
 

 

 

 

 

 

 

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 پزشكي كشورسسه تحقيقات گياهؤم

 

 نشريه فني
 

 هاي گلرنگبيماري مديريت

 

 :هنگارند

 سميرا پيغامي آشنايي

 

 شماره ثبت:

95595 

0011



 

 

 وزارت جهاد كشاورزي

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 پزشكي كشورسسه تحقيقات گياهؤم

 
 

 هاي گلرنگبيماري مديريت

 

 

 :هنگارند

 سميرا پيغامي آشنايي

 پزشكي كشورگياهسسه تحقيقات ؤعلمي م هيئت عضو

 

0011 
 



 

 

 

ام( سازمان )ت فني: ناظرین، مروجين و کارشناسان مراکز تحقيقات، آموزش و مشاوره یهنشر مخاطبان

 ها و فضاي سبز شهر تهرانبوستان

 

 فني کشور، نشریه پزشکيگياه تحقيقات سسهؤم

 هاي گلرنگمدیریت بيماري

 سميرا پيغامي آشنایي: هنگارند

 کشور پزشکيگياه تحقيقات سسهؤم: ناشر

 0011: نشر سال

 75/10/0011مورخ  95595ثبت نشریه:  خشماره و تاری

 نشاني مرکز اطالعات و مدارک علمي کشاورزي:

سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج  ،0یمن، پالک تهران، بزرگراه شهيد چمران، خيابان 

 کشاورزي



 

 

 

 

 فهرست مندرجات

 

 0 .............................................................................................................. پيشگفتار

 7 .................................................................................................................. مقدمه

 0 ............................................................... یيتوفترايف يريما بوتهیشه یر يدگيپوس -0

 0 ......................................................................................... يماريم بیعال -0-0

 0 ......................................................................................يماريب تیریمد -0-7

 6 .................................................................................................. چهاهيمرگ گ -7

 6 ......................................................................................... يماريم بیعال -7-0

 5 ......................................................................................يماريب تیریمد -7-7

 8 .......................................... ساقه یياينياسکلروت يدگيپوس ایساقه  ديسف يدگيپوس -0

 8 ......................................................................................... يماريم بیعال -0-0

 01 ....................................................................................يماريب تیریمد -0-7

 01 ......................................................................... زايماريزاد بخاک يهاقارچ ریسا

 00 ...................................................................................... يومیفوزار يپژمردگ -0

 00 ....................................................................................... يماريم بیعال -0-0

 07 ....................................................................................يماريب تیریمد -0-7

 00 ................................................................................................ زنگ گلرنگ -9

 00 ....................................................................................... يماريم بیعال -9-0

 00 ....................................................................................يماريب تیریمد -9-7

09 ....................................................يخاکستر يلکه برگ ای یيایآلترنار يلکه برگ -6



 

 

 09 ....................................................................................... يماريم بیعال -6-0

 06 ....................................................................................يماريب تیریمد -6-7

 05 .............................................................................................يسطح دکيسف -5

 08 ....................................................................................... يماريم بیعال -5-0

 08 ....................................................................................يماريب تیریمد -5-7

 05 .......................................................................................... هوازاد يهاقارچ ریسا

 71 ...................................................................................................... فهرست منابع

 



1 
 

 پيشگفتار

ر در صورت افزایش سطح زی کهزنند هاي مختلفي به گلرنگ خسارت ميبيماري

ز یابد. گياه گلرنگ به بسياري انيز افزایش مي هاي، تنوع بيمارمحصول کشت

زاد و هوازاد حساس است. با توجه به اینکه سطح زاي قارچي خاکعوامل بيماري

ل و همچنين اهميت این محصو استزیر کشت گياه گلرنگ در ایران رو به افزایش 

هاي عنوان یکي از محصوالت روغني در اقتصاد کشور، مدیریت صحيح بيماريبه

هاي مهم و بيماري شتار،نواز اهميت بسزایي برخوردار است. در این  ،گلرنگ

هاي مدیریت آنها با توجه به شرایط کشت زاي گلرنگ در ایران و روشخسارت

 . اندارائه شده ،در داخل کشور
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 مقدمه

