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گفتارپیش

ذرت گیاهی مهم و استراتژیک است که تقریبا کلیه قسمت هاي آن مورد 
طی سالهاي گذشته این محصول جایگاه ویژه اي را در . استفاده قرار می گیرد

بین محصوالت کشاورزي کشورمان به خود اختصاص داده است و در بین 
با توجه به گسترش سطح . علوفه اي در درجه اول اهمیت قرار داردگیاهان

زیر کشت ذرت در سالهاي گذشته آفات و بیماریهاي این محصول نیز از 
ذرت در معرض آفات و بیماریهاي .  اهمیت بیشتري برخوردار شده است

گیاهی متعددي قرار می گیرد که برخی از آنها در ایران از درجه اهمیت 
بیماریهاییی که به خصوص در قسمت بالل ذرت . برخوردار استباالتري 

ازجمله مهمترین . خسارت می زنند موجب افت شدید عملکرد می گردند
گونه هاي بیماریزا در قسمت بالل ذرت می توان گونه هاي مختلف فوزاریوم 

.را نام برد

اهمیت بیماري
verticillioidesFusariumیکی از عوامـل عمـده قـارچی بیمـاریزا در ذرت    

در منـاطق خوشـه  عامل اصـلی پوسـیدگی فوزاریـومی    یکی از این گونه . است
پوسـیدگی سـاقه و   مـذکور عامـل  قارچ . ایران می باشددر ذرت اصلی کشت 
سـطح انتشـار وسـیعی    و شودر بسیاري از مناطق دنیا محسوب میریشه ذرت د

بیمارگر قارچی مذکور . کندهاي مختلف گیاه تولید بیماري میدر اندامداشته، 
بـه عنـوان عامـل مـرگ گیاهچـه، پوسـیدگی       عالوه بر پوسیدگی خوشه ذرت 

.ذرت نیز گزارش شده استپوسیدگی ساقه و ریشه 
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هـاي قـارچی اثـرات زیانبـاري روي سـالمت عمـومی       این قارچ با تولید زهرابه
بصـورت  Bفومـانیزین  . هـا فومـانیزین اسـت   یکی از مهمترین این زهرابه.دارد

هاي گیاهی آلوده تغذیه می کنند و بصورت مستقیم روي حیواناتی که از اندام
.مستقیم و غیر مستقیم روي انسان اثرات سوء دارد

عالیم بیماري
اي سـفید مایـل بـه صـورتی مشـاهده      ههاي آلوده به قارچ کپکدر سطح بالل

اي شـکل  هـاي سـتاره  هـاي سـفید یـا تـرك    که گاهی رگه) a1شکل (شود می
هـاي بـالل بصـورت    دانه. شودهم روي سطح بذور آلوده دیده می) b2شکل (

هاي رویشی قارچ اندام. شوندر تعدادي به صورت گروهی آلوده میمنفرد یا د
هـاي  از آنجـا کـه بـالل   ). c3شـکل  (شوند روي پوشش هاي بالل هم دیده می

شـود  یـز مـی  ري سبب کاهش عملکرد محصول نتر می شوند، بیماآلوده سبک
). d4شکل (
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ab

cd

Fusariumعالیم بیماري پوسیدگی فوزاریومی خوشه ذرت با عامل : 1شکل 

verticillioides کپک سفید متمایل به صورتی روي بالل ذرت)a(هاي سفید ، رگه
مختلف هايهاي آلوده ذرت در اندازه، بالل)b(اي روي سطح بذرهاي ستارهیا ترك

)c( مقایسه بالل سالم ،)پایین(و آلوده ) باال)(d(

عامل بیماري
باشـد کـه   مـی Fusarium verticillioides(=Fusarium moniliforme)قارچ 

الگوي رشد قارچ بسته بـه نـوع   . استاز عوامل عمده قارچی بیماریزا در ذرت 
PDAقارچ روي محیط کشت . محیط کشت ممکن است تا حدودي فرق کند

ابتدا داراي میسلیوم سفید رنگ است اما به تدریج با افزایش عمر قارچ، رنـگ  
هـاي تولیـد شـده    اسپورودوخیوم. کندگرایش پیدا می) a2شکل (آن به بنفش 

). b2شـکل  (کـرم رنـگ تـا پرتقـالی رنـگ هسـتند       CLAروي محیط کشت 
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اندازه طولکنیدیوفورها از لحاظ .هاي قارچ دیواره دار و بی رنگ هستندهیف
هـاي تولیـد کننـده کنیـدي،     سـلول . باشـند متوسطی داشته، ساده یا منشعب مـی 

