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مقدمه
بیماری لکه  قهوه ای نواری یکی از مهم ترین بیماری های جو در دنیاست که تقریباً 
در تمام کشورهایی که این گیاه زراعي در سطح وسیع کشت می شود، وجود دارد. این 
بیماری در سال های اخیر در مناطق مختلف کشور از جمله استان خراسان رضوی شیوع 
یافته است و درحال حاضر به عنوان یکی از مهم ترین عوامل خسارت زای جو در کشور 
مطرح است. این بیماری توسط بذر آلوده منتقل می شود و بعضی از ارقام زراعی رایج 
نیز مقاومت چندانی ندارند؛ لذا توجه به روش های پیشگیری و کنترل بیماری به منظور 

جلوگیری از شیوع و گسترش آن به سایر مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است.
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مناطق پراکنش بیماری
این بیماری تاکنون از مزارع جو استان های خراسان، همدان، لرستان، خوزستان، 
اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، تهران، زنجان و مازندران با شدت 
آلودگی متفاوت گزارش شده است. درصد آلودگي مزارع جو آذربایجان شرقي در 
سال هاي 1369، 1370و 1371 به ترتیب 60 درصد، 62  درصد و 49 درصد گزارش 
شده است. در استان خراسان رضوی، این بیماری در سال های مختلف در مناطق 
مشهد، قوچان، نیشابور، چناران، تربت جام، خواف و تربت حیدریه در ارقام مختلف 
جو مشاهده شده است و احتماالً در سایر مناطق استان نیز وجود دارد. این بیماری 
همچنین در مناطق مختلف استان  های خراسان شمالی و خراسان جنوبی شیوع دارد. 
در سال زراعی 1397-1396 بیماری لکه  قهوه ای نواری در مزارع جو بعضی مناطق 
استان خراسان رضوی با شدت نسبتاً باال مشاهده شده است. بر اساس نتایج تحقیقات 
درباره میزان آلودگی بذور جو طبقه مادری و گواهی شده در مناطق مهم تولید بذر جو 
)شامل استان های اردبیل، اصفهان، آذربایجان غربی، تهران، خراسان جنوبی و شمالی، 
زنجان و گلستان(، بیش ترین و کم ترین میزان آلودگی به عامل بیماری لکه  قهوه ای 
نواری جو به ترتیب به استان مازندران و خراسان جنوبی با 28/4  و 2/5  درصد متعلق 

بوده است. 

عالئم بیماری 
عالئم اولیه بیماری لکه  قهوه ای نواری در مرحله گیاهچه ای ظاهر می شود و به صورت 
 نوارهای زرد رنگ باریک روی غالف و قاعده پهنک برگ ها دیده می شوند )شکل 1(. هم زمان 
با رشد گیاه، این نوارها به تدریج در تمام طول برگ گسترش می یابند و قهوه ای و نکروزه 
)بافت مرده( می شوند. این نوارهای نکروزه معموالً به یکدیگر می پیوندند و برگ از محل 
نوارها شکاف برمی دارد و حالت پارگی و تکه تکه شدن در برگ ها دیده می شود )شکل 1(. 
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گیاهان آلوده غالباً کوتاه می مانند، تعداد پنجه کم تری تولید می کنند و در بسیاری از 
آن ها سنبله ها ظاهر نمی شود یا به صورت قهوه ای رنگ و خشکیده و چروک خورده 
ظاهر می شود. سنبله ها ی آلوده غالباً عقیم می مانند و بذر تولید نمی کنند و در 
صورت تولید بذر، بذور آن ها قهوه ای رنگ، الغر و چروکیده هستند. معموالً تمام 

ساقه ها و برگ های گیاهاِن آلوده عالئم بیماری را نشان می دهند.

