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 چکیده

بیمواری بییوت زوزاریوومی  وقوو رد دانه و درصد عملکترین تاریخ کاشت و رقم بر تحقیق برای تعیین مناسباین       

آبوان،  5هوای شوتاک تاریخدر  دریاو  N-80-19الین ، 3مغان، )شاهد( تجن، زیت شامل رقم گندم پنجبا ، سنبله گندم

 مغوان و منوابع طبیعوی کشاورزیتحقیقات ایستگاه در ( 1332-1330به مدت سه سال )ماه  آذر 02آذر و  5آبان،  02

. گردیود ءهوای کامول تدوادزی بوا سوه تکورار ا وراطرح پایه بلوو قالب پیت در آزمایش به صورت اسپلیت .انجام شد

اساس نتایج بدست آموده بر .بودندارقام مختلف گندم شامل های زرعی های مختلف کاشت و کرتهای اصلی تاریخکرت

بییوت زوزاریوومی  به گندم روند درصد آلودگی مطالعهمشاهده شد. آبان ماه  02 تاریخ کاشت دردانه بیشترین عملکرد 

اساس نتایج بوه دسوت آموده بوه دلیول ازوزایش  بربود. آذر ماه  02تا  آبان 5دار بیماری از حاکی از کاهش معنی سنبله

 با تو ه بوه ایون .دشمشاهده  ماهآبان 5عملکرد در تاریخ دار معنیکاهش ، بییت زوزاریومی سنبله گندم درصد بیماری

 ،و از آستانه خسارت پوایین آموده بوود داشتهصورت قابل تو هی کاهش ه بیماری باین ماه آبان 02 کاشت در تاریخ که

از نظور  N-80-19الیون  مواه آبوان 02 تواریخ کاشوتدر  .بدست آمددانه بیشترین مقدار عملکرد بنابراین در این تیمار 

در در حالت کلوی  .شناخته شدبهترین تیمار  گندمومی سنبله بییت زوزاری عملکرد تولیدی و درصد آلودگی به بیماری

بوع آن کواهش کیتیوت و عملکورد محدوول تو به  سنبله زوزاریومی بییت اززایش شدید بیماری دلیله بمنطقه مغان 

 شود.توصیه نمی آبان ماه 02کشت زودتر از  تولیدی

 دانه عملکرد، لهسنب زوزاریومی بییتتاریخ کشت، رقم، گندم،  :لیدیهای كواژه

 
 
 قدمهم -1

  هان سرتاسر در گندم مهم هایبیماری از( Fusarium graminearum Schwabe) سنبله زوزاریومی بییت

 دانه عملکرد ازت ،بنیه و نامیه قوه کاهش مو ب  نین، به رساندن با آسیب بیماری این  (.Toth et al., 2008)است 

های مهمی که برای از روش .شودمی بعدی محدول کشت در گیاهچه بییت ایجاد و هادانه وزن و تعداد طریق کاهش از

استتاده از ارقام مقاوم یا متحمل به بیماری و  ،گیردکنترل بیماری بییت زوزاریومی سنبله گندم مورد استتاده قرار می

 Knopf and؛  Parry et al., 1995باشد )ترین زمان کاشت میزراعی مثل تعیین مناسبهای بهبه کارگیری روش

Miedaner, 2008 ؛ Pierri et al., 2015توان به تناوب و رعایت تراکم کاشت، استتاده از بذر (. به همین منظور می



[Type text] 
 

 2 

های هرز گرامینه، عدم انتقال بذور حاصل از مناطق آلوده به سایر مناطق، سالم و گواهی شده، از بین بردن علف

موم قارچ کش تماسی و بر حسب ضرورت استتاده از سموم قارچ کش به صورت ضدعتونی بذور با یکی از س

 ارقام ایجاد برای اصیح(. Rajabi and Behrozin, 2003پاشی در مرحله گلدهی و تکرار آن اشاره داشت )محلول

 با موازق اینکه بر عیوه روش این از استتاده است. بیماری این کنترل در روش مؤثرترین مقاوم و تاریخ کاشت مناسب

 پوشش نیز را دانه قارچی در هایزهرابه تجمع و کیتیت کاهش از ناشی خسارات زمان هم است، زیست محیط حتظ

