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:مقدمه

ن یره زمکين غله رویترمهمیشاورزان جهان داشته و احتماالً زمانکان یمدریه طوالنجو سابقاستفاده ازد ویتول
آن به مراتب ین حال ارزش تجارتیدارد و در عیعیوسیمیار و سازش اقلشه دامنه انتکاست یاهیجو گ).2(بوده است 

و آن نامناسب نش کم و پراکیبارندگبه علته کدنیا کاز مناطق خشیبعضل در ین دلیبه هم. اشدبیمتر از گندم مک
ارزش ه انسان و دام دارد ویذتغدريادیار زیمصارف بسجو. ودشیمشت کجو ،باشدینمخش بتیرضاشت گندمک

. )12(اشدبیدانه ذرت مياسه با ارزش علوفهیجو، قابل مقادانهياعلوفه
م یو دیشت جو آبکریطح زس. ه خود اختصاص داده استران بیشت را در اکر ین سطح زیشتریجو بعد از گندم ب

980و دیم آن 3070آبی رد کن عملیگنایه مکباشدیتار مکههزارشصتو هفتصدون ویلیمکیشور معادل کدر
در ویبآیتار از اراضکههزار30استان خوزستان درحال حاضر حدود راساس آمار موجود درب).2(باشد یلوگرم میک

755و دیم 1707آبی رد کمتوسط عملهکختصاص دارداشت جو کبهنستاام یدیاز اراضتارکهزاره25حدود
شور کاستان هشتمیناستان خوزستان آبیشت جوکر یه از نظر سطح زکنیابا وجود ).2(باشد یتار مکهلوگرم دریک
انگر ین مطلب بیا).2(ه خود اختصاص داده استشور بکيهان استانیرا در بدوازدهمد رتبه یزان تولیباشد، از نظر میم
از یکی. باشدیمتر مکها ر استانیرد در واحد سطح نسبت به ساکزان عملیمدر استان خوزستان ه کت است ین واقعیا

ن یه هر گروه از اکباشد یرزنده میزنده و غيهارد جو در استان خوزستان وجود تنشکزان عملیم بودن مکل یدال
ن ین شناخت ایبنابرا.رد خواهند شدکعمله اهش قابل مالحظکگر سبب یدکیر متقابل با یو در تأثییتنهاها به تنش
تاً یرد در واحد سطح و نهاکزان عملیش میدر افزايادیار زیر بسیتواند تأثیها ممقابله با آنيهابا روشییها و آشناتنش

.د جو در استان خوزستان داشته باشدیزان تولیم
ر یاخيهادر سالباشد ویرد جو مکاهش عملکاز عوامل مهم یکیمختلف جو موجود در استان يهايرمایب

ز کمختلف جو در مريهايمارین ارقام مقاوم نسبت به بییمبارزه و تعيهاروش،ییدر رابطه با شناسامتعدديقات یتحق
قات ین تحقیه حاضر ماحصل ایه نشرکفته است استان خوزستان انجام گریعیو منابع طبيشاورزکو آموزش قات یتحق

ار یمهم جو در استان خوزستان در اختيهايماریه بتواند اطالعات الزم را در رابطه با بین نشرید است ایام.باشدیم
.   د جو در استان گرددیتولافزایش تاً یرد در واحد سطح و نهاکش عملیموجب افزاو برداران قرار داده ن و بهرهیمروج
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مهم جو در استان خوزستانيهايماریب

،يپودركدی، سفياه قهوهکلد، الکاس، سختکاهی؛ ستیب اهمیدر استان خوزستان به ترتجومهم يهايماریب
شـده  ر کـ ذيهـا يماریر بیساو بودهسنبله و دانهيماریبکیسخت کاهیان سین میاز ا. ندباشیمها و زنگيه نوارکل

هـا  ارقام مقاوم و اسـتفاده از آن ییشناسا،جويهايماریت بیبا توجه به اهم.دنباشیمجویبرگمهميهايماریاز بفوق 
. باشدیها ميمارین بیه و مهم مبارزه با ایاز اصول اول

هاکاهیس
Ustilago hordei) فشوند عبارتند از الـ یمکاهیسيمارینند و باعث بکیه به جو حمله مکیسه قارچ اصل

ا یـ U. nuda)، ب)نـد یگویپنهـان هـم مـ   کاهیبه غلط به آن س(ده یپوشکاهیا سیسخت جو کاهیسعامل بیماري 
عالوه بر موارد ذکر ار، کمه آشینکاهیسعامل بیماريnigraU .) لخت و جکاهیا سیار گندم و جو کآشکاهیس

. )11(ندکهم به جو حمله ري سیاهک پاکوتاه عامل بیماTilletia controversaن است کممشده 

:)Covered smut(جوسختکاهیس)الف

باشد و در صورت یاستان م)میو دیآب(اهش دهنده محصول در مزارع جوکن عوامل یتراز مهميمارین بیا
ي مهم ضروريمارین بیايارقام مقاوم برایلذا معرف. ن خواهد بودیتوسعه آن در مزارع استان خسارت آن سنگ
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50تا 3زان خسارت از یمو دارد یشود انتشار جهانیز گفته میده نیپوشکاهیه بنام سکسخت جو کاهیس.باشدمی
.)9و1(درصد گزارش شده است
يرا روکاهیسيوسپورهایه سطح تلکشفاف است و كنازيغشاکیوجود يمارین بیاز مشخصات بارز ا

يشود و سنبلهیده میدياا نقرهیيسترکل به خاید ماین غشاء به رنگ سفیا. پوشاندیمیوبکمنسنبله تا مرحله خر
. شودیسخت جو گفته مکاهین علت به آن سیبه هم،گرددیوسپورها میزش تلیرده و مانع رکزده را حفظ کاهیس

درون غالف برگ پرچم گرفتار شده و از مواردياریسالم ظاهر و در بسيهارتر از سنبلهیزده دکاهیسيهاسنبله
.شوندیامالً خارج نمک

ها جمع آنيارهایسطح بذرها و داخل شيوسپورها رویسته و خرد شده و تلکشیوبکها هنگام خرمنن سنبلهیا
از یدگزنند و آلویمز جوانهیوسپورها نین تلیبذر ایزنت همزمان با جوانهیدر نها. افتندیمكسطح خايز رویشده و ن

