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  چکیده
-بیماری مهم ترین عوامل از ،خاکزاد زایبیماری قارچی عوامل

 با عامل( یا پاسوزک، Take-all) پاخوره بیماری. باشندمی گندم زای

Gaeumannomyces graminis var. tritici ،مهمترین از یکی 

 بیماری قارچ عامل . محسوب می شود در دنیابیماری های گندم 

یز نبه سایر گرامینه ها از جمله جو، تریتیکاله و چاودار،  گندم پاخوره

این  د.تر هستناما نسبت به گندم مقاوم ،حمله و ایجاد بیماری می نماید

ای ها تولید دانهی هادر خوشه بیماری در گندم منجر به عدم تولید دانه

عامل بیماری  شود.محصول می قابل توجه کاهشو الغر و چروکیده 

انگلی  به صورتیا  ،لودهبه صورت ساپروفیت روی باقیمانده گیاهی آ

باقیمانده و منبع اصلی های هرز گرامینه موجود در مزرعه علفروی 

 عمزارد. باشی کشت بعدی گندم یا جو می)اینوکلوم( برا زادمایه

 بر ریبیما مشخص عالئم فاقد هخوش تشکیل از قبل تا معموال آلوده

 الئمع بتدریجخوشه  تشکیل از پس بوده، گیاههوائی هایاندام روی

 رشدی، بصورت وکم خوشه شدن سفید زودرسی،: شامل بیماری

 رد بیماری عالئم شوند. گاهیمی ظاهر مزرعه در پراکنده یا ایلکه

ل یا اوایماه  اسفند اواخر) رفتن ساقه به از قبل و زنی پنجه مرحله

 مرگ و رشدی کم زردی، صورت به (در مناطق معتدلفروردین 
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 راقب رنگ سیاه پالکتهای وجود می شود. مشاهده گندم های گیاهچه

 آلوده گندم )بعد از ظهور خوشه(، هایساقه بوته پای در قارچ

 این فرد به منحصر مشخصات از باال، رطوبتی شرایط در بخصوص

 خوبیهه بروی ساق برگ ترینپائین غالف برداشتن با کهبوده بیماری

بیماری پاخوره عموما در مزارع آبی، و در مناطق  .است مشاهده قابل

د. افتمیلیمتر در مزارع دیم نیز اتفاق می 700با بارندگی سالیانه باالی 

 کنترل علف هایتناوب زراعی با محصوالت غیر میزبان مثل کلزا، 

یت ، مدیرهیزپای کشتدر تاخیر ، زراعیاوب تنهرز گرامینه در زمان 

ثل مهای ازته آمونیمی مصرف کودبویژه  مصرف کود های شیمیایی

ر و ممانعت از کمبود عناصنیتراته  جای کود هایسولفات آمونیوم به 

پاخوره  جهت کاهش شدت بیماریغذای کم مصرف )مثل منگنز( 

  توصیه می شود. گندم

 : كلیدی هایواژه
 مدیریت بیماری،  Gaumannomyces graminis var. tritici، پاخوره

 
 مقدمه

یکی از غالت مهم و منبع اصلی ( .Triticum aestivum L) گندم     

 Figueroa etتامین کالری و پروتیین گیاهی در تغذیه بشر می باشد )

al., 2018 ) .غذائی هر از گندم سرانة مصرف کشورها از بسیاری در 

 مهم عناصر و ویتامینها پروتینها، کربوهیدراتها، گندم دانه .است بیشتر



 

4 

 

