
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زارت جهبد کشبيرزیي

 سبزمبن تحقیقبت، آمًزش ي تريیج کشبيرزی

 مرکس تحقیقبت کشبيرزی ي مىببع طبیعی فبرس

 گىذم یبیمبری پبخًرٌ

 

 دکتر عبذالرحمه فصیحیبوی: وگبرش

 عضً هیئت علمی بخش تحقیقبت گیبهپسشکی

 رسمرکس تحقیقبت کشبيرزی ي مىببع طبیعی فب 

 

در مرکس اطالعات  ۴۷۳۴9به شماره   8/4/94در تاریخ  این نشریه

 .و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده است

 

 

 

 عثةعاً قثٌ اس ماؽت ىٖدُ ّدت یلاعْاً آیؼ تٚ -4

-تیْاری پاخ٘رٙ ٗ افشایؼ عٌْىغتزػ ماٛؼ ؽدت ٗ 

-ؽزطي مٚ تا عَفتٚؽ٘د مزد در ماؽت ىٖدُ تعدی ّي

ّثارسٙ  ّ٘ثزط٘ر ٙٛای خ٘درٗ بٛای ٛزس ىزاّیٖٚ ٗ ىٖدُ

 . ؽ٘د

سٕي پٖجٚ یدر ّزحَٚ ٕیتزٗصٓ ٗیضٙتٚت٘د ّ٘اد غذایي مِ-5

ىٖدُ  یافشایؼ ؽدت تیْاری پاخ٘رٙ عثةٗ عاقٚ رفتٔ 

ت٘د ّ٘اد غذایي تٚ ٛز دٍیٌ تٖاتزایٔ تایغتي مِ. ؽ٘دّي

آٍ٘دىي تٚ تیْاری  یتا عاتقٚ ٛایيسّیٔدر  ٗیضٙتٚ

. ّدیزیت ؽ٘د

 

 
 گنذم يگنذم در اثر بيماري پاخوره تخريب ريشه-4شکل 

 

در  ٗیضٙتٚدر ىیاٛآ تا آٍ٘دىي ّت٘عط ٗ ؽدید،  

رٕيي رٗی ّیغیَیّ٘ي عیاٙ یفصٌ ّزط٘ب، صفحٚ

-ٙ ّيدیدٛای پاییٖي عاقٚ ٗ در سیز غالف تزه یقاعدٙ

ؽ٘د مٚ در ص٘رت تداُٗ ؽزایط رط٘تت، ّْنٔ اعت 

.  رٕيي مٖدعیاٙ تزجغتٚ ٗ یٛاپزیتغیُ٘تٍ٘ید  ٛاتعد

 مذيريت كنترل بيماري

در تٍ٘ید پایدار ىٖدُ رعایت آیؼ ٗ تٖاٗب تا ىیاٛآ   -1

آٍ٘دىي تٚ تیْاری  یتا عاتقٚ ٛایيسّیٔغیزّیشتآ در 

ساد تغتٚ تٚ ٛای خاكىٖدُ ٗ عایز تیْاری یپاخ٘رٙ

عاً اٍشاّي ّدت یلتٚ حداقٌسا ط ٗ ع٘اٌّ تیْارییؽزا

  .اعت

ط آیؼ ٗ تٖاٗب تا ىیاٛآ غیزّیشتآ در ؽزای -2

ٛای خ٘درٗ ٛای ٛزس ىزاّیٖٚ ٗ ىٖدُتایغتي تا عَف

 .ّثارسٙ ؽ٘د

تزه عایز ىیاٛآ سراعي پٜٔ قزاردادٓ سراعت مَشا  ٗ -3

آٍ٘دىي در  یتا عاتقٚ ٛایيسّیٔدر   ّإٖد چغٖدر قٖد،

ط، رٗؽي ّٖاعة یتٖاٗب تا ىٖدُ تغتٚ تٚ ؽزا یچزخٚ

  ؽْزدٙت در مؾت ىٖدُ تعدی در ماٛؼ خغار

 .ؽ٘دّي

 

 

 
 



مقذمه   

 قارچ ت٘عط مٚ ىٖدُ یپاخ٘رٙ تیْاری

Gaeumannomyces graminis var.tritici ایجاد 

 مٚ اعت جٜإي پزامٖدىي تا ّْٜي تیْاری ؽ٘د،ّي 

 ىغتزدٙ ٛایپضٗٛؼ. ْٕایدآٍ٘دٙ ّيرا  ج٘ٗ  ىٖدُ ریؾٚ

 اس ایىغتزدٙ حجِ تٍ٘یدعثة   ىٖدُ یپاخ٘رٙ رٗی

 جٖظ. اعت ٙؽد تیْاری ٛایجٖثٚ یمَیٚ در  اطالعات

Gaeumannomyces اعت ىٕ٘ٚ 7 دارای.  

