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 :دمهـــمق

ج رت  میو نتن ت  ت م ه مس باه م  ار   ب ا        ه بریم ب   می سره لیکه درقرن بیست ویکم بدرحا         

س باه  مبعض ا   فو ه تس تچ   ه بس ا    ربخنبی منرد تنجه مش اور تن قرترگ  بیماریهای تیاهی درمشنرمان هنن 

آفت تقدتم ب ه م  ار      یک  ترع با مشاهد  صنالٌتچ یماگدپنهان مگیز  دید برخی مارشناسان تپیدمی بیماریها ت 

ست مه به مسباه بیماریه ا ب ی ت  او  ب ند  وت ا      ت گمایدچ تین درحالی ممکن می قنیورین سمنمشیمیائی با 

یک  دچ  ه بسامیماگباقی رت  تستچ بی ت او  رسیدن به مرحاه همه تیری مه با خسار  غیرقابل ج رتن هم

  وبیماریه ای  آگرت بامم ند گاشی ت  آبچ ژگویک تیا چبیماری تولیهعالئم  گیز با مشاهد  تیاهپزشکی سمارشنا

عنتم ل بیم ایزتی    بررس ی ه ای آ مایش  اهی   چ تهمیت مهمتین مسباه تشخیص میدهدچ فیزینلنژیک تشو ا  

در وحش ونامی   ه ای   ه بسا غ ات ت تین تمر ممکن تست به تپی دمی به روشنی مشخص می مندچ رت  تیاهی

 منجرتردد.منطقه وسیعی 

 خسارت ناشی ازبیماریها:

بیماریه ا منج ک م اه     ب رو   اوجند تمام تدتبیرو روشهای م ار   با بیماریهای تیاهیچ تمرو   ب         

 معنی دتری درتنلیدت  منتدغذتیی وسایرمحصنال  تیاهی درسرتاسر دگیا میشنگد.

 :1جدول شمار  
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مالحظه می شندبطنرمیاگ ین خسار  گاشی ت بیماریهاچ حشرت  وعا     1هماگطنریکه درجدول شمار  

رت مل محصنال   رتعی وب اغی  یک سنم  بی  ت % محصنل می اشدمه تقری اٌ  7/33های هر  مجمنعاٌ معادل 

س نم م ل خس ار  وترد     % آن مربنط به بیماریهاست مه خندبی  ت یک 8/11ت تین مقدتر چ دنششامل می 

چ ال م به ذمرتس ت م ه   تین تمر لزوم تنجه به مشکل بیماریها رتهر ه بیشورآشکار میسا د مهرتشامل می ردد

بنقنع م ی پینگ دد    ط یعیت بیماریهاست مه هر ساله بصنر   وروتین مودتولتمر تعدتد وترقام فنق تلذمریک 

تپی دمی  شاور ی جهان تحمیل میکن د ودرص نر  وق نع    دالر برپیکر  تقوصادم میایاردهامه خسارتی بالغ بر

 .بکشاگد مرگ بکام قادرتست میاینگها تگسان رت درتقصی گقاط جهان 

تی ن  م ه در تبودت  ند تصطالح  چتپیدمی شور با منضنعبحث تپیدمی برتی آشنایی بیوترد شدن به  ق ل ت 

م ه توض اع   بیماریه ای تی اهی رت   مه م  تپی دمی    ن د م نرد   سپسو بیان مرد رتبطه می اشد رتبطنرخالصه 

 نتهیم دتد:خ د  رت شرحدسوخنش تحنل تساسی مر جهان رتاعی وسیاسی تجوم

 به بیماری بنمی ودتخای یک منطقه مخصنص تطالق می ردد. بیماری اندمیک:

 شد  تست. بیماری منشاء خارجی دتشوه وت گنتحی دی ر به منطقه جدید وترد بیماری اگزوتیک:

تست مه هردومنرد فنق تلذمر درصنر  پدیدآم دن ش رتیم مس اعد محیط ی میونتگن د      ال م به تنضیح 

 بصنر  تپیدمی ظاهرشنگد.

