آسانتر خواهد بود و در  هاي بینی جمعیت علف کننده محدودتر باشد، پیش منابع آالوده
. نخواهد داشت ،ریزي را تحت تأثیر قرار دهد از سالی به سال دیگر تغییر چندانی که برنامه هرز غالب هاي این صورت علف
هر ساله اواخر فصل زراعی قبل از باید گیري در مورد روشهاي قابل اعمال در سال آینده،  ریزي و تصمیم براي امکان برنامه

هاي غالب در برنامه  مقایسه گردد و تغییرات جمعیت گونههرز و تنوع آن تعیین و با سالهاي قبل  هاي برداشت، جمعیت علف
هرز با دقت بیشتري صورت گیرد و  هاي اگر منابع آلوده کننده زیاد باشد، باید بازدید از انواع علف. ها مد نظر قرار گیرد ریزي

العه و دقت کافی مبذول اگر گونه هاي جدیدي در مزارع پیدا شود، در کنترل آن و کارآیی اقدامات جاري در سرکوب آن مط
  .گردد

  
  رعایت بهداشت زراعی

هر گونه اقدامی صورت گیرد تا از افزایش جمعیت بذر در باید  هاي جدید، براي پیشگیري از افزایش آلودگی و پیدایش گونه
  :مهمترین این اقدامات از . هرز در مزرعه جلوگیري شود خاك و یا اندامهاي رویشی علف

این موضوع به خصوص در مورد بذرهایی که از . هرز باشد ی که مخلوط به بذر علفعدم کاشت بذور محصول •
هاي جدید از  زیرا احتمال داشتن بذر گونه ،دارد زیادي اهمیت ،مناطق دیگر به جز مزرعه خودي خریداري شود

 .کش وجود دارد هرز مقاوم به علف هاي علف

 .شود  داده می اطمینان از عدم آلودگی کودهاي حیوانی که به مزرعه •

 .اي به کار گرفته شده است آالت قبل از ورود به مزرعه، به خصوص اگر در مزرعه ناشناخته تمیز کردن ماشین •

 .هرز براي آبیاري مزرعه جو هاي المقدور استفاده از آب فاقد آلودگی به بذر علف حتی •

کردن جویهاي اصلی یا پاشیدن  ها، سیمانی هرز در اطراف مزرعه و جوي هاي علفدهی جلوگیري از بذر •
مانده و تصفیف  هرز باقی هاي علفدهی دوام به منظور جلوگیري از بذر هاي عمومی سیستمیک و کم کش علف
 .هرز دائمی هاي علف

  
 اقدامات زراعی

 رعایت تناوب زراعی و خودداري از کشت یک نوع محصول •

 آیش گذاشتن زمین هر جا که مقدور باشد •

  زراعیرعایت اصول به  •
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  ها کش کاربرد علف

کش به ثبت رسیده که از این گـروه   براي زراعت جو تاکنون شش باریک برگ ،شود مالحظه می  5همانطور که در جدول  
دبلیو از نظر محل عمل به ترتیب بازدارنده  کش دیگر شامل آونج و سافیکس بی و دو علف ACCaseکش بازدارنده  چهار علف

در صـورت بـروز مقاومـت    . بـه ثبـت نرسـیده اسـت    اي براي جـو   کش دومنظوره علف  هیچ. باشند میسنتز چربی و ناشناخته 
تـوان   دبلیو را می کش آونج و سافیکس بی و علفصرفا د ACCaseهاي  هاي کاربردي در مزارع جو به بازدارنده کش برگ باریک

بنابر این در صـورت مقاومـت سـایر    . کنترل نمایند وحشی را کش قادرند تنها یوالف از سوي دیگر این دو علف. استفاده نمود
در کشی که بتواند سبب شکستن ایـن مقاومـت شـود     واش و یا چچم عمال هیچ علف خونیاز قبیل هاي مزارع جو  برگ باریک

بـه منظـور   (اي نظیـر گنـدم    تناوب کشت جو با محصـوالت پـاییزه  در این صورت تنها توصیه عملی،  .مزارع جو وجود ندارد
) در مـزارع کلـزا   شده هاي توصیه کش برگ به منظور استفاده از باریک(و یا کلزا ) هاي دو منظوره گندم کش گرفتن از علف هبهر

شده در مزارع گندم بـراي مـزارع جـو باعـث فـراهم شـدن        هاي دومنظوره توصیه کش عدم امکان استفاده از علف. خواهد بود
شوند نیز گردیده  ها کنترل می کش که توسط این علف) نظیر جودره و بروموس(هرز مهاجم  شرایط تهاجم براي برخی از علف

امـا  کـش برخوردارنـد،    از یک تنوع خوبی از نظر محل عمـل علـف   جوهاي  کش برگ پهنبا اینکه باید توجه داشت که . است
-2,4 و مخلـوط  )گرانسـتار (متیـل   بنـورون  تـري  ،هایی که در چند سال اخیر مورد استفاده قـرار گرفتـه   کش برگ پهن ترین رایج

D+MCPA 1391زند و همکاران، ( بوده است.(  
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  جو شده براي زراعت هاي توصیه کش علف -5جدول 
  زمان مصرف  )در هکتار( مقدار مصرف  فرموالسیون  محل عمل  نام تجاري  نام عمومی

  کش برگ باریک
بازدارنده  ایلوکسان  متیل دیکلوفوپ

ACCase  36% EC  5/2 زنی جو پنجه پایاناز اول تا   یترل 

+  اتیل-پی-فنوکساپروپ
بازدارنده  پوماسوپر  اتیل مفن پاپردي

ACCase  7.5% EW 1-8/0 زنی  جو پنجه پایاناز اول تا   لیتر  

بازدارنده  گراسپ  ترالکوکسیدیم
ACCase  25% SC  

لیتر  1ه همراه لیتر ب  2/1
  جو زنی برگی تااواسط پنجه 3  روغن

کننده  ایمن+ پینوکسادن 
  مکسیل- کلوکینوست

بازدارنده  آکسیال 
ACCase  EC 4.5% 5/1  زنی جو  پنجه پایاناز اول تا   لیتر  

- دیفن زوکوات
بازدارنده سنتز   ونجآ  سولفات متیل 

  جو  تااواسط پنجه زنی رگیب 3  لیتر SL  4 %25  چربی

  جو برگی تا ساقه رفتن3  لیتر EC  4 %20  ناشناخته  BWسافیکس   ایزوپروپیل-ام-فلم پروپ
  کش برگ پهن

کمبی  46یو   آ پی سی ام+ توفوردي 
  جو  تشکیل ساقه تا نیز پنجه  لیتر 5/1تا SL  1 %67.5  مصنوعی اکسین  فلوئید

  جو زنی تاتشکیل ساقه پنجه  لیتر SL 5/1 %72  مصنوعی اکسین  دیفلوئید 46 یو توفوردي
  زنی جو ابتدا تا انتهاي پنجه  گرم 20تا ALS  75% DF 15بازدارنده   گرانستار بنورون متیل تري

هرز در    هاي علفبرگی  2-4  لیتر PSII  22.5% SL 5/2بازدارنده   پاردنر بروموکسینیل
  جو