حدودي خمیده و مسـتقیم  ها تاماکروکنیدیوم). c2شکل (مونوفیالید می باشند 
هـا بـه   میکروکنیـدیوم ). d2شـکل  (انـد  دیـواره 5تـا  3رسند و داراي به نظر می

م مرغـی تـا چمـاقی بـوده و بـه      تخـ فراوانی در محیط کشت تولید شده معموال
تشـکیل  ) f2(و نیـز بصـورت سـرهاي دروغـین     ) e2(صورت زنجیرهـاي بلنـد   

کالمیدوسپور تولید نمی شود هر چنـد گـاهی سـلولهاي متـورمی در     . شوندمی
.شوند که ظاهري شبیه کالمیدوسپور دارندها تشکیل میهیف

ab

cd

ef
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قارچ مولد پوسـیدگی خوشـه   Fusarium verticillioidesمشخصات قارچ : 2شکل
، )PDA)aرنگ بنفش تیره قـارچ درون لولـه آزمـایش حـاوي محـیط کشـت       . ذرت

،زنجیـــره )d(، ماکروکنیـــدیوم )c(، کنیـــدیوفورهاي مونوفیالیـــد)b(اســـپورودوخیوم 
). f(، سرهاي دروغین )e(میکروکنیدیوم قارچ 

زیست شناسی
قارچ عامل بیماري بصورت میسلیوم در بقایـاي گیـاهی و بـذر زمسـتانگذرانی     

. میسلیوم  وکنیدیوم ها به عنوان مایه آلوده کننده اولیه عمل می کنند. می کند
این اسپورها توسط باد یا حشرات به خوشه منتقل می شوند و از طریق مجـراي  

. م وارد گیاه می شودکاکل و زخمهاي ایجاد شده و حتی  بافت هاي بدون زخ
شرایط آب و هوایی مناسب براي ایجاد و توسـعه بیمـاري شـامل آب و هـواي     

هفتـه بعـد از   3تـا  2خشک قبل از ظهور کاکل و آب و هواي گرم و مرطوب 
انتقال عامل بیمـاري از طریـق بـذر و بقایـاي گیـاهی      . ظهور کاکل ها می باشد

.م قارچ هستندبالل هاي آلوده سبک و مملو از میسلیو. است
دستورالعمل کنترل بیماري 

اریومی خوشه ذرت به منظور کاهش آلودگی و کنترل بیماري پوسیدگی فوز
:گردد موارد زیر توصیه می

) دهقـان (SCاستفاده از ارقام مقاوم به جاي ارقام حساس بـه بیمـاري، رقـم    -1
٧٠۴، )فجـر (SC٢۶٠ارقام .زودرس متحمل به بیماري است-توسطمیک رقم

.  مقاوم به بیماري است٧٠۶نیمه مقاوم و رقم ٧٠۵و 
شخم و مدفون سـاختن بقایـا   . بقایاي گیاهی بعد از ذرت جمع آوري گردد-2

با توجه به اینکـه بقـاي قـارچ فوزاریـوم عمـدتا روي      . نیز تا حدودي موثراست
متـري  تیسـان 5-15در عمـق  هی موجود در خاك بوده و این قـارچ بقایاي گیا
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اك به سر می برد، لذا شخم باید عمیق باشد تا بقایاي گیاهی تا حد امکان از خ
.دسترس قارچ دور بماند

خوار اروپایی کـه شـیوع   ع و موثر با آفات ذرت بخصوص ساقهمبارزه بموق-3
یل سبب گسترش بیمـاري در  این آفات به چند دل. صورت گیرد،بیشتري دارد

شـود راه  ه در گیاه توسط آفـات ایجـاد مـی   ی کهایخمز،اوال. شوندمزرعه می
توانند مستقیما ناقل قارچ الروهاي حشرات می،ثانیا. ورود قارچ فوزاریوم است

را تحت شرایط تنش قـرار  روهاي حشرات با ایجاد خسارت گیاهال،ثالثا.باشد 
. کنـد ا بـه آلـودگی و بیمـاري مسـتعدتر مـی     گیـاه ر ،دهند کـه ایـن شـرایط   می

مله راههاي ورود قـارچ بـه گیـاه    ایجاد شده توسط پرندگان نیز از جهاي زخم
خسـارت الرو سـاقه خـوار    . موجـب تشـدید خسـارت بیمـاري اسـت     .باشدمی

Ostrinia(اروپایی ذرت  nubilis) (a(    خسـارت الرو کـرم سـاقه خـوار ذرت،
)Sesamia cretica ( روي بالل)b( حشرات ، گسترش بیماري از محل زخم)c