به زارهای منطقه مغان گندم در بیماری بییت زوزاریومی سنبله از آنجایی که  (.Miedaner et al., 2008) دهدمی

های های مختلف کاشت به عنوان یکی از روشمطالعه تاریخ هدف بااین تحقیق ، است تبدیل شده اساسیمشکل  یک

 انجام شد. های بییت زوزاریومی سنبله گندم در منطقه مغانزراعی روی کنترل بیماریبه

 
 
 هامواد و روش -2

 به مدتسه تکرار پنج تیمار و های کامل تدادزی با طرح پایه بلو قالب پیت در این آزمایش به صورت اسپلیت

رقم پنج در این بررسی  مغان ا را گردید. و منابع طبیعی تحقیقات کشاورزیایستگاه در ( 1332-1330سه سال )

 آذر 02آذر و  5آبان،  02آبان،  5های کشت و تاریخو دریا  N-80-19، 3اهد(، مغان)ش تجن، زیت گندم شامل ارقام

 .بودندهای زرعی ارقام مختلف گندم ختلف کاشت و کرتهای مهای اصلی تاریخ. کرتندمورد مطالعه قرار گرزت ماه

 آزمون خا نتایج  اساس بر. انجام شد، دیسک، لولر و ایجاد زارو در زمین آیش ورزی شامل شخم عمیقعملیات خا 

کیلوگرم زمان  52کیلوگرم در هکتار کود اوره در سه مرحله ) 052و  قبل از کاشت کیلوگرم کود زستات آمونیوم 022

های آزمایشی به مساحت . کرتاستتاده شدکیلوگرم زمان خوشه دهی(  122کیلوگرم زمان ساقه دهی و  122ت، کاش

متر با استتاده از دستگاه بذرکار آزمایشی وینتراشتایگر سانتی 7متر و در عمق سانتی 02به زاصلة خطوط  متر مربع 02

ساقه پنجه آب، خا  آب،  مراحلدر به صورت نشتی ی آبیار گردید. کشتمتر سانتی 02های با عرض روی پشته بر

دهی و تعداد روز تا خوشهرسیدن،  و زدنپنجه برداری در زمانادداشتی انجام گرزت.آب دانه آب و  آب، خوشه آب، گل

می در بیماری بییت زوزاریو .شددر هر تاریخ کاشت انجام  بییت زوزاریومی سنبله گندم العمل ارقام به بیماریعکس

 ندب هاآن روی اتیکت و انتخاب کرت از هر گندم سنبله 32 تعداد تدادف به آلودگی، عییمر ظهو از پیشسنبله گندم 

 درصد محاسبه گردید. برای شمارش داراتیکت های آلودهتعداد سنبله ها،ژنوتیپ در آلودگی عییم ظهور از پس .شد

 هایسنبلچه حاوی هایسنبله / تعداد 32) [رابطه از مقاومت شاخص عنوان بههای آلوده( )درصد سنبله 1بیماری وقو 

  .(Gilbert and Pascale, 2014) شد استتاده  ]بیماری وقو د درص=  122(آلوده

 هایسنبلچه اساس درصد بر ارزیابی مورد هایسنبله مقاومت، شاخص به عنوانبیماری  وقو  درصد محاسبه برای

 :شد بندیدر ه زیر صورت به سنبله هر در آلوده

 است، بیماری عییم گونه هر زاقد سنبله یک در مو ود هایسنبلچه تمامی =2

 اند،آلوده سنبله هر هایدرصدسنبلچه 02 تا =1

  اند، آلوده سنبله هر هایسنبلچه درصد 02 تا =0

 اند،آلوده سنبله هر هایدرصد سنبلچه 02 تا =3

  اند،آلوده سنبله هر هایسنبلچه درصد 02 تا =0

  .اندآلوده سنبله هر هایسنبلچه درصد از 02 از بیش =5

                                                           
1. Disease Incidence 
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تدادزی  به طور تاییهای پنجهای کاشت مختلف در نمونهدر هر یک از ارقام و تاریخ دانه در نهایت عملکرد

  مقایسه شدند. ها به روش آزمون دانکنتجزیه و میانگینصتات کمی  MSTAT-Cبا استتاده از نرم اززار  وگیری اندازه