 : ع ارتست ت وقنع بیماری درجمعیت میزبان مه درسطح وسیع تت اق میافود.اپیدمی

 بیماریه ا رتدر م ان ومک ان   وگنساگا  بطنریکه تغییرت   ها رتتنیندچ عام مطالعه تپیدمی اپیدمیولوژی:

 قرتر میدهد.مطالعه  خاص منرد

 اپیدمی:فاکتورهای موثر درتولیدوتوسعه 

ش رتیم محیط ی    -3وج ند پ اتنژن    -2 وسیعتی حساس درمنطقه  وجند تیا  -1: تین فامونرها شامل

بطنریکه ظهنریک تپی دمی گیا ب ه تی ا  حس اس      دچگقرتر دتر  مانمی اشد مه تل وه تحت تاثیرفامونر  مساعد

خنددرمعرض ماد  تاقیح قرترترفوه وشرتیم محیطی گیزب رتی تکیی ر   وگمن ورین مرحاه رشددتردمه درحساس

 مناسک باشد. )عامل بیماری( وتگوشارپاتنژن
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که زندگی مـردم منققـه وسـیعی را     جهان مهمگیاهی های ی های بیمار اپیدمی

 تحت تاثیر قرار داده است:

 بالیت دیررس سیب زمینی (1

 :(Late Blight of Potato)سفیدک درونی سیب زمینی  

طی مساعد پینگددچ شرتیم محی بنقنع می Infestans Phytophthoraتین بیماری تنسم قارچ   -

هنتی ترم وتابس واگی درتروپ ا    1881درسال آب وهنتی مرطنب وخنک می اشدچ برتی رشدوگمن تین قارچ 

ک ومرط نب برمنطق ه   م رد وه نتی خن     بارتن های سردی شروع به بارش بطنریکه چگاتهان دترتنن شد

درط نل فص ل    ت بنت ه ه ای س یک  مین ی     د( ودرگویج ه آن درص دی  حامم تردید)بنیژ  در منطقه تیرلن

در مس وان هم ان س ال بخش ی ت  غ د  ه ای س یک  مین ی          چرشدم وال به بیماری بالیت دیررس شدگد

ی سال بعد تگوخاب شد  آن بخ  ت  غد  های بظاهر سالم مه برتها بعات تبوال به بیماری پنسیدگدچ درتگ ار

آن دسوه رشد گکردگدچ  بخنبی ل رویشی سال بعددرگویجه درفصگدچ ت  دست دتد بندگد گیز قن  گامیه خندرت

ل ذت بیم اری گاش ی ت س ال ق  ل منجرب ه       ت  غد  های رشدمرد  گیز شدیدت به بیماری بالیت آلند  بندگدچ 

یرلند تردیدچ تل وه تین تپیدمی تنها به تیرلن د  درتبزرتی قحطی درگهایت باعث مه شد  تسورد  تی تپیدمی

توالٌ سیک  مینی تنه ا   تینکه تما بعال چتروپا گیزشینع پیدت مرد د باکه درآمریکای شمالی وشمالگ ن محدود

ثاگیاٌ وقنع تپیدمی بالیت سیک  مینی همزم ان ب ا توض اع سیاس ی     بند تیرلند  فقیر من ع غذتیی تمیرمردم

دولت تگ ایس گیز در رسیدن منتدغذتیی ب ه تی ن مش نرهمکاری     بطنریکهنر بندچ گامساعدحامم برتین مش

 1/1درتیرلند تردید مه درگویجه آن ح دود  بزرتی قحطی  ا منج  فنق مجمنعه عنتملچ بعمل گمی آورد

به مشنرهای ماگادت وتمریکا مه اجر    ت  مردم تیرلندمیاینن گ ر 2میاینن گ رت  ترسن ی جان باخوندچ گیز 