 

شکل 1- درجات مختلف عالئم برگی بیماری لکه  قهوه ای نواری جو
 )شدت عالئم از چپ به راست افزایش می یابد.(

عامل بیماری 
عامل بیماری لکه  قهوه ای نواری قارچ Pyrenophora graminea از قارچ های رده 
آسکومیست است و مرحله غیرجنسی آن Drechslera graminea است. در مرحله 
غیرجنسی، کنیدی های قارچ در دسته های 3 تا 5 تایی به صورت جانبی و انتهایی بر 
روی کنیدی برها تشکیل می شوند. کنیدی های قارچ ابتدا به  رنگ خاکستری روشن 
هستند و سپس به رنگ قهوه ای تیره در می آیند. کنیدی ها استوانه ای شکل هستند و 

دو انتهای آن ها  گرد است و تا هفت دیواره عرضی دارند )شکل 2(.
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شکل 2- کنیدی های قارچ عامل بیماری لکه  قهوه ای نواری 

چرخه بیماری 
بیماری لکه  قهوه ای نواری نوعی بیماری بذرزاد است. قارچ عامل بیماری بین پوشش و 
پوسته بذر به صورت میسلیوم زمستان گذرانی می کند؛ ولی جنین بذر را آلوده نمی کند. 
همراه با جوانه زنی بذر، قارچ نیز فعال می شود و به کولئوپتیل )الیه دربرگیرنده 
ساقه( حمله می کند و همراه با بافت  های درحال رشد گیاهچه به صورت سیستمیک در 
گیاه پخش می شود. گسترش درون بافتی میسلیوم قارچ تا مرحله ساقه رفتن و ظهور 
سنبله ها ادامه می یابند و آلودگی غالباً باعث جلوگیری از خروج سنبله ها می شود یا 
سنبله ها به صورت قهوه ای رنگ و خشکیده ظاهر می شوند. در زمان ظهور سنبله ها و 
مراحل اولیه تشکیل دانه، اگر رطوبت محیطی زیاد باشد، اسپورهای قارچ روی 
برگ های آلوده تشکیل می شوند. اسپورهای قارچ به وسیله باد به سنبله گیاهان مجاور 
منتقل می شوند و اگر رطوبت محیطی زیاد باشد، اسپورها جوانه می زنند و میسلیوم 
و  پریکارپ  بین  غیرفعال  به صورت  بذر،  کاشت  زمان  تا  که  می کنند  تولید  )هیف( 
پوشش بذر باقی می مانند. آلوده شدن بذر در تمام مراحل تشکیل دانه ممکن است 
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اتفاق بیفتد )شکل 3(. در شکل های 4 و 5 تصاویر مربوط به آلودگی برگی، گیاه کامل و 
سنبله به بیماری لکه  قهوه ای نواری جو نشان داده شده است.

شکل 3- چرخه بیماری لکه  قهوه ای نواری جو 

 

شکل 4- آلودگی شدید به بیماری لکه  قهوه ای نواری در ایستگاه تحقیقات طرق 
)مشهد( در یکی از ارقام حساس
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 شکل 5- سنبله ها و بذور سالم )سمت راست( و سنبله ها و
 بذور تولیدشده در گیاهان جو حساس آلوده به بیماری لکه  قهوه ای نواری )سمت چپ(

در صورت خشک بودن بذرها، قارچ عامل بیماری می تواند تا حدود 5 سال 
به صورت غیرفعال در بذر پایدار بماند. بذرهای آلوده که منبع انتشار بیماری و 
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به نظر می رسند.  از نظر شکل ظاهری سالم  بعد هستند،  آلودگی در سال زراعی 
مرحله جنسی قارچ به ندرت در پاییز روی کاه و کلش موجود در مزرعه ظاهر 
می شود و اهمیت چندانی در چرخه بیماری ندارد )شکل 3(. این بیماری فقط جو را 

آلوده می کند و میزبان دیگری برای آن شناخته نشده است.
چون سنبله گیاهان آلوده غالباً عقیم می ماند و بذر تولید نمی کند، برای تخمین 
میزان خسارت این بیماری، درصد گیاهان آلوده در مزرعه را برابر با درصد خسارت 
بیماری در نظر می گیرند. بنابراین میزان خسارت بیماری نسبت مستقیم با درصد 

گیاهان آلوده در مزرعه دارد.

