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  چكیده

یکی  L. Sesamum indicum ینام علم کنجد با

روغنی  یهادانه نیتریمیاز قد

های کنجد باعث بیماری است. شدهشناخته

خسارت به بذر، گیاهچه، ریشه، ساقه و 

های هوایی شده و منجر به کاهش اندام

یکی از عوامل  شوند.عملکرد دانه می

، بیماری پژمردگی ت کنجدنده کشمحدودکن

عالئم بیماری پژمردگی است. اریومی زفو

ی پائینی ظاهر هابرگکنجد ابتدا در 

 هابرگو به تدریج زردی، پژمردگی شده 

و در موارد شدید ریزش برگ، خمیدگی و 

. با توجه به افتدسپس مرگ اتفاق می

استفاده از بذر خاکزاد بودن بیماری، 

یت ه، رعات مزرعسالم، رعایت بهداش

کشت مکانیزه و تناوب زراعی با غالت، 

ردیفی به جای کرتی، آبیاری تحت فشار، 

حاوی باکترهای محرک  کودهای بیولوژیک

 تریکودرما عوامل آنتاگونیست و رشد

کودرمین بی( به یفرم تجاری تربا )

تا  15صورت بذرمال و یا کاربرد خاکی 

ارقام  ، کاشتگرم در هکتارکیلو 20

مانند و چند شاخه تحمل م تااوم مق

توده محلی آسفیج هلیل، مینا و 

  شوند.، باعث کاهش خسارت میبهاباد
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کنجد، پژمردگی،  : كلیدي هايواژه

 ، تناوبمقاومت
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 مقدمه

یکی  L. Sesamum indicum ینام علم کنجد با

 روغنی شناخته یهادانه نیتریمیاز قد

روغنی عنوان یک گیاه کنجد بهشده است. 

وب با محصوالت جالیزی و غالت در تنا

قرارگرفته و در توسعه کشاورزی پایدار 

رغم وجود علی .دارد ییاهمیت بسزا

پتانسیل برای افزایش تولید و میزان 

هایی وجود وری کنجد، یکسری چالشبهره

دارند که عملکرد کنجد را کاهش 

دهند. در میان خیلی از موانع تولید می

ارقام اصالح کمبود  ن آنهاکنجد، مهمتری

شده و بذور گواهی شده است. عالوه بر 

 زای زنده نظیراین، چندین عوامل تنش

ناشی از قارچ  بیماری فوزاریومی کنجد

Fusarium oxysporum f. sp. sesami،  پوسیدگی ذغالی

 Macrophominaریشه و ساقه ناشی از قارچ 

phaseolinaبالیت باکتریایی کنجد ناشی از ، 

Xanthomonas campestris pv. sesami  فیلودی یا ،

 MLOsسبز کنجد ناشی از برگ

)فیتوپالسما(، سفیدک پودری ناشی از 

Oidium erysiphoides لکه برگی ناشی از ،

Alternaria sesame برگی سرکوسپورایی لکه و

نیز باعث ایجاد  Cercospora sesamiناشی از 

های بیماری شوند.خسارت در کنجد می

عث خسارت به بذر، گیاهچه، نجد باک

های هوایی شده و ریشه، ساقه و اندام

 شوند.منجر به کاهش عملکرد دانه می
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بیماری پژمردگی فوزاریومی کنجد به 

اسامی بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه 

و ساقه کنجد و همچنین بیماری پژمردگی 

در این  شود.یکطرفه کنجد شناخته می

ت که ضمن ر اینستالش بدستورالعمل 

پژمردگی فوزاریومی  معرفی بیماری

معرفی  کنجد، روش شناسایی و مدیریت آن

 شود. 

، شودیدر اغلب کشورهایی که کنجد کشت م

ناشی از قارچ  بیماری فوزاریومی کنجد

Fusarium oxysporum f. sp. sesami (Fos)  یکی از

 کهینحوکنجد است به یهایماریب نیترمهم

این بیماری  .سازدیود مرا محدکنجد  کشت

برای اولین بار از شمال آمریکا در 

 ,Armstrong and Armstrong)گزارش شد  1950 سال

در کشور ایران، در حال حاضر این . (1950

 ،بیماری از گرگان، فارس، جیرفت

خراسان جنوبی گزارش  بوشهر و کهنوج،

.، بصیرنیا و 1369 شده است )گلزار،

(. Najafiniya and Aien, 2021، .1385، هاشمیبنی

ی کنترل زراعی و هاروشدر کنار 

شیمیایی، استفاده از ارقام مقاوم، 

ها یماریبی کنترل هاروشیکی از بهترین 

تولید  .باشدیمناشی از عوامل خاکزی 

عنوان منبع مقاومت برتر به یهاپیژنوت

از طریق علوم ژنتیکی و ایجاد جهش یا 

بومی و زراعی کنجد و  یهادهتو یآورجمع

 ییزایماریغربال کردن از طریق آزمون ب
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شده یا شرایط مزرعه به در شرایط کنترل