گياهي ، Safflowerو نام انگليسي  .Carthamus tinctorius Lي گلرنگ با نام علم

هایي شبيه بذرهاي هاي زردرنگ، دانهداراي گل ساله و خودگشن وعلفي، یک

درصد اسيدهاي چرب  51با بيش از  ،درصد 09-09آفتابگردان و ميزان روغن 

اوي روغني ، حها با داشتن اسيد اولئيک باال. بعضي از انواع گلرنگاستغيراشباع 

اهان بومي گي ۀاز جملروغني گلرنگ  ۀدان .هستندمشابه با خصوصيات روغن زیتون 

 ۀدامنۀ نشان دهند ،شي این گياه در سراسر ایرانهاي وح. وجود تيپاستایران 

داراي  ،روغني با شرایط آب و هوایي کشور است. این گياه ۀسازگاري باالي این دان

هاي محيطي مانند خشکي هوا و شوري خاک و همچنين تحمل باال در برابر تنش

با توجه  .استسازگار با شرایط مختلف آب و هوایي  ۀارقام بهاره، تابستانه و پایيز

به شرایط جغرافيایي ایران و محدودیت آّب در صنعت کشاورزي، گلرنگ با داشتن 

قادر است رطوبت را از  ،متري 0تا  7راست و عمودي و توانایي نفوذ تا عمق  ۀریش

 (. 0058زاده تبریزي، اعماق خاک جذب نماید )زینل

پرچين نمودن هاي بومي گلرنگ بویژه در حاشيه مزارع جهت کشت اکوتيپ

هاي رنگي در غذا، مصارف دارویي، استفاده از روغن آن و مزارع، کاربرد گلبرگ

 ۀا )کنجالهدر تغذیه دام يمنبع پروتئينیک عنوان بهاستفاده از گلرنگ همچنين 

ه با در مقایسگياه گلرنگ رواج داشته است. از دیر باز کشي( مانده از روغنباقي

 يزنلحاظ سازگاري زیاد با شرایط محيطي مختلف و به سایر گياهان دانه روغني،

 . از سوياستاي برخوردار از اهميت ویژه ،مين روغن خوراکي مورد نياز کشورأت

ن انداز سطح زیر کشت ایچشمهاي آتي، با توجه به بحران کم آبي در سال ،دیگر

در بطور عمده  گلرنگدر حال حاضر . استگياه در کشور ما در حال افزایش 

هزار هکتار کشت  0-0در مساحتي حدود  ،هاي اصفهان، فارس و خراساناستان
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زاده تبریزي، هزار هکتار برسد )زینل 71قرار است به  0010شود که در افق مي

 ،هاي گذشته(. اگرچه کاهش سطح زیر کشت گلرنگ در ایران طي سال0058

، هايآفات، بيماردليل محدود شدن عملکرد دانه توسط عواملي همچون به

. بوده استزراعت این گياه  ۀهاي هرز و عدم وجود اطالعات کافي در زمينعلف

ت، رعایت اصول فني کاش مندنياز ،همراه با ثبات توليد در گياه گلرنگ ۀتوسع

 .  استداشت و برداشت 
 

 0ييتوفترايف يريمبوته اي شهير يدگيپوس -0

زاد اکي خهايترین بيمارمهم ۀ گلرنگ ازپوسيدگي فيتوفترایي ریشه و طوق

 شودگلرنگ در ایران )اصفهان، دزفول، کرمانشاه و آذربایجان غربي( محسوب مي

 (.0050، آوند فقيه و همکاران)

 P. cryptogeaو  Phytophthora drechsleri Tucker) قارچي بيماريعوامل شبه

Pethybr. & Laff. ،) در تمامي مراحل رشد مورد حمله قرار گياه گلرنگ را

 0تا  7 هايبوتهرسد که نظر مي(. اگرچه به0050اران، دهند )یغموري و همکمي

يط تر باشند. مرطوب بودن محعلت ضعيف بودن و عدم رشد کافي حساسبه، برگه

. ارقام محلي (Harrigan & Barrs, 1985)ند و خاک اشباع در شدت بيماري موثر

 تندهس ميريداراي مقاومت بيشتري به بيماري بوته، ارقام خارجيدر مقایسه با 

دليل آبياري دیر (. در گياهاني با تنش رطوبتي )به0050)یغموري و همکاران، 

اري در مزارعي که آبي، زا باشد. همچنينممکن است بسيار خسارت، بيماري هنگام(

 ود.ساز خواهد بمشکل، بهارفصل  شوند، بارندگي سنگين بویژه در انتهاينمي

                                                 
1 Phytophthora root rot 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Clarence_Mitchell_Tucker&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Pethybr.&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Laff.&action=edit&redlink=1
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تواند يبيماري ماما ، درستي شناخته نشده استهاگرچه اهميت این بيماري در ایران ب