 عنتق ک  تیرلن دی ت  اربندچ ت  گد بطنریکه رئیس جمهنرتس ق تمریکا آقای ج ان ت  من دی ت مه اجرتن    مرد

تگ ایس تشار  مرد مه تساس اٌ ت  آن  م ان   با تخوالفا  وم ار ت  تمرو ی تیرلند  دی رتین تپیدمی میونتن به

 گشا  می یرد.
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 ی مردچ بطنریکه آب با تولی گق  بسزتئی درجنگ جهاگ بالیت دیر رس سیک  مینی وقنع تپیدمیگیز 

تروپا بند وبیماری فنق بص نر  ی ک    1881مشابه آب وهنتی سال  1111درفصل رویشی سال وهنتی آلمان 

یل گیا ه ای جن  ی   روی تین بیماری منثربند ول ی ب دل   "محانل بردو "مشکل تساسی خندگمایی مردچ تل وه 

ای تنلید سنل ا  مس جانتیری بعمل آوردگد ول ذت  ت  رسیدن مس منرد گیا مارخاگه ه چره رتن گظامی آلمان

روحی ه س ربا تن آلم اگی بش د  تض عی  ش د        سیک  مینیبعات مم ند منتدغذتیی گاشی ت تپیدمی بیماری 

 تردید. ترت  آلمانس ک ت هم تسیخو ی گظامی  1118وگهایواً درسال 

 (: Ergot and ergotismارگوت وارگوتیسم) (2

ی زین تیجادمی شند بطنریکه تسپنرقارچ مذمنرجا  Claviceps Purpureaترتن   اودترتنسم قارچ 

رتتشکیل میدهد مه ترتن  گامی د  میش ندچ تی ن ق ارچ      غنتگی مومایل به سیا دتگه ها شد  ویک تسکارو  تر

درشرتیم محیطی مرطنب بسرعت رشد وتنلید ماد  تاقیح منلد ترتن  شد  می یابد م ه میونتگ د منجرب ه    

  چ درتسکارو  بنجندآمد  تعدتد  ی ادی آلکالنئی د ت جما ه آلکالنئی د بسیارس می ترت نتین      برو تپیدمی تردد

Ergotine  ع نترض  ودتم تنلید ترتنتیسم مینمای دچ   وجند دترد مه جذب شدن تین آلکالنئید درخنن تگسان

تعض ا  ب دن منج ر میش ند.      ل عص  ی وس یا  ش دن وقط ع    برو  تشنجچ تضمحال د س کیماری میونتگتین ب

 .رت فرتهم میکن د سقم جنین در تگسان و حینتگا   ا منج  مچنین درگویجه تگق اض سانلها ورتهای خنگیه

 Lyergic Acid Diethylب ا گ ام مام ل )     LSD ت تین قارچ ساخوه شد  یکی ت  برجسوه ترین آلکالنئید

amid)   تگ  اری وع دم   ب ه عا ت س هل    ترتن  باشد مه برتی جانتیری ت  خنگریزی تسو اد  می شند چ می

مون نع ب ند  و ب ا می زتن     می شند چ تصنال عالیم بیماری مصرفی گان  و سپسآرد بنجاری صحیح تندم وترد 

وگی ز  که مقدتر ممی ت  گان آلند  باعث سقم جنین در تگس ان  مو او  عمل می مندچ بطنریلند  مصر  گان آ

ن موم ادی  اس الی وب رتی  س ابقا  ل ذت   میشند .آگها  در منجک سقم جنینحینتگا  غال  آلند  درسایرمصر  

 به مار می رفت. مونلیان  تیمانمقدتر خیای ممی ت  ترتن  به عننتن ممک  تیمان تنسم 
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د  تبودت منجک سن ش در تگ شوان دست و پا شد  و ب ا  حال تتر مقدتر بیشوری ترتن  وترد خنن شند 