مختلف توسعه پیدا نموده است  یهاروش

(El – Bramawy et al., 2001 و Kavak & Boydak, 2006.) 
ارقام  (Gojal et al., 1980)گوجال و همکاران 

TC45  وPunjab Ti11 قممل و رمتح راTc25 به 

عنوان رقم مقاوم در شرایط مزرعه 

 – Wsدر ترکیه ارقام اند. کرده معرفی

313 ،Ws – 143 ، Camdibi  وBirkan عنوان به

حساسیت متوسط با  WS – 131مقاوم و رقم 

در  .(Silme & Cagirgan, 2010) استگزارش شده 

جنوبی ایران مانند  طقامنبرخی از 

 بیماریرمان، ک استان جنوبمنطقه 

پژمردگی فوزاریومی کنجد دارای اهمیت 

ساله خسارت سنگینی باالیی بوده و همه

. در برخی موارد خسارت به سازدیوارد م

درصد )مشاهدات و  30 تا 20 باالی

. رسدی( نیز میابازدیدهای منطقه

گواهی شده،  و استفاده از بذر سالم

های آلوده و آوری و انهدام بوتهجمع

عه، رعایت تناوب شت مزرت بهدارعای

کشت مکانیزه و ردیفی زراعی با غالت، 

به جای کرتی، آبیاری تحت فشار به جای 

 کودهای بیولوژیک اضافه کردن غرقابی،

عوامل  و حاوی باکترهای محرک رشد

)فرم تجاری  تریکودرما آنتاگونیست

کودرمین بی( به صورت بذرمال و یا یتر

در و گرم کیل 20 تا 15 کاربرد خاکی

 .در کنترل این بیماری مؤثرند ارهکت

 هایماریستفاده از ارقام مقاوم به با
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یکی از  در قالب برنامه مدیریت تلفیقی

راهبردهای کاهش خسارت  نیترمهم

 .گیاهی در کنجد است یهایماریب

 متأسفانه دسترسی به بذور ارقام مقاوم

ی المللنیکنجد در سطح ب و سازگار

 ابی و معرفیزیار .ستین ریپذامکان

ارقام مقاوم یا متحمل به بیماری از 

میتواند ها و ارقام تجاری میان توده

)آئین و  گشا باشدتا حدودی راه

 . (1394 همکاران،
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 شناسیعامل بیماری و زیست

 F. oxysporum نامعامل این بیماری قارچی به

 f. sp. sesami  تا  10است. این قارچ در دمای

کند. دمای شد میراد رگنتیدرجۀ سا 35

درجۀ  33تا  26بهینۀ رشد آن 

برای رشد  5/6 اسیدیته گراد است وسانتی

این قارچ تنها به  .تر استقارچ مطلوب

کند و میزبان دیگری کنجد حمله می

تحقیقات نشان داده است که ندارد. 

بیماری پژمردگی فوزاریومی کنجد از 

یا و شود )بصیرنطریق بذر نیز منتقل می

قارچ عامل بیماری  (.1385 اشمی،هبنی

تواند تا چندین سال در خاک به حیات می

صورت کالمیدوسپور و قارچ به ادامه دهد.