- پی مکوپروپ
 آ پی سی ام- پی دیکلوپروپ

  جو  ساقھرفتنتا  برگی 6-5از   لیتر SL 5/2 %60  اکسین مصنوعی  دوپلسان سوپر

  آ برومایسید ام  آ پی سی ام+   بروموکسینیل
 PSIIبازدارنده 

و اکسین 
  مصنوعی

40%EC 5/1 زنی جو ابتدا تا انتهاي پنجه  لیتر  

+ سولفورون  تري
 ALSبازدارنده   اکسترا لوگران  تربوترین

  PSIIو 
(60+4)%W

G 200  قبل از کاشت تا اواسط   گرم 250تا
  زنی جو پنچه

  دیاالن سوپر  دایکامبا+ توفوردي 
 + SL (34.4  مصنوعیاکسین 

12)% 
  

لیتر 8/0   جو زنی پنجهاز اوایل تا پایان  

  لنتور دایکامبا+ تریاسولفورون
بازدارنده 

ALS + اکسین
  مصنوعی

70%WG 
  زنی جو  ابتدا تا انتهاي پنجه  گرم  165 
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)هرز علفهاي(منابع فصل سوم   

راهنماي کنترل شیمیایی . 1391. موسوي. ك.و سموسوي  .م.نظام آبادي، س. شیمی، ن. باغستانی، پ. ع .، م. زند، ا
  .صفحه 176. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد). ویراست چهارم(هرز محصوالت مهم زراعی و باغی ایران  هاي علف
  صفحه 491. انتشارات مرز دانش). اصول و روشها(هرز  هاي کنترل علف. 1387. ر .موسوي، م

جاهدي، .پورآذر، آ.آبادي، ر یونس. باقرانی، م. برجسته، ن. ادیم، ع. اسفندیاري، ح. لی، حابطا. احمدي، ي. م. ،  ع. باشی م مین
. سارانی، ب. لک، م. ر. رمضانی، م. ك.دلقندي، م . ر. نوروز زاده وم. حسینی، ش. م. جمالی،  س. جعفرزاده، م ر. ن

. قوجیق وم. طباطبایی، ح.نی،  رصالحی اردکا. صباحی، ع.  شاهوردي، ن. موسوي، م. ك.صریحی، س. سهیلی، س
میرشکاري،  . نریمانی ، ا. ناظر کاخکی، و.  ح. ماکنالی، س. میروکیلی، آ. م. محمدي، س. ا. قاسمی، ح. ت. آرمیون،  م

هرز مزارع  هاي تهیه نقشه پراکنش علف.  1389. موسوي. جوادي،  م. ب. ساجدي، س. بیگی،  ساآق. ویسی، ف. م
گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی موسسه تحقیقات ). GIS(فاده از سامانه اطالعات جغرافیایی جو آبی ایران با است

  .صفحه224. پزشکی کشور گیاه
هرز مهم  هاي فهرست آفات، بیماریها و علف. 1390. آقا فتوحی. رضایی و م. ا.سروش، و. ج. صحرائیان، م. ، ح.نوربخش، س

  .سازمان حفظ نباتات کشور). شده جهت کنترل آنها توصیهسموم و روشهاي (محصوالت عمده کشاورزي 
Evans R.M., D.C. Thill, L. TapiaL, B. Shafii  and J.M. Lish . 1991. Wild oat (Avena fatua L.) and spring barley 

(Hordeum vulgure) density affect spring grain yield. Weed Technol 5: 33-39. 

Harker, K. N. 2001. Survey of yield losses due to weeds in central Alberta. Can. J. Plant Sci. 81: 339–342. 

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/21113870404.pdf 
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  فصل چهارم

  هاي محیطی تنش
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  محیطیتنش هاي 
   
تنش هر گونه تغیییر در عوامل طبیعی نسبت به شرایط بهینه رشد گیاه است که رشد و نمو را کاهش داده و یا بطور 

  .)http://thesis90.blogfa.com(نامطلوب تغییر دهد و موجب کاهش رشد و عملکرد گیاه شود
مواد ، رطوبت، نده محیط خود مانند حرارتهاي معینی از حوزه نوسانات عوامل مختلف دربرگیر گیاهان در محدوده 

توانند بهترین رشد را داشته باشند در   خاك می PHساختمان خاك و ، رطوبت هوا، آلودگیهاي خاك، هوا، نور، غذایی خاك
غیر عالئم بیماریهاي . شوند  ده می شوند که بعنوان بیماریهاي غیر مسري نامی  می  خارج از این محدوده موجب بروز عالئمی

و درجه انحراف آن عامل از حوزه تعادل رشد عادي گیاه ، مسري از نظر نوع و شدت متفاوت بوده و به نوع عامل محیطی
  . )1376، مهرآوران(بستگی دارد

  آلودگی هوا

باقی مانده آب % 1بخش اعظم ، تشکیل یافته است) درصد 21و  78به ترتیب (از ازت و اکسیژن ن عمدتاً هوا در سطح زمی
فعالیتهاي انسان براي تولید انرژي ساختن مواد و دفع فضوالت منتج به آزادسازي انواعی از مواد آلوده . وگازکربنیک است

  .)1376، مهرآوران(شود که ممکن است متابولیسم گیاه را تغییر داده و باعث بروز صدماتی گردند   کننده به داخل اتمسفر می

دروکربنها در موتورها یسوختن هو ه فلز یرخانجات مواد شیمیایی و کارخانجات تصفمانند کا، کارخانجات صنعتیفعالیت 
سولفید ، دي اکسید گوگرد، دي اکسید نیتروژن، دي اکسید کربن، ورود گازهاي مونوکسید کربنه باعث یل نقلیو وسا

لوله بلند دودکشها ممکن است براي حمل گازها و ذرات به . شوند  می راتمسفبه داخل هیدروژن و هیدرو فلوریک اسید 
از منبع  رترولومتر دیلی آلودگی گاهی از صدها کو، شود  ن از آلودگی موضعی اجتناب مییارتفاع باال استفاده شوند و بنابرا

و ، د استیمحصول واکنشهاي شیمیایی انجام شده توسط نور خورش، دودهاي متراکم فتوشیمیایی. گردد  ن برمی اصلی به زمی
تهاي یت گیاهان و فعالیبات آلی ناشی از فعالیع شهري و صنعتی و ترکیموجود در صنا) NO2( اکسید نیتروژن رندهیدر برگ

ر اشکال یبراي گیاهان و سا، دهیچین واکنشهاي پید شده در ایتول )PAN( تراتیل نیو پراکسی است  (O3)ازن. باشد  بشري می
هاي  شود که مقاومت به استرس  ها موجب فرسایش و تخریب کوتیکول بیرونی گیاه می گزارش شده آالینده. ات مضر استیح

  .)Mathre. 1997(دهد  سرما را کاهش می

  اثرات آلودگی هوا بر نباتات

ن مستقیم و غیر مستقیم به گیاهان وابسته است ولی گیاهان نیز  با توجه به اینکه زندگی انسانها و همه موجودات روي زمی
 وبا توجه به اثرات بسیار مثبت در تولید اکسیژن و دخالت در زنجیره غذاي انسانها در معرض آلوده کننده هاي هوا بوده 

دهند که در مجموع به نابودي تعداد بسیاري از انواع   ثیر مواد آالینده مختلف واکنشهاي متفاوت از خود بروز میتحت تا
-http://behdasht(خسارات هنگفت به محصوالت کشاورزي و فرآورده هاي آن توأم بوده است موجب گیاهان و

mohit85.blogfa.com(.  