 نتايج و بحث -3

به  ز عامل تاریخ کاشوت و  دانه دار در عملکردو ود اختیف معنیدهنده نتایج تجزیه واریانس مرکب صتات نشان 

هر سه عامل سال، رقم و تاریخ کاشت و همچنین اثرات متقابل آنان به  ز اثر رات سال بود. اث×  اثر متقابل تاریخ کاشت

بوه بیمواری  آلوده هایدانه درصد وقو  و روی درصد 1رقم( در سطح احتمال ×  تاریخ کاشت×  )سالمتقابل سه  انبه 

هوا بوه مقایسات میانگین صتات عملکرد و درصد آلوودگی دانوه .( 1) دول  دار بودبییت زوزاریومی سنبله گندم معنی

م مختلف گندم در سال اول آزمایش بیشوترین آلودگی در ارقا درصدبیماری بییت زوزاریومی سنبله گندم نشان داد که 

کیلووگرم در هکتوار( و کمتورین  7300و در سال دوم کمترین بوده است. بیشترین مقدار عملکرد دانه در سوال سووم )

(. نتایج این تحقیق با نتوایج بورالکووتی و 0ول) دکیلوگرم در هکتار( به دست آمد  0710مقدار عملکرد در سال دوم )

های مختلف کاشوت در رونود عملکورد و درصود بررسی اثر تاریخ مطابقت داشت. (Burlakoti et al., 2010همکاران )

آبان ماه بدست آموده و در  02آلودگی ارقام به بیماری بییت زوزاریومی سنبله نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد در 

کوه بیمواری  (.  با تو وه بوه ایون1گردید )شکل  دار بیماری مشاهدهآذر ماه کاهش معنی 02آبان تا  5محدوده زمانی 

ین آمده بوود، بیشوترین یکاهش داشته و از آستانه خسارت پاآبان ماه به صورت قابل تو هی  02اسکب گندم در تاریخ 

دار عملکورد میحظوه گردیود. آبان ماه به دلیل اززایش درصد بیماری، کواهش معنوی 5مقدار عملکرد حاصل شد و در 

از نظور عملکورد  N-80-19آبوان، الیون گنودم  02رقم نشان داد که در تاریخ کشوت × متقابل تاریخ کاشت مقایسه اثر 

هوای مقایسوه اثور تواریخ کاشوت تولیدی و درصد آلودگی به بیماری بییت زوزاریومی سنبله گندم بهترین تیموار بوود.

بوه  مربووط آلودگی درصد که بیشترینن داد آلودگی به بییت زوزاریومی سنبله نشا درصد مختلف روی عملکرد، رقم و

 آلوودگیدرصود  تو ه به زمان وقوو  بیمواری و در رقم دریا مشاهده گردید. با آلودگی و کمترین درصد بوده رقم زیت

 آلووده هوایدانوه دارای درصود بیمواری، میوزان بیشترین بودن دارا و ود با 3مغان و تجن زیت، هایژنوتیپ ها،سنبله

 بوه هواآن آلوودگی و همچنوین هوادانوه وزن بوا مسوتقیم طور به آلوده هایدانه درصد اینکه به تو ه دند. بابو متتاوتی

 متیود کننودگان مدرف و کشاورزان برای تواندمیتاریخ کاشت و ارقام مناسب  از استتاده دارد، ارتباط هامایکوتوکسین

   (.0و  5، 0 ،3و  داول  1باشد )شکل 

 انس مرکب صتات عملکرد و درصد آلودگی به بییت زوزاریومی سنبله گندم. تجزیه واری1 دول 

 در ه آزادی میانگین مربعات

 
 منابع تغییر

 عملکرد گندم سنبله درصد آلودگی به بییت زوزاریومی

 سال 2 22050878.97** 918.12**

 خطا 6 582042.01 30.64

10282.69** ns3581925.40   3 تاریخ کاشت 

150.72 ns 2294125.19 6 تاریخ کاشت×سال 

 خطا 18 1228852.74 28.659

 رقم 4 *1396053.64 5715.103**

 رقم×سال 8 *1179458.78 173.269** 

 رقم×تاریخ کاشت 12 **1330523.73 672.692**

ns 28.219 824096.99* 24 رقم×تاریخ کاشت×سال 

 اشتباه 96 473135.82 20.128

 ریب تغییراتض - 10.24% 26.08%

* ns 1و  %5دار در سطح احتمال معنيو دار غیر معني به ترتیب** و% . 
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 تاریخ کاشت -. مقایسه میانگین صتات عملکرد و درصد آلودگی به بییت زوزاریومی سنبله گندم تحت اثر سال0 دول 

