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 MS-B-B2بولتن ترویجی شماره 

 

  :نگارنده

  محمد علی آقاجانی

کارشناس ارشد بيماری شناسی گياهی، بخش تحقيقات گياه پزشکی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان 
  گلستان، گرگان

  

 :سایر اسامی بيماری

 يرنوفورايي برگ، بيماري نوارينواري برگ، نواري پ نواري برگ جو، نواري جو، نواري هلمينتوسپوريومي،

  :پراکنش

در استان گلستان، پس از رواج ضـدعفوني   . دشو عمومًا در همه آشورهاي توليد آننده جوي زمستانه ديده مي 

  .شود هاي اخير، اين بيماري به ندرت و غالبًا به طور پراآنده در منطقه دشت ديده مي بذر در سال

  :عامل بيماری

 مترادف(   Drechslera graminea از گروه آسكوميستها با شكل غير جنسي Pyrenophora graminisقارچ 

Helminthosporium gramineum( از گروه قارچهاي ناقص  

  :عالیم

نخستين عاليم بيماري معموًال در اواخر مرحله پنجه زني، زماني آه لكه هاي زرد رنگ آوچكي آه به آساني روي 

هفته ها قبل از خوشـه دهـي جـو، عاليـم واضـح و مشـخص،       . اتفاق مي افتد ،دیده می شوندهاي گياهچه  برگ

 رنگ زرد تا برنزه روشـن در پهنـك و غـالف بـرگ اسـت     ه اين عاليم شامل يك يا چند نوار باريك و ب. شوند ظاهر مي
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رنگ يـك   نواربندي متناوب زرد و سبز. اين نوارها موازي هم بوده، در تمام طول پهنك گسترش مي يابند. )١شکل (

حاشـيه نوارهـا، قرمـز يـا     . آنـد  دست يك برگ سالم، آامًال جلب توجـه مـي   برگ بيمار در مقايسه با رنگ سبز يك

هاي بيمار با شـكافي آـه در مرآـز، در     بافت. ماند قهوه اي تيره شده، مرآز آنها برنزه يا قهوه اي روشن باقي مي

 .)٢شکل( روند شود، از بين مي گ ميو باعث پاره پاره شدن آل بر ایجاد شدهطول يك نوار 

بيمار آوتاه قد بوده و سنبله هـا ممكـن اسـت از غـالف خـارج نشـوند و در صـورت خـروج، سـوخته، پـيچ            بوته های

و بـر خـالف سـنبله هـاي عـادي آـه هنگـام رسـيدگي تـا           )٣شکل ( خورده، فشرده شده و قهوه اي رنگ هستند

دانـه هـاي سـنبله هـاي آلـوده، نمـو نيافتـه يـا         . يم ايسـتاده انـد  شـوند، مسـتق   اندازه اي به سمت پايين خم مـي 

هـاي بيمـار،    روي بافـت  P. gramineaواسـطه اسـپورزايي   ه گياهـان آلـوده بـ   . باشند چروآيده و قهوه اي رنگ مي

جـا   اسپورهاي بادزاد به دانه هاي در حال نمـو گياهـان سـالم رسـيده، در آن    . شوند خاآستري تا زيتوني رنگ مي

  .شود، ادامه پيدا آند زنند تا چرخه بيماري در فصل بعد، زماني آه بذر آلوده در زمين آاشته مي ميجوانه 

 

  :اپيدميولوژی

آنيديها . زنده باقی بماندصورت ميسليوم در پريكارپ و پوسته بذر ه سال ب ٥قارچ عامل بيماري قادر است تا   

وسيله باد به سنبله هاي ه شوند و ب هاي آلوده جو توليد مي تحت شرايط رطوبت باال در نوارهايي روي برگ

گيرند، تحت شرايط مرطوب جوانه زده و ميسليوم  قرار مي بذراسپورهايي آه نزديك . رسند گياهان سالم مي

آلودگي در هر يك از مراحل رشد، از قبل از خروج سنبله  .آند بين پوسته و دانه يا درون پوسته بذر دانه رشد مي

در جوانه زني بذر، قارچ از . دهد نرم و طي يك طيف وسيع شرايط درجه حرارت و رطوبت رخ مي یمرحله خمير تا

. آند هاي بعدي رشد مي درون نخستين برگ و برگه هاي گياهچه را احاطه آرده، ب داخل غالفي آه برگه بذر ب

 درجه آاهش مي يابد و  ١٥و در باالتر از و پايينتر، افزايش مي يابد   درجه خاك ١٢گسترش بذري در درجه حرارت 

. موجود در پريكارپ و پوسته بذر روي پريكارپ، در ايجاد بيماري بسيار مؤثر است اینوکولوم. گردد متوقف ميیا 

رسد تا گياهچه از خاك  زماني آه لپه به انتهاي بذر مي(است  مرحله بحراني براي آلودگي جنين جوانه زني

. از بين می روداگر نقطه رشد آلوده شود، ساقه . شوند هاي گياه آلوده مي همه برگسرانجام  ).خارج شود

آبياري يا رطوبت نسبي باال در زمان خوشه دهي، احتمال . گسترش بيماري، ارتباط مستقيمي با رطوبت دارد

اري روي جوي بيماري نو. دهد گياهان روئيده در محيط خشك افزايش مينسبت به وقوع بيماري را تا سه برابر 

  .زمستانه عموميت بيشتري نسبت به جوي بهاره دارد

 :روشهای کنترل 

در هــزار و  ١آاربنــدازيم بــا دوز + ضــدعفوني بــذر بــا يــك قــارچكش محــافظ بــذر نظيــر ايمازاليــل و ايپروديــون  -١
 در هزار ٥/٢آاربوآسين تيرام با دوز 

  آاشت ارقام مقاوم -٢
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  تصاوير بيماري

 

 
عاليم بيماري نواري جو در مزرعه - ١شکل 

 

 
هاي جو ري روي برگعاليم بيماري نوا - ٢شکل 
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 ها و سنبله جو عاليم بيماري نواري روي برگ - ٣شکل 

 
  :منبع

  
 بولتن ترویجی وب سایت مایکوسافت. نواری جوبيماری . ١٣٨۵. ع. آقاجانی، م

 
 
 
 