 رفمص نان شکل به عمدتا گندم.نمایدمی تامین را بقا و رشد برای

 .می باشد نیز دیگر محصوالت از بسیاری اصلی جزء اما ود،شمی

 و کرده اشغال را جهان کشت زیر زمینهای %00 تقریباً گندم امروزه

 در ندمگ بیشتر .است الملل بین تجارت در کشاورزی کاالی مهمترین

 (.Bockus et al., 2010) میشود کشت شمالی نیمکره

 آب و هوایی مناطق در امّا است سردسیری محصول یک گندم

 90-10 جغرافیائی هایعرض بین آن تولید و کندمی رشد مختلف

 این از خارج در لیکن متمرکز، جنوبی درجه 05-00 و شمالی درجه

 9000 تا دریا سطح هم مناطق در و باشدمی رشد به قادر نیز هامحدوده

 درش برای کمینه حرارت درجه. یابدمــی پرورش خوب خیلی متری

 حدود بهینه حرارت درجه و 90-90 حدود بیشینه حرارت درجه ،0 آن

 (.Heyne,1987) است گرادسانتی درجه 07

 شرب تغذیه در تواندمی که جهان تولیدی گندم %00 حدود ساله هر    

 ینا بیماریهای اثر در انبار در یا و مزرعه گیرد، در قرار استفاده مورد

 شناخته گندم در بیماری 000 به نزدیک. رودمی دست از محصول

 عوامل. دارد اهمیت اقتصادی نظر از بیماری 70 حدود در که شده

 و بوده گندم زایبیماری مهم عوامل از زادخاک زایبیماری قارچی

 می آنها مهمترین ،بسیاری اعتقاد به و مهمترین از یکی پاخوره بیماری

 .(Bockus et al,2010) باشد
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           استرالیا جنوب در 6570 سال در بار اولین گندم پاخوره بیماری     

 هایسال در و فرانسه در 6510 سال در آن از پس. شد داده تشخیص

 گزارش آمریکا متحده ایاالت و ژاپن از ترتیب به 6106  و 6516

 بالیت توصیف منظور به و 6550 سال  حدود take-allواژه . گردید

 یزخاک قارچ توسط شده معلوم اکنون که گندم هایگیاهچه شدید

Gaeumannomyces graminis  قرار استفاده مورد شود،می ایجاد 

 در اکنون بیماری پاخوره (. Asher and Shipton, 1981) است گرفته

 زیر قمناط از کمی تعداد و داشته گسترش جهان کشورهای از بسیاری

 نشده گزارش آن در بیماری این که دارد وجود جهان در غالت کشت

های مهاجم در دنیا در مجموعه گونهپاخوره قارچ عامل بیماری  .باشد

 هایاستان این بیماری از بسیاری از .(CABI, 2021) معرفی شده است

از جمله استان مرکزی، شور گزارش شده و در برخی استانها ک

بین سه محصول الف(.  6956باشد )قلندر، مهمترین بیماری گندم می

 ،ترین محصول نسبت به بیماری پاخورهگندم، جو و چاودار حساس

 ,Bockus et al) گندم و متحمل ترین محصول چاودار می باشد

2010). 

 عامل بیماری: 



 

6 

 

 & G.graminis (Sacc.) von Arx ،گندم پاخوره بیماری قارچ عامل

Olivier  های راستةقارچ اعضاء از یکی که نام دارد Diaportales  از

 (.Asher and Shipton, 1981) آسکومیست ها می باشد

 ایهواریته همه یوالف و گندم پاخوره برنج، غالف پوسیدگی عامل

 میمیسلیو هایهیفوپودیم وسیلهه ب و بوده G.graminis قارچ مختلف

 یماریب عامل والکر قارچ. باشندمی تشخیص قابلعامل بیماری  قارچ

ه داد قرار  G.graminis var. tritici(Ggt) واریتة در را گندم پاخورة

 (.Walker,1975) است

 عالیم بیماری

 مشخص عالئم فاقد خوشه تشکیل از قبل تا معموال آلوده مزارع

 ،خوشه تشکیل از پس بوده، گیاههوائی هایاندام روی بر بیماری

( 6ل )شک خوشه شدن سفید زودرسی،: شامل بیماری عالئم بتدریج

 شوندمی ظاهر مزرعه در پراکنده یا ایلکه بصورت رشدی، وکم

 اقهس به از قبل و زنی پنجه مرحله در بیماری عالئم گاهی (.0 شکل)