مزمن و اثرات فیزیولوژیکی مشاهده ، توان به سه حالت صدمات حاد  صدمات ناشی از آلودگی هوا در گیاهان را می
  .)http://behdasht-mohit85.blogfa.com(نمود

http://thesis90.blogfa.com
http://behdasht-mohit85.blogfa.com
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  صدمه حاد

گردد عالیم حاصل در مدت کوتاه در اثر   نه نکروز می که منجر به ایجاد زمی ستدر اثر از بین رفتن سلولها دصدمه حا
ساعت بعد از اینکه گیاه در معرض هواي آلوده قرار  24د و معموالً در مدت نگرد  غلظت مختلف مواد آلوده کننده ظاهر می

  .)http://behdasht-mohit85.blogfa.com(دنشو  نمایان می  گرفت

  صدمه مزمن

. گیاه مدت طوالنی در معرض غلظت هاي کم مواد آالینده قرار گرفته باشدشود که   حادث میکه  صدمه مزمن هنگامی
در بافتهاي برگ بوده و ممکن است همراه با افزایش ریزش برگها  نه کلرونیک و رنگ پریدگی عالیم آن معموال ایجاد زمی

 منحصر به آنهر ماده آلوده کننده به هیچ عنوان  عالئم حاصله از نوع صدمات مزمن معموال مشخص شده است ولی. باشد
ند عالیم مشابه آنچه نتوا  خشکی و عوامل دیگر نیز می، درجه حرارت پایین، کمبودهاي غذایی، حشرات، نیست زیرا امراض

  . کنند ایجادآورند   آلوده کننده ها بوجود می

  اثرات فیزیولوژیکی

-http://behdasht( کیفیت تولیدات گیاهی و کاهش محصول است، اثرات فیزیولوژیکی شامل تغییراتی در رشد

mohit85.blogfa.com(.  

  آلوده کننده هاي هوا

پراکسی استیل ، پروپیلن، اتیلن، فلوراید، اکسید نیتروژن، سولفوردي اکساید، آلوده کننده هاي هوا شامل ازن
  . باشند  می... آمونیوم و، کلرین،)PAN(نیترات
  کلرین

با مواد غیر آلی در کلرین . شود  همچنین تحت شرایط خاصی از آب خارج شده وارد هوا می، شود  کلرین در آب حل می
بعضی از . کند  تولید مواد شیمیایی کلره می، با مواد آلی، کند و در آب  هوا و آب واکنش انجام داده و تولید نمکهاي کلره می

آالینده جدي هستند که از جمله ، به عنوان محصوالت صنعتی و یا مشتقات تجاري محصوالت نهایی، ترکیبات ارگانوکلره
  براي تمامی  کلر عنصري در غلظت هاي باال بسیار خطرناك و سمی. توان نام برد  و کلروفلوروکربن را می آفت کش هاي کلره

و در جنگ جهانی اول به عنوان اولین گازي عامل جنگ شیمیایی استفاده شد ، موجودات زنده است
)https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine(.  

اي  قسمتهاي نکروتیک برگ به رنگ قهوه. شود  کلروز در نوك و حاشیه برگها می کلرین باعث ایجاد نقاط و لکه هاي 
  .)Mathre, 1997(گردد  مایل به زرد تا قرمز می

  
  سولفوردي اکساید

http://behdasht-mohit85.blogfa.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine
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رود و تاثیر زیان باري بر روي   یکی از خطرناکترین آالینده هاي هوا به شمار می) So2(سولفور دي اکسید  بدون شک
گازي بی رنگ و بد سولفور دي اکسید . هواي مناطق صنعتی و شهري از غلظت بیشتري بر خوردار استگیاهان دارد و در 
  .پی پی ام عموماً در هوا وجود دارد 0/ 002  - 0/ 800  برابر وبو و متراکم است 

ونور  طوبتکند و عواملی مانند ر  روزنه هاي هوایی گیاه به تدریج عمل می با جذب شدن از طریقسولفور دي اکسید 
بعد از جذب سولفور دي اکسید به . برد  زیاد موجب باز شدن روزنه هاي گیاه شده و حساسیت سولفور دي اکسید را باال می

کند تا اینکه توسط دیواره هاي سلولی جذب گردد و با آب ترکیب شده تشکیل   فضاي بین سلولهاي مزوفیل برگ عبور می
ضخامت پهنک برگ کاهش . سازد  سولفاتها را می، قسمتی از آن در اثر اکسیداسیونه ک. دهد  اسید سولفورو و سولفیت می

وقتی کلروپالست تجزیه و کلروفیل در سیتوپالسم محو شود و پارانشیمهاي اسفنجی پالسمولیزه شوند عالئم ظاهري . یابد  می
در گیاهان . روفیل و ظهور نکروز همراه استآسیبهاي شدید با بروز سریع انهدام سلولی و محوشدن کل. شود  آسیب آشکار می

 ) 1388. مومنی( کند  شود و گاهی تا ناحیه رگبرگها ادامه پیدا می  تک لپه آسیبها از ناحیه قاعده برگها شروع می

 
یاهان شده و پس از ورود به برگ گ ین سلولیب يبرگ وارد فضا یر گازها از طریق روزنه هايگوگرد مانند سا یدهاياکس
باال منجر به مرگ  یاه و در غلظتهايرشد گ یکم باعث توقف موقت يدر غلظتها. گردد  می یعیشیمیایی سر واکنشهايسبب 

  .)/http://www.abfar-kh.ir/portal(شود  یاه میگ
عکس العمل گیاه جو بر آن بشکل تغییر رنگ . جو نسبت به سایر گیاهان به سولفوردي اکساید بیشترین حساسیت را دارد

مقاومت کولتیوارهاي جو نسبت به سولفوردي اکساید متفاوت .باشد  اي مایل به زرد سفید و ظاهر سوخته می ها به قهوهبرگ
  .)Mathre, 1997(است
  
 ازن

ازن . رساند  با گیاه به برگ ها آسیب می  پی پی ام حتی براي مدت چند ساعتی در تماس 50/0تا 1/0ازن در غلظت هاي 
داخل برگها برده شده وعمدتاً به پارانشیم اسفنجی و دیگر سلول ها از طریق تخریب غشاء سلولی از طریق روزنه ها به 

ابتدا در سطح باالیی و بعد ) بیرنگ(میرند و خالهاي مرده و سفید  سلولهاي آسیب دیده نزدیک روزنه ها می. رساند آسیب می
 . )1376، مهرآوران(شوند در هر یک از دو سطح نمایان می

کلروز   مقدار کمی، گیرد  در برگهاي گیاه جو که در معرض ازن قرار می. نسبت به گندم حساسیت کمتري به ازن داردجو 
  . )128شکل (. گردد  تر ظاهر می اول در برگهاي مسن، عالئم. گردد  یا به ندرت سوختگی برگ مشاهده می

http://www.abfar-kh.ir/portal/
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  )چپ(در مقایسه با برگ سالم ، )راست(لکه هاي رنگ پریده روي برگ ، عالئم آسیب ازن -128شکل 

(http://psstaging3.pssftware.com) 
  

  فلوراید هیدروژن

کند که در نوك و حاشیه   بافت جو به آسانی فلوراید گازي را جذب می. جو نسبت به فلوراید حساسیت متوسط دارد
  .)Mathre, 1997(کنند  میدر این مناطق نکروزهایی با حاشیه مشخص توسعه پیدا . کند  برگها تجمع پیدا می

  )PAN(نیترات پراکسی اسیل
بخصوص مناطقی که شرایط جوي مستعد ، عمدتاً در اطراف شهرهاي بزرگ) PAN(عوارض نیترات پراکسی اسیل

حساس هستند و چون این مواد از نقطه  PANانواع بسیار زیادي از گیاهان به . بسیار جدي است، وارونگی هوا است
. گذارند بر گیاهان زیادي تاًثیر می، شوند  وسیعی پخش و یا به وسیله جریانهاي مالیم هوا منتقل میتولیدشان در سطح 