.ردیپذیصورت مدر بذر ل یلئوپتکراه 
ه از مناطق ک(لکو هفتذه، رامهرمزی، اکباغملياستان مانند شهرهایمناطق شمال شرقدرسخت جو کاهیس

خسارتباال یجاد آلودگیبا او شادگان مانند خرمشهر یمناطق جنوبیو برخ)باشندیخوزستان مشت جو درکیاصل
درصد و در شهرهاي دیگر همچون مسیر 80ر مزارع رامشیر، رامهرمز و شوش آلودگی باالي د.)9(زندیميدیشد

ات انجام ج حاصله از مطالعیبر اساس نتا).3(درصد مشاهده گردید50خرمشهر و اهواز به طور میانگین آلودگی حدود 
لذا . باشدیمتر مکاشت کزودرع در مزايماریه شدت بکدر استان مشخص شد يماریبن یدر رابطه با ا) 9و 8(شده 

توان با هدف کشت دو منظوره جو و میباید خودداري کرداز دیرکاشتن مزرعه در خوزستان يمارین بیت ایریمديبرا
ن یسکاربوکبذر با سم یضدعفوناز توانبراي مبارزه شیمیایی می.نمودبه کشت زود هنگام در مزارع آلوده مبادرت 

.استفاده نمودز یدر هزار ن2-5/2رام به نسبت یت
بوده و رقم يماریباً مصون به بیتقرو صحرا نیمه مقاوم ذهیارقم حساس، یلیخيمارین بیارون و جنوب به اکرقم 

).9و 8(تر هستند حساسيمارین بیارقام جو لخت عموماً به ا. دیگردیابیمه حساس ارزیننیمروز

استفاده از بذر مزارع + در هزار 2از قبیل دیفنوکونازول به میزان ک یستمیم سبا استفاده از سموبذریضدعفون:کنترل
مزرعه جواجتناب از دیر کاشتن + شدهیاستفاده از بذر گواهایو یاز آلودگيسالم و عار

مطالبدهیکچ

دارد یم نگه مکزده را محکاهیه تا آخر فصل برداشت سنبله سکشفاف كنازيغشاکیوجود *
شوند یظاهر مرتریآلوده معموال ديهاسنبله*

شودیاه میل وارد گیلئوپتکق یاز طريماریعامل ب*   
باشدیق بذرآلوده و مزرعه آلوده میعمدتاً از طريماریانتقال ب*   
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اب از اجتن+ استفاده از بذر مزارع سالم+ کیستمیبا سموم سبذریضدعفوناستفاده از ارقام مقاوم، :نترلک* 
دیرکاشتن

:)Loose smut(لختکاهیا سیگندم و جوارکآشکاهیس) ب

)1983زیلینسکی، : هاعکس(
باالرطوبتایویبارندگبامناطقدرو وجود داردز یار گندم و جو نکآشکاهیگردد، سیشت مکه جو کهرجا 

ان یآلوده در ميهان سنبلهیا. شوندیظاهر میعیطبيهانبلهزودتر از سیمکآلوده يهاشتر سنبلهیب.باشدیمرتمتداول
کاسپور خشياها به تودهآنيهات هستند و سنبلهیارا قابل رؤکاند آشه تازه سرزدهکیسالم سبز رنگيهاسنبله
شود و یپاره میبه راحتكنازين غشایاهابعد از سرزدن سنبلهیکاند. دهندیل مکر شییرنگ تغاهیره تا سیتياقهوه

به ماندیمیباقسنبلهلختمحورتنهاچند روز یطوسپورها،یتلشدنآزادبا. شوندینده مکباد پراهلیاسپورها به وس
اسپورها پس از قرار گرفتن و ورود به دانه، بافت جنینی را .ندیگویلخت مکاهیا سیار کآشکاهیل به آن سین دلیهم

.شودقارچ عامل بیماري یذرزاد شده و باعث آلودگی سیستمیک گیاه میبدین ترتیب . کنندآلوده می
تنها یشود و آلودگیان بذر جو منتقل میخواب در مراحل روهسیل رکق بذر آلوده و به شیتنها از طريماریپس عامل ب

بر . ندکید میتا معتدل آن را تشدکخنيو دمايمرطوب و ابريافتد و وجود هوایاتفاق میگلدههدر طول مرحل
ه در سطح بذر کیحفاظتيهاشکتوان با استفاده از قارچیرا نمU.nuda،بذرزاديزايماریر عوامل بیخالف سا

مانند کیستمید از سموم سیبابراي کنترل این قارچ.ردکنترل کشوند یار برده مکمار بذر به یتيفعالند و برا
در هزار براي ضد عفونی بذر 2ها از قبیل دیفنوکونازول به میزان آزولو یا گروه بوکسین تیرامکاربوکسین یا کار

.استفاده نمود

مطالبدهیکچ
شوند یسالم ظاهر ميهاآلوده معموالً زودتر از سنبلهيهاسنبله*  
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دارند یو سستكنازيآلوده غشايهاسنبله*  
گرددیمنتقل مق بذر آلوده یتنها از طريماریانتقال ب*  

ها مانند و گروه آزولرامین تیسکربوکا ین یسکاربوکمانند کیستمیسموم سبابذریضدعفون: نترلک*
دیفنوکونازول

:)False loose smut(جو ارکمه آشینکاهیس) ج

سط ه توکییهاه بوتهکن است هر چند کر ممیباً غیار در مزرعه تقرکمه آشیار و نکآشکاهیص سیتشخ
U.nigraیپوششيز بسته به دوام غشایدارند و زمان پخش اسپورها نيبلندتريهاکشیشوند معموالً ریآلوده م

شگاه در یوسپورها در آزمایتلیزنگر مشاهده جوانهیدکیص دو گونه از ین راه تشخیترمطمئن. افتدیر میبه تأخ
شود و سم کاربوکسین تیرام انجام میونی بذرضدعفاین بیماري توسط کنترل. شت آب آگار استکط یسطح مح

.نیمه آشکار جو مناسب استکنترل سیاهکبرايفلوتریافول به صورت ضدعفونی بذر +و یا تیابندازول 

مطالبدهیکچ
تر بلند و نسبتاً با دواميهاکشیر*  
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رع آلودهاق بذر و مزیاز طريماریانتقال ب*  
بذریضدعفون:نترلک*  