 درصد محصول را از بين ببرد.  011در شرایط مساعد، بسيار مخرب بوده و تا 

 

 م بيمارييعال -0-0

و در  رنگرنگ قرمز، ساقه تيرهدر اثر آلودگي ناشي از بيماري، بافت ریشه به

شوند. باریک مياي درآمده و رنگ قهوهطوقه و یا ریشه به ۀمراحل بعدي ناحي

ي آلوده هااند، در بافتفرم طبيعي خود را حفظ نموده باالیياي هکه قسمتدرحالي

در سطح مزرعه هاي آلوده بوتهشود. گي و لهيدگي مشاهده ميحالت چروکيد

اک راحتي از خجمعي در قطعات محدود دیده شده و بهصورت پراکنده و یا دستهبه

شد ر ۀبا نزدیک شدن گياه گلرنگ به مرحل ،کليطور. ب(0)شکل  شوندخارج مي

 د.یابدهي( و افزایش دماي هوا، حساسيت آن به بيماري افزایش ميزایشي )گل

 

 مديريت بيماري -0-2

سفيد اصفهان، ورامين ، گلKW6شير، ه از ارقام محلي ایران مانند عجباستفاد -

ميري هبوتکه داراي سطوح تحمل مناسبي نسبت به بيماري  755و زرقان  759

 (. 0050)یغموري و همکاران،  هستند

به ميزان دو  0مانکوزب -کش متاالکسيلضد عفوني بذور با استفاده از قارچ -

تواند با نفوذ به مي ،ساعت قبل از کشت 70کيلوگرم براي یک تن بذر و 

 (. 0056، بي نامباشد ) بسيار تأثيرگذاربذر  ۀهاي پوستترک

زني کاري جهت جلوگيري از ابتال به بيماري فيتوفترا، پس از جوانهدر کشت نم -

اي روز باید از آبياري خودداري نمود تا سيستم ریشه 01تا  79گلرنگ به مدت 

                                                 
1 Metalaxyl- Mancozeb 
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خوبي گسترش پيدا کند. با توجه به حساس بودن گلرنگ به شرایط گلرنگ به

ترا به بيماري فيتوف مدت طوالني موجب ابتالي آنغرقابي، استقرار آب به

ا، براي هدليل عدم تماس مستقيم آب با بوتهشود، لذا آبياري فارویي بهمي

سب است. توسعۀ بيماري فيتوفترا در گلرنگ به نوع و روش آبياري گلرنگ منا

اري ها بماند، بيمه آب بيش از شش ساعت در پاي بوتهچبستگي دارد. چنان

که  اي به تاخير انداختن را نباید تا اندازهد. آبياري شوموجب نابودي بوته مي

گياه پژمرده شود، چراکه آبياري پس از پژمردگي گياه، منجر به توسعۀ بيماري 

براین، آبياري در ساعات گرم روز به توسعۀ بيماري فيتوفترا شود. عالوهمي

کند. آبياري نشتي در کاهش بيماري موثر است )فنایي و اکبري کمک مي

 (.0059مقدم، 
 

 

 .(0085اميدي و جاویدفر، برگرفته از ) گلرنگ ۀميري در سطح مزرعبوته بيماري -0شكل 
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هاي کشاستفاده از قارچ ،م در سطح مزرعهیعال ۀدر صورت مشاهد -

 مانکوزب -ليتر در هکتار همراه با آبياري، ریدوميل 01به ميزان  0بردوفيکس

ها، پاشي پاي بوتهصورت محلولدر هزار به 9/7تا  7با غلظت 

ر پریویکو و کيلوگرم در هکتار همراه با آبياري 9به ميزان  7کلرورمساکسي

، امبي نشود )ليتر در هکتار همراه با آبياري توصيه مي 0تا 0به ميزان  0انرژي

0056. ) 
 

 0چهمرگ گياه -2

صورت آبي در مناطقي که خاک، گرم و مرطوب و همچنين زراعت گلرنگ به

. کندبيشترین خسارت را وارد مي (Pythium ultimum Trow) بيماريعامل است، 

آلودگي مشاهده شده است. در اغلب مزارع آبي آذربایجان غربي و گرگان، 

باال، انگل  زایيميزباني، انتشار وسيع جغرافيایي، قدرت بيماري ۀگستردگي دامن

در غياب گياه  9ساپروفيتماندن به صورت در باقي بسياراختياري بودن و توانایي 

 Ahmadzadeh et)زایي با اهميت نموده است ميزبان، این قارچ را از نظر بيماري

al., 2003). 
 