 مک زردی، صورت به (مناطق معتدل ماه در اسفند اواخر)گندم  رفتن

)قلندر و  (9شکل) شودمی مشاهده گندم هایگیاهچه مرگ و رشدی

 .  (6951همکاران، 
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 رهپاخو: پیش رسی و سفید شدن شدن خوشه های گندم در بیماری 6شکل

 )عکس از نگارنده(.
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 .)عکس از نگارنده( : مزرعه گندم آلوده به بیماری پاخوره 0شکل

 

 
: مزرعه گندم آلوده به بیماری پاخوره )عالیم بیماری قبل از به ساقه 9شکل  

 .)عکس از نگارنده( رفتن گندم ظاهر شده است(
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 اهشک سالم هایبوته به نسبت آلوده هایبوته هایپنجه عدادت

 هاکهل این آلوده، هایقسمت در مزرعه شدن تنک دلیلهب و یافته

 ،لودهآ هایبوته. دنباشمی برخوردار بیشتری هرز علف تراکم از

ه و بسته ب ضعیف، هاخوشه، اطراف سالم هایبوته از ترکوتاه

چروکیده  و کوچک هایدانه دارای یا دانه فاقد شدت آلودگی

 .باشندمی

شوند، و در مناطق با ی پاخوره در مزارعی که آبیاری میبیمار

متر میلی 700 )میزان بارش باالیخوب در مزارع دیم بارندگی 

اما خسارت بیماری در مزارع دیم  ،شودنیز مشاهده میدر سال( 

 بدلیل آلوده هایبوته. (6951، و همکاران تر است )قلندرکم

 دهش خارج خاک از راحتیه ب ریشه سیستم کاهش و پوسیدگی

 شرایط در و ،روی طوقه و هاریشه روی بر شدگی سیاهعالئم و

 ست.ا مشاهده قابل خاک سطحباالی متریسانتی چند تا مرطوب

 یهابوته ساقه پای در قارچ براق رنگ سیاه پالکتهای وجود

 به صرمنح مشخصات از باال، رطوبتی شرایط در بخصوص گندم،

رگ روی ب ترینپائین غالف برداشتن با کهبوده بیماری این فرد

)  (Asher and Shipton, 1981) است مشاهده قابل بخوبی ساقه

ای پر رنگ در های به رنگ قهوههمچنین وجود ریسه (.0 شکل

زیر غالف برگ روی طوقه که به صورت دستجات نواری 
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 وسیلهبه وشود هایی تشکیل میپالکت شکلموازی و به 

به خوبی قابل مشاهده است، از مشخصات نوری میکروسکوپ 

  (.7عامل این بیماری می باشد )شکل 

 

 

 

وته های بدر زیر غالف برگ روی قسمت طوقه  پالکت سیاه براق: تشکیل 0شکل

 .)عکس از نگارنده( گندم آلوده به بیماری پاخوره
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 .G.graminis var: تصویر میکروسکوپی ریسه های رنگی قارچ 7شکل

tritici   عکس از نگارنده( روی طوقه بوته گندم آلوده به بیماری پاخوره(. 

 

 سازی عامل بیماری از بافت آلوده جدا

 طوقه، زیر گره میان طوقه، قسمتهای از قارچ عامل بیماری جداسازی     

 رب کشت و ضدعفونی سطحی عمل انجام ازپس تاجی و بذری هایریشه

-روزدکست -زمینی معمول مثل محیط کشت سیب  هایکشت محیط روی

 یرغ و زابیماری هایقارچ سایر از براحتی و بوده پذیر( امکانPDAآگار )

 طمحی. باشدمی تشخیص قابل فوق هایاندام روی بر موجود زایبیماری

-R) آگار حاوی آنتی بیوتیک ریفامپیسین-دکستروز-سیب زمینی کشت
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PDAعمل اختصاصی نیمه کشت محیط یک عنوان به مورد این ( در 

