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   چکیده
هاي گندم و جو  ترین بیماري بادزدگی فوزاریومی یکی از مخرببیماري 

در دنیاست که در مناطق مرطوب کشور ما نیز از اهمیت زیادي برخوردار 
هاي شمالی کشور در  ني بیماري در مزارع گندم استا شیوع گسترده. است

یکی از . ، خسارت زیادي را به محصول وارد نمود70ي دههاوایل 
هاي مبتال به بادزدگی  همیت این بیماري این است که دانههاي ا جنبه
هایی را در  باشند و بیماري) DONنظیر (توانند حاوي مایکوتوکسین  می

) بادزدگی(عالیم بیماري شامل سوختگی . انسان و دام به وجود آورند
ي گلدهی تا رسیدگی  لهي گندم است که از مرح سنبله تمام یا قسمتی از

هاي مختلفی نظیر ارقام  براي کنترل این بیماري از روش. شود ظاهر می
مقاوم، بوجاري کردن بذر، ضدعفونی بذر، مدیریت بقایاي گیاهی، 

دهی با  لي گ پاشی مزرعه در مرحله سم(تناوب محصول، کنترل شیمیایی 
توان استفاده  آگاهی می هاي پیش مبتنی بر مدل )ها کش استفاده از قارچ

 .نمود

  : کلیدي  هاي واژه
بالیت، اسکب، کنترل زراعی، کنترل گندم، بادزدگی فوزاریومی سنبله، 

آگاهی شیمیایی، پیش
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 مقدمه
ترین  یکی از مهم) بالیت یا اسکب(بادزدگی فوزاریومی سنبله بیماري 
نظیر (مناطق مرطوب کشور ما  هاي گندم و جو در دنیا است که در بیماري

شیوع . نیز از اهمیت زیادي برخوردار است) مازندران، گلستان و مغان
  هاي شمالی کشور در اوایل دهه ي بیماري در مزارع گندم استان گسترده

هاي اهمیت  یکی از جنبه. ، خسارت زیادي را به محصول وارد نمود70
توانند حاوي  بادزدگی میهاي مبتال به  که دانهاین بیماري این است 

...) اریک اسید و یا دي اکسی نیوالنول، فوز DONنظیر (مایکوتوکسین 
این بیماري .هایی را در انسان و دام به وجود آورند باشند و بیماري

ترین  آید و مهم وجود می ي چندین گونه از قارچ فوزاریوم به وسیله به
. باشد می Fusarium graminearumي شناخته شده در دنیا و ایران،  گونه

هاي  ي میزبانی وسیعی برخوردار بوده، یکی از میزبان این بیمارگر از دامنه
یا (صورت کشت بهاره  باشد که به مهم زراعی آن در کشور، ذرت می

   ).Wiese, 1991(گیرد  در تناوب با گندم قرار می) تابستانه
سط ارشاد از مزارع این بیماري تو 1356در ایران براي اولین بار در سال

میزان خسارت  1371- 72دشت ناز ساري گزارش شد و در سال زراعی 
درصد محصول  80این بیماري در بعضی مزارع استان گلستان بیش از 

هاي  هاي جنوبی کشور شامل استان استان 1375گزارش شد و در سال 
 هرمزگان و جنوب فارس نیز به این بیماري آلوده شدند که میزان خسارت



 

 

۴ 
 

کاظمی و همکاران، (وارده به محصول بسیار زیاد و قابل توجه بوده است 
از تمام یا قسمتی ) بادزدگی(عالیم بیماري شامل سوختگی  ).1382
شود  ي گلدهی تا رسیدگی ظاهر می ي گندم است که از مرحله سنبله

بارندگی، سفید یا نارنجی شدن در هواي مرطوب ناشی از ). 1شکل (
). 2شکل (افتد  اتفاق می) در اثر تولید اسپورهاي قارچ( هاي آلوده بخش

هاي آلوده، سبک، چروکیده و غالباً خاکستري  هاي حاصل از سنبله دانه
. شود ها نیز مشاهده می نگ بوده، کاهش عملکرد و وزن دانهتا صورتی ر

ها در  ه به بیمارگر، مرگ و زردي گیاهچهدر صورت کشت بذر آلود
  ).Wiese, 1991(شود  د ایجاد توان مزرعه نیز می

  
  .ي گندم بیماري بادزدگی فوزاریومی سنبله خشک شدن سنبله از عالیم) 1شکل 
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  .ي گندم آلوده به بیماري بادزدگی فوزاریومی سفید شدن قسمت میانی سنبله )2شکل 
  

و بقایاي محصول ) درون بذرسطح و (هاي آلوده  قارچ بیمارگر در دانه
. قابل توجهی در بقایاي ذرت دارد ماند و ماندگاري باقی می) اكدر خ(