 02/0تا  01/0شود و در غلظت هاي ناچیزي به اندازه به  هم از طریق روزنه ها وارد برگ می PANنیتراتهاي پراکسی اسیل 
کند و جاي آنها را هوا پر  اسفنجی حمله می  سلولهاي پارانشیمیعمدتاً به   PANدر داخل برگ . زند  پی پی ام صدمه می

ها در هر دو  اي ها در زیر برگ و در تک لپه عالئم عارضه در پهن برگ. دهد  اي می کند و به برگ ظاهر زنگاري یا نقره می
باعث  PANها با  گتماس متناوب بر. حساستر هستند PANبرگ ها و بافت هاي جوان نسبت به . شود  طرف برگ ظاهر می

حالت  ي برگ ها هم لبهشود که به علت بیرنگ کردن سلولهاست و در برخی دیگر   ایجاد نوارهایی در برخی از گیاهان می
حساسیت متوسط PAN جو نسبت به. )1376، مهرآوران(آید  کند که در اثر مرگ حساسترین سلولها بوجود می  بریدگی پیدا می

  .)Mathre, 1997(دارد 
  بهاي شیمیاییآسی

حمل و نقل فاضالبها و سایر ، کشاورزي، از طریق فعالیتهاي صنعتی، در قرن حاضر میزان ورود مواد شیمیایی به محیط 
ممکن است توسط جابجایی هوا ، بعد از ورود به محیط، مواد شیمیایی. باري افزایش یافته است سفبطور تاً، فعالیتهاي انسان
مقادیر کم مواد شیمیایی . انتشار یابند و اثرات مختلفی بر محیط و موجودات زنده آن بگذارندبطور وسیعی ، و جریان آب

تنها در صورتی آالینده ، معموال یک ماده شیمیایی. آلودگی محیط شوند اما عوارضی به دنبال نداشته باشند ممکن است باعث

http://psstaging3.pssftware.com)
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مواد شیمیایی مورد استفاده در کشاورزي . )http://daneshnameh.roshd.ir(محیط داشته باشد ی برشود که اثرات  محسوب می
کش و هورمونها اگر به طور صحیح و به موقع استفاده شوند موجب افزایش محصول  قارچ، کش حشره، کش علف، مانند کود

  یا در شرایط نامناسب محیطی مورد استفاده قرار بگیرند همانند سایر مواد سمیگردند ولی اگر به صورت نادرست و   می
  .)Mathre, 1997(تواند به گیاه آسیب برساند  می

   ضدعفونی بذر
. کنند  گیرند معموال آسیبی بر گیاهچه وارد نمی  هایی که براي ضدعفونی بذر مورد استفاده قرار می کشها و حشره کش قارچ

این سمیت موجب کاهش جوانه زنی بذر یا رشد . باشد  از مقدار توصیه شده ممکن است براي گیاه سمیدزهاي باالتر 
بعضی از مواد ممکن است طول کولئوپتیل را کاهش دهد که موجب تاخیر در خروج از خاك . گردد  ضعیف گیاهچه می

  .)Mathre, 1997(گردد  می
  نمک کود

آسیب وارده از کودها . توانند در جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه تاثیر منفی داشته باشند  میتمام کودها نمکهایی دارند که 
. وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاك نیز در میزان آسیب وارده تاثیر گذار است. به نوع و طریقه مصرف کود بستگی دارد

، نمکهایی که داراي میزان زیادي نیتروژن. کنند د سمیتایجا تواند  می  آمونیومی و نمکهاي، کنند  ها بر روابط آب تاثیر می نمک
باشند معموال اگر بطور مستقیم با بذر قرار داده شوند موجب آسیب  و سایر ترکیبات آمونیوم ، بخصوص در فرم اوره

 ,Mathre(باشد  بیشتر می، امالح از متأثر خاکهاي یا و بافت میزان خسارت در شرایط خشک و در خاکهاي درشت. گردند  می

1997(.  
  کش آسیب علف
ها بصورت  علف کش. )1376. مهرآوران(شود بیشتر آسیبهاي شیمیایی به گیاهان ناشی از علف کشها باشد تصور می

یا غالت دیگر و چمن ، در مزارع ذرت D.2.4سیمازین و ، علف کشهایی مثل آترازین. شوند  استفاده می  اختصاصی یا عمومی
تریفلورالینو در ، و یا مانند داکتان، گیرند  مبارزه با علف هاي هرز پهن برگ مورد استفاده قرار میها بطور اختصاصی براي 

عالوه . شوند  ها مصرف می ها و برگ پهن باغهاي میوه و چمن زارها بطور اختصاصی بر علیه برخی گرامینه، مزارع سبزیجات
هستند که براي مبارزه با انواع   پیکلوارم علف کش عمومی ترباسیل و، پاراکوات، ها مثل رانداپ براین برخی علف کش

توانند بی خطر باشند به شرطی که برعلیه   ها می بیشتر علف کش. توانند مورد استفاده قرار گیرند  هاي هرز می مختلف علف
از این شرایط  هرگاه یکی. استفاده شوند،  با غلظت صحیح و در شرایط جوي مناسب، در زمان مناسب، علف هایی مناسب

تحقق پیدا نکند عوارضی در گیاهان کشت شده در آن مزرعه که با علفکش مورد استفاده تماس حاصل کنند بوجود خواهد 
ریزند و یا   اي و خشکیده شده و می قهوه، یا برگهایشان زرد، دهند  گیاهان درجات مختلفی از تغییر شکل بروز می. آمد

آسیبی به زراعت وارد ، کشها مطابق دستورالعمل مربوطه استفاده صحیح از علف. آید  کوتولگی و حتی مرگ گیاه پیش می
استفاده ، این خسارات هنگام مصرف زیاده از حد یا استفاده از دز باالي علفکش و یا استفاده در شرایط نامناسب هوا. کنند  نمی

  ) 1376. مهرآوران(کنند  میدر مرحله رشد نامناسب محصول و نقص در تجهیزات مورد استفاده بروز 
  بنزوات  اسیدهاي
یا با دز باالتر از مقدار توصیه شده استفاده ، در شرایط نامساعد محیطی، اگر بعد از مرحله پنج برگی بنزوات کش علف
شکل ( هاي فراوان شوند هاي پیچیده با ریشک خوشه و عقیم گلچه تولید و، میانگره از شدن خم، باعث ورس تواند  می، گردد
  .)Mathre, 1997(باشد  ها حساستر از گندم می کش جو نسبت به این علف. )129

http://daneshnameh.roshd.ir
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  )W. Yarish( .اثر سمپاشی دیر هنگام دیکامبا روي خوشه و ریشکها -129شکل 

  
   اسید کربوکسیلیک و فنوکسی

شاخه ،  عدم تولید گلچه است باعت ممکن همچنین. باشد  می بنزوات مشابه آسیبهاي اسیدهاي، آسیبهاي وارده از این
  . )Mathre. 1997(. )131و  130شکل (ها در غالف شوند خوشه و باقیماندن ، ها کوتاه شدن طول خوشه، ها شاخه شدن سنبله

  