کنترل بیماری
چون عامل بیماری لکه  قهوه ای نواری جو بذرزاد است و منحصراً از طریق بذور . 1

آلوده منتقل می شود، مؤثرترین روش کنترل بیماری و جلوگیری از انتشار بیماری 
استفاده از بذر سالم و بدون آلودگی است که از مناطق غیرآلوده به دست می آید. مزارع 
تکثیر بذر ارقام اصالح شده که بذور حاصل از آن ها به سایر مناطق ارسال می شود، باید 
از نظر آلودگی به این بیماری و سایر بیماری های بذرزاد کنترل شوند و تا حد امکان از 

ایجاد مزارع تکثیر بذر مادري و گواهی شده در مناطق آلوده جلوگیری شود.
استفاده از ارقام مقاوم به بیماری به عنوان یکی از بهترین روش های کنترل این . 2

بیماری شناخته شده است. بر اساس نتایج تحقیقات در چند سال اخیر، ارقام جدید 
اصالح شده غالباً واکنش مقاوم تا نیمه مقاومی در برابر این بیماری نشان داده اند. 
بعضی از ارقام از جمله یوسف، ریحان و نیک به بیماری لکه  قهوه ای نواری جو حساس 

هستند )جدول 1(.
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جدول 1- وضعیت مقاومت مزرعه ای ارقام مهم تجاری جو در برابر بیماری لکه قهوه ای نواري

وضعیت مقاومترقمردیف

کاماًل مقاومجلگه1

کاماًل مقاومبهمن2

کاماًل مقاومدشت3

کاماًل مقاومترکمن4

کاماًل مقاومجنوب5

کاماًل مقاومفجر-630

مقاوموالفجر7

نیمه مقاومصحرا8

نیمه مقاومماکویی9

نیمه مقاومنیمروز10

نیمه مقاوممهتاب11

نیمه مقاوماکسین12

نیمه مقاومخاتم13

نیمه مقاوم تا حساسنصرت14

نیمه مقاوم تا حساسکویر15

نیمه مقاوم تا حساسنوروز16

نیمه مقاوم تا حساسارمغان17
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وضعیت مقاومترقمردیف

نیمه مقاوم تا حساسگوهران18

حساسریحان19

حساسنیک20

حساسیوسف21

با توجه به بذرزاد بودن عامل بیماری، استفاده از قارچ کش های ضدعفونی کننده بذر . 3
برای کنترل این بیماری توصیه می شود. بر اساس بررسی های انجام شده در کشور، 
قارچ کش های زیر برای کنترل بیماری لکه  قهوه ای نواری جو به ثبت رسیده اند )جدول 2(.

جدول 2- قارچ کش های ضدعفونی کننده بذر برای کنترل بیماری لکه  قهوه ای نواری جو

نسبتفرموالسیوننام تجاریقارچ کش

رورال تی اسایپرودیون + کاربندازیم
پودر وتابل

 )محلول در آب( 
52/5 درصد 

1 در هزار برای 
ضدعفونی بذر

مایع محلول در فونگا فلورایمازالیل
آب 5 درصد

1 در هزار برای 
ضدعفونی بذر

پودر وتابلویتاواکس تیرامکاربوکسین تیرام
 75 درصد 

2/5-2 در هزار 
برای ضدعفونی بذر

ادامه جدول 1- وضعیت مقاومت مزرعه ای ارقام مهم تجاری جو در برابر بیماری لکه قهوه ای نواري
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ضدعفونی بذر برای کنترل لکه  قهوه ای نواری را می توان با ضدعفونی برای . 4
کنترل سیاهک آشکار جو تلفیق کرد. بدین منظور ابتدا دو قارچ کش رورال تی اس 
 )پودر وتابل 52 درصد( و کاربوکسین تیرام )پودر وتابل 75 درصد( به نسبت هاي 1 به 2 
یا 2 به 1 مخلوط شوند و سپس از مخلوط دو سم با دوز 2 در هزار برای ضدعفونی 
استفاده شود. با توجه به اینکه تعداد زیادی از کشاورزان از بذور خود مصرفی استفاده 
می کنند، حتی در صورت استفاده از ارقام مقاوم یا نیمه مقاوم فراوانی گیاهان آلوده به 
بیماری در مزرعه می تواند بعد از چند سال افزایش یابد؛ بنابراین تلفیقی از استفاده 
از ارقام مقاوم و ضدعفونی بذر به عنوان بهترین روش کنترل بیماری توصیه می شود. 