سخت، يهاکاهینترل سکبرايهاي گروه آزول و قارچکشرام ین تیسکاربوکقارچکش ***
.هستندارجو مناسب کمه آشیار و نکآش

:(Barley scald)جوالدکاسکچلی یا 

ارچ ، در درجه اول یک بیماري برگی در جو و چاودار است که توسط قجوکچلی یا اسکالد
Rhynchosporium secalisاولیه ماده آلوده کننده. شودایجاد میR. secalisتواند به شکل میسلیوم در می

آلودگی .کنداز رویان به آن حمله میکلئوپتیلشدن ه پس از خارجسری.اشته باشددفرابر و پوسته بذر آلوده وجود 
. ان آلوده منبع اصلی اینوکولوم اولیه استبمیزاما بقایاي ). 8و7(ثابت شده است% 86تا میزان R. secalisبذرزاد

در گیرهمهصورت در شرایط مناسب رطوبت و دما بیماري بهوباشدبیماري اسکالد بشدت وابسته به شرایط رطوبتی می
.شودمنطقه ظاهر می

يریب و مناطق مرتفع گرمسمعتدل، سرد و مرطویجو در نواحمهميهايماریاز بیکیالد کا اسییچلکيماریب
تا 30د یشديهاگیرهمهدر . ابدییميشتریت بیاهمیات زراعیو حداقل عملياریش آبیافزابايمارین بیا. باشدیمدنیا 
اهش کق یاهش محصول عمدتاً از طرکو است % 10تا 1البته خسارت معمول .اهش محصول برآورد شده استک% 40

ها در هر بوته سنبلهو هم تعداد سنبلهها در هرن است هم تعداد دانهکد ممیشديهایدگدر آلو. دهدیوزن دانه رخ م
).1(ابدیاهش ک
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از مزارع ياریبسدر . باشدیجو در استان خوزستان میبرگيمارین بیترالد جو مهمکا اسییچلکقارچ يماریب
و ها سنبلهيروتايماریب) نیاواخر فرورد(فصلينتهادر او شوندیمدرصد آلوده 100طور هها بذه بوتهیو اکباغمل

.ابدییمزیتوسعه نآنيهاکشیريگاه بر رو

يماریبعالیم

یآلودگ.دشونیملیتشکهاشکیروهنیپوشبرگ،غالفبرگ،يروبرمشخصيهالکهصورتبهعالیم
بروزشکل یره و دوکیتياقهوهه مشخص یحاشبا يخاکستراییآببهلیمايخاکستريهالکهصورتبهابتدادر

دیسفایروشنياقهوهروشن،يخاکستررنگبهوشودیمخشکهالکهيمرکزبخش،يماریبتوسعهبا. کنندیم
.استشدهاحاطهکینکروتهیناحکیبایگاهواسترهیتياقهوهصورتبههالکههیحاشکهیحالدردیآیمدر

دهیدغالفوپهنکدرهالکهاغلب. شوندینممحدودهارگبرگتوسطوبودهیلیمستطاتیمرغتخمهالکه
.شوندیمآلودههمهاشکیرمناسب طیشرادر.شوندیم

صورت هع بیطور وسهبالد کاسدر مناطق دیم استان خوزستان 1381-82و سال 1376-77یزراعهايسالدر 
.دیگردظاهر گیر همه

ج سه یو نتاباشد یميماریبن یاتوسعه ن زمان یبهترماه دين ییپايو دماباالینسبل رطوبتیدلهب،ستاندر استان خوز
). 7(دینماید میین مورد را تایانیز ش یآزماکیساله 

.باشدیميمارین بیوه مبارزه با این شیاستفاده از ارقام مقاوم بهتر
یباً تمامیتقرحساس هستند ويمارین بیبه اخوزستانامید بخش در يهانیثر ارقام و الکه اکه استدادنشانها پژوهش

حساس هستند و يمارین بیبه اهزد، همیذه و جو لختیارون، اک، نیمروزمانند یا در دست معرفیشت و کحالدرارقام
رقام مانند نوروز و صحرا اازيمعدودو تنها تعدادشودیمنها حاصلآنیرد واقعکعمللیپتانسيمارین بیااثردر 

.باشندیمصون مبه بیماري EWBYT-97-109ن یالمقاوم و 

ج تعداد ارقام مقاوم ین نتایطبق ا. دیگردیبررسيمارین بین و رقم نسبت به ایال300ش از یدر خوزستان مقاومت ب
ن یج حاصله از مطالعه ایبر اساس نتان یهمچن. باشندیمه حساس میل حساس و نیثر ارقام پر پتانسکمحدود بوده و ایداخل

لذا . باشدیمو در مزارع زود کاشت بیشتر متر کاشت کر یدر مزارع ديماریه شدت بکدر استان مشخص شد يماریب
يهاروشق یبا تلفو تا حصول رقم مقاوم استفاده نمودیقید از روش تلفیدر خوزستان بايمارین بیت ایریمديبرا

پرهیز از (کشت در تاریخ مناسبت تناوب و یمانند رعایزراعيهابا استفاده از روش) م مقاومانتخاب ارقا(یاصالح
زایی باالي در صورت شدت بیماري و خسارت.نترل نمودکتوان یرا ميمارین بیابذریضد عفونو ) زود کاشتن

توصیههمانند سایپروکونازول دارآزولباتیکترودازولیمیبنزشکقارچباتیکترازاستفادهباییایمیشنترلکآن،
.شودیم
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مطالبدهیکچ

شودیمنتقل م)اهان آلودهیگيایبقا(آلودهمزرعه ق بذر ویاز طريماریب*  
شودیميماریش شدت بین زمستان باعث افزاییپايرطوبت باال و دما*  
باشندمقاوم به بیماري میEWBYT-97-109ن یالنوروز و صحرا و ارقام*  
یاشتکز از زود یپرهو عمیق شخم+بذریضد عفون+ تناوبکشت ارقام مقاوم و :کنترل*  

جواي قهوهيهایبرگلکه
اي هاي قهوهلکه برگیعنوان هبهکشود یجاد میاست یآسکوميهامهم جو توسط قارچيماریسه ب
:عبارتند ازهستند ومعروف جو