بد شکلی خوشه در اثر سوئ مصرف  -130شکل 
  2,4-D. (D. Mathre) کش علف

  D-2,4  هاي دوقلو اثر سوئ مصرف خوشه -131شکل 
) C. Roane(  

  
  دینیتروآنیلینها

سانتیمتر در مزارعی که سال قبل با تریفلورالین سم پاشی شده  30ساالنه کمتر از  بارش با در مناطق اوقات اگر گاهی
جو نسبت به سایر غالت ، هرچند که رساند  آسیب می به جو کشت شده، قبل سال بودند جو کشت شود بقایاي سمپاشی

و ارغوانی شدن برگها ، ریشه ریشی، موجب کوتاهی و متورم شدن کولئوپتیل دینیتروآنیلین. تحمل بیشتري دارد
  .)Mathre, 1997(شود  می
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  ها ایمیدازولینن

کشت بذر در ، پایین PH، آب و هواي خشک، گرما. کند  استفاده صحیح از این ترکیبات آسیب چندانی به جو وارد نمی
 استفاده از یک مخزن. )132شکل (دهد   آسیب از سمپاشی را افزایش می ریسک، فاصله زمانی کمتر از حداقل زمان مورد نیاز

داده و اغلب  افزایش آسیب را سطح، خاص مورد استفاده قرار گرفته بود اوره سولفونیل کش علف براي، مخلوط کن که
  .)Mathre. 1997(شود   می) 133شکل (موجب کوتولگی 

  

  
کوتاهی قد بوته عارضه سوئ مصرف -132شکل 

  )P. Fay( در مقایسه با بوته سالم ایمیدازولینن
ها در اثر سوئ مصرف  کوتاهی قد بوته -133شکل 

  )P. Fay(کش  علف
      

  

    
  تیوکارباماتها

شود و اگر بطور صحیح و در شرایط محیطی مناسب   چمن در زراعت جو استفاده می تري آلالت براي سرکوب یوالف و
با این حال اگر جو در اختالط کشت منطقه در شرایط نا مناسب براي . کند  هرگز ایجاد آسیب نمیمورد استفاده قرار گیرد 

 تواند آسیب رخ دهد  جوانه زنی و رشد آن کشت گردد می

جو نسبت به گندم در حد . باشند  از عالئم این عارضه می، و برگ از ساقه، هاي غیر طبیعی و بیش از حد از طوقه پنجه
  .حساسیت کمتري نسبت به تري آلالت دارد، قابل توجهی

  
  ها  سایر علفکش

که ، دیکلوفوپ. گردند   شوند گاهی باعث آسیب خفیف تا شدید می  چند علف کش دیگر که در زراعت جو استفاده می
تواند   میگردد اگر در آب و هواي سرد یا در محدوده زمانی مرطوب استفاده شود   براي کنترل یوالف وحشی استفاده می

گاهی اوقات مانع رشد و توسعه . )137شکل ( و کوتاه ماندن ارتفاع بوته گردد، اي شدن بین رگبرگها قهوه، موجب زرد شدن
  .باشند  ارقام جوهاي پاییزه از نظر حساسیت به دیکلوفوپ متفاوت می. گردند  ها ضعیف می ریشه شده و ساقه بوته
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  )https://www.agric.wa.gov.au( آسیب از دیکلوفپ -134شکل 

  
کاربرد دز باال و . دیفنزوکوآت ممکن است زردي خفیفی همراه با لکه نکروتیک حدود یک هفته پس از استفاده تولید کند

  .اندازد  شرایط نامناسب آب و هوایی ترمیم را به تاخیر می
بدون در نظر ، اگر براي سمپاشی زراعت جو، )هامانند تري آذین(سموم استفاده شده براي سایر زراعتها در سالهاي قبل 

  . )Mathre, 1997() 135شکل ( توانند به جو آسیب بزنند   هاي بهداشتی مربوطه استفاده شوند می گرفتن توصیه
  

  
  )Mathre, 1997(آذین در جو بهاره آسیب تري -135شکل 

  
 اختالل در رنگ 

 
این عارضه از استرسهاي . )136شکل (باشد  اما آشکار در گیاهچه هاي در حال ظهور می، قطع شدن رنگ یک اختالل نادر

نامیده  باندهاي حاصل راگبی در اروپااین اختالل که بنام جوراب راگبی یا . افتد  دماي باال و پایین در اکثر دانه ریزها اتفاق می
  .شود موقتی است می

این عارضه با نوسانات وسیع .شود شوند ظاهر می عمیق کشت می، خاکهاي فشردهاین عارضه اغلب مواقع در جوهایی که در 
گیاهچه هاي مبتالبه این عاضه داراي یک سري خطوط متقاطع عرضی به رنگ زرد . باشد  درجه حرارت سطح خاك مرتبط می

سانتیمتر و  2با عرض تا خطوط . باشند  سفید مشخص به تعداد یک تا چهار عدد بر روي کولئوپتیل و برگهاي گیاهچه می
در بعضی مواقع این عارضه در برگهاي اشباع از آب یا یخ زده که در اثر . گیرند  بطور متناوب با بافت سبز نرمال قرار می

https://www.agric.wa.gov.au
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از . )136شکل ) (heat banding(گردد  ایجاد می، شوند  سریع خشک می، گرماي سطح خاك حاصل از نور شفاف خورشید
باند بوده ولی از سایر جهات نرمال  4یا  3شود این گیاهان داراي   در عرض سه یا چهار روز کامل میآنجا که خروج از خاك 

با افزایش سن و مقدار آب محتوي به سرعت کاهش ، حساسیت بسیار باالي بافت نسبت به درجه حرارت. باشند  می
 .)Mathre, 1997(یابد  می

  

  
  )G. W. Bruehl( عالئم اختالل رنگ در اثر تنش دما - 136شکل 

  
  سرمازدگی و آسیب زمستانی

  
، افتد که از حد طبیعی براي رشد گیاه کمتر بوده  هایی اتفاق می هاي حساس در درجه حرارت خسارت سرمازدگی در گونه
به . افتد  ي نواحی گرمسیر اتفاق میها در واقع خسارت سرمازدگی در گونه. گیري یخ شوند اما آنقدر نیست که باعث شکل

اگر گیاهان آهسته . یابد  قرار گیرند سفت شده و مقاومت آنها افزایش می زا ي خسارتعالوه گیاهان اگر ابتدا در معرض سرما
  .تواند به حداقل کاهش یابد  خسارت سرمازدگی می، و به تدریج در معرض سرما قرار گیرند

درجه . مراحل خوشه دهی در صورت مواجه با سرما و دماي انجماد ممکن است آسیب ببینندتمام ارقام زمستانه جو در طی 
اغلب جو هاي بهاره در . تواند موجب از بین رفتن کامل آنها یا آسیب مختصري از سرماي آخر فصل بهاره باشد  آسیب می

وانایی گیاهان به سفت شدن و مقاومتشان به بقاي جو زمستانه با ت. بینند  برگی خسارت شدیدي از سرماي بهاره می 2مرحله 
، هفته منجمد شوند 4-2وقتی گیاهان با قرار گرفتن در معرض دماي نزدیک انجماد به مدت . شود  ها تعیین می انواع استرس

مد تواند گیاهان منج  درجه حرارت پایینی که می. ممکن است با مواجه با دماي باالي انجماد از حالت انجماد خارج شوند
درجه حرارت کشنده براي جوهاي . بخصوص به میزان رطوبت آنها بستگی دارد، شده را از بین ببرد به شرایط فیزیولوژیکی

  . درجه سانتیگراد متغیر است -20تا  - 2از ، زمستانه بسته به حالت فیزیولوژیکی مناسب انجماد
مثبت و قابل توجهی بین مقاومت به سرما و عمق رابطه . باشد  پوشش برف می، بهترین وضعیت بقاي آنها در زمستان