ذهنی و قطع دست   تخوالال س کتنتگد  ور به دگ ال تین عالیم یک تک سن تگند  تیجاد می شند مه میبیش

 .و پا و در گهایت باعث مرگ شند 

زترتن تگس ان  ( تروپا منجر به م رگ ه   Rhineمیالدی در در  رتین ) 871تولین تپیدمی ترتن  در سال 

 13و 12و  11م به صنر  یک بال در گقاطی ت  مشنرهای آلمان و فرتگس ه در خ الل ق رون    شد چ گیزترتنتیس

گیز همین مسباه بند چ به طنریکه سربا تن و  1722یکی ت  عال شکست پور م یر روسیه در سال ظاهر شد و 

 س وند ب ه پیش روی خ ند تدتم ه دهن د .           تس اگشان با تغذیه ت  دتگه ه ا و آرده ای آل ند  بیم ار ش د  و گونتگ     

ب ه   دن  دتم ن نج ک  م بجهت گ ا آت اهی   مدترمی وجند دترد مه  می تنتگد ثابت مند تپیدمی ترتن   اودتر

 شهرس وان   چ وگی ز  Massachusettsو  ند ش هر ت  تیال ت    Solem villageجادوتری در شهر مسباه 

Fair field ت  تیالتConnecticut    تردید . 1112در سال 

در تتینپی محصنال   رتعی به طنر قابل ت نجی م اه     1177-1178به تا تی گیز در طی خشکسالی 

د م ه در گویج ه   وحش ی آل ند  ب ه ترت ن  تغذی ه گمندگ        ت  غال  دمروترد چ م تثرفشار گشان  دتدگد و لذت بر

 . تت اق تفوادمرگ و میر  یادی در بین مردم تتینپی  مسمنمیت گاشی ت ترتن 

 "Coffee Rust"  زنگ قهوه -3

و تیجاد می شند قارچ عامل بنمی ش ه قار  هند می باشد   Hemileia vastatrixتین بیماری تنسم 

 برو  می مرد تما با مشت وسیع قهن ت  قدیم تالیام در منطقه وجند دتشوه تست و به صنر  تگدمیک هرساله 

در  مینی به مساحت یک هکوار باعث تنق  رشد  1811تین بیماری تسورش یافت و برتی تولین بار در سال 

 شد .قهن  و تفوادتی برتهای جنتن 

تیاهی بریواگیا تنصیه مرد م ه ب ی درگ گ ب ا ت نترد عای ه        سانیکی ت  بیماری شنا Berkeleyآقای 

یساینم قارچ درون برتها تشکیل می شند و تسپنر  تیی گی ز  صنر  تیرد چ تما ت  آگجایی مه م بیماری م ار  

جا نتیری ت   ب ه  تنه ا   بند  وتنترد یک سم تماسی  نن می تیردچ ت  طرفی صنر  در سطح  یرین برتها 
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بیماری  گگ  1878لذت م ار   با منفقیت مامل تنتم گ ند .در گویجه در سال  چمند تسورش بیماری ممک می

 قهن  در بیشور مزترع سریالگکا و هند به صنر  تپیدمی در آمد و باعث گابندی تمامی محصنال  قهن  شد .

هی تل وه بیماری درخوان رت ت  پای در گمی آورد و تنها باعث ماه  محصنل می شند مه تین ماه  تا

. بدین ترتیک تنها در طی یک دهه صنعت قهن  آسیا به ط نر مام ل گ ابند     رتدربر می یرد % محصنل111تا 

در تین  مینه طی تزترشی ت  مشت قهن  در سطح وسیع در قار  آسیا به عات ف رتهم   Wardآقای تل وه شد 

آگجا گیز به  درقا مودتول شد و چ بنابرتین مشت قهن  در قار  آفریبندبندن شرتیم محیطی مساعد هشدتر دتد  

