
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کشاورزی جهاد وزارت

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 سمرکس تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فار

 و مدیریت بیماری زنگ زرد گندم

 مبارزه با آن 

 
 

ٍ  یبسبیی هحسي دکتش ،راکشی عبذالکشین دکتش

 هٌْذس سبسبى سجبیی

  بزس ٍ ًْبل تْیِ ٍ اصالح ّبیبخص علوی ّیئت اعضبی

 ٍ گیبّپضضکی

 فبسس طبیعی هٌببع ٍ کطبٍسصی تحقیقبت هشکض

کش اطالػبت ٍ در هز 8/4/1394در تبریخ  47325ایي ًؾزیِ ثِ ؽوبرُ 

 . هذارک ػلوی کؾبٍرسی ثِ ثجت رعیذُ اعت

 

ّبی هزاقجت ثب تجزثِ در آگبّی صحیح ٍ تؾكیل ؽجكِپیؼ -

عتبى فبرط اهٌبطق هختلف 

 یهٌظَر اطالع اس درجِّبی َّاؽٌبعی ثِکبفی ثِ دادُ یتَجِ -

گبّی در تؼذد ٍ تذاٍم ؽجٌن صجح یضٍُثِ)حزارت، رطَثت ًغجی 

، ٍقَع ثبرًذگی (ثزگ پزچن ثِ ثؼذ پذیذار ؽذى یهزحلِهشارع اس 

 کؾبٍرساىّؾذارّبی السم ثِ  دادى ثزایٍ ثبد 

ٍ گیز ؽذى ّوِهَقغ ٍ اصَلی ثب ثیوبری قجل اس هجبرسُ ثِ -

ؽزط فزاّن ثَدى در ایي ارتجبط ثِ :ؽذت ثیوبری در هشارع

جَی ٍ عبیز ػَاهل هحیطی ثزای ظَْر ٍ  هغبػذ ؽزایط

ثیوبری  کِدر سهبًیپبؽی در هشارع، اًجبم عن هبریثیگغتزػ 

ًَار کَچك اس سًگ ثب ٍاکٌؼ  دٍ تب یك) 10Sتب  5Sدر حذ 

دٍ ثَتِ آلَدُ  تبیك  اغلتٍ دیذُ ؽَد رٍی ثزگ پزچن ( حغبط

در ّز هتز هزثغ در ًقبط هختلف هشرػِ دیذُ ؽَد،  سرد ثِ سًگ

 .(2ؽكل ) ثبؽذهیٍ ضزٍری  الشاهی

-کٌبرًُقبط هشرػِ ٍ توبم ًَاخت در صَرت یكُؽی ةپباًجبم عن -

 پبؽی در صَرت لشٍمآى ٍ تكزار عن ّبی

 

 

تزیي ػٌَاى هٌبعتاس ثیوبری رٍی ثزگ پزچن ثِ 5Sهیشاى  -2ؽكل 

 پبؽیسهبى عن

 

 