گزارش شده مقاومت به سرما با ارتفاع گیاهچه و . ها مشاهده شده است و تعداد پنجه، وزن خشک طوقه، طول ریشه، طوقه



 

١٩٤ 
 

به کوتولگی زرد جو یا آلوده ، یا ویروس  Pyrenophora teresجوهاي زمستانه آلوده به . میزان آب طوقه رابطه منفی دارد
  . بینند  از انجماد زمستانه بیشتر آسیب می nonviruliferousهاي  شته

شود موجب   ها تشکیل می یخی که بین پنجه. توانند نوعی دیگري آسیب بزنند  ها یا جاري شدن سیل می ذوب برف
، نتیجه در، ه تبدیل کندتواند طوقه را به قطعات جداگان  انجماد و ذوب شدن مکرر می، هاي بافت نکروزه در طوقه شده حفره
  . گردد  فراهم می پوسیدگی ریشه کروارگانیسم هاي مولد می ورود

در ، تحمل کمتري به سرماي زمستانه دارد گندم زمستانه و یا نسبت به چاودار زمستانه، جوي زمستانه به دلیل اینکه
جاهایی که داراي آب و هواي زمستان بسیار بیشترین خسارت در . شود  مناطقی که آسیبهاي زمستانه شایع است کشت نمی

  .آید  باشند بوجود می  متغیر می
عارضه دیگر سرمازدگی پوك شدن دانه . جو به خصوص در زمان گرده افشانی در معرض آسیب سرمازدگی قرار دارد

فقط بخشی از خوشه  بعضی مواقع سرما. )138و  137شکل (آیند  ها در بوته هاي سرما زده به رنگ سفید درمی خوشه. هاست
نشانه دیگر . شود  ها می سرماي مالیم موجب سفید شدن ریشک. گردد  لذا بخشی از خوشه عقیم می، دهد  را تحت تاثیر قرار می

  . تشخیص سرمازدگی خیسی و چروچیدگی ساقه اصلی است
  

  
  )https://encrypted-tbn1.gstatic.com(هاي جوان جو  عالئم سرمازدگی در گیاهچه -137شکل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

https://encrypted-tbn1.gstatic.com
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  )Mathre, 1997(هاي جو عالئم سرمازدگی در خوشه -138شکل 

  
  آسیب تگرگ

و پر خسارت ترین مرحله آسیب تگرگ مرحله خوشه دهی تا . باشد آسیب تگرگ از خطرهاي مهم براي زراعت جو می
اگر . میزان خسارت به محصول استتعداد روزهاي بین خوشه دهی تا تگرگ بهترین مشخص کننده . خمیري شدن است

 5آسیب تگرگ در مرحله نزدیک خوشه دهی یا قبل از آن اتفاق بیافتد احتمال رشد مجدد بیشتر از زمانی است که در مرحله 
تاب برداشتن و جدا شدن قسمتهاي ، تگرگ موجب پیچیدگی، ي آسیب بسته به مرحله. روز بعد از خوشه دهی باشد 15تا 

  .شود  گیاه می
افتد نه در   خوابیدگی در اثر تگرگ در نقاط باالتر از زمین اتفاق می، بر خالف خوابیدگی در اثر پوسیدگی طوقه و ریشه

سفیدي خوشه و لکه هاي موضعی در روي . گردند  ها سفید و خشک می خوشه، در گیاهان آسیب دیده از تگرگ. پایه گیاه
  .)139ل شک(باشند  ساقه از عالئم معمول این عارضه می
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  )E. Hockett(آسیب حاصل از تگرگ در مزرعه جو -139شکل 

  
  کمبود و مسمومیت عناصر

خاك تامین کننده اکثریت قریب به اتفاق عناصر . براي رشد و نمو نیاز به غذا دارند گیاهان موجودات زنده از جمله  تمامی
منبع اصلی ، گردند  که عمدتاً از طریق آب و هوا تامین میاکسیژن و هیدروژن ، به جز کربن. باشد  می گیاه غذایی مورد نیاز

محصول   تغذیه صحیح گیاه یکی از عوامل مهم در بهبود کیفی و کمی. باشد  محلول خاك می گیاه بقیه عناصر غذایی مورد نیاز
بلکه ایجاد تعادل و ، گیرددر تغذیه صحیح گیاه نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس گیاه قرار . آید به شمار می

  .)1386. محمد کریم زاده(ت ویژه برخوردار است ان میزان عناصر مصرفی از اهمی رعایت نسبت می

ل چرخه زندگی خود  گیاه بدون آن عنصر قادر به تکمی،  شود که اوال  ضرورت یک عنصر معین بدین سان تعیین می
داشته واند نقش آن را ایفا کند ثالثا این عنصر باید در متابولیسم گیاه دخالت نتثانیا هیچ عنصر دیگري ، نباشد
  .(http://daneshnameh.roshd.ir)باشد

 
  ) 1393، محمودي(شوند  امروزه عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان به چهار دسته تقسیم می

 )K(و پتاسیم) Ca(کلسیم، )N(ازت) Primary macro elements(عناصر غذایی پر مصرف اولیه شامل

 )S(و گوگرد) P(فسفر، )Mg(منیزیم: شامل) Secondary macro elements(عناصر غذایی پر مصرف ثانویه

و ، )cl(کلر، )B(بور، )Cu(مس، )Zn(روي، )Mn(منگنز، )Fe(آهن ): Micro elements(عناصر غذایی کم مصرف شامل
 )Mo(مولیبدن
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 )Si(و سیلیس) Co(کبالت: شامل) Beneficial elements(عناصر غذایی کم مصرف مفید

  

  آسیبهاي عناصر غذایی

اگر گیاه دچار کمبود . ظاهر غیر عادي یک گیاه در حال رشد ممکن است به دلیل کمبود یک یا چند عنصر غذائی باشد
  . اي ظاهر شود ممکن است عالئم کم و بیش ویژه، یک عنصر خاص باشد

  :توان به شرح زیر طبقه بندي کرد  را میعناصر غذایی  بروز عالئم کمبود

  از بین رفتن کامل گیاه در مرحله جوانه زدن -1
  توقف شدید رشد گیاه -2
  .شود  عالئم ویژه برگ که در مواقع مختلف فصل ظاهر می -3
  آوندي هاي بافت هاي درونی از قبیل بسته شدن اختالل -4
  دیررسی یا رسیدگی غیرعادي -5
  با عالیم برگی یا بدون آن عالیم، محصولهاي بارز  تفاوت -6
  کیفیت ضعیف محصول -7
  .شود  هاي دقیق مشخص می که فقط با آزمایش سایر عالیم -8

  کمبود یک عنصر مستقیما ایجاد عالئم نمی. کمبود عناصر غذایی اثر بارزي بر میزان و نوع رشد ریشه دارد، عالوه بر این
اي  که در نتیجه آن تراکم بعضی ترکیبات آلی واسطه، شوند  گیاه از حالت تعادل خارج میبلکه بیشتر فرایندهاي طبیعی ، کند

شناسند و با   شود که آن را به عنوان عالئم می  این موضوع موجب شرایط غیر عادي می. شود  و کاهش برخی دیگر ایجاد می
  .اي تنگاتنگ دارد کمبود عنصر رابطه

  
  )نتماکرو الم(عناصر پر مصرف کمبود 

  
ساختمان سلول گیاه  ازت در. شود در گیاه به صورت ترکیبات آلی ولی کم و بیش به شکل نیترید و نیترات دیده می :ازت

گیاهان در مقابل ازت عکس العمل . به صورت پروتیین و اسید هاي نوکلییک و کلروفیل و آنزیم ها و هورمون ها شرکت دارد
  .هاي زیر را دارند

  اي افزایش رشد سبزینه •
  رشد و نمو و توسعه متعادل اندام ها •
  افزایش تولید پروتیین هاي گیاهی •
 افزایش تولید میوه و دانه •

 تیره رنگ شدن برگ ها به سبب افزایش کلروفیل •

  



 

١٩٨ 
 

و  140شکل ( شود  کمبود ازت باعث رنگ پریدگی و زردي برگها و کوچکی و کم رشدي جو می: د ازتعالیم کمبو
141(.  
  