 م بيمارييعال -2-0

چه قبل از خروج از خاک مهمترین عالیم بيماري، پوسيدگي بذر و مرگ گياه

ز هاي سبچهزني و سبز شدن را ندارند و گياهتوانایي جوانه ،. بذرهاي آلودهاست

                                                 
1 Bordeaux Fix 
2 Copper Oxychloride 
3 PREVICUR ENERGY 
4 damping-off 
5 Saprophyte 



7 
 

 عامل بيماري به ۀدليل حملها بهچهروند. مرگ و مير بذور و گياه، از بين ميشده

تاه مانده، کوباقي ۀهاي آلودچهگياه ،افتد. همچنيناتفاق مي 0لپه، ریشه و هيپوکوتيل

 .(7کل )ش شودمانند و یک یا چند لکه بر روي ریشه یا هيپوکوتيل مشاهده ميمي
 

 

اميدي برگرفته از ) در گلرنگ Pythium ultimumچه ناشي از قارچ مرگ گياه -2شكل 

 .(0085و جاویدفر، 

 

 مديريت بيماري -2-2

خودداري از کشت گلرنگ در مزارعي با خاک آلوده به عامل بيماري مرگ  -

 چهگياه

 هاي گرم و مرطوبخودداري از کشت گلرنگ در خاک -

                                                 
1 Hypocotyl 
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 کشي مناسب هایي با زهکشت در خاک -

ه ميزان مانکوزب ب -کش متاالکسيلاستفاده از بذور ضدعفوني شده با قارچ -

تواند با نفوذ ساعت قبل از کشت که مي 70دو کيلوگرم براي یک تن بذر و 

 هاي پوستۀ بذر بسيار تأثيرگذار باشد.به ترک

ید ها و تشدچهکشت در عمق مناسب )کشت عميق سبب ضعيف شدن گياه -

 شود(بيماري مي
 

  0دگي سفيد ساقه يا پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقهپوسي -3

در مناطق  ، بطور عمده(Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary) عامل بيماري

از شهرستان داراب استان  0085در سال . بيماري اولين بار استزا معتدل خسارت

(. در صورت بارندگي شدید یا آبياري بيش از حد 0085)خاني،  شدفارس گزارش 

يل دلبهشود. نگ وارد ميگلر ۀشدیدي به عملکرد داندهي، خسارت در مرحله گل

 9بقاي طوالني عامل بيماري در خاک )در صورت نبود ميزبان حساس حداقل تا 

. عامل استحذف عامل بيماري دشوار سال( و همچنين دامنه ميزباني وسيع آن، 

با هاي قارچ نيز ممکن است همراه سختينهیا  7آسکوسپورهاو  استبيماري بذرزاد 

 (. 0055د )وفایي اسکویي و یدائي، نجا شوهبذر جاب

 

 م بيمارييعال -3-0

گي، عالئم مختلفي مانند پژمرد ،ها منبع آلودگي باشندبسته به اینکه سختينه

در ها غوزه. (0)شکل  د بودنپوسيدگي ساقه و پوسيدگي غوزه قابل مشاهده خواه

                                                 
1 Stem white rot/ Sclerotinia stem rot 
2 ascospores 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lib.
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. شوندآلوده مي ،و توليد اسپورهاي هوازي 0هاي مرطوب با رشد آپوتسياخاک

داخل ، دانۀ گيرندظاهري سفيد به خود مي 0هاهاي آلوده پوسيده شده و براکتهغوزه

 ياهرنگسي ۀسختين ،در فضاي خالي مغز ساقه وبوده ي و بدون جنين خال ،پوسته

هاي گلرنگ نيز حمله کند. شود. عامل بيماري ممکن است به ریشهتشکيل مي

خسارت پژمردگي گلرنگ در مقایسه با پوسيدگي غوزه، اهميت کمتري  ،بطورکلي

 دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اميدي برگرفته از هاي گلرنگ )غوزهدر  Sclerotinia sclerotiorum خسارت -3شكل 