Cochliobolus sativus(Bipolaris sorokiniana)جویمعمولياه قهوهکل-1

Pyrenophoraجو يتورياه قهوهکل-2 teres (Drechslera teres)

Pyrenophoraجوينوارياقهوههکل–3 graminea (Drechslera graminea)

:)pot blotchBarley s(جو یمعمولياه قهوهکل
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صـورت  غـالف و سـطح بـرگ بـه    يهـا یآلودگ.شودشود دیده میم مناطقی که جو کشت میاین بیماري در تما
ه کـ ره یـ روشـن تـا ت  ياقهوهيهاهکل. باشدیر میمتغهمشخص و با اندازکامال ه یل با حاشکشیلیا مستطیگرد و يهاهکل
.شودیز هستند ظاهر میسبز برگ متمايهاوضوح از قسمتهب

يهان صورت دانهیه در اکز آلوده شوند یها نن است سنبلچهکمناسب باشد ممیآلودگيابریطیط محیچنانچه شرا
بذر ين و انتهایه جنیناحباشدرطوبت باال و هوا گرمها آلوده شوند اگرکه سنبلچهیدر هنگام. شودید میده تولیکچرو

درجه 20يدر حرارت بااليماریبتوسعه.گرددیمجاد یاBlack pointو بیماري نقطه سیاه یاشده رنگاهیس
كدر داخل خایاهیگيایبقايوم زنده رویسلیا میتوسط بذر آلوده يماریعامل ب. ابدییش میبشدت افزاگرادیسانت

.شودیمنتقل م
ساعت وجود داشته 26ش از یا باالتر بیoC20يدر دمایک دوره هواي مرطوبهکدهد یرخ میهنگامگیريهمه
.ه برگ پرچم آلوده شودکاست یثر خسارت زمانکحدا. باشد

هاآندریفراوانبهودهدیمقرارحملهموردرایاهیگيایبقاکهبودهكخادرمهاجمتیساپروفکیقارچنیا
ار یبذر بسیتناوب و ضدعفونيماریکنترل بيباشد لذا برایز مینبذرزاديمارین عامل بیهمچن. دنکیمییاسپورزا

.اردت دیاهم
رقم نوروز، اکسین و نیمروز نیمه مقاوم و رقم جنوب نیمه . ارقام مورد کشت در استان مقاوم تا نیمه حساس هستند

.حساس هستند

مقاوم م ارقاشت کرحساس و یاهان غیتناوب با گ+ با قارچکش ایمازالیل به نسبت یک در هزار بذریضدعفون:نترلک
نیمروزنوروز، اکسین و مانند 
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مطالبدهیکچ

ه مشخصیبا حاشیلیگرد تا مستطيهاهکصورت لغالف و سطح برگ بهيهایآلودگ*  
Black pointن دانه یاه شدن جنیس*  

درجه و رطوبت باال20يدر حرارت بااليماریتوسعه ب*  
شودیاهان آلوده منتقل میگيایق بذر و بقایاز طر*  
ا قارچکش ایمازالیل به نسبت یک در هزارببذریضد عفون+ تناوب: کنترل*  
نیمروزشت رقم ک*  

:)net blotch(جوکا مشبیيتورياقهوههکل
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شودیمدهیدشتریبدارند،یبارانایمرطوبيهواهکیمناطقدروداردوجودایدنمناطقازياریبسدريماریبنیا

و یطولکیابند و خطوط بارییتوسعه ميه به زودکشوند یز ظاهر میار ریبسیا خطوطیل نقاط که به شیاوليهاهکل

يمنظم در روناطورهو بهه مشخص نبودیحاشيها داراهکن لیا. نندکید میتولها برگيرویره رنگیتياقهوهیعرض

استنکممدیشدهنگام آلودگیدروشونداحاطهیرنگزردهالهتوسطاستنکممهاهکل. برگ قرار دارند

يایزااندام(ومیپسودوتسا یوم بذرزاد یسلیصورت مبهيماریعامل بشوندکخشبرگکپهنازیبزرگینواح

.دهدیات میحهزبان آلوده ادامیميایدرون بقا) یجنس

مطالبدهیکچ

ه مشخصیها بدون حاشهکل*  
شودیاهان آلوده منتقل میگيایق بذر و بقایاز طربیماري* 
تناوب،کاربندازیم به نسبت یک در هزار+با قارچکش ایپرودیون روبذیضد عفونبا این بیماري رزهمبابراي* 

، اکسین و نوروزارقام مقاوم مانند نیمروزشت کو زراعی 
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:)Barley stripe(جوينوارياقهوهه کليماریب

Drechsleraقارچيماریعامل ب. ندکیو تنها جو را آلوده مباشد یو بذرزاد مکیستمیبه صورت سيمارین بیا

gramineaآنیو فرم جنسPyrenophora  gramineaیند و سپس تمامکیل حمله میلئوپتکه به کباشد یم
.دینمایمآلوده را ها برگ
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با يموازنگ،زرد رهايده نوارییتازه رويهابرگيرو. شودیظاهر میدهدر مرحله پنجهيماریم بعالی
ج در تمام طول برگ یتدرن نوارها بهیا.شوندیمالحظه م) برگکپهنهغالف و قاعديخصوص روهب(رگبرگ ها 

ها با مردن بافت، برگ. ردیمیوندند و تمام برگ میپیگر میدکینوارها معموالً به . شوندیمهروزکو نافتهیگسترش 
.شوندیه مکه تکگر تیدکیده شدن به ییو در اثر ساخوردیمكها ترآنكدارند، نویماف برکش

ثر کحدايماریاستفاده شود، بیبارانياریستم آبیاز سیا وقتیباال باشد یدهو رطوبت در زمان سنبلهیه بارندگکیزمان
ن خسـارت تناسـب   زاین میبنابرا. ده هستندیکز چروین بذرها نیند و اکید میتولمحدوداهان آلوده بذر یگ. شدت را دارد

تنهـا قارچ.شودیشتر مشاهده میم استان بیدر مناطق ديمارین بیشدت ا. مزرعه دارددراهان آلودهیم با درصد گیمستق
يهاسلولدرقارچونشدهآلودهنیجن.دابییمبقابذرپوششوارپکیپربذر،پوستهدربذرزادومیلیسیمصورتبه