  

  

  .(http://www.extension.uidaho.edu)د ازتعالیم کمبو -140شکل 

  
  (http://psstaging3.pssftware.com) مزرعه با عالئم کمبود نیتروژن -141شکل 

  
 

در ساختمان سلولی و در بسیاري از فعالیت هاي حیاتی گیاه دخالت دارد و باعث تسریع در رشد و رسیدن : )P(فسفر
  .دهد افزایش میمحصول شده و کیفیت محصول را 

http://www.extension.uidaho.edu)
http://psstaging3.pssftware.com)
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رنگ ( کلروز . شود  کمبود فسفر باعث ارغوانی شدن برگها ویا ایجاد لکه هاي آبی وسبز روي برگها می :فسفر عالیم کمبود
یابد ولی قاعده برگ مانند سایر قسمت هاي گیاه   از نوك برگ پیر شروع شده و به طرف قاعده برگ گسترش می) پریدگی

ازت نکروزه شدن این قسمت هاي کلروزه همراه با تغییر رنگ نوك برگ به نارنجی   خالف کمبود بر. ماند  سبز تیره باقی می
دومین برگ پیر عموما . یابد  بقیه سطح برگ به رنگ زرد تغییر می. شوند  تیره بوده و نسبتا سریع خشک می  مایل به قهوه اي

در رسیدن محصول و همجنین   توان تاخیر و نامنظمی  ود فسفر میاز دیگر عالئم کمب. دهد  عالیم اولیه کمبود فسفر را نشان می
  .تشکیل خوشه هاي کوچک را نام برد

گیاهان کوتاه مانده و ، افتد و معموال اگر کمبود خفیف باشد  کمبود فسفر در مزرعه معوال بیشتر از کمبود ازت اتفاق می
ر اینکه به خاطر مصرف نادرست کود و یا مصرف آهک اتفاق بیند مگ  کل مزرعه کمتر اسیب می . یابند  بوته ها کاهش می

  .)143و  142شکل ( بیافتد
  

  
  )https://encrypted-tbn0.gstatic.com(عالئم کمبود فسفر  -142شکل 

  

https://encrypted-tbn0.gstatic.com
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  )P, Wall(عالئم کمبود فسفر در مقایسه با بخش تیمار شده  -143شکل 

پتاسیم درسنتز و . ها ضروري است آمینهدر ساختمان گیاه وجود ندارد و وجودش بخاطر ساختن بعضی اسید : )K(پتاسیم
 .انتقال کربوهیدرات ها و به طور کلی مصرف دي اکسیدکربن موثر بوده و براي تشکیل دیواره سلول ضروري است

یفیت محصول و راندمان فتوسنتز و مقاومت گیاه جذب آب و تعادل جذب عناصر به پتاسیم نیاز دارد و سبب باال بردن ک 
  .شود در برابر امراض می

این . شود  اي شدن و یا سوختگی کناره برگهاي مسن می رشد گیاه و قهوه  کمبود پتاسیم باعث کمی: پتاسیم عالیم کمبود 
  .)144شکل (شود م از نوك برگ ها شروع میئعال

  .(IPNI) نکروز برگ جو در کمبود شدید پتاسیم) چپ(و ، مزرعه جوعالئم کمبود پتاسیم در ) راست(-144شکل 

  .و در تشکیل کلروفیل برگ ها نقش دارد آمینهدر ساختمان برخی از اسید هاي : )S(گوگرد
درست برعکس عالیم کمبود منگنز و منیزیوم و  .(ماند  رگبرگ ها زرد شده ولی بقیه برگ سبز می: گوگرد عالعم کمبود 

  .)145شکل (شود آهن که فواصل رگبرگ ها زرد می
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  .(IPNI)گوگرد م کمبودئعال -145شکل 

  .وظیفه کلسیم در ساختمان دیواره سلول به صورت پکتات کلسیم است: )Ca(کلسیم
عالیم کمبود ، دارد  بافت مریستمی در رشد  کلسیم در آوندهاي آبکش گیاهان تحرکی ندارند و چون نقش مهمی

اولین نشانه مشخص کمبود کلسیم تشکیل لکه هاي سوختگی در  ،شود تر گیاه ظاهر می هاي جوان کلسیم همیشه در بافت
این قسمت به سرعت گسترش یافته و برگ بدون پیچش از وسط . ترین قسمت گیاه است حدود وسط برگ جوان

ولی در ، تر ایجاد نماید تواند مشابه این عالیم را در برگ هاي جوان  نیز می کمبود شدید مس. )20شکل (شکند می
هاي پیر هم وجود  هاي جوان در برگ ها عالوه بر برگ کمبود مس برخالف کمبود کلسیم عالیم سوختگی نوك برگ

در کمبود مس قسمت در حالی که ، ماند  به عالوه در کمبود کلسیم قسمت باالي وسط برگ همچنان سبز باقی می. دارد
و ایستاده گیاهان مبتال به  قائمگیاه و حالت   سرسبزي عمومی. شود  باالي وسط برگ خشک شده و سریعا نکروزه می

رسند   پریده و پژمرده به نظر می  است که آن را از کمبود مس که در آن گیاهان رنگ  کمبود کلسیم یکی دیگر از عالئمی
  .)147و  146شکل (سازد  متمایز می



  
https://www.agric.wa.gov(  

  
   پیچش شکستن برگ بدون

 .در مرکز ملکول هاي کلروفیل و به صورت پکتات منیزیوم در ساختمان دیواره سلول وجود دارد

ها سبز باقی  شود و رگبرگ  فواصل بین رگبرگ ها زرد می

٢٠٢ 

gov.au(در برگ جو عالئم کمبود کلسیم -146شکل 

شکستن برگ بدون ،کمبود کلسیم در برگ جو -147شکل 

Mg( :در مرکز ملکول هاي کلروفیل و به صورت پکتات منیزیوم در ساختمان دیواره سلول وجود دارد
فواصل بین رگبرگ ها زرد می. شود هاي مسن دیده می در برگ: منیزیوم عالیم کمبود

148(.  