 .(0085و جاویدفر، 

 

                                                 
1 apothecia 
2 brackets 
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 مديريت بيماري -3-2

  7استرلينگسيو اي 0استفاده از ارقام مقاوم مانند سفير -

عامل  0استفاده از بذور عاري از سختينه و در نتيجه جلوگيري از تجمع اینوکلوم -

 بيماري در خاک

 فاصله بين گياهانفصل  رعایت تناوب زراعي؛ در نظر گرفتن حداقل چهار -

تناوب  غالت براي ؛حساس به بيماري )کلزا، لوبيا، نخود، آفتابگردان و عدس(

 زراعي بسيار مناسب هستند.

هاي هرز ميزبان )وفایي اسکویي رعایت بهداشت مزرعه با کنترل رشد علف -

 (0055و یدائي، 

 

 زازاد بيماريهاي خاکساير قارچ

)توسط قارچ  گلرنگ شامل پوسيدگي ذغاليزاد در هاي خاکسایر بيماري

Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid.)ميري ، پوسيدگي یا بوته

و پوسيدگي  (،.Fusarium solani (Mart.) Sacc)توسط قارچ  يفوزاریوم

ترین . مناسبهستند( Rhizoctonia solani J.G. Kühn)توسط قارچ  ریزوکتونيایي

-ضدعفوني بذور با استفاده از ترکيب متاالکسيل ،هايراه مدیریت این بيمار

 .استمانکوزب 
 

 

 

                                                 
1 Saffire 
2 AC Strling 
3 inoculum 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mart.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pier_Andrea_Saccardo
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 0پژمردگي فوزاريومي -0

 (Fusarium oxysporum f. sp. carthami Klis. & Houston) این بيماريعامل 

از مناطق سطح زیر کشت گلرنگ شامل اصفهان، خوزستان و آذربایجان غربي 

تواند خسارت عامل مياین (. 0050، آوند فقيه و همکارانگزارش شده است )

 ،دهآلو ۀبا توجه به منطقميزان خسارت . آوردهاي گلرنگ وارد چهزیادي به گياه

قارچ عامل بيماري  هرچند که(، 0085اد و همکارن، شاري آزف)ا درصد است 71-9

 .استزا در صورت شيوع بسيار خسارت
 

 م بيمارييعال -0-0

. زخم استاولين عالمت بيماري وجود زخم بر روي ساقه در مجاورت خاک 

برگي  6-01 ۀدهد. در مرحلثير قرار ميأگسترش یافته و سيستم آوندي را تحت ت

 هایتدر نو افتد اتفاق مياي شدن آوندها پژمردگي و قهوهها زرد شده و گياه، برگ

. در گياهان (0)شکل  کندپيدا ميهاي انتهایي گسترش م به سمت گلبرگیعال

که سمت دیگر شوند، در حاليهاي جانبي در یک سمت خشک ميتر، شاخهمسن

 هايلکهتري دارند. هاي کوچکغوزه ،گياه عاري از آلودگي است. گياهان آلوده

شوند که در سطح اي مشاهده ميهاي لپهدر روي برگرنگي ايکوچک قهوه

و  شونديم شکلايها چروکيده و لولهشکل حلقه هستند. برگداخلي پراکنده یا به

 .ندنيستو قادر به تشکيل دانه  روندميها از بين برخي از تخمدان اوقات،گاهي

 

                                                 
1 Fusarium wilt 
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 مديريت بيماري -0-2

 7و کاپتان 0مانند کاربندازیم هایيتيمار بذر با ترکيب -

 VFR-1استفاده از رقم مقاوم  -

در مناطق گرم از اواسط تا اواخر آذر و شت پایيزه ککشت در زمان مناسب ) -

کشت بهاره از ؛ شهریور تا اواخر مهر اواسط از در مناطق معتدل سرد و سرد

 اواخر اسفند تا اوایل فروردین(

 جلوگيري از تنش آبي -
 

دفر، اميدي و جاویبرگرفته از ) ناشي از پژمردگي فوزاریومي در گلرنگم یعال -0شكل 

0085). 