به آمریکای التین  چ مشت وتنسعه محصنل قهن  مونق  وگهایوابندن شرتیم  یسوی و برو   گگ دگ ال مساعد

یک تهدی د   بصنر  گگ قهن  تنسعه یافت و چآگجا گیز به عات تسورش بیماریوتنسعه یافتچ تل وه درتگوقال 

تتژی مدرن منورل و درک بهور ت    نگ ی تنسعه قارچ مم ک  . تتر ه تسور در آمدقهن   صنعت جدی برتی

در  شایان تنجهی به حل تین مسباه می گماید ولی مشکل  گگ قهن  به عننتن ی ک تهدی د ج دی همچن ان    

 باقی تست . جهان

 "Chestnut blight" بالیت بلوط -8

گابندی درخوان بانط آمریکایی به عننتن یکی ت  تنگه های غالک جن ای در تویجه بیم اری بالی ت م ه    

تی اهی   کی ت  شناخوه شد  ترین تپیدمی بیم اری یتیجاد می شند   Endothia parasiticaتنسم قارچ  

مونج ه   Merkelآق ای   1118در تمریکا تست مه در تاریخ بشری به ث ت رسید  تست . به طنریکه در سال 

بیمار شد  تگد و طی تحقیقاتی معانم مرد مه عام ل  شهر گینینرک   Bronexشد مه درخوان پارک وحشی 

تین قارچ روی بانطهای آمریک ایی   .ت  تروپا به آمریکا وترد شد  تست بیماری یک قارچ تتزوتیک می باشد مه

قارچ بنمی آن منطقه تست مقاوم ب ه   تپیدمی شدیدی تیجاد مرد در حالی مه بانطهای منطقه شرق آسیا مه

خند تدتمه می دتدگد . در هر حال قارچ روی بانطهای آمریکایی  وگمن بیماری بندگد و در حضنر قارچ به رشد

 , N.Y   Massachusetts , Virginia , Delaware چNew jersey چConnecticut های در تیالت

Rhodeisland دن ت  هم پاشی باعثبانط  ت  تپیدمی بالیت بار ی گمنگه به عننتن و به حالت تپیدمی در تمد

م ه می ن  ه ای هس وه      یچ درخو اگ تردیدبانطهای منطقه آپاالشین )من  های شمال شرق آمریکا(  وگابندی
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و د و  نب  گیز در ساخون تس اب تاهی گیز برتی تگسان محسنب می ش دترش به عننتن غذت برتی حینتگا  و

در خطنط تا ن و تا رت  م نرد تس و اد  ق رتر م ی      ه تیر های مقاوم به پنسیدتیتهی گیز چای  نبیه تطاق

انطه ا باع ث   بطنریک ه گ ابندی ب   ترفتچ همچنین ت  تاگنهای حاصاه در صنعت  رم سا ی تسو اد  می شد .

ح دود س ی میای ارد ف ن      گیزخسار  وترد  ب ه تلنتره ا    شکال  تقوصادی فرتوتگی در برخی ت  صنایع شد وم

  د  می شند . تخمین

  "Southern Corn Leaf Blight" بالیت برگ ذرت -1

ده د  ت چ تحقیقا  بعمل آمد  گش ان می تس Helminthosporium maydisعامل تین بیماری قارچ 

خسار  گاشی ت  تین بیماری در تیالت موحد  آمریکا قابل تنجه گ ند  تست تم ا در   1111مه تا پی  ت  سال 

با تکنیک گر عقیم ی سیونپالس می ت  زتس تص الح ش د  بندگ د ب ه تی ن بیم اری          ذرتهایی مه  1111سال 

پنس یدتی   وشامل بالیت شدید برتها  عالیم و گشاگه های تین بیماریحساسیت فنق تلعاد  تی گشان دتدگد . 