 

 

  

 

 
Mg(منیزیوم

عالیم کمبود 
148شکل (مانند می

https://www.agric.wa
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  منیزیوم عالیم کمبود -148شکل 

  
  :)یا ماکروالمنت ریز مغذي(کم مصرف  عناصرکمبود 

فتو سنتز و هم در تنفس آهن در عمل . باشد  یل میها و بعضی از مواد رتگی دخ آهن در ساختمان بعضی آنزیم: )Fe(آهن
  .گیاه نقش دارد

همچنین در خاکهایی که مواد آلی زیادي داشته . شود  کمبود آهن عمدتا در خاکهاي قلیایی ایجاد می :آهنم کمبودئعال
هاي نازك و  و داراي ساقه، هایی که کمبود آهن داشته باشند کوتاه بوته. افتد  باشند و یا در خاکهاي غرقاب شده اتفاق می

به طور کلی در برگ هاي تمام . )149شکل (شود  مانند ولی فواصل بین آنها زرد می  ها سبز باقی می رگبرگ. باشند  دوکی می
   .)http://mazraehdaran.com(گونه هاي گیاهی عالمت اصلی کمبود آهن جلوگیري از رشد کلروپالست است

  
  .(IPNI)آهنم کمبودئعال -149شکل 

  
 براي تولید پروتیین دخالت دارد   منگنز در بعضی از سیستم هاي آنزیمی: )Mn(منگنز

http://mazraehdaran.com


 

٢٠٤ 
 

مانند ولی فواصل بین   رگبرگ ها سبز باقی می. شود  خاکهاي قلیایی و آهکی ایجاد می کمبود منگنز در: منگنز م کمبودئعال
هاي  در برگ، اي خالدار و راه راه قهوهبا لکه هاي ، هاي کلروتیک از عالئم کمبود منگنز در جو وجود لکه. شود  آنها زرد می

حساسیت ارقام جو نسبت به کمبود منگنز متفاوت . )151و  150شکل ( .باشد هاي انتهایی می جو به خصوص در قسمت
  . )152شکل (باشد  می

 
  ) L. Piening(در مقایسه با گیاه سالم ، عالئم کمبود منگنز -150شکل 

  

  
  )http://c8.alamy.com(اي در برگ جو هاي قهوه لکه، عالئم کمبود منگنز -151شکل 

http://c8.alamy.com
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  )http://psstaging3.pssftware.com(درجات مختلف حساسیت در برگ جو ، عالئم کمبود منگنز -152شکل 

  
 .و اکسین و پروتیین و در عمل تنفس نقش دارد  در سیستم آنزیمی: )Zn(روي 

که به تدریج به  شود  رگ مشاهده میببر روي  ي خطیها که گاهی لکه ها باریک و ضعیف شدن برگ: روي عالیم کمبود
ها شده و نوارهاي  گردند و باعث کوتاهی قد بوته  هاي نکروزه در قسمت بین حاشیه و رگبرگ اصلی برگ تبدیل می لکه

  . )153شکل (شود  انی مشاهد می موازي زرد رنگ در اطراف رگبرگ می

http://psstaging3.pssftware.com
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  (IPNI)عالئم کمبود روي  -153شکل 

  
  .  کند  عمدتا به عنوان کاتالیزور در واکنشهاي گیاه شرکت می :(Cu)مس 

ها و ظهور رنگ سبز کم  سوختگی و پیچیدگی نوك برگ، گیاه  عالئم کمبود مس در غالت دانه ریز شامل زردي عمومی
  ) .155و  154شکل (رنگ در برگ هاي جوان و عدم تشکیل کامل سنبله به ویژه سنبله انتهایی است 
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  عالئم کمبود مس در برگ جو -154شکل 

  

  
  عالئم کمبود مس در برگ و خوشه جو -155شکل 
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  .باشد می نیاز ها و حرکت قند ضی هورمونعگرده و انتقال ببراي تقسیم سلولی و جوانه زدن دانه : )B(بر

در ، در صورت وجود بیشتر از حد مناسب بر. جو نسبت به سایرغالت مقاومت نسبی به کمبود بر دارد: برعالیم کمبود 
با بارندگی در مناطق ، احتمال بروز مسمومیت بر. )156شکل (گردد  ها می اي کوچک در برگ هاي قهوه موجب بروز لکه، خاك

  .)Mathre, 1997(باشد  باال اندك می

  
  )Mathre, 1997(عالئم مسمومیت از بر -156شکل 
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  هاي فیزیولوژیکی تنش
  

  هاي فیزیولوژیکی لکه برگی
شوند که   هاي عفونی نسبت داده شوند و اغلب تصور می توانند به بیمارگر  شوند که نمی  لکه هایی در برگ مشاهده می

  . )158و  157شکل (فیزیولوژیکی یا ژنتیکی باشند

  
 )V. Pederson .(هاي فیزیولوژیکی لکه برگی -157شکل 

 
شود ژنتیکی   کند که تصور می  مقاوم به سفیدك پودري لکه برگی ایجاد می ml-0مثال در آلمان جوهاي بهره حاوي ژن 

  .)Mathre, 1997(باشد
هاي کوچک  اي به صورت نامنظم از لکه هاي خوشه در کانادا کولتیوارهایی هستند که در آنها در دما و رطوبت باال لکه برگی

مشابه در فنالند مشاهده و نشان داده شده که به صورت ژنتیکی عالئم . شود  اي مرکزي ظاهر می نکروز اطراف یک نقطه قهوه
  .شوند  توسط آلل تکمیلی در دو جایگاه متفاوت کنترل می

  .گردد  هاي غیر اختصاصی مشاهده می در آلمان در شرایط خشکسالی لکه برگی
  



 

٢١٠ 
 

  
  )D. Hall .( عالئم زالی ژنتیکی -158شکل 
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  )هاي فیزیولوژیکی تنشهاي محیطی و  تنش(چهارم منابع فصل 
. ن، تالیف جرج. شناسی و آسیبهاي زیست محیطی کلیات بیماري)/ 1جلد(آسیب شناسی گیاهی  .1376. ح، مهرآوران

  .صفحه 403. دانشگاه ارومیه. ارومیه. آگریوس؛ ترجمه حمید مهرآوران
  http://samani2008.blogfa.com/post-2715.aspx : قابل دسترسی در. 1386. م، زاده  کریم

   http://mahmoodiagri.com. تعریف و طبقه بندي عناصر مورد نیاز گیاه. 1993. س، محمودي
  : قابل دسترسی در.  گیاهّ SO2اثر انیدرید سولفورو . فضاي سبزمجله جامع کشاورزي و . 1388. ن، مومنی

http://samani2008.blogfa.com/post-2715.aspx 

http://behdasht-mohit85.blogfa.com/cat-4.aspx 

http://c8.alamy.com/comp/A160HF/manganese-deficiency-spotting-necrosis-symptoms-on-barley-leaves-
A160HF.jpg 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page. 

http://psstaging3.pssftware.com/MainPage/tabid/55/mid/411/Page/Barley-Diagnostics/Defaul 

http://psstaging3.pssftware.com/MainPage/tabid/55/Page/Barley-Photos/Default.aspx 

http://psstaging3.pssftware.com/portals/0/images/Barley/PhotoExplorer/thmb/nitrogen_deficiency_symptoms_i
n_wheat-thmb.jpg 

http://samani2008.blogfa.com/post-2715.aspx 

http://thesis90.blogfa.com/post/41 

http://www.abfar-kh.ir/portal/images/hefazat_imeni/maghalat_jadid/mohit_zist.ppt 

http://www.extension.uidaho.edu/nutrient/crop_nutrient/smallgrain.html  

http://www.extension.uidaho.edu/nutrient/images/Barley/barleyCudef.jpg 

http://www.extension.uidaho.edu/nutrient/images/Barley/barleyFedef.jpg 

http://www.extension.uidaho.edu/nutrient/images/Barley/barleyKdef.jpg 

http://www.extension.uidaho.edu/nutrient/images/Barley/barleySdef.jpg 

http://www.extension.uidaho.edu/nutrient/images/Barley/barleyZndef.jpg 

http://www.extension.uidaho.edu/nutrient/images/Barley/Nitrogen%20Deficient%20Barley.1
.JPG 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorine 

http://samani2008.blogfa.com/post-2715.aspx
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