یکیسـتم یسگسترش.ندکیمرشدزیتماحالدريهابافتباهمراهاهچه،یگرشدیطدروافتهیتوسعهساقهینیجن
.ابدییمادامهیدههسنبلوشدندرازباقارچ

نترل کيبرايشده راه موثریا ضدعفونیسالم ياشت بذرهاکمنحصراً بذرزاد است، نندهکآلوده عامل چون:نترلک
کاربندازیم با +ایپرودیونو(Fungaflor)يبا نام تجارلیمازالیاموم سبراي ضدعفونی موثر بذر جو . استيماریب

.)5(انده شدهیدر هزار توصدوبه نسبت (Rovral TS)اسیرورال تنام تجاري
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مطالبدهیکچ
شوندیده میها دبا رگبرگيبرگ موازغالف و قاعده پهنيصورت نوار زرد رنگ روهه ها بکل*  
ت اسکیستمیسيماریب*  
شود یاه میل وارد گیلئوپتکق یاز طريماریعامل ب*  
ق بذر آلوده یتنها از طريماریانتقال ب*  

شده یا بذر ضدعفونیبذر سالم ،)و اکسیننوروز(ارقام مقاوم :کنترل*

):Powdery mildew(پودريسفیدك 

Blumeriaعامل بیماري در جو قارچ . ستهاي مهم غالت در مناطق مرطوب ایکی از بیماريپودريسفیدك 

graminis f.sp hordeiکنداست که یک انگل اجباري است و روي جو بیشتر از سایر غالت خسارت وارد می .
ها هاي سفید رنگ است که توسط توده میسلیومی سفید مایل به خاکستري در سطح برگصورت لکهم بیماري بهیعال

میسلیوم به .شوندها نیز آلوده میها و سنبلهحالت پنبه مانند دارند و در شرایط مساعد غالفها میسلیوم. شودایجاد می
به رنگ تیره ) کلیستوتسیوم(هاي بارده جنسی قارچ در اواخر فصل رویش، اندام. کندهاي اپیدرمی نفوذ میداخل سلول

.در سطح توده میسلیوم به صورت پراکنده قابل تشخیص است

هاي مرطوب و سرد حداکثر خسارت را در اقلیم. اي روي گندمیان داردي در جهان پراکندگی گستردهاین بیمار
از طریق کاهش فتوسنتز و افزایش میزان پودريسفیدك . شودبیماري ظاهر میزند ولی در نواحی نیمه خشک نیز می

خوزستان در مقایسه با سیاهک سخت و توسعه و اهمیت این بیماري در استان . زندتنفس و تعرق به گیاه صدمه می
باشد، افزایش زیرا معموالً در زمانی که شرایط از نظر رطوبت براي توسعه این بیماري فراهم میباشداسکالد کمتر می

گردد ولی در صورت مهیا بودن شرایط رطوبتی و دما این بیماري توسعه یافته درجه حرارت مانع توسعه این بیماري می
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هاي سفیدك پودري و کنترل این بیماري گیرهمهترین راه جلوگیري از بروز عملی. ش محصول خواهد شدو باعث کاه
مالحظه هاي وسیع صورت لکهبهدر ایذه و باغملک عالیم بیماري در اوایل رشد . تهیه و کاشت ارقام مقاوم است

رود حداکثر کاهش محصول در هنگامی بین مییابد اما پس از ساقه رفتن عالیم عموماً از شود که بشدت توسعه میمی
.اي آلوده شوند و گسترش بیماري تا گلدهی ادامه داشته باشدها در مرحله گیاهچهاست که بوته

هاي صحیح نیتروژن، کند اما اگر نسبتخوب رشد می) کود ازته(پشت و غنی از نیتروژن هاي پردر بوتهعامل بیماري 
.)1(برده شود خسارت کمتري به بار خواهد آوردپتاسیم و فسفر به کار 

حذف بقایاي گیاه میزبان+تناوب زراعی +) نوروز(ارقام مقاوم: کنترل
در هزار و یا 2/0گروه آزول همانند پنکونازول به نسبت هاي سیستمیکدر صورت صرف اقتصادي از قارچکش

.استفاده شوددر هزار 2سولفورها به نسبت 

مطالبچکیده

هاي پنبه مانندلکه*  
زندهاي مرطوب و سرد حداکثر خسارت را میدر اقلیم*  
یابد اما پس از ساقه رفتن عالیم عموما از بین در ایذه عالیم بیماري در اوایل رشدآغاز و بشدت توسعه می*  
رود می
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و حذف بقایاي گیاه میزبان+و فسفرهاي صحیح نیتروژن، پتاسیم استفاده از نسبت+ ارقام مقاوم+تناوب: کنترل*  
هاي سیستمیک استفاده از قارچکش

هانگز

Puccinia striiformisو زنگ زرد جو با عامل Puccinia hordeiعامل باجوياقهوهزنگ f. sp. hordei

ارقام و یل زودرسیدلکند اما به یز جو را آلوده میا ساقه نیاه یزنگ س.باشندیمعروف و متداول در جو ميماریدو ب

ا باعث ینقاط دنیجو در برخيهازنگ.شودیده میدتک بوتهصورتو بهدر خوزستان ندرتا يماریزمان ظهور ب

.کنندیوارد ميگندم خسارت کمتريهاسه با زنگیجو در مقايهازنگیطورکلهشوند اما بیخسارت م

(Barley leaf rust)جوياقهوهزنگ
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يارکجوینواحدرياقهوهزنگ. استجويهازنگنیترمهمازPuccinia hordeiعامل باجوياقهوهنگز

آن درو ند کیمواردجوبه محصوليادیزخسارتوبودهترعیشا،باشدیرس مریدمحصولهکیمناطقدروبهاره

توجهقابليریگهمهيهاسالوحساسارقامرداین بیماريخسارتزانیم.استجويهايماریبنیترمهمازمناطق 

فیشرتوسطاز مازندرانبارنیاولرانیادريماریبنیاوجود.دهداهشکدرصد32تامحصول راتواندیمواست

یبرخدرمکشدت باوندهکپراصورتبهگذشتهيهادر ساليماریبنیا.استشدهگزارش1345سالدرارشادو

درریاخيهادرسالاما،. شدیممشاهده المیاومازندران، جان، خراسانیآذرباخوزستان،جملهازجو شتکینواح

