
  

 

 MS-B-W3بولتن ترویجی شماره 

 

  :نگارنده

   و فاختک طليعی محمد علی آقاجانی

  بخش تحقيقات گياه پزشکی، مرکز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعی استان گلستان، گرگان

  

 :سایر اسامی بيماری

 يپوسيدگي طوقه، بادزدگي برفي، بادزدگي سنبله، آپك برفي صورتي، بادزدگي گياهچه و آپك برف

  :پراکنش

 عمومًا در مناطق با هواي ماليم نظير مناطق خنك معتدلـه اقيانوسـي بريتانيـا، ژاپـن، نيوزيلنـد، نـواحي                این بيماری 

قارچ در مناطقي آه شرايط خنك يا سـرد    . ساحلي ايالت هاي شرقي و شمال غربي آمريكا و استراليا انتشار دارد           

انادا و در مناطق گرم تـا معتدلـه، در ارتفاعـات بـاالي امريكـاي شـمالي                  را تجربه آرده اند، نظير اروپا و ايالت هاي آ         

. از اسـتان گلـستان گـزارش شـد        ) ١٣٧٤(این بيماری در ايران، براي اولين بار توسط گلزار و ارشاد             .ديده مي شود  

جام شده،  پس از آن در مطالعات متعددي آه درباره فوزاريوم هاي غالت در استان گلستان و ساير مناطق آشور ان                  

، طـي بازديـدهايي   ١٣٨٥ و اوايـل بهـار   ١٣٨٤در اواخر زمـستان    . اشاره اي به وجود اين قارچ در کشور نشده است         

از (در سطح وسيعي از مزارع اسـتان   ) سوختگي برگ (آه از مزارع گندم استان گلستان انجام شد، عاليم بيماري           

ناشی از این بيمـاری     گي طوقه و بادزدگي سنبله گندم       عاليم پوسيد . مشاهده گرديد ) شهرستان بندر گز تا آالله    

  . شدمشاهده در طول فصل زراعی یادشده 
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  :عامل بيماری

   Hyponectriaceae از گروه آسكوميست ها و خانواده Microdochium nivaleقارچ 

  :عالیم

دزدگی سـنبله مـورد     عالیم بيماری در چهار مرحله مختلف بادزدگی گياهچه، پوسيدگی طوقه، سوختگی برگ و با             

آلودگی گياهچه های غالت می تواند قبل و بعد از خروج گياهچه از خاک باعث ایجاد خـسارت                  . بحث قرار می گيرد   

، عالیمی شـامل پوسـيدگی قهـوه ای رنـگ در پـایين              )پنجه زنی (طی مرحله رشد رویشی محصوالت غالت        .شود

دو برگ  .  روی سطح خاک قرار می گيرد، ديده مي شود         ترین غالف برگ و گاهی پاره پاره شدن پهنک برگ اول که           

به دنبال رشد ساقه، اندام هاي بارده تيره رنـگ  . بعدی ممکن است لکه های قرمز یا قهوه ای رنگی داشته باشند  

لكه هايي با مرآـز آـاهي   . ممكن است در مناطق قهوه اي رنگ غالف پايين ترين برگ ها ظاهر شوند           ) آسكوماها(

در این حالـت، بـرگ هـاي گياهـان بيمـار آلـروزه و        ). ١شکل  (تيره رنگ روي برگ ها ديده مي شوند         رنگ و حاشيه    

عاليـم اوليـه بـادزدگي    . تمام برگ ها، غالف ها و سـاقه هـا از بـين مـی رونـد            ). ٢شکل  (سپس نكروزه مي شوند     

تحـت  . لچـه هاسـت   سنبله در غالت شامل لكه هاي آوچك، قهوه اي رنگ و آب سوخته روي گلوم هاي خارجي گ                 

 بافـت هـاي     آلروفيـل ). ٣شـکل   (شرايط مرطوب، گلچه ها يا به طور معمول تر، آل سنبلچه ها، آلوده مـي شـوند                  

آلوده از دست مي رود و در مرحله اي آه سنبله هـاي سـالم هنـوز آـامًال سـبز هـستند، ظـاهری سـفيد شـده و             

تحت شرايط گرم و مرطوب، اسپورودوآيوم هاي نارنجي رنگ قارچ روي محـور سـنبله در            . آاهي رنگ پيدا مي آنند    

 .قاعده سنبلچه هاي آلوده قابل مشاهده هستند

  :اپيدميولوژی

 فعـال هـستند، احتمـاًال عامـل اصـلي پـراآنش       M. nivaleطيف گسترده درجه حرارت هايي آه در آنها جدايه هاي 

-٢٠دماي بهينه براي اغلب جدايـه هـا،   . غرافيايي آن به عنوان عامل بيماری زای خانواده گندميان است    گسترده ج 

 . درجـه سـانتي گـراد رشـد مـي آننـد            ٣٢ تـا    -٦ درجه است اما نشان داده شده آه جدايه ها در طيف دمـايي               ١٨

و خـشك رخ مـي      )  درجـه  ٠-٥(د  آلودگي ريشه ها، آولئوريزاها و آولئوپتيل گياهچه هاي غالت در شرايط خاك سـر             

آلودگي قاعده ساقه غالت مي تواند در هر مرحله اي از رشد و نمو گياه به وقوع بپيوندد اما بيماري به دنبال                      . دهد

شـايع اسـت، بيـشترين خـسارت را ايجـاد      )  درجـه ١٠آمتـر از  (آلودگي هاي اوليه طي بهار، زمانی که هواي خنك          

شار مايه نقش دارند، ليکن قارچ از طريق انتشار پاششي آنيدي هـا يـا انتـشار                 اگرچه حشرات نيز در انت    . مي آند 

آلودگي سـنبله هـا طـي مرحلـه بـاز شـدن          . بادي آسكوسپورها به سمت باال تا سنبله هاي گندم حرآت مي آند           

ا  تـ ١٢آامل گل رخ مي دهد، آه در آن پرچم ها نقش مهمي در پيشبرد مراحل آلودگي ايفـا مـي آننـد و دماهـاي       

  . درجه و دوره هاي طوالني رطوبت، شرايط بهينه اي را برای آلودگی فراهم مي آند١٨

  

  



 :روشهای کنترل

 مدیریت بقابا با اقداماتی نظير شخم زدن -١

  آاشت ديرهنگام گندم زمستانه در پاييز جهت اجتناب از بادزدگي گياهچه -٢

         یا کلزااتحبوبتناوب گندم با يك محصول غير غالتي نظير يكی از  -٣

  ترياديمنول، تيابندازول و کربوکسينضدعفونی بذر با قارچکش هایی نظير  -٤

 در مرحله ابتدای بازشدن گلها برای کنترل بادزدگی سنبله با قارچکش هایی نظير فوليکور مزرعه سمپاشی -٥

 

 تصاوير بيماري

 
 M. nivaleعالیم اوليه سوختگی برگ گندم ناشي از قارچ  -١تصوير
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 M. nivaleسوختگی برگ گندم ناشي از قارچ  -٢تصوير

 
 M. nivale ناشي از قارچ  گندمبادزدگی سنبله -٣تصوير

 
 

 MS-B-W3بولتن ترویجی مایکوسافت، کد 
  

  :رفرنس
  

بولتن ترویجی وب سایت مایکوسافت.  گندمکپک برفی صورتیبيماری . ١٣٨۵. و طليعی، ف. ع. آقاجانی، م
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