، افق، پیؾتبس، پبرعی، 2عیزٍاى، چوزاى ّبی گٌذم رقن :اقلین هعتذل

ّبی ثْزًگ ٍ ٍ دٍرٍم Aًضاد، گٌذم الیي عیًَذ، هزٍدؽت، ًیك

 ؽجزًگ

، افالک ٍ 2عیزٍاى، چوزاى ّبی گٌذم رقن :گشم ٍ گشماقلین ًیوِ

 ّبی ثْزًگ، ؽجزًگ ٍ یبٍارٍطدٍرٍم

 هیْي، سارع ٍ پیؾگبمّبی گٌذم رقن :اقلین سشد

چوزاى، هبًٌذ حغبط در اعتبى فبرط ّبی رقن درصَرت کبؽت: تزکش

-ٍ ّوِ ًوبیبىدرصَرت  ثبیغتی ...ثْبر، سریي ٍ ، الًَذ ؽیزٍدی، ؽیزاس،

هَقغ ٍ ؽیویبیی ثِ یاصَل صحیح سراػی ٍ هجبرسُ ثِ ثیوبری گیز ؽذى

  .   ؽَدتَجِ کبفی  کبرعبس

ایجبد تٌَع  ثٌذی ٍپٌٍِْ  سٍدرط ثزای فزار اس ثیوبری ّبیرقن کبؽت

   .ًیش هی تَاًذ کبرعبس ثبؽذ در هٌطقِ ّبرقناس  صًتیكی

 صساعیاستفبدُ اص اصَل صحیح بِ -2

 در هٌبطق گًَبگَى رػبیت تبریخ کبؽت ثْیٌِ -

اس ٍ خَدداری اس تزاکن ثیؼ در ٍاحذ عطح ثذر  یرػبیت تزاکن ثْیٌِ -

حذ  

 استِخَدداری اس هصزف ثیؼ اس حذ کَدّبی  -

 آثیبری در حذ ثْیٌِ ٍ خَدداری اس هصزف ثیؼ اس حذ آى در هشارع -

 ضیویبیی یهببسصُ -3

 .افشایؼ کبرایی ایي رٍػ تَجِ ثِ ًكبت سیز ضزٍری اعتثزای   

 هبًٌذتز حفبظت ثیؼ یٍ دٍرُ کبرا ،هفیذّبی کؼاعتفبدُ اس قبرچ  -

. لیتز در ّكتبر 5/0ٍ 1، 4/0 ارّبیدتزتیت ثب هقفَلیكَر ٍ آلتَ ثِ آرتئب،

لیتز در ّكتبر در هشارع ثب  1کؼ تیلت ثْتز اعت ثِ هیشاى اس قبرچ

پبؽی احتوبل ًیبس ثِ تكزار عن اغلت. اعتفبدُ ؽَد تزکن یتزاکن ثَتِ

 .ثبؽذتز هیدر صَرت اعتفبدُ اس عن تیلت ثیؼ

ّبی هزاقجت ثب تجزثِ در کیل ؽجكِپیؼ آگبّی صحیح ٍ تؼ -

 هٌبطق هختلف اقلین

 

 
 



    هقذهِ 

 .Puccinia striiformis f. sp ًبم ُقبرچی ة اةسًگ سرد گٌذم کِ 

tritici  در  گٌذم ّبی َّاسادتزیي ثیوبریؽَد یكی اس هْنایجبد هی

ایي ثیوبری ّزچٌذ عبل . ثبؽذهیتبى فبرط اط ًٍبگَىگ ّبیاقلین

 هٌبعت کِ ػَاهل هحیطی ٍ جَی فبرطهٌبطق  تزیؼةثبر در یك

 عجتگغتزػ عزیغ در هشارع درآهذُ ٍ ثب  گیزّوِصَرت ثِ ،ؽَد

  .ؽَدحغبط هی ّبیقنراقتصبدی در گیز چؾنخغبرت 

 بیوبسی ّبیًطبًِ

تزیي ًشدیك)ثزگ پزچن  ٍُیضثِّب ثیوبری ثزرٍی ثزگ ّبیًؾبًِ    -

ّبی ریش سرد رًگ تب ًبرًجی اعت کِ صَرت جَػثِ( ثزگ ثِ عٌجلِ

دٍ عطح ثزگ ٍ ثِ هَاسات  چیي در ّزثِ حبلت خطَط ًقطِ

 .(1ؽكل ) ؽَدّب ًوبیبى هیرگجزگ

 

 بیماری زنگ زرد گندم روی برگ، ساقه و سنبله هاینشانه  -1شکل 

ّب حبلت ًَاری ؽكل ثِ ی ثزگچیي رٍگغتزػ ایي خطَط ًقطِ   

ثِ سًگ سرد، سًگ ًَاری  دلیلّویيثِدّذ ٍ ّب هیهَقؼیت جَػ

تؼذاد سیبد ٍ  یّب در ثزگیزًذُّزکذام اس جَػ. ؽَدهیگفتِ ًیش 

 ًبم یَردیَعپَر ُعلَلی ٍ ریش ٍ فؼبل ةؽوبری اعپَرّبی گزد تكثی

(Urediospore) ثبؽذهی .

ّبی َّایی گیبُ ثز ثزگ، عبیز اًذامافشٍىّبی ؽذیذ در آلَدگی   

عٌجلِ، ریؾك، غالف ثزگ ٍ عبقِ ًیش هوكي اعت هَرد  هبًٌذ

ٍ در  گیزّوِّبی در عبل. (1ؽكل ) ثیوبری قزار گیزد یحولِ

کزد حغبط ثبال ثبؽذ، ػول ّبیرقنهٌبطقی کِ ؽذت ثیوبری رٍی 

ّبی ّب ثِ درجِپبییي آهذُ ٍ ثذر گیزیچؾن طَرهحصَل ثِ

ؽذُ اس ًظز ّبی یبدثذر. آیٌذهیهختلف کَچك، الغز ٍ چزٍکیذُ در 

 .هطلَة ثبؽٌذهصبرف غذایی ٍ ثذری دارای کیفیت پبییي ٍ ؽبیذ ًب

ؽزایط هحیطی  رؽذ گٌذم ٍ ثب گزم ؽذى َّا کِ یپبیبى دٍرُدر    

، هوكي اعت در ؽَدثیوبری ًبهٌبعت هی گغتزػثزای رؽذ ٍ 

ًبم ُ ضخین ة یّب اعپَرّبی دٍعلَلی ثب دیَارُهحل جَػ

 اغلتکِ در ؽزایط ایزاى  ؽَدتلیَعپَر اس یَردیَعپَرّب تؾكیل 

 .قبرچ در طجیؼت ًذارًذ ایًقؾی در ایجبد ثیوبری ٍ ثق

 

