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 چکیده

اما در  ،شدند روز آبیاری می 21به صورت غرقابی با دور آبیاری  أهای گذشته عمدت مزارع گندم در منطقه ارزوییه در سال

شود. بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم یکی  روز انجام می 6های اخیر در این منطقه آبیاری به صورت نواری و با دور  سال

د. نیاب ثیر رطوبت نوسان میأهای عامل این بیماری تحت ت که جمعیت قارچ است ز عوامل کاهش تولید گندم در این مناطقا

از مزارعی که به  عوامل قارچی مرتبط با پوسیدگی ریشه و طوقه گندم در منطقه ارزوئیه 2936 -2931در فصل زراعی 

های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم در  جمعیت قارچشدند جداسازی و شناسایی گردید.  صورت نواری آبیاری می

شد، نیز مورد بررسی قرار گرفته بود. با توجه به اطالعات موجود  های گذشته که آبیاری به صورت غرقابی انجام می سال

تری در ایجاد بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در گندم  )آبیاری غرقابی( نقش بیش هایی که در شرایط خشکی جمعیت قارچ

ثیر رطوبت أهای دیگری افزایش یافته است. با توجه به ت بیاری نواری( جمعیت قارچآ) دارند کاهش یافته و در شرایط مرطوب

 د به نحوه و دور آبیاری توجه نمود.های بیمارگر مختلف، در اتخاذ روش مدیریت تلفیقی بای و تنش آبی بر جمعیت قارچ
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باشد. پوسیدگی  ویژه در ایران می ترین محصوالت زراعی در جهان به از مهم Triticum aestivum با نام علمی نان گندم

ها در مناطق کاشت گندم در سراسر جهان است که منجر به از بین رفتن و کاهش  ترین بیماری ریشه و طوقه گندم از مهم

 (.1گردد ) محصول می

شود که با عالئمی نظیر سوختگی، کوتولگی و مرگ گیاهچه،  ها اطالق می پوسیدگی ریشه و طوقه گندم به گروهی از بیماری

در این بیماری توسط چندین گونه قارچی . (8) تلف گیاه همراه استهای مخ مردگی روی قسمت کوتولگی گیاهان بالغ، بافت

های مولد های آبیاری در نوسانات جمعیت قارچروش تأثیر
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خصوص در مناطق  هترین عامل پوسیدگی طوقه و ریشه ب چندین گونه از قارچ فوزاریوم مهم (.5) مزارع گندم ایجاد می شود

کاری در استرالیا، آمریکای شمالی، آفریقا و  پوسیدگی طوقه فوزاریومی از تمام مناطق گندم .(4هستند) گرمسیری معتدل و نیمه

مختلف کشور به عنوان یکی از بیماری های گندم گزارش  چنین این بیماری از استان های هم(. 2) چین گزارش شده است

 .(1و  4، 21، 6) گردیده است

دارد. با  ها در ایجاد بیماری اهمیت ارچ های بیمارگر و نقش هریک از آنتنش آبی و میزان رطوبت در تغییرات جمعیت ق

 و  Bipolaris( و گونه های9) در مناطق خشک و با تنش آبی گسترش بیشتری داردفوزاریوم  های گونه ،توجه به منابع موجود

Drechslera های عامل  جمعیت قارچدر سالهای گذشته  (.3باشند) های شایع گندم در مناطق گرم و مرطوب می از بیماری

شد، مورد بررسی قرار گرفته بود. با توجه به  به صورت غرقابی انجام میآنها پوسیدگی طوقه و ریشه گندم که آبیاری 

از مزارع گندم درشهرستان ارزوییه  36 -31زراعی  هایقبلی و با همان روش درسال هایبرداری انجام شده در بررسی نمونه

)شکل  مردگی در ریشه و طوقه برداری انجام گردید. گیاهان در مرحله بلوغ، با عالئم مشکوک نظیر بافت کرمان نمونه استان

و شده های پالستیکی گذاشته شده و به آزمایشگاه منتقل  در کیسه( 1ها )شکل  و کمی رشد بوته ، ضعفعدم توسعه ریشه (،2

 زایی گردید.  بات بیماریقارچ های عامل بیماری جداسازی شناسایی و اث

 
 بافت مردگی در ریشه و طوقه -2شکل

 
 و عدم توسعه ریشه  ها و کمی رشد بوته ضعف -1شکل 

 )سمت راست گیاهان سالم، سمت چپ گیاهان آلوده(
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 معرفی دستاورد

باشد.  نتایج مطالعه مزارع گندم در استان کرمان نشان داد که پوسیدگی ریشه و طوقه یک بیماری عمده در این مزارع می

ها ایجاد  ای از قارچ ها، اندازه سنبله و کاهش محصول در نتیجه این بیماری توسط مجموعه میری، کاهش تعداد پنجه بوته

 ترند. ها فراوان از سایر قارچ فوزاریومهای   ها، گونه شود. از میان این قارچ می

با گذشت زمان روش آبیاری مزارع مورد مطالعه از غرقابی )سنتی( به روش نواری تغییر یافته است. دور آبیاری در روش 

روش، باشد. کاهش دور آبیاری با تغییر  روز می 6 تا 4روز و در آبیاری نواری دور آبیاری  25 تا 21)سنتی(  آبیاری غرقابی

های  جمعیت قارچ نماید. تر گردیده و از ایجاد تنش خشکی جلوگیری می موجب مرطوب ماندن خاک در دوره طوالنی

های مختلف آبیاری متفاوت بود. تغییر روش آبیاری از  بیمارگر که در پوسیدگی طوقه و ریشه گندم نقش داشتند در روش

فراوانی جمعیت قارچ های عامل پوسیدگی طوقه و ریشه گندم گردیده های اخیر موجب تغییر در  غرقابی به نواری در سال

ثیر أبنابراین هرگونه ایجاد تغییر در روش های کاشت، داشت و برداشت در جمعیت بیمارگرهای موجود در مزارع ت است.

 اثر به دلیل بود.داشته و با شناخت هر یک از این عوامل و اتخاذ روش مناسب، مدیریت بیماری با موفقیت همراه خواهد 

رطوبت و تنش آبی بر جمعیت قارچ های بیمارگر مختلف، در اتخاذ روش مدیریت تلفیقی باید به نحوه و دور آبیاری نیز 

 توجه نمود.
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