 قطعات کشت صورت در که بوده نارنجی رنگ به کشتمحیط این. کندمی

 اطراف ساعت 00 از کمتر ظرف قارچ، این به آلوده گندم ریشه و طوقه

 هاله آلوده، بافت از قارچ خروج از قبل حتی شده، کشت هاینمونه

 تجه سریعآزمایشگاهی  روش یکو  گرددمی تشکیل رنگیبنفش

و  )قلندر باشدمی پاخوره بیماری عامل قارچ به آلودگی تشخیص

 .(6951،همکاران

 سی قارچ عامل بیماری پاخوره گندمریخت شنا

 در عموماً متغیر بوده و PDA کشت محیط روی بر قارچ پرگنه رنگ     

 اکستری،خ رنگ به اغلب پرگنه قارچ، شدنمسن با ولی روشن رنگه ب ابتدا

 و وشنر پتری ظروف پشت از قارچ پرگنه رنگ. آیندمیدر تیره تا موشی

 هوائی، یوممیسل فاقد معموالً پرگنه است. زیتونی رنگ به هاجدایه بعضی در

-می تشکیل هوائی هایریسه پرگنه، شدن مسن با هاجدایه بعضی در ولی

 حاوی کشت محیط سطح روی بر قارچ رشد با ای،رشته هاریسه. گردد

 موازی هایریسه از رشته 0-5شامل مانند نوار هایرشته را آن سطح، آگار

 فقط میسلیوم دارند، روشن پرگنه رنگ که هائیجدایه در. پوشاندمی قارچ

 رنگ هب پرگنه که هائیجدایه در امّا بوده، شفاف باریک هایریسه شامل

 خیمض هایریسه و شفاف باریک هایریسه شامل میسلیوم آید،درمی تیره

 .باشندمی رنگ زیتونی
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 یطمح در قارچ عامل بیماری پاخوره گندم فرد به منحصر خصوصیت     

 (،WAآگار )-آب مثل ضعیف هایکشتمحیط در خصوصهب کشت

پرگنه  مرکز طرفبه پرگنه میانه و حاشیه در هاریسه برگشتن به تمایل

( 1لشک) سازدمی متمایز هاقارچ سایر از را آن ،خصوصیت این که باشدمی

.  
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کز پرگنه روی به سمت مر  G.graminisهای قارچ : برگشتگی ریسه1کلش

 .)عکس از نگارنده( محیط کشت حاوی آگار

 

 

 مثل  تولید

 :کنداخوره دو نوع اسپور تولید میقارچ عامل بیماری پ

وی ر جنسی یا فیالوسپورها ،تولید مثل غیر  از های حاصلاسپور -6

 و افیالیده شوند.از اندامی بنام فیالید تولید می های هوایی وریسه

 هایلیوممیس روی بر فقط ،قارچ هایریسه میانه یا انتها در فیالوسپورها

 کردن شناور. شوندمی تولید( روزه 00) مسن هایکشت درهوائی

 و فیالید تولید به منجر مقطر آب در قارچ کشت از هائیبلوک

 همچنین فیالوسپورها. (6951، و همکاران شوند )قلندرفیالوسپورها می

 هب کشت محیط روی بر زنی جوانه حال در آسکوسپورهای روی بر
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 در ورهافیالوسپ گردند.می تولیدفراوانی به مقطر آب در و کمتر مقدار