اسپور در خاک دوام خود را حفظ 

. به خاطر ماهیت خاکزی بودن دینمایم

 گونهچینظر عملی، ه عامل بیماری از

کنترل شیمیایی موفقی در مزرعه در حال 

خاک آلوده و  .ستیس ندستر حاضر در

منبع توانند بقایای گیاهی کف مزرعه می

آلودگی فصل بعدی کشت شوند. این 

شود دیده میهای مختلف بیماری در خاک

ازت  دارای اما در خاک شنی، اسیدی و

دمای  .یابدمی بیشتری آمونیومی گسترش

باالی خاک و خشکی آن احتمال بروز 

ر نجد ددهد. کبیماری را افزایش می

می مراحل رشد به این بیماری آلوده تما

 شود.می
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 عالئـم بیـمـاری

عالئم بیماری پژمردگی کنجد ابتدا در 

شود و به تدریج یمی پائینی ظاهر هابرگ

و در موارد شدید  هابرگزردی، پژمردگی 

ریزش برگ، خمیدگی و سپس مرگ اتفاق 

. آوندها از قسمت ریشه (1 )شکل افتدمی

. (2 )شکل شوندیمی اقهوهال  به سمت با

 ئماولین عالاز  ،هازردشدن برگ

. اگر است رؤیت بیماری در مزرعهقابل

دهد، بیماری در زمان بلوغ گیاه رخ

د. نکنیک سمت آن ریزش می هایبرگ تنها

در این بیماری آوندهای گیاه از درون 

سیاه  ای و سپسقهوه ساقه و ریشه

. (2 ل)شک پوسندشوند و نهایتًا میمی

ها ها و دانهعالئم این بیماری در غالف

رفتن آوند در بینشود. ازنیز مشاهده می

این بیماری عملکرد کنجد را بسیار 

 .دهدکاهش می

 
خوردگی برگها و خم شدن عالئم پیچ -1شکل 

اولیه بوته ناشی از پژمردگی فوزاریومی 
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( b( و پیشرفته )aکنجد در مراحل اولیه )

 )اصلی(

 
ای شدن بافت رنگ و قهوه غییرت -2شکل 

 آوندی کنجد 
 در اثر بیماری پژمردگی فوزاریومی

 
 مدیریت بیماریدستورالعمل اجرایی 

استفاده از بذر سالم، گواهی شده  -1

و ضد عفونی شده با یکی از سموم 

یک در  مجاز مانند کاربندازیم

)با نام تجاری باویستین  هزار

WP50%) ،ایپرودیون + باویستین 

نام تجاري با تا دو در هزار )ک ی

باعث کاهش  (% WP 52.5) رورال ـ تي اس

خسارت بیماری بویژه در مراحل 

 شود.اولیه کاشت می

جایگزین نمودن کشت کرتی با کاشت  -2

گردد. توصیه می ردیفی و مکانیزه

ضمن کاهش مصرف آب، باعث  این روش

خاک شده و منجر به  کاهش رطوبت

 (.3شود )شکلکاهش شدت بیماری می
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استفاده از روش آبیاری تحت فشار  -3

( 4جای آبیاری غرقابی )شکل به

 شود.باعث کاهش شدت بیماری می

 
 کاشت ردیفی و مکانیزه کنجد -3شکل 

 

 
آبیاری تحت فشار به جای آبیاری  -4شکل 

 غرقابی 
 جهت مدیریت بیماری پژمردگی
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ای هجمع آوری و انهدام بوته -4

 آلوده و رعایت بهداشت مزرعه

باعث کاهش منبع آلودگی خواهد 

 شد.

)حداقل دو رعایت تناوب زراعی   -5

مانند گندم  با غالتتا سه ساله( 

 باعث کاهش منبع آلودگی و ذرت

 شود.می

به کودهای بیولوژیک  اضافه کردن -6

استفاده از فارچ  وخاک، 

)فرم  تریکودرما آنتاگونیست

به صورت ( یکودرمین بیتجاری تر

تا  15بذرمال و یا کاربرد خاکی 

در کنترل  کیلو گرم در هکتار 20

 ;Kuar et al., 2011) این بیماری مؤثرند

Ziedan et al., 2012) . 

در خاک سبک و شنی خسارت بیشتر  -7

لذا اضافه نمودن کود دامی  است.

)میزان مصرف بر اساس  و آلی

منطقه باشد(  آزمایش خاک در هر

لخیزی خاک، باعث اصحضمن بهبود 

باال شود. کاهش خسارت بیماری می

 10تا  5بودن دمای خاک در عمق 

متری و تنش خشکی و وجود سانتی

آلودگی همزمان با قارچ 

ماکروفومینا باعث افزایش خسارت 

. لذا در (Verma et al., 2005شود )می
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صورت وجود بیماری مذکور، توصیه 

 .شود کنترل همزمان صورت پذیردمی

ستفاده از ارقام مقاوم و چند ا -8

باعث کاهش خسارت بیماری شاخه، 

( 1369، گلزار )در ایرانشود. می

در استان گلستان ارقام کنجد 

و محلی  99، داراب 14داراب 

 عنوان ارقامشماره یک را به

، 2822حساس، ارقام ورامین 

را حساس  2شماره پاناما و محلی 

حساسیت  237متوسط و رقم داراب 

ی و پورفالحعرفی نموده است. م مک

( توده محلی آسفیج 1392همکاران )