ن یترهرچند که مهميمارین بیا. ردکدایپگسترششورکشمال يهااستانخصوصهبرانیايارکازمناطق جویبرخ

. نداردیتیاهمخوزستان فصل در استان در اواخريمارین بیجو و ظهور ایل زودرسیدلجو است اما بهیزنگيماریب

اهانیگ. خواهد بوددیشدخسارتنند،کآلودهراپرچمبرگورندیگقرارحملهموردفصلاولدرهابوتهاگر

. شوندیمکاملسالماهانیگاززودترهفتهدوتاودارندیفیضعيهاساقهوکوچکيهابرگمعموالآلوده

.شودیمهاآنتعداداهشکوهادانهشدندهیکچروموجبلفصاوائلدیشديهایآلودگ
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يماریبعالیم

طیشرادر. شوندیظاهر مینییپايهابرگدرها در ابتدا جوشوشودیمدهیديرشدفصلاواخردرمعموالیآلودگ

. گردندیظاهر مباالبا شدتییبااليهابرگها در افته و جوشیتوسعه يماریب،رطوبت باالودمامساعد مانند

کپهنوغالفيرووياقهوهتاروشنینارنجرنگبهوگرداییمرغتخمبوده،کوچکاوردیومیيهاجوش

.درنیگیمقرارحملهموردهمهاسنبلهحساس،ارقامدریدمیاپشرفتهیپمراحلدروندیآیمبوجودبرگ
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)Barley stripe rust(جوزنگ زرد 

هاي خوزستان، فارس، اردبیل و شمال کشور وجود داشته صورت پراکنده در استانهاي گذشته بهدر سالجوزردزنگ

زنگ . باشدمقداري اهمیت یافته و در حال بررسی و مطالعه میداشته و گسترش در شمال کشورااخیراین بیماري .است

کند به همین دلیل این بیماري همیشه در ابتداي ا میتوسعه پیدزرد مخصوصاً در آب و هواي مالیم و سرد و خنک

هاي هاي جوان جوشاین زنگ ابتدا روي برگ. شودهاي غالت در مزرعه ظاهر میفصل و زودتر از سایر انواع زنگ

ها بهم جوش. گرددظاهر میسپور یا اسپورهاي بهاره عامل بیماري است وگرد و زرد یا نارنجی رنگ که محتوي اوردی

براي همین به زنگ زرد زنگ . گیرندها هر دو سطح برگ را فرا میموازات رگبرگهصورت خطی و بهته و بپیوس

.شودخطی یا نواري هم گفته می
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جو يهازنگنترلک

ر یامکان پذیلت براحتیبا قارچکش تيماریکنترل ب. استمبارزهروشنیرتسودمندونیبهترمقاومارقامازاستفاده

ها در يمارین بیا. صرفه استبهمقروند،یشديریگهنگام همهدرفقطهاشکقارچاستفاده از اقتصادينظراز.است

با به مبارزه يازیدر خوزستان ن، تاکنون يماریباه در زمان ظهور یگيخوزستان وجود دارند اما با توجه به مرحله رشد

.وجود نداشته استجو يهازنگ

مطالبدهیچک
.ندارنديت اقتصادیدر خوزستان اهمجويهازنگ*  
.شوندیجو ظاهر ميدر خوزستان در اواخر فصل رشدي جوهازنگ*  

.استفاده گرددها مانند فولیکور و تیلتلگروه تریازوزنگ در اوائل اسفندماه از سم یوع آلودگیدر صورت ش*  

:جو در استان خوزستانيهايماریکنترل بيهان راهیترمهم

)ونیصورت امولسهب"حایترج(رام یتنیک مانندکربوکسیستمیو سیبا سموم محافظتبذریضدعفون-1
ر از گندم یغمحصوالتی المقدور با یحتیت تناوب زراعیرعا-2

نکه سالمت یضمن ا، ل داده شودیتحوکشاورزبهآماده شده ویضدعفونصورتهببذراگر***  
.ردیگیشتر انجام مینان بیبا دقت بهتر و اطمبذریگردد، ضدعفونین میکشاورز تام
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جومهم هاي ها در مبارزه با بیماريها و میزان مصرف توصیه شده آنکشنام تجاري و عمومی قارچ. 1جدول 
نام تجاري نام عمومی قارچکش نام بیماريردیف

قارچکش 
میزان مصرفطریقه مصرف نوع فرموالسیون

در هزار2ضدعفونی بذرمایع قابل انتشاردیویدندکونازولدیفنوسیاهک سخت جو1
در هزار2ضدعفونی بذرمایع قابل انتشاردیویدنددیفنوکونازولسیاهک آشکار جو2
کربوکسین تیرامسیاهک نیمه آشکار جو3

فلوتریافول+تیابندازول
ویتاواکس 

پیوینسنت
پودر با قابلیت تر شوندگی 

گرد پودر 
در هزار 2بذرضدعفونی

لیتر در هکتار 1محلول پاشی مایع قابل انتشار راکسیل تبوکونازول کچلی جو4
در هزار2ضدعفونی بذرمایع قابل حل در آبفانگافلورایمازالیلاي معمولی جولکه قهوه5
در هزار2ضدعفونی بذرلیت تر شوندگیپودر با قابرورال تی اسکاربندازیم+ایپرودیوناي توري یا مشبک جوقهوهلکه6
ایمازالیل اي نواري جولکه قهوه7

کاربندازیم  +ایپرودیون
فانگافلور

رورال تی اس
مایع قابل حل در آب

پودر با قابلیت تر شوندگی
در هزار2ضدعفونی بذر

پنکونازول سفیدك پودري جو8
سولفورها 

توپاس
کومولوس اس

آبامولسیون، روغن در
پودر قابل انتشار در آب 

در هزار2/0محلول پاشی 
در هزار2

لیتر در هکتار 6/0محلول پاشی امولسیون شوندهفالکناسپیروکسامین+تریادیمنول+تبوکونازولزنگ قهوه اي و زنگ زرد جو 9
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زراعی کشت جو در استان خوزستان هاي بهتوصیه

ترین عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد استفاده از یکی از مهم. استمتعددي مل عملکرد محصول تابع عواافزایش 
آبیاري داشت و برداشت ،کاشت، کود، تهیه زمین:زراعی شاملمطلوبتحت شرایط ارقام اصالح شدة پرپتانسیل، 