 روی بر یا زده جوانه مستقیماً ،آسکوسپورها میانه یا انتها

. شوندیم تولید آسکوسپور تندش لوله روی بر شده تولیدفیالیدهای

 روی بر هشد تولید موپریتسی دهانه از آسکوسپورها توده خروج هنگام

 رسدیم نظر به و شده مشاهده آن همراه نیز فیالوسپورها کشت، محیط

 م،وپریتسیداخل در هاآسک درون از شدن آزاد از پس آسکوسپورها

 و کنند )قلندرمی فیالوسپور تولید و زده جوانه مرطوب شرایط در

 .(6951،همکاران

 وسط قسمت در میکرومتر، 0-0 خمیده، کمی تا مستقیم فیالیدها     

( کوزه هشبی) باریک گردن یک به شده وسیع تر، ترپائین کمی یا

 :کنندمی تولید فیالوسپور نوع دو و شوندمی منتهی

 طمحی در هوائی هایمسیلیوم روی بر که فیالوسپورهائی( الف     

 زیاد تا میک ، مستقیم شفاف، شوند،تولید می فیالیدها روی بر کشت

 از یبراحت ،ایاستوانه تا مرغی تخم ،نیستند ایدایره نیم امّا خمیده،

 .زنندمی جوانه طرف دو یا یک

 ایدایره نیم تا خمیده شدیداً اغلب شفاف، فیالوسپورهای( ب     

 حال در آسکوسپورهای روی بر که میکرومتر  6-0 اندازهه ب شکل،

 و )قلندر نیستند زنی جوانه به قادر و شوندمی تولید زنی جوانه

 (.5شکل) (6951، همکاران
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 قارچ)ب( و تولید فیالوسپور  )الف( : جوانه زنی آسکوسپور5شکل

Gaeumannomyces graminis var. tritici .)عکس از نگارنده( 

 

تولید مثل جنسی یا همان اسپور های حاصل تولید مثل جنسی:  -0

آسکوسپور در هر  5 دهای آسک و به تعداها درون کیسهآسکوسپور

. آسکوسپورها کشیده و دارای دیواره عرضی شوندآسک تشکیل می

 (.5)شکل باشند. آسک در انتها دارای حلقه انتهایی استمی
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 (apical ringو حلقه انتهایی ) آسکوسپور درون آسک 5: آسک و 5لشک

)عکس  Gaeumannomyces graminis var. tritici قارچآسکوسپور 

  از نگارنده(.

ی ااین قارچ از نوع پریتسیوم و کوزهدستگاه تولید مثل جنسی  

سک حاوی کیسه آسک نموده و هر کیسه آ 0لید شکل است که تو

رین بهت .باشندور کشیده و دارای دیواره عرضی میآسکوسپ هشت

ر ه درخوپاامل بیماری های بالغ قارچ عسیمهده پریتمشا یزمان برا

 کلش بعد از آن بر روییا محصول داشت زمان برکینزدطبیعت، 

ل از آن، حتّی اگر نمونه برداری قب در. باشدر مزرعه میانده داقیمب
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وی حا ک یاآس دقفا چک وکو غ،لاباشند، نها تشکیل شده باموپریتسی

 .(6951، و همکاران )قلندر د بودناهوس خناری هاسکآ

 بیماری چرخه

قارچ عامل بیماری پاخوره که به صورت زندگی گندرویی )فاز 

یا به صورت انگل روی سایر ساپروفیتی( روی بقایای آلوده گندم 

به محض کشت بذر گندم و و کند، در خاک زندگی می هامیزبان

های بذری حمله و به ریشه (،seminal rootsهای بذری)خروج ریشه

زندگی انگلی روی  مرحلهوارد رچ ها را آلوده کرده و قایشهاین ر

. در طول (1)شکل گرددای گندم )یا میزبان های دیگر( میهگیاهچه

ند اما عالیم کهای گندم، بیماری نیز پیشرفت میپاییز با رشد گیاهچه

شود. با سرد شدن های گندم معموال ظاهر نمیبیماری روی گیاهچه

بیماری هم کم  ، فعالیت قارچ عاملو کاهش سرعت رشد گندمهوا 

لیت عامل ها، فعاهوا و شروع رشد گیاهچهشده، پس از گرم شدن 

شود و با های گندم نیز مجددا آغاز میبیماری روی ریشه گیاهچه

ای هنیز پیشرفت کرده قسمت عمده ریشه پیشرفت رشد گندم، بیماری

و باال  ،کند. گرم شدن هوا در بهار از یک طرفگندم را آلوده می

به آب و مواد غذایی که پس از ظهور خوشه های گندم  گیاهرفتن نیاز 

ن جذب ایجاد می شود از طرف دیگر، موجب به هم خوردن تعادل بی

دم های گنها و مصرف آنها توسط بوتهآب و مواد غذایی توسط ریشه
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 ظاهر، ها و زود رسیعالیم بیماری شامل سفید شدن خوشهشده و 