)dو 
ق مایـه آلـوده کننـده هـوازاد رخ     اگرچه آلودگی بالل ذرت عمدتا از طری-4

دهد، ولی استفاده از بذر سالم و ضدعفونی شده در کاهش آلـودگی مـوثر   می
. گیـرد مـی تیـرام صـورت  -معموال ضدعفونی بذور ذرت با کربوکسین . است

راکسـیل  ( هاي تبوکونـازول  قارچکش،طی یک آزمایش مقدماتی انجام شده
2 %DS ( و دي نیکونازول) 2سومی ایت %WP(  جهت ضدعفونی بـذور ذرت

هـاي  البته باید از کیفیت مناسـب دسـتگاه  . کارایی خوبی از خود نشان داده اند
.ضدعفونی بذر و نحوه صحیح اجراي عملیات نیز اطمینان حاصل کرد

و کلـزا  یزبـان نظیـر پنبـه    تناوب زراعی مناسب با برخـی محصـوالت غیـر م   -5
.گرددتوصیه می
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تنش خشکی به خصوص پس از ظهـور کاکـل اهمیـت خاصـی دارد و در     -6
لـذا بایـد بـا یـک     . شروع و گسترش بیماري فوزاریومی بالل بسیار موثر اسـت 

طبـق منـابع علمـی    . ها را بـه حـداقل رسـاند   این گونه تنش،برنامه منظم آبیاري
اي از زندگی خود دچار تنش زاریومی حتما در دورهه بیماري فوگیاهان مبتال ب

در مغان تنش اوایل فصل و رطوبت زیاد آخر فصل در شـیوع بیمـاري   . اندشده
لذا باید شرایط اقلیمی مناسب ایجاد و شیوع بیماري در دیگـر  . اثر زیادي دارد

هاي مناسب تولیـد ذرت بـذري مـد نظـر     مناطق کشور نیز جهت انتخاب مکان
.دقرار گیر

اندك کود پتاسه مقاومت گیاه را ف بیش از اندازه کود ازته و مصرفمصر-7
برنامه کوددهی گیاه بر طبق آزمایشات انجام شده . کندمیدر برابر بیماري کم

.روي خاك مزرعه تنظیم شود
در . کننـد راه ورود فوزاریوم را هموار مـی ،ها با ایجاد ترك در بذرکمباین-8

picker(هــاي مخصــوص برداشــت ذرت اشــینصــورت امکــان از م husker (
و در با کمک این ماشین ها کمترین صـدمه بـه بـذر وارد شـده    . استفاده گردد

.گرددضمن بذر تمیزتري برداشت می
سبب افزایش رطوبت و مهیا شدن شـرایط مناسـب  ،تراکم بیش از حد بوته-9

اسـب بـا مقـدار توصـیه     تراکم بوته متن. شودبراي رشد و توسعه بیشتر قارچ می
.شده براي هر رقم باشد

بایـد  ،شوداینکه رطوبت بذر مناسب برداشت میبرداشت ذرت به محض -10
طبق یک برنامه زمان بندي مشخص ابتدا مزارع آلوده برداشـت  . صورت گیرد

براي این کار بازدیدهاي . تا از توسعه  بیشتر آلودگی ممانعت بعمل آید،گردد
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براي بـذر  % 15-13براي خوشه و % 18رطوبت زیر . م استمنظم هفتگی الز
. در هنگام برداشت مناسب می باشد

مـواد  . بذور ذرت باید کامال تمیز و عاري از هر گونه ذرات گیاهی باشند-11
که بـذر  هایی کیسه. اضافی همراه بذر در شروع و گسترش آلودگی موثر است

بایـد تمیـز بـوده و از نفـوذ آب و حشـرات بـه       ،گردددر آنها ریخته و انبار می
محیط مرطوب و حشرات انباري در گسترش . داخل آن ممانعت به عمل آورد

.بیماري موثر است
نبـار تمیز کـردن ا . از انبار کردن بذور کپک زده باید جدا خودداري کرد-12

م وکنترل مناسب شرایط دمایی و رطوبتی انبار قبـل از انبـار کـردن بـذور انجـا     
پیش از مصرف این بذور به عنوان خوراك دام باید میزان و نوع زهرابـه  . گیرد

.قارچی در آنها ارزیابی گردد
گــاهی کشــت . تــاریخ مناســب کشــت ذرت در منطقــه مشــخص گــردد -13

هاي حاصل توسط حشرات بگریزد و لذا مزودهنگام سبب می شود گیاه از زخ
.میزان بیماري کاهش یابد
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