 میانگین درصد آلودگی ارقام به بییت زوزاریومی سنبله گندم
 دمیانگین عملکر

Kg/ha  

 تاریخ کشت -سال

 

A 41 F 5858 27 Oct. 

2012 
B 24.33 DEF 6383 11 Nov. 

D 9.67 EF 6098 26 Nov. 

E 3 EF 6115 11 Dec. 

B 26.67 CD 6872 27 Oct. 

 

2013 

C 17.53 D 6755 11 Nov. 

E 4.87 DE 6568 26 Nov. 

E 1.67 DE 6655 11 Dec. 

A 40.67 BC 7334 27 Oct. 

2014 
B 25 A 8124 11 Nov. 

D 9 B 7414 26 Nov. 

E 3 DE 6431 11 Dec. 

 

 ها و ارقام مختلف سالدر فوزاريومي سنبله گندم  مقايسه میانگین صفات عملکرد و درصد آلودگي به باليت .3جدول 

میانگین درصد آلودگی ارقام به بییت 

 زوزاریومی سنبله گندم

 میانگین عملکرد

(Kg/ha) رقم  -ال س 

A 43.33 F 5970 Falat 

2012 

B 24.17 F 6175 Tajan 
CD 12.92 F 6150 Moghan3 

DE 10 EF 6364 N-80-19 

EF 7.08 F 5908 Darya 
B 25.42 ABCD 7023 Falat 

2013 

C 16.67 ABC 7196 Tajan 
CD 13.58 CDE 6792 Moghan3 

FG 5 DEF 6439 N-80-19 

G 2.75 F 6113 Darya 
A 48.08 ABC 7270 Falat 

2014 

B 24.17 A 7644 Tajan 
CD 13.33 BCDE 6853 Moghan3 

DE 10.42 AB 7441 N-80-19 

EF 7.83 ABC 7422 Darya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[Type text] 
 

 5 

 

 

 
 رقمو  كاشتهای مختلف تاريخدر  گندم سنبله فوزاريومي باليت به آلودگي درصد و عملکرد صفات میانگین مقايسه. 4 جدول

میانگین درصد آلودگی ارقام به بییت 

 زوزاریومی سنبله گندم

 میانگین عملکرد

(Kg/ha)   رقم -تاریخ کشت 

A 67.78 ABCDE 6770 Falat 

27 Oct. 

B 48.89 ABC 7193 Tajan 
C 27.78 ABCDE 6783 Moghan3 

D 20.56 F 5895 N-80-19 

E 15.56 ABCDE 6800 Darya 
B 51.11 ABCD 7148 Falat 

11 Nov. 

C 26.11 A 7475 Tajan 
DE 17.22 BCDEF 6647 Moghan3 

F 10 AB 7381 N-80-19 

FG 7 ABCDE 6785 Darya 
DE 18.33 CDEF 6551 Falat 

26 Nov. 

F 10.56 ABC 7177 Tajan 
FG 7 DEF 6373 Moghan3 

GH 3.33 ABCD 6981 N-80-19 

H 0 DEF 6383 Darya 
F 10.56 CDEF 6549 Falat 

11 Dec. 

H 1.11 EF 6174 Tajan 
H 1.11 CDEF 6590 Moghan3 

H 0 ABCDE 6735 N-80-19 

H 0 F 5954 Darya 

 
 