 

 

                                                 
1 Carbendazim 
2 Captan 
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  0زنگ گلرنگ -9

ارت با ميزان خس در مناطق سطح زیر کشت گلرنگ مانند کرمانشاه، این بيماري

 Puccinia) (. قارچ مولد بيماري0085گزارش شده است )عليپور،  درصد 51-06

Cordacarthami  ،)ۀکه در انتهاي چرخ است يرنگسياه 7داراي تليوسپورهاي 

مي توانند بذرها را آلوده کنند و یا اینکه در خاک  ،رشدي گياه گلرنگ ظاهر شده

هاي هچگياه ،زني مناسبي نخواهند داشت. همچنينجوانه ،باقي بمانند. بذور آلوده

این قارچ  0سال زراعي قبل، توسط بازیدوسپورهاي ۀتوليد شده از بذرهاي آلود

زردي و پژمردگي پدیدار شده هاي جوان چهدر گياه ،شوند. بدین ترتيبآلوده مي

اي هچگياه ۀبيماري در مرحل ،شود. بطورکليمنجر به مرگ گياه مي در نهایتو 

 کند. خسارت بيشتري وارد مي ،رسيدن ۀنسبت به مرحل
 

 م بيمارييعال -9-0

ان هاي جوچهگياه ۀها و ساقها، برگگلرنگ به لپه ۀعامل بيماري در بذرهاي آلود

هاي ها و براکتهروي برگ. شودها ميو منجر به پژمردگي و زردي لپه کندميحمله 

د. در نشومتر تشکيل ميميلي 0-7طول بهرنگي ايهاي کوچک قهوهجوشگل، 

ها رگرنگ در بهایي کوچک و سياهدهي و یا تشکيل دانه نيز جوشگل ۀمرحل

. در طول فصل (9)شکل  دندهد که سطح فتوسنتز گياه را کاهش مينشومي ظاهر

شوند آزاد مياي مایل به قرمزي اسپورهاي قهوههاي تشکيل شده از جوش ،رشد

 شوند. که منجر به آلودگي ثانویه مي

 

                                                 
1 Safflower rust 
2 teliospores 
3 basidiospores 
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 مديريت بيماري -9-2

 بيماريگذراني عامل رعایت بهداشت مزرعه و حذف بقایاي آلوده )زمستان -

 رنگ بر روي بافت گياه آلوده( صورت تليوسپورهاي سياهبه

گرم براي  0استفاده از بذور سالم و ضدعفوني شده، استفاده از کاپتان به مقدار  -

 در هزار 7-0به نسبت  0هر کيلوگرم بذر و همچنين سرزان

 هاي وحشي(کاشت گلرنگ دور از منابع آلودگي )گلرنگ -

ري پذیري بيشتر به بيماو زودرس گلدشت با تحملقم بي خار استفاده از ر -

 000زنگ گلرنگ و ژنوتيپ 

 خودداري از آبياري غرقابي -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(0058زاده تبریزي، زینلبرگرفته از خسارت شدید زنگ گلرنگ در مزرعه ) -9شكل 

                                                 
1Sarzan  
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 زميني(رعایت تناوب زراعي )استفاده از گياهان زراعي غير ميزبان مانند سيب -

 زمان مناسب )در مناطق گرم اواسط تا اواخر پایيز در کشت پایيزه( کشت در -

نيم ليتر در هکتار و  SL درصد 01 0پاشي با سموم سایپروکونازول )آلتو(سم -

 نيم ليتر در هکتار EC درصد 79 7پروپيکونازول )تيلت(

 شخم پس از برداشت )کاهش توليد بازیدیوسپورها( -

 