ذری های بت شدت آلودگی و از بین رفتن ریشهبه عل شود. گاهیمی

توسط قارچ عامل بیماری در پاییز، عالیم بیماری در اواخر اسفند و 

  (.الف 6956)قلندر، شودبل از به ساقه رفتن گندم ظاهر میق

 
 

 

 

 

 

 



 

21 

 

 

 

 آلودگی عدم و)راست( سیاه شدن ریشه های بذری گندم ای و قهوه: 1شکل
 G.graminisزایی در آزمایش بیماری ،)چپ(های بذری یوالف ریشه

var. tritici ( ریشه ها در زیر آب نشان داده شدهروی گندم و یوالف)اند 

 .)عکس از نگارنده(

 ریت بیماری پاخوره در مزارع گندممدی 

 باشد. بیماریبهترین راه کنترل این بیماری می تناوب زراعی -6

 با راعمز درد. گندم یا جو شدت بیشتری دارمتوالی پاخوره در کشت 

 گندم جایه ب جو کشت بیماری، سابقه به توجه با متوسط آلودگی

 خسارت کمتر و است ترمتحمل بیماری این به جو زیرا ،شودمی توصیه

 کشت ازسال  0-9 برای باید باال آلودگی سابقه با مزارع در. بیند می

ا ، ذرت یا سویکلزا کشت از آن بجای و کرد نظر صرف جو و گندم

باریک برگ هرز  هایدر زمان تناوب با علفالزم است و  برد بهره

عی وقوع و شود که تناوب زراشود. یاد آوری میمبارزه  (گرامینه)

امل بیماری را در خاک دهد، اما قارچ عشدت بیماری را کاهش می

اودار، مثل چر برخی گیاهان قارچ عامل بیماری گندم د .برداز بین نمی

 ماندبدون بروز عالیم محسوسی باقی می های هرز گندمیانو علف

(Donald et al. 2010.) 



 

21 

 

 ار خاک ازت که محصوالتی کشت در تناوب با گندم کشت     

 لودگیآ سابقه با مزارع در لوبیا، و زمینی سیب مثل میدهند، افزایش

 عامل قارچ ساپروفیتی بقای برای مناسبی شرایط زیرا شود،نمی توصیه

و در نتیجه افزایش آلودگی و خسارت ناشی از بیماری  پاخوره بیماری

 .(Asher and Shipton, 1981کنند )می پاخوره را ایجاد

 را رهپاخو بیماری خسارت تواندمی گندمپاییزه  درکشت تاخیر -0

تری در تماس با قارچ های بذری در زمان کمزیرا ریشه ،دهد کاهش

گیرند و فرصت کافی برای گسترش بیماری در خاک قرار می عامل

کشت زود هنگام در پاییز منجر به بروز بیماری وجود نخواهد داشت.

ده در مزارع آلوپاییزه کشت تاخیر درشود. شدت بیماری پاخوره می

م دو عتا حدی که روی کاهش عملکرد تاثیر زیادی نداشته باشد، 

شده توصیه  خسارت بیماریبه منظور کاهش  بذرعمیق کشت 

 . (Donald et al. 2010)است

اخوره به بیماری پاگر چه گزارش شده که برخی ارقام گندم نسبت  -0

ه این گندم نسبت باما به طور کلی همه ارقام تجاری  هستند، ترمتحمل

ک ارقام گندم مرودشت، پارس و افال. باشندبیماری حساس می

متحمل و ارقام سرداری، الوند، سیوند و شیراز حساس به این بیماری 

، قلندر و 6915محمدی کهنه شهری و همکاران، ) معرفی شده اند

 .(6951همکاران، 
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 بیماری این مدیریت در شیمیایی های کود مصرف میزان و نوع -7