ایط الزم براي که شرمادامی،ها توجه نمودبذر اصالح شده داراي توقعاتی است که بایستی به آن. باشدصحیح می
که پتانسیل عملکرد ارقام با توجه به این.توانند برتري خود را نشان دهندرشد آماده نباشد، بذور اصالح شده نمی

تن در هکتار 5بیش از کشاورزي خوزستان و آموزشهاي آزمایشی در مرکز تحقیقاتدر شرایط کرتجو
هاي چنانچه تمامی توصیهبنابراین زارعین دور از دسترس نیست، انسیل در شرایط تاین پ% 70باشد، انتظار حداقل می

کیلوگرم در هکتار 3500عملکردهمراه کشت ارقام توصیه شده انجام گیرد انتظار دسترسی به میانگینتحقیقات به
.باشدقابل پیش بینی میاستانزارعیندر شرایط 

باشد که با میانگین کیلوگرم می1900حاضر در حدود میانگین عملکرد دانه جو آبی در استان خوزستان در حال
کیلوگرم در هکتار تفاوت دارد و در 1600در حدود )کیلوگرم در هکتار3500حدود (عملکرد دانه مورد انتظار 

درصد نسبت به شرایط 45توان انتظار داشت که میزان تولید جو در استان حدود صورت از بین بردن این تفاوت می
هاي تحقیقاتی توسط توصیهمنظور حذف و یا به حداقل رساندن این تفاوت رعایت بنابراین به. زایش یابدفعلی اف

فراهم بودن به اندازه . از اهمیت خاصی برخوردار استهااین توصیهدالیل عدم رعایت بعضی از بررسی زارعین و
نقش ) کشسموم علفکش و آفت، یمیاییکود ش، بذر،ادوات،آب آبیاري، سرمایه کافی(ها موقع نهادهه و ب

نیز دسترسی به پتانسیل عملکرد از طریق چرا که در شرایط تحقیقات بسزایی در دسترسی به پتانسیل عملکرد دارد
هاي تحقیقاتی و آشنایی زارعین به تمامی توصیهلذا . ها مقدور گردیده استرعایت و به کارگیري این توصیه

. باشدمیضروريبه پتانسیل عملکردها براي دسترسی آنرعایت 

:تراکم بذر
هاي یک بوته شده و در نتیجه ها و بین پنجهافزایش تراکم تا حدي مطلوب بوده و بیش از آن باعث رقابت بین بوته

افزایش درصد خوابیدگی و توسعه ،در اغلب موارد تراکم باال. شودتر منجر میهاي کوچکهسنبلبه تولید 
نیز کاهش وزن وعلت عدم تلقیحهدنبال دارد که در نهایت به کاهش تعداد دانه در سنبله بهقارچی را بهاي بیماري

در صورتبنابراین. شودها و در نتیجه کاهش عملکرد دانه منتهی میعلت خوابیدگی و شیوع بیماريههزاردانه ب
،کارکشت با خطیشده،گواهی بذراده ازاستفهاي تحقیقاتی در رابطه با تسطیح، تهیه زمین ورعایت توصیه

در هکتار و در کشت کیلوگرم100تا 120جوبهبود نحوه آبیاري در کشت آبی تراکم بذر و رعایت تاریخ کاشت
.شوددر هکتار توصیه میکیلوگرم80-100دیم 

با بذر، مصرفلکامکشت مکانیزهعدمدر صورت عدم تهیه زمین مناسب، عدم رعایت تاریخ کاشت مطلوب و
.یابددرصد افزایش می10-30توجه به شرایط 
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:تاریخ کاشت
نحوي هآب هوایی براي رشد و نمو مطلوب گیاه است ببهینه فراهم نمودن شرایط منظور از تاریخ کاشت مطلوب،

ها مصون و ريکه در طول مراحل مختلف رشد و نمو از کلیه عوامل نامساعد اعم از گرما، سرما، شیوع آفات و بیما
الزم به .باشدآذر می30آبان لغایت 25براي کشت آبی و دیم جوبهترین تاریخ کاشت توصیه شده .محفوظ باشد

دلیل رشد رویشی سریع به. گرددثر اطالق میؤذکر است تاریخ کاشت به تاریخ اولین آبیاري یا بارندگی م
کاهش تعداد دانه در ،هاي قارچیتوسعه بیماريافزایش درصد خوابیدگی وجو،کشت زودتر در آبان موجب 

. خواهد شدکاهش عملکرد دانه ایت موجبوزن هزاردانه و در نهکاهش ،سنبله

:هاي کاشتروش
هاي یکنواخت و با پوشش مناسب در خاك قرار داده شده شود که بذور در عمق و فاصلهکاشت صحیح باعث می

رعایت نکات ذیل در جهت تحقق حالبه هر. شودرفتن بذور جلوگیري و از سبز شدن غیر یکنواخت و نیز هدر
:بهتر این امر ضروري است

کاشت مناسب خصوصا در تسطیح مناسب شرط اولیه و ضروري برايوها تهیه مناسب زمین، خرد کردن کلوخه-
.باشدمیهاکاشت با کارنده

یفوژ رکشت توسط سانتشود وبراي پخش کود توصیه میبیشتر، علت دقت کماستفاده از دستگاه سانتریفوژ به-
.شودتواند بکار برده میگرکارهاي دیانواع خطی،براي عملیات کاشت،شود در شرایط اضطراري توصیه میفقط 

یقات نشان داده است که بهترین الگوي کاشت که از هدر رفتن بذرها جلوگیري کرده و درصد سبز را قتح-
باشد که در صورت ادغام این دو در یک وسیلهفاروئر میدارايکار بکارگیري خطی،دهدافزایش می
.داشتخواهد يکارآیی بهتر، کار همدانیهمانندخطی

این دستگاه براي ریزش مقدار خاصی بذر در هکتار اقدام ه کردنها باید ابتدا نسبت به کالیبردرهریک ازکارنده-
.دفترچه راهنماي دستگاه و با آزمون صورت گیردباید بر اساس براي این کار. کرد

و خصوصا ها با دقت و نظارت کامل در حین انجام عملیات صورت گیرددقت شود که عملیات کاشت با کارنده-
.شوندبررسیها هاي سقوط وبیلچههنگام دور زدن و شروع دور بعدي تمام اجزاي لوله