تا (هاي هوا  ز طریق اسپورهاي هوازاد با جریانانتشار بیمارگر نیز ا
جایی خاك و بقایاي گیاهی و بذور آلوده انجام  ، جابه)هاي دور فاصله

هایی است که آغاز  ه بیمارياین بیماري از جمل). 1385دهقان، (شود  می
ي رشد گیاه میزبان دارد، بدین معنی که قارچ  آن بستگی به مرحله

هاي داخلی گل گندم، نیازمند وجود یک  بیمارگر جهت ورود به بافت
آسکوسپورهاي قارچ بر . ها است نام بساك پرچم بستر و منبع غذایی به

فرود ) ی گندمده ي گل در دوره(هاي خارج شده از سنبله  روي بساك
ها براي  ها را کلنیزه کرده، از مواد غذایی موجود در بساك آیند و آن می
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ي پرچم،  سپس قارچ از طریق میله. کنند ي خود استفاده می رشد و توسعه
ي در حال تشکیل را مورد حمله قرار  رساند و دانه خود را به داخل گل می

د فعالیت بیمارگر به این وابستگی شدی). الف 1387آقاجانی، (دهد  می
هاي دیگري نظیر  ي خاصی از رشد و نمو گیاه، در مورد بیماري دوره

). 1387آقاجانی، (شود  ي کلزا نیز دیده می پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
دهی گندم  ي آلودگی بیماري از ابتداي گل بر اساس این اطالعات، پنجره

ها  بساك پرچمکه همراه ظاهر شدن ) زادوکس 61ي رشدي  مرحله(
ي  مرحله(دهی  ي گل شود و تا پایان دوره هاست، آغاز می روي سنبله بر

  ).1388آقاجانی، (کند  ادامه پیدا می) زادوکس 69رشدي 
قارچ عامل بیماري، عالوه بر گندم به سایر گندمیان نظیر جو، ذرت، 

د ساز گندمیان هرز، یوالف زراعی و چاودار حمله کرده، آنها را آلوده می
  ).1392آقاجانی، (

 
  دستورالعمل

توان  هاي زیر می براي مدیریت بیماري فوزاریوز سنبله گندم از روش
 ):1392آقاجانی، (استفاده نمود 

  : استفاده از ارقام مقاوم -1
 N-80-19هاي موجود در مناطق مختلف کشور،  از ارقام و الین

)ERWYTN-8019 (17الین  حساس تا حساس؛ دریا، مغان، آرتا، نیمه 
)URWYT-8217( زاگرس، کریم و ،N-87-20 )ERWYTN-8720 (
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مقاوم  نیمه )A )URWYT-8211حساس؛ مروارید، کوهدشت و الین  نیمه
  .هستند

  :تمیز و بوجاري کردن بذور -2
هاي  ها نسبت به دانه هاي بیمار به صورت چروکیده در آمده و وزن آن دانه

هاي سالم از  تواند در تفکیک دانه این نکته می. کند سالم کاهش پیدا می
 .بیمار با استفاده از بوجاري به کار آید

 1000کیلوگرم براي  5/1(نظیر راکسیل   :ضدعفونی بذر با قارچکش -3
 براي جلوگیري از بادزدگی گیاهچه) کیلوگرم بذر

  :مدیریت بقایاي گیاهی -4
خوبی حفظ  به که بقاي قارچ بیمارگر در بقایاي گیاهی آلوده، جایی از آن

ورزي یا  ورزي حفاظتی نظیر عدم خاك هاي خاك شود، سیستم می
ورزي کمینه براي مزارع داراي مشکل بیماري فوزاریوز سنبله  خاك

هاي مدیریت بقایا نظیر شخم و  مناسب نبوده و الزم است یکی از روش
  .دیسک جهت دفن کردن بقایاي آلوده در نظر گرفته شود

  :تناوب محصول -5
شدت اجتناب  ي غالت بعد از گندم، باید به کاشت گیاهان خانواده از

عنوان کشت تابستانه در نظر گرفته  در مناطقی که گیاه ذرت به. شود
تناوب . شود، خطر بروز طغیان بیماري در زراعت گندم وجود دارد می

 .شود گندم با گیاهان غیر میزبان نظیر کلزا و باقال، توصیه می
  :ییکنترل شیمیا -6

هایی نظیر آلتوکمبی  ي گلدهی با قارچکش لهپاشی مزرعه در مرح سم
)SC 42% ( با دوز نیم لیتر در هکتار، رکس دو)SC 41.8 % ( با دوز نیم

آقاجانی، (لیتر در هکتار  6/0با دوز ) EC 460( لیتر در هکتار و فالکن
؛ فروتن و 1391؛ فروتن و آقاجانی، 1385؛ زحمتکش و همکاران، 1393
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؛ لشکربلوکی و همکاران، 1373و همکاران،  گلزار؛ 1390همکاران، 
1394.(  