و  Indianaو    Iowaلت اهای آتنست و سپوام ر همان سال در تیگاتهاگی خنشه ها بند مه در ماهسریع و 

Minnesota گژتد  عننتن ر تحتنیک گژتد جدید ت  قارچ مذم چجاک گظر گمند"T"   بند مه ذر  ها رت م نرد

 تلع اد  تی دتش ت و تطالع ا     ف نق درجه بیم اریزتیی    TCMSحماه قرتر می دتد تما روی ذر  های وتجد 

ترد تما تهمیت در بیشور قسموهای جهان تسورش د "T"گشان دتد مه گژتد جمع آوری شد  ت  سرتاسر جهان 

الدی بیماری می 1171سال  May. به هر حال در ما  یشور روی میزباگهای عا ی می باشدبیماری  تیی آن ب

ندن شرتیم محیط ی در  بعات مساعد بشدچ گیزمریکا منجر به تپیدمی بیماری ت موحد  تدر تیاال  جننبی تیال

قسمت جننب به سمت  ق ل ت سال ت  بیشور  همرت 1 میزتنماد  تاقیح قارچ به    Augustو   Junما  های 

های هنت رت ت  خا یج  عنتمل تگوشار آن طنفان ترمی بند مه در ما  جنالی تند  ت  وگنتحی شمال پرتمند  شد 

 غرب میاگه حرمت دتد . مکزیک به

 مش ت در ص د   81ذر  ب ند و   س ز به غرب میاگه رسید جایی مه منطقه ممربند"T"ماد  تاقیح گژتد 

خسار  وترد  به  میزتن تیک تپیدمی در سطح وسیعی تت اق تفواد.بدین تر بندگدچ  TCMSت  گژتد گیز منطقه

  ول ی در تی اال  تخمین  د  ش د  محصنل % 31% تا 21بین   Illinoisو   Indiana  طنر مونسم در تیاال
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ذر  آمریکا رت % محصنل 11تتر ه خسار  وترد  تنها دچ تردی% محصنل رت شامل 111ار  وترد  جننبی خس

ب ا   چتحمی ل ش د   میایارد دالر بند مه بر تقوصاد مش نر  دههادر آن سال شامل می شد تما تر ش آن بی  ت  

 یک های تصالح گ اتا  در ذر  بعملدر بکار تیری تکن یماری به صنر  تپیدمی تغییرت  تساسیوقنع تین ب

 جانتیری به عمل آمد. میی سیونپالسگر عقیمتصالح شد  بروش مشت ذر  آن پس ت  ت آمد و

 " Dutch Elm Disease"بیماری هلندی نارون  -1

روی درخوان گارون در مشنر هاند مشاهد  شد و لذت به تی ن   1121تین بیماری برتی تولین بار در سال 

 گام مرسنم شد  تست .

و یا در تم ام   تولین آثار بیماری به صنر  پژمردتی گاتهاگی یا  تدریجی روی برتهای برخی ت  شاخه ها

سطح درخت ظاهر می شند چ برتهای پژمرد  تبودت  رد شد  و تغاک می پیچند و سپس گکرو   شد  و  ود تر 

ت  منعد مقرر می ریزگد .بیماری تبودت بر روی یک یا  ند شاخه ظاهر شد  و س پس ب ه تم ام قس مت ه ای      

ض  ن د  ررخت ظاهر و درخ ت در ع   عالیم بیماری تاهی به طنر گاتهاگی در مل دچ درخت سرتیت می مند

م ی باش د م ه در     Ceratocystis ulmiمامال خشک می شند چ پاتنژن عامل بیماری ق ارچ  درخت ه وه 

آوگدهای  نبی درخوان گارون آلند   گدتی می مند چ تین بیماری گویجه مش ارمت ی ک ق ارچ و دو تنگ ه ت      

ت  خاگنتد      Hylorgopinus rufipesو  multistriatus   Scolytus به گامهای سنسک های پنسوخنتر