بعد از پوشاندن بذرها براي تسهیل آبیاري مزرعه بهتر است )کاریسانتریفوژ یا خط(در هریک از حاالت کاشت -
.گیرندسانتی متر در نظر می45-60یا کروگیت را هاي فاروئرفاصله ردیف. از فاروئر یا کروگیت استفاده کرد

.عمود بر فاروها کشت گردد،ماندکه در اثر گردش بذر کار بدون بذر میهاي زمینگوشه-
توان از ویی در زمان انجام عملیات و کاهش خسارت به بافت خاك در صورت امکان میججهت صرفه-

.دهند استفاده کردهاي مرکب که چندین کار در یک رفت تراکتور انجام میماشین
بهترها بیشتر باشد، استفاده بهینه از مواد غذایی و نورهاي کشت روي سطح پشتهاصوال هر چه تعداد ردیف-

.کارهمدانی برسه ردیفه آن ارجحیت داردبه همین جهت براي مثال چهارردیفه خطید بوخواهد
.شودکارها در خاك داراي کلوخ و یا داراي بقایا توصیه نمیاستفاده از خطی-
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شود که در مناطق با مشکل شوري هرگونه ایجاد جوي و پشته غیرقابل توصیه بوده و به همین جهت یادآور می-
.صورت کرتی انجام دادکارهایی مثل تاکا و یا بذرپاش سانتریفوژ و کشت بهت را با خطیتوان کشمی

هنگام کاربرد از دیسک براي پوشاندن بذر، زاویه محورها باید حداقل و همچنین با استفاده از تنظیمات دیگر -
.سانتیمتر تنظیم گردد3-5کار دیسک در حدود همچون جک هیدرولیک، عمق

:عمومی مصرف کود براي جو آبیتوصیه

:باشدشرح زیر میهپتاسه بفسفره وکودهاي ازته،خاك توصیه عمومی براي مصرفآزمونانجامعدمصورتدر
زنی و پایان مرحله شامل پایه، پایان پنجه3تقسیط در 3هاي با بافت سنگین و کیلوگرم اوره در خاك300-250
رفتن و پایان ساقه،زنیتقسیط مساوي شامل پایه، پایان پنجه4تا سبک با متوسطبافتباهايخاكودررفتنساقه

.ظهورسنبله

چنانچه سولفات پتاسیم در مرحلۀ پایه،یک از کودهاي سوپر فسفات تریپل وکیلوگرم در هکتار از هر150-100
کیلوگرم 75و) پایه(کتار قبل از کاشت کیلوگرم کود کامل ماکرو در ه300توان از کودکامل استفاده شود می

.به کاربرددهیساقهمرحلۀکیلوگرم درپایان75وزنیپنجهاوره درپایان مرحلۀ

:مورد توصیهجو ارقام 

: نیمروز
درصد 3-5کیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به جو جنوب 5342در سه سال آزمایش جو نیمروزعملکرد 

مایشات در اراضی شور نشان داده است که این رقم تحمل مناسبی نسبت به شرایط شوري نتایج آز. برتري دارد
همچنین نتایج آزمایش در شرایط دیم نشان داد که این رقم در شرایط دیم نیز نسبت به ارقام محلی .خاك دارد

روز 120-140و نمو آن متر و بسته به تاریخ کاشت دوره رشد سانتی80-90ارتفاع این رقم. عملکرد بیشتري دارد
.باشدگرم می40-43و وزن هزاردانه آن 
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:زهک

میانگین عملکرد . باشداین رقم رقمی شش ردیفه می. گذاري و معرفی گردیده استنام1391جو زهک در سال 
ارتفاع . مروز نیز برتري داردکیلوگرم در هکتار بوده است که نسبت به جو جنوب و نی5432این رقم در ایستگاه اهواز 

گرم 38-40روز و وزن هزاردانه آن 120-140سانتیمتر و بسته به تاریخ کاشت دوره رشد و نمو آن 85-100این رقم 
.باشدمی

توان به سازگاري باال و مناسب بودن براي کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب کشور با هاي این رقم میاز ویژگی
عدم عقیمی عدم شکنندگی محور سنبله،مقاومت به خوابیدگی،نجه با پوشش مناسب در سطح زمین،پر پعملکرد باال،

.مقاومت به ریزش و کود پذیري زیاد اشاره نمودهاي پایینی،گلچه

:اکسین

ان جو اکسین بهاره بوده و از لحاظ خصوصیات زراعی و پتانسیل عملکرد، مناسب کشت در شرایط آب و هوایی است
درصد نسبت 10-12باشد که تن در هکتار می5/5-6پتانسیل عملکرد این رقم در شرایط تحقیقات.باشدخوزستان می

.به جو زهک برتري دارد
.باشدو اسکالد مقاوم میلکه نوارياي، هاي زنگ قهوهاین رقم نسبت به بیماري

متر و بسته به تاریخ کاشت دوره رشد و نمو سانتی85-100ارتفاع این رقم شش ردیفه و بهاره بوده و متوسط جو اکسین
توان به عدم وجود از خصوصیات بارز دیگر این رقم می. باشدگرم می36-40و وزن هزاردانه آنروز125-140آن 

ی مقاوم به خوابیدگی و شکنندگاکسینهمچنین رقم . هاي پایینی سنبله این رقم اشاره کردهاي عقیم در سنبلچهگلچه
.باشدمحور سنبله می
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.نیز برخوردار استنسبت به شرایط محیطی يسازگاري زیادازپتانسیل عملکرد باالعالوه بررقم اکسین 

:منابع مورد استفاده 

، تهـران  یز نشـر دانشـگاه  کجو، مريهايماریبيراهنما. 1373. ن و جهانشاه حسن زادهیمال الدک، یامام-1
.82ـ 87صفحه ماتر. يا. يمولف د

صـطفی، مفضـلی اسـتبرق،  رشـاد، حـاتمی، ف میدرضـا،  حزاده،عبـاد الـه،  شمتحزاده،قلیریم، احمدي، ک-2
جلـد  1393-94آمارنامه کشـاورزي سـال زراعـی    . 1395. رفیعیرزو و مریم ، آکاظمیانبابه،پور، رحسین
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