آٍ٘دٙ  را ٛاىزاط عایز ٗ غالت G. graminis یىٕ٘ٚ 

 رفتٔاس تیٔ  ٗ ىٖدُ یپاخ٘رٙ ایجاد عثة ٗ ْٕایدّي 

 ّیشتإي، یداّٖٚ اعاط تز ىٕ٘ٚدرایٔ .دؽّ٘ي چْٔ

 سیز چٜار ٛیف٘پ٘دیُ٘، ٕ٘ع ٗ آعن٘عپ٘ر إداسٙ سایي،تیْاری

  ،G. graminis var. tritici ىٕ٘ٚ

G. graminis var. avena، G. graminis var. graminis  

ٗ G. graminis var.maydis اعت ؽدٙ ؽٖاعایي. 

،   ّدیزیت مؾت ،ؽزایط ّحیطيد ّإٔ فامت٘رٛای سیادی 

، تٖاٗب ٗ آیؼ، ٛارقِ،   ٕ٘ع ٗ ّیشآ م٘دٛای ّصزفي

ّیشآ  ، ؽتا، تاریخ ك  خاك ، ٕ٘ع ٗ تافت  ٛامؼمارتزد قارچ

در . رٗی تیْاری اثز داردخاك  اعیدیتٚ ٗ تذر ّصزفي

 ّٜارّدیزیت  ٗ تیْاری ٛایٕؾإٚ ،حاضز ؽٖاعایي ٕ٘ؽتٚ

 .ّ٘رد تزرعي قزار ىزفتٚ اعت  ىٖدُ یتیْاری پاخ٘رٙ

 

بيماري   هاينشانه

سٕي ٗ پٖجٚتیْاری در ّزاحٌ  ٛایٕؾإٚط٘رمَي ٙب

رٕو سردی مِ ،  ٛام٘تٍ٘يي ت٘تٚ ؽاٌّ عاقٚ رفتٔ ىیاٙ

 پاییٔ ىغتزػ عْتٗ تٚ آغاس ٛا مٚ اس ٕ٘ك تزه تزه

اؽتثاٙ ؽ٘د،  ٕیتزٗصٓت٘د یاتد ٗ ّْنٔ اعت تا مِّي 

 ای رٗؽٔ تا تیزٙ رٗیٛای قٜ٘ٙٛا ٗ ٍنٚپٖجٚ ماٛؼ تعداد

  (.1ؽنٌ)اعت  ریؾٚ

 

 چهگياه يپاخوره در مرحله نشانهاي بروز لکه -1شکل 

عیاٙ  ٗای تیزٙ تا عیاٙ ٗ ٕنزٗسٙ ٛای قٜ٘ٙسخِایجاد    

-ىیاٙ احٌّز درریؾٚ ت٘عط عاٌّ پاخ٘رٙ در ىٖدُ  ٓؽد

دیدٙ  ٗ تؾنیٌ خ٘ؽٚ( 3ؽنٌ) عاقٚ رفتٔ، (2ؽنٌ) چٚ

عفید ؽدٓ  ص٘رتتیْاری تٚ ٛایٕؾإٚتارستزیٔ  .ؽ٘دّي

 (whitehead)عفیدی عٖثَٚ یا ٛاخ٘ؽٚ سّآسٗدتز اس 

 .ْٕایدتزٗس ّي

 

 

 گنذم يآلوده به بيماري پاخوره چهگياه -2شکل 

 

 ساقه رفتن يبيماري پاخوره در مرحله هاينشانه -3شکل 

ای آٍ٘دىي در ّشرعٚ تٚ ؽنٌ ٍنٚ ،پظ اس تؾنیٌ خ٘ؽٚ   

ٛا ٍنٚ . یا پزامٖدىي ىیاٛآ آٍ٘دٙ در عزاعز ّشرعٚ اعت

در ّحٌ . ّتز ٛغتٖد 1-10ٙ قطز ىزد ٗ ب ط٘رعّْ٘يتٚ

 خزابریؾٚ  مٌ عیغتِمٚ  ٛای ؽدیدٛا در آٍ٘دىيٍنٚ

 ٛایدإٚ دارایدإٚ ٗ یا  تدٗٓ ٛاخ٘ؽٚ (4ؽنٌ) ؽ٘دّي

 .چزٗمیدٙ ٛغتٖد

 

 
 