(Scolytidae  ., Col  می باشد )خند هزترتن هی     بدن سطحکه سنسکهای فنق تلذمر در دتخل و بطنری

تروپ ای مرم زی   و تسپنر قارچ عامل رت جا به جا مرد  و س ک تسورش بیماری می شنگد چ تی ن بیم اری در   

ال س   8در م د    و 1131دمی در آمد و در ده ه  ه صنر  تپیدر بیشور مناطق ب یتاتسورش یافت و در گه

همچنین تمی ر درخو ان    .گابند مرد  New jerseyبس  ت  بیس و پنج هزتر تصاه درخت گارون رت در تیالت 

در س ال   Brawگیز ط ق تزترش ا  آق ای    ا در تثر تپیدمی فنق گابند شدگدچگارون تیاال  شمال شرقی آمریک

 تگدت  شهر محسنب می ش دگد سایه  اناه ت  درخوان شهر برلین مه به عننتن درخوهزتر تص 21بی  ت  1131

ه طنر آشکارت ماس وه ش د و خس ار  ج  رتن گاپ ذیری ت       بگابند شدگد و بدین ترتیک ت  جذتبیت شهر برلین 

 د.طریق ماه  تنریسم به شهر فرتهم آور
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 "Downy Mildew Of Grape"س یدک دروگی من  -7

 ل ی و تبودت روی تگنتع منهای وحشی شینع دتشوه وری بدون شک آمریکای شمالی بند   تدتا  تین بیما

من های آمریکایی مه در مقابل شوه فیانمسرت  ریج به تامسواگها تسورش پیدت مرد. بیماری فنق با تگوقالبه تد

د و ت  تگجایی می باش  Plasmopara viticolaمقاوم بندگد به تروپا منوقل شد .پاتنژن عامل بیماری قارچ 

چ ل ذت ریس ه در ب ین    شکل و تگدت   فضاهای بین سانلی بافوهای بیمار وفق می دهد  مه هی  قارچ خند رت با

گشاگه های بیماری تبودت به صنر  عالئم و. هاسونرینم ها رت به دتخل سانلها می فرسود لیسانها رشد مرد  و

 اشیه مشخص در سطح برتها ظاهر می شند .روغنی و بدون ح  رد ممرگگ چ گیمه ش ا  چ چگقاط من ک

در آب و هنتی مرطنب ریسه ها تنلید تسپنرتگژهایی می منند مه در  یر برتها ت  طریق رو گه ه ا و ب ه   

گدر  مسوقیما ت  وسم تپیدرم خارج می شنگد چ قسمت های آلند  به تدریج مرد  و برگگ قه ن  تی در م ی   

تمام خنش ه ه ا ی ا قس مت     . در دور  تادهی یا توتیل تشکیل مین  ها و برتها گا بهن ام خزتن می منند آیند

 د . وگرو ت  بین میسرعت با رشد مرمی قارچ پنشید  شد  ودتگه ها ب منرد حماه قرتر ترفوهها هایی ت  خنشه 

% محصنل می باشد . به 11شیمیایی خسار  تین بیماری بالغ بر  تدر آب و هنتی مساعد و فاقد ح اظ

مه تغاک منماریهای تروپا رت تشکیل می دتد به قارچ مذمنر فنق   Vitis viniferaتنگه منهای گه عننتن گمن

و غالک مناطق تروپا پخ  شد و در سال در میان تامسواگهای سرتاسر فرتگسه  لعاد  حساس بندگد و لذت قارچت

. مطالعه روی تی ن بیم اری   شماری در گویجه تپیدمی گاشی ت  تین بیماری گابند شدگد  تامسواگهای بی 1871

د و مش  آن تحنل بزرتی در منورل تین بیماری تردی 1882به مش  محانل بردو در سال  در گهایت منجر

 بنجند آورد .