صًذگی  یچشخِ

ی دلیل فؼبل ثَدى چزخِسًگ سرد گٌذم ثِ اعت کِگفتٌی     

ثِ تكویل  ٍاثغتِ ثَدىتَاًذ ثذٍى تَلیذ یَردیَعپَر در طجیؼت هی

ػبهل  ثٌبثزایي. را آلَدُ ٍ ثیوبر ًوبیذ گٌذمهزاحل عیكل جٌغی، 

ایي  .تز ثِ ؽكل یَردیَعپَر  فؼبلیت داردثیوبری در طجیؼت ثیؼ

 هبًٌذّبی ٍحؾی گزاهیٌِثزخی اس  تَاًذهیگٌذم  ًجَددر ثیوبری 

ؽزط ٍجَد ؽزایط ٍحؾی، اگزٍپیزٍى ٍ آصیلَپظ را ًیش ثِ جَ

 .حزارتی ٍ رطَثتی السم آلَدُ ًوبیذ

حزارت ثزای  یدرجِ یثیؾیٌِ، ثْیٌِ ٍ کویٌِکِ ؽَد یبدآٍر هی    

گزاد عبًتی یدرجِ 23ٍ  9-13، 0تزتیت سًی یَردیَعپَرّب ثِجَاًِ

حزارت ثزای  یدرجِی یٌِ، ثْیٌِ ٍ ثیؾیٌِکنچٌیي ّن. ثبؽذهی

-عبًتی یدرجِ 25ٍ  12-17، 3 ثیوبری ثِ تزتیت گغتزػرؽذ ٍ 

 گراد

در ؽزایط هشرػِ در ثزخی اس  تَاًذهییوبری ػبهل ة اهبثبؽذ هیگزاد 

-عبًتی یدرجِ 25حزارت اس  یّب ٍ در عبػبتی اس رٍس کِ درجِرٍس

ؽذى ؽزایط هحیطی  هٌبعت، تحول ًوَدُ ٍ ثب ؽَدهی تز ثیؼگزاد 

 .فؼبلیت خَد را اداهِ دّذ دٍثبرُ

 گیش ضذى بیوبسیّوٍِ  گستششضشایط الصم بشای 

ًضاد غبلت یب  ی ثب قذرت تْبجوی ثبال  ثب ثزٍسٍجَد ػبهل ثیوبر    -

ّبی اٍلیِ تَعط آى سا ٍ ایجبد آلَدگیجذیذ ثیوبری

 در هٌطقِ گغتزدُحغبط در عطَح  ّبیرقن کبؽت رقن یب   -

 در هٌطقِ ّبرقن ثٌذی هٌبعتپٌِْ ًجَدٍ  تٌَع صًتیكی ًجَد   -

ّبی ؽبهل افشایؼ ثبرًذگیًبعت فزاّن ؽذى ؽزایط هحیطی م   -

رطَثت ًغجی هحیط ٍ تؾكیل  یاداهِافشایؼ ٍ  عبلیبًِ کِ عجت

ٍ  در ثْبر( خٌك) هٌبعتحزارت  ی، درجِؽَدهی گبّیؽجٌن صجح

 ثیوبری گغتزػاعتقزار آلَدگی ٍ  ثزایثبدّبی خؾك ٍ گزم  ًجَد

افشایؼ تؼذاد طَالًی ؽذى هذت آلَدگی در یك هٌطقِ ٍ     -

ّبی ثبًَیِ آلَدگی

اصَل صحیح سراػی ًكزدى  رػبیت   -

 

 بیوبسی هْبس

 هقبٍم ٍ هتحول ّبیسقناستفبدُ اص  -1

هقبٍم ٍ هتحول گٌذم ثِ سًگ سرد در هقبٍم، ًیوِ ّبیرقنکبؽت   

سهبًی  یدٍرُحغبط ؽذُ در  ّبیرقن حذف ثزایهٌطقِ ٍ تالػ 

 ًْبدهَرد پیؼ در ایي .ّبی کٌتزل ثیوبری اعت یكی اس راُ هوكي

ثٌذی اعتبى پٌِْ یهتحول در ثزًبهِ هقبٍم ٍ ّبیرقنکبؽت  ثزای

 :فبرط اس قزار سیز اعت

 

 

  