شدت بیماری پاخوره گندم در  .دارد اهمیت ها بیماری سایر همچون

 تقسیط ازت در بهار خسارت شود.ازت بیشتر دیده میکمبود شرایط 

بیماری را کاهش می دهد. همچنین اشکال کود های ازته که سریع 

 نیترات پتاسیم( شرایط رااز جمله ) مثل ازت نیتراته  ،آزاد می شوند

( باالی pHه )کنند. اسیدیتبرای شدت بیشتر بیماری پاخوره مهیا می

موجب افزایش خسارت بیماری پاخوره سطوح پایینن فسفر و خاک، 

لیت ند فعاتوال بیماری گندم در محیط اسیدی نمیقارچ عام شوند.می

( محیط اطراف ریشه های گندم pHاسیدیته )کند، لذا در صورتی که 

 ،یزوسفررط یمحبا اسیدی کردن را پایین بیاوریم یا به عبارت دیگر 

های گندم قارچ عامل بیماری پاخوره به ریشهمی توانیم از حمله 

 H+ خاطر تولیده ب آمونیومی ازته های کود جلوگیری کنیم. مصرف

محیط ریشه را به سمت اسیدی می برد و محیط رشد قارچ عامل 

مثل  های ازته آمونیمینماید. لذا مصرف کودپاخوره را نامساعد می

 مچنینه نیتراته توصیه شده است. هایودکجای ه ب سولفات آمونیوم

جهت کاهش خسارت  روی و منگنز میکرو حاوی کودهای مصرف

، قلندر و همکاران، Donald et al. 2010) شده است توصیهبیماری 

6951). 



 

23 

 

 یهال تواند با ایجاد یکها میکشضد عفونی بذر با برخی قارچ  -1

اخوره و سایر از حمله قارچ عامل بیماری پ در اوایل فصلی تحفاظ

جلوگیری های گندم به گیاهچهزای خاکزی عوامل قارچی بیماری

ای هریشهها کم شده، کشیکن با گذشت زمان اثر این قارچنماید، ل

گیرند. تیمار مورد حمله عامل بیماری پاخوره قرار می بذری در خاک

و  (ب6956،قلندر)های دیفنوکونازول و تریادیمنول کشبذر با قارچ

( در کاهش شدت Liu JJ et al., 2015کاربندازیم و پروپیکونازل )

 .بیماری پاخوره گندم موثر گزارش شده است
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Abstract 
 
  Soil borne pathogenic fungal agents are the most important 

pathogens of wheat.  Take-all disease, caused by the fungus 

Gaeumannomyces graminis var. tritici (Ggt), is the most 

important root disease of wheat worldwide. Ggt also affects 



 

26 

 

triticale, barley and rye, but to lesser extents. Take-all symptoms 

are most obvious near heading, when plants appear uneven in 

height, begin to die prematurely, and exhibit white heads. Yield 

losses, due to premature ripening resulting in shrivelled grain, 

can be large in severely affected crops. During the intercrop 

period, Ggt survives saprophytically on the crop debris and is 

the main source of inoculum for the following crop. Perithecia, 

which subsequently release ascospors, are sometimes produced 

on the cereal stem bases or stubble although this is believed to 

be of limited importance as a source of inoculum in the field. 

Ggt can also survive as a pathogen on other grasses and 

volunteer cereal plants. The most important cultural practice 

used to control take-all is crop rotation. The other cultural 

practices that influence take-all severity include sowing date, the 

application of fertilizers and grass weed control. Cultivation of 

non-susceptible crops, delaying sowing date and grass weed 

control reduce take-all severity as a result of decreased 

inoculum. Nirtogen-phosphate and manganese deficiency can 

all increase the susceptibility of a crop to take-all. The best 

control is achieved by rotating susceptible cereal crops with non-

susceptible crops in which grass weeds and cereal volunteers are 

controlled effectively. 

 
 Key words: Gaumannomyces graminis var. tritici, Take-all, 
wheat, manangement. 
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