 3برگي خاكستريلكه برگي آلترناريايي يا لكه  -6

 Alternaria carthami S. Chowdhuryکه عامل مولد آن قارچ  لکه برگيبيماري 

ندگي با بار مرطوب اکثر مناطق کشت گلرنگ در ایران بویژه در مناطق است، در

 است وگراد سانتي ۀدرج 01تا  79. دماي مناسب رشد قارچ استزا زیاد خسارت

عملکرد دانه و روغن گياه گلرنگ مشاهده  داري درکاهش معني ،در اثر آلودگي

امل . عهستندبيماري  ۀمنبع اولي ،گياهي ۀشود. بذرهاي آلوده و بقایاي آلودمي

بيماري در شرایط مناسب دما، رطوبت و باد گسترش یافته و در تمامي مراحل رشدي 

 (. 0059)پاسبان اسالم،  استگياه قادر به ایجاد آلودگي 
 

 م بيمارييعال -6-0

ورت صبه ،هاهاي گلها و براکتهدهي در برگپيش از گل ۀبيماري در مرحل میعال

رکز هاي هم مشکل حلقهمتر و بهبه قطر یک سانتي رنگايهاي کوچک قهوهلکه

 م نامنظميیو عالبوده هم پيوسته ممکن است بهها لکهشوند. دار ظاهر ميو موج

ها خوردن و شکستگي برگ . گسترش آلودگي باعث ترک(6)شکل  داشته باشند

                                                 
1 Cyproconazole (Alto) 
2 Propiconazole (Tilt) 
3 Alternaria blight/ Grey leaf spot 
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هاي قسمت ،آذینهاي انتهایي و گلعامل بيماري به اندام ۀو در نهایت با حمل شده

افت عملکرد دانه را هاي پوک، با ایجاد دانه که آیندمياي در رنگ قهوهبهمزبور 

هاي چروکيده و خالي دانهها در غوزههاي شدید، . در خسارتخواهد داشت دنبالبه

يل هيچ گلي در انتهاي شاخه تشکافزایش شدت بيماري، تشکيل شده و در صورت 

 شود.نمي
 

 

 (0085اميدي و جاویدفر، برگرفته از ) لکه برگي آلترناریایي گلرنگ -6شكل 

 

 مديريت بيماري -6-2

استفاده از بذور سالم و ضدعفوني شده )استفاده از بذوري که در مناطق پر  -

گرم  9/0تيمار بذر با کاربندازیم به مقدار  ؛و مرطوب توليد نشده باشند( باران

 براي هر کيلوگرم بذر 

 جهت کنترل وضعيت موجود، در مناطق آلودهبازدید مرتب مزرعه  -
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یفي و صورت ردکاشت گلرنگ به ،طورکليب) رعایت تراکم کاشت مناسب -

الم، )پاسبان اس (گيرديانجام م ي متواليهاردیفمتري بين سانتي 70 فاصلۀبا 

جهت امکان تبادل هواي مناسب در جمعيت  ،کشت با تراکم کم؛ (0057

 گياهي

 ۀآلود زا در بذرهايتناوبي صحيح )با توجه به اینکه عامل بيماري ۀه برنامیارا -

 ماند(گلرنگ و بقایاي گياهي باقي مي

کشت  ۀنطقگلرنگ و م ۀرعایت دقيق تاریخ کشت با توجه به تيپ بهاره و پایيز -

 رد ماه، در مناطق معتدل شهریور ۀ)کشت ارقام پایيزه در مناطق سرد در نيم

اواخر اسفند تا  و کشت بهاره از ،اواسط آذردر  گرماوایل مهر و در مناطق 

 اوایل فروردین(

درصد( بالفاصله پس  79/1استفاده از سم مانکوزب ) ؛کاربرد سموم شيميایي -

بيماري در حد زیاد و تکرار آن پس از دو هفته )بسته به شدت  ۀاز مشاهد

 بيماري( 

 

  0سفيدک سطحي -5

در اواخر فصل  اغلب (.Erysiphe cichoracearum DC) قارچ عامل بيماري

و در مناطق سطح زیر کشت گلرنگ مشاهده شده  کندزراعي خسارت وارد مي

 است. 
 

                                                 
1 Powdery mildew 
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 م بيمارييعال -5-0

لرنگ گياه گ ۀها و ساقروي برگ يهاي سفيدرنگلکه، قارچ بيمارگر ۀدر اثر حمل

ار پوشش سفيدرنگي در سطح گياه پدیدهم پيوستن آنها از بهد، که نشومشاهده مي

 شوند.ها زرد و خشک مي. با کاهش فتوسنتز، برگ(5)شکل  شودمي

 

 مديريت بيماري -5-2

هاي باال(، دهي با درجه حرارتگل ۀزماني دوررعایت تاریخ کشت )عدم هم -

 .استدوم آذر ماه  ۀنيم ،در مناطق گرم کشتبهترین تاریخ 

 کشت ارقام خاردار )ارقام بدون خار حساسيت باالیي به بيماري دارند( -

 رعایت بهداشت مزرعه و