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 MS-B-W1بولتن ترویجی شماره 

 

  :نگارنده

  محمد علی آقاجانی

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

  

 :سایر اسامی بيماری

  لكه افيوبولوسي گندم

  :پراکنش

اآنده در منطقه دشت، به ويژه در در استان گلستان، به طور پر. آند عمومًا پراآنده در هر جا آه گندم رشد مي

  .شود هاي مرآزي و غربي استان و در مزارعي آه آشت متوالي گندم رواج دارد، ديده مي قسمت

  :عامل بيماری

  از گروه آسكوميستها) Ophiobolus graminis: مترادف (Gaeumannomyces graminis var. triticiقارچ 

  :عالیم

 تيـره   لكـه هـاي قهـوه اي    نخـستين عالمـت،  . هاي قليايي شـديدتر اسـت      درخاكپاخوره معموًال روي گندم روئيده      

رسند، بيشتر ريشه هاي آنهـا       مي Jointing گذشت زمان وقتي گياهان به مرحله      با. نكروتيك روي ريشه ها است    

ه و  ميرنـد يـا در صـورت زنـده مانـدن، آوتولـه شـد               در اين نقطه بسياري از گياهان مـي       . می شوند قهوه اي و مرده     

  .شود  زرد مي آنهابرگهاي
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ارتفاع بوته ها غير يكنواخت شده . شود با نزديك شدن گياهان به مرحله خوشه دهي، عالئم بيماري واضحتر مي

گياهان آلوده در مرحله خوشه دهي تعداد .  باشند مختلف مرحله رسيدگيرسد آه گياهان در چند و به نظر مي

ريشه ها . باشد ز موقع داشته و سنبله هايشان سفيد و عقيم ميپنجه هاي اندآي دارند، رسيدگي پيش ا

توان به آساني از طوقه هايشان با آشيدن از خاك خارج   را مي آلودهگياهان. گردند پراآنده، سياه و ظريف مي

يك بدرنگي تيره روي ساقه، درست در باالي سطح خاك قابل مشاهده است آه در طول آن يك توده از . آرد

  .شود هاي داخلي ديده مي  قهوه اي تيره رنگ قارچ زير غالف پائيني بين ساقه و غالف برگميسليوم

  :اپيدميولوژی

صورت ميسليوم و پريتسيوم در بقاياي آلوده گياهي بقاي خود را ه صورت ميسليوم در گياهان آلوده يا به قارچ ب

در . شوند در انتشار بيماري اهميتي ندارند حفظ ميكند، هر چند آه آسكوسپورهايي آه در پريتسيومها توليد مي

وسيله قارچ ه پائيز يا بهار، گياهچه ها از طريق ريشه هاي در حال رشد به نزديكي بقاياي گياهي آلنيزه شده ب

   رخ الیم تا مخنکبيماري در شرايط دمائي . شوند رسيده و با تماس برقرار آردن با ميسليوم قارچ، آلوده مي

وسيله ريسه هاي در حال رشد در داخل خاك، از گياه آلوده ه يماري از يك گياه به گياه ديگر، بانتشار ب. دهد مي

بيماري . شود گيرد، انجام مي وسيله يك ريشه آلوده آه در تماس با ريشه سالم قرار ميه به گياه سالم يا ب

  هاي قارچ طي هواي مرطوب توليد  آسكوسپورها در پريتسيوم. تحت شرايط خاك ورزي معمول شديدتر است

  . انتشار نمي يابندتا فاصله دوري وسيله پاشش قطرات آب يا باده شوند اما ظاهرًا ب مي

نوبه خود ه اين امر ب. فسفر و مايكوريز خاك با افزايش محتوي فسفر ميزبان، بر گسترش بيماري تأثير ميگذارند

با آهكي شدن خاك، . عاليت بيمارگر را آاهش ميدهدشود و بنابراين ف منجر به آاهش ترشحات ريشه مي

واسطه آمادگي ه اين امر شايد ب. بيماري شديدتر شده و با اسيدي شدن خاك، شدت بيماري آاهش مي يابد

  . باال باشدpHگياه ميزبان در اثر تهيه ناآافي مواد غذايي ضروري و خاص گياه در 

  :روشهای کنترل

 غيـاب    قوي نيست و براي مـدت طـوالني در خـاك در           ساپروفيت ميزبان، زيرا قارچ يك       تناوب گندم با يك گياه غير      -1

  . ماند ميزبان زنده نمي

  ضدعفوني بذر با يك قارچكش سيستميك محافظ بذر  -2

بقـاي خـود را حفـظ نمايـد را      سـاپروفيت صـورت  ه  آاشت ديرتر در فصل رشد، اين امر دوره زماني آه قارچ بايد بـ       -3

عالوه دماهاي پائين در اواخر فصل آاشت، باعـث مـساعد شـدن رشـد گيـاهي قـوي خواهـد             ه  ب. دآن طوالني مي 

  . شد

   استعمال آودهاي محتوي نيترات آمونيوم، فسفر و آلرايد -4
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 تصاوير بيماري

 
 ورهپاخ  بوته هاي گندم آلوده به بيماري- 1تصوير
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 گندم آلوده به بيماري پاخوره  طوقه، ريشه ها و سنبله يك بوته- 2تصوير
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 هگندم آلوده به بيماري پاخور  سنبله هاي سفيد شده بوته هاي- 3تصوير

 
   مزرعه گندم آلوده به بيماري پاخوره- 4تصوير
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  بيماري پاخوره گندم روي ريشه و طوقه گندم آلوده  ميسليومهاي تيره رنگ قارچ عامل- 5تصوير

 
 عامل بيماري پاخوره گندم  آسكوآارپ و آسكوسپورهاي قارچ- 6تصوير

 
 

 MS-B-W1بولتن ترویجی مایکوسافت، کد 
  

  :رفرنس
  

 بولتن ترویجی وب سایت مایکوسافت. بيماری پاخوره گندم. 1385. ع. آقاجانی، م
 

 
 
 