ژرم پالسم  عنوانبهبهاباد را 

مقاوم و توده محلی کهنوج را 

کنجد  .اندنمودهحساس معرفی 

ارقام هلیل و مینا در برابر 

های تودهو برخی  بیماری متحمل

، Jl-2-82 جنوب کرمان شامل بومی

Jl-10-82 ،Jl-5-82   ،Jl- 11-82   و

، 1، داراب14ارقام یکتا، داراب 

قرار  در طبقه حساسیت متوسط 

.،  Najafiniya and Aien, 2021دارند )

لذا جهت کاهش  (.1395نیا، نجفی

شود خسارت بیماری، توصیه می

مقاوم متوسط در ارقام متحمل تا 

 کشت شوند.هر منطقه 
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کنترل شیمیایی بیماری بخصوص در  -9

بر و هزینه ار،وهای غرقابی دشکشت

اثر است. در صورت وجود آبیاری کم

سموم  تحت فشار استفاده از

کاربندازیم )با نام تجاری 

، ایپرودیون + (WP50%باویستین 

نام تجاري رورال ـ باویستین )با 

میزان دو به   (% WP 52.5) تي اس

کیلوگرم در هکتار و یا قارچکش 

 مالوین) متاالکسیل+ فلودیوکسانیل

 تا سه 5/2ه میزان د(بصدر 5/3

روز  50تا  40لیتر در هکتار( 

و تکرار به فاصله بعد از کاشت 

یکماه تا حدودی باعث کاهش شدت 

شود )تجارب میدانی بیماری می

 گان(.نگارند
 

 



 

14 

 

 منابع

, ., ماینی, نجف., سی, منصور., انییآ -1

. 1394. ونی, هماپوراحیسو , .آزادوار, م

 یماریمل به بحتکنجد، م دیرقم جد ل،یهل

مناطق گرم  یبرا یو تنش خشک یریبوته م

 یقاتیتحق یهاافتهیو خشک جنوب کشور. 

 . 88-79:(2)4, یو باغ یزراع اهانیدر گ

. 1384ض.  ،یهاشمیط.، و بن ا،یرنیبص -2

( VCGs) یشیسازگار رو یگروهها نییتع

 یعامل زرد Fusarium oxysporum f. sp. sesamiقارچ 

استان فارس. مجله  ردکنجد  یو پژمردگ

 255-243: 41جلد  یاهیگ یهایماریب

صاحبانی،  امینیان، ح.، ی، ا.،پورفالح -3

. 1392حسینی، س. ع.  زادهلیاسماعن. و 

ژرم پالسم کنجد نسبت  20ارزیابی مقاومت 

به بوته میری فوزاریومی در استان یزد 

و بررسی فعالیت آنزیم فنیل آالنین 

ی مقاوم و اهآمونیالیاز در ژرم پالسم

(: 4)49ی گیاهی، هایماریبحساس. مجله 

413-424. 

. بررسی میزان حساسیت 1368گلزار، ح.  -4

ی زایماریبارقام کنجد به سه عامل 

خالصه مقاالت نهمین قارچی در گرگان. 

دانشگاه ایران:  یپزشکاهیکنگره گ

 23تا  18مشهد فردوسی مشهد، 

 .1368.ورماهیشهر

مقاومت  ابییزار. 1395نیا، م. نجفی -5

به  کنجد ی بومیهاتودهنسبی ارقام و 

بیماری پژمردگی فوزاریومی. گزارش 

مورخ  49614نهایی به شماره فروست 

. انتشارات سازمان تحقیقات، 23/3/1395
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Abstract 

 
Sesame with the scientific name L. Sesamum indicum is one of 

the oldest known oilseeds. Sesame diseases cause damage to 

seeds, seedlings, roots, stems, and shoots and lead to reduced 

seed yield. One of the limiting factors of sesame cultivation is 

Fusarium wilt disease. Symptoms of sesame wilt disease first 

appear on the lower leaves and gradually yellowing, leaf 

wilting, and in severe cases leaf fall, curvature, and then death 

occurs. Due to the pathogenicity of the disease, use of healthy 

seeds, field hygiene, crop rotation with cereals, mechanized 

and row cultivation instead of plots, tape irrigation, biological 

fertilizers containing growth-promoting bacteria, and 

Trichoderma antagonists (a commercial form of Trichodermin 

B) In the form of seed or soil application of 15 to 20 kg/ha, 

planting resistant to tolerant cultivars and multi branches such 

as Halil, Mina, and local Asfij Bahabad mass, will reduce the 

damage. 

 
 
 Keywords: Sesame, wilt, resistance, rotation. 
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