  "The great Bengal famine"قحطی بزرگ بن ال )لکه قهن  تی برگج ( :  -8

تیجاد می ش ند     Heminthosporium oryzaeیک بیماری ترتژدیک در قار  آسیا مه تنسم قارچ 

ل چ اته های بیم اری تبو دت روی مابنپوی    تین بیماری تقری ا همه ساله به صنر  تگدمیک تت اق می تفواد چ گش

گقاط قهن  تی من ک و ت رد  طنریکه روی برتهای ت.ولیه گهایوا دتگه ها ظاهر می شند بتانمها و چ غال  برگ

. روی برته ا و غ ال  برته ا    ا ترد در می آیندهای بیضنی ته و به شکل لکه تشکیل شد  و بعدت تنسعه یافو
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درشت مش اهد  م ی    های لکه ت  ت  گقاط من ک قهن  تی ترد تا ولکه ها ت  لحاظ شکل و تگدت   موغیر تست 

در تثر پینسو ی لکه ها ممک ن تس ت قس مت عم د  تی ت      مه در تمام سطح برگ پرتمند  شد  تستچ  دگشن

 و خشک شند . برگ پژمرد 

در ط ی فص ل   ش رتیم آب و ه نتیی    چ  رت مهبه صنر  تپیدمی برو  مرد 1182تین بیماری در سال    

منطق ه ح امم ب ند و ل ذت می اگ ین      نریکه هنتی تبری ب ر  با دی ر سالها ت او  دتشتچ بط 1182رویشی سال 

ونر ب رتی تن دش و   تقل دما و میزتن رطنبت در مقایسه با سالهای دی ر تفزتی  گشان میدتد و تین دو ف ام حد

 بندگد .منیدی  تیی قارچ بسیار مناسک 

 . گشان میدهد 1182منحنی ذیل وضعیت منیدی  تیی رت در طنل فصل  رتعی  -1منحنی شمار  

 

باالتر ت  حد موعار  رفت و در  منیدی  تیی مشاهد  می شند در مشت تول فنق نحنیبه طنریکه در م

تف زود  ش د و گهایو ا در    برمحص نل  یی و در گویجه بر خس ار  وترد   مشت دوم بار دی ر بر مقدتر منیدی  ت

می ظاهر ش د و موعاق ک آن   اری به صنر  تپیدمی وحشونامصاد  با ما  دسام ر بند تین بیم مشت سنم مه
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بن ال چ دتما و ماکوه و سایر گقاط ش ه قار  هند ت   :ه دو میاینن گ ر در شهر هایبقریک و ند آمدقحطی بنح

 ان باخوند .ترسن ی ج

 نتیجه گیری :

م ه ت اثیرت    برجامع ه بش ری    ت اثیر آگه ا    ش د  و  تیاهی های  بیماریبا تنجه به وقنع تپیدمی       

نر ه ا ب ر ج ای    چ فرهنگ جنتمع و باالخر  تقوصاد مش   ش رفی رت در تاریخ بشری چ توضاع تجوماعی 

ژ  دخال ت تگس ان در تمنسیس وم ه ای     تغییرت  سریع تمنلنژیکی در جهان بنی گهاد  تگد و با عام بر

تیاهی و جاگنری تهمیت بیماری شناسی تی اهی ب ه منظ نر جا نتیری ت  رخ دتد  ن ین ح نتد         

تگجام عمای ا  پ ای  عنتم ل خس ارتزتی تی اهی ب ا        خند گمایی می مند ودر تین رتسواوحشونامی 

ب رو  تپی دمی در ی ک     با آتاهی ت  تحومال تسو اد  ت  سیسوم های مدرن پی  آتاهی وموعاقک آن 

گق    درمنتا  ترین  مان ممکن بمنقعچ  م ار   شیمیایی  چ بسیج گاوتان سمپاشی ومنطقه یا گاحیه

 د./صنتی ا میکنهای تیاهی بیماری درمنورل وجانتیری ت  برو  تپیدمی رت بسزتیی
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