 61ي رشدي  مرحله(دهی گندم  پاشی از ابتداي گل ترین زمان سم مناسب
هاست، تا  ها بر روي سنبله که همراه با ظاهر شدن بساك پرچم) زادوکس

آقاجانی، (است ) زادوکس 69ي رشدي  مرحله(دهی  ي گل پایان دوره
  ).1392چلی و همکاران،  کوك؛ 1388
  ):ب 1387آقاجانی، ( هایی براي افزایش کارایی سمپاشی توصیه

پاشی در  سم. باشد پاشی در طول روز، صبح یا عصر می مان مناسب سمز ·
عنوان آب  گیري از شبنم موجود در روي گیاه به این موقع، باعث بهره

سوزي  دهد و خطر گیاه اضافی شده، احتمال بادبردگی سم را کاهش می
  .یابد ناشی از تابش مستقیم آفتاب نیز کاهش می

ت ایجاد پوشش یکنواخت بر روي در مورد گندم دوروم و جو، جه ·
سنبله و کنترل بهتر بیماري، حجم محلول سمی را بیشتر در نظر 

  .بگیرید
 57تا  55ي رشدي  ترین زمان مبارزه در گیاه جو، مرحله مناسب ·

  .است) ها درصد سنبله 70تا  50زمان خروج (زادوکس 
ه به همرا) با دوز نیم در هزار(از یک مویان مناسب نظیر سیتوگیت  ·

  .کش توصیه شده، استفاده نمایید قارچ
پاشی  پاشی گندم در زمان یادشده، در مزارعی که تا آن موقع سم سم ·

  .هاي برگی نیز مؤثر خواهد بود اند، براي کنترل بیماري نشده
  :آگاهی هاي پیش کنترل شیمیایی مبتنی بر مدل -7

کنترل  شود که امکان که عالیم بیماري در زمانی ظاهر می جایی از آن
پاشی مزرعه  بیماري تقریباً وجود ندارد، و لذا تنها راه کنترل بیماري، سم

هور عالیم است، روز قبل از ظ 7-10در زمان گلدهی، یعنی حداقل 
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آگاهی  متعددي در کشورهاي مختلف دنیا براي پیش هاي بنابراین مدل
                است  پاشی ارایه شده به سم) یا عدم نیاز(بیماري و تعیین نیاز 

)de Wolf et al., 2004; van Maanen and Xu, 2003 .(  
هاي  با اقتباس از مدل یادشده و داده) 1385(در ایران، صفایی و علیزاده 

بینی  آوري شده از مزارع گندم استان گلستان، مدلی را براي پیش جمع
رت مقدار بیماري در استان پیشنهاد کردند که میزان اعتبار آن به صو

  .کاربردي، تعیین نشده است
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آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان گلستان با سازمان جهاد کشاورزي استان 
  .گلستان

مرکز تحقیقات کشاورزي و . بله گندمبیماري فوزاریوم سن. 1385. ع.دهقان، م
منابع طبیعی گرگان، واحد برنامه ریزي رسانه هاي ترویجی، موسسه فرهنگی 
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. فوزاریومی سنبله گندم و ارائه یک مدل پیش آگاهی براي آن در استان گلستان
 .617-597: 42هاي گیاهی  بیماري

کش رکس دو در کنترل  یر قارچررسی تاثب. 1391. ع.آقاجانی، م، و .فروتن، ع
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کش توصیه شده آلتوکمبی  تر قارچ بررسی تاثیر مقادیر پائین. 1390. رمضانی، ح
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گزارش پژوهشی . قارچکش بر فوزاریوم خوشه گندم در گرگان و مازندران

بیماریهاي گیاهی، مرکز تحقیقات کشاورزي  بخش تحقیقات آفات و 1373سال 
 .)گلستان(گرگان و گنبد 
مطالعه تاثیر چند . 1394. حمدي مقدم، م، و م.ع.آقاجانی، م، .لشکربلوکی، م

سرعت رشد و  Fusarium graminearumقارچکش بر رشد میسیلیومی قارچ 
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Abstract 

 
Fusarium head blight (FHB) is one of the most destructive 
diseases of wheat and barley in the world. FHB is a very 
important disease in humid regions of Iran. The disease caused 
severe yield loss of wheat in Northern provinces of Iran 25 
years ago. The pathogen produces mycotoxin (such as DON 
and Fusaric acid) in grains which are carcinogenic to human 
and animals. Disease symptoms on wheat consist of blight of 
all or part of spikes which appear in flowering to ripening 
stages. In order to control the disease, different methods have 
been introduced such as resistant cultivars, seed sifting and 
cleaning, seed treatment, management of crop residues, crop 
rotation, chemical control (fungicides application in anthesis 
stage) based on forecasting models. 
 
 Key words: wheat, Fusarium head blight, fusariosis, scab, 
cultural control, chemical control, forecasting 
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