 فمختل هایسال در گندم سنبله فوزاريومي باليت به آلودگي درصد .5 جدول

 رقم تاریخ کاشت تکرار ردیف
 سنبله گندمدرصد آلودگی ارقام به بییت زوزاریومی 

2012 2013 2014 

1 1 1 1 80 45 80 

2 1 1 2 55 45 55 

3 1 1 3 20 25 20 

4 1 1 4 20 10 20 

5 1 1 5 20 5 15 

6 1 2 1 50 35 50 

7 1 2 2 10 25 10 

8 1 2 3 10 15 15 

9 1 2 4 15 5 20 

10 1 2 5 5 0 10 

11 1 3 1 20 15 20 

12 1 3 2 15 5 15 

13 1 3 3 5 5 5 

14 1 3 4 10 5 10 

15 1 3 5 0 0 0 

16 1 4 1 20 5 20 

17 1 4 2 0 0 0 

18 1 4 3 0 0 0 

19 1 4 4 0 0 0 

20 1 4 5 0 0 0 

21 2 1 1 80 50 80 
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22 2 1 2 50 40 50 

23 2 1 3 30 30 30 

24 2 1 4 30 10 30 

25 2 1 5 20 10 20 

26 2 2 1 65 40 60 

27 2 2 2 40 25 40 

28 2 2 3 20 15 20 

29 2 2 4 10 5 10 

30 2 2 5 10 5 10 

31 2 3 1 30 10 20 

32 2 3 2 15 5 15 

33 2 3 3 15 5 15 

34 2 3 4 0 5 0 

35 2 3 5 0 0 0 

36 2 4 1 10 5 10 

37 2 4 2 0 0 0 

38 2 4 3 0 5 0 

39 2 4 4 0 0 0 

40 2 4 5 0 0 0 

41 3 1 1 75 45 75 

42 3 1 2 60 25 60 

43 3 1 3 30 35 30 

44 3 1 4 25 15 25 

45 3 1 5 20 10 20 

46 3 2 1 60 40 60 

47 3 2 2 30 25 30 

48 3 2 3 20 20 20 
49 3 2 4 10 5 10 

50 3 2 5 10 3 10 

51 3 3 1 20 10 20 

52 3 3 2 10 5 10 

53 3 3 3 5 3 5 

54 3 3 4 0 0 0 

55 3 3 5 0 0 0 

56 3 4 1 10 5 10 

57 3 4 2 5 0 5 

58 3 4 3 0 5 0 

59 3 4 4 0 0 0 

60 3 4 5 0 0 0 

 آذر 02: 0آذر     5: 3آبان    02: 0آبان    5: 1  تاریخ کاشت: * 

 : دریاN-80-19    5: 0    3مغان : 3: تجن    0: زیت    1* رقم: 
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 های مختلف کاشتتاریخدر له گندم عملکرد و درصد آلودگی به بییت زوزاریومی سنبمیانگین . 1شکل 
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Abstract 
 

Fusarium head blight (Fusarium graminearum Schwabe) is an important disease of wheat worldwide 

that reduces grain yield and quality in addition to contamination with mycotoxins. This study was done to 

determine the best planting date to avoid infection with the fungus. Accordingly, five wheat cultivars (Tajan, 

Falat (Check), Moghan 3, N-80-19 and Darya) in combination with four planting dates including 27 October, 

11 November, 26 November and 11 December were examined in Moghan Agricultural and Natural Research 

Station for three consequtive years (2012-2014). The experimental design was in the form of split plots based 

on Random Complete Block Design (RCBD) with three replicates. The main plots (factors) were planting 

dates and the subplots wheat cultivars. Incidence of the disease was recorded during the growth stages of 

wheat and its effect on the yield was determined at the end of the season in all the treatments. Combined 

analyses were done and the mean comparison values were determined. As a result, the maximum grain yield 

was obtained with planting on 11th November.  The study on progress of percentage of infection to the head 

blight indicated a significant disease reduction from 5 November to 20 December. Based on the results 

obtained, due to the increased percentage of fusarium head blight in wheat, the grain yield was reduced when 

the sowing was done on 5 November. In regard to planting date of 20 November, disease incidence was 

significantly reduced and the damage threshold was so low that the highest grain yield was obtained from this 

treatment. With 20 November planting date, wheat line N-80-19 was the best treatment in terms of giving the 

best grain yield and minimal disease incidence of fusarium head blight. In general, planting earlier than 20 

November Moghan region is not recommended due to high increase of fusarium head blight and reduction in 

the grain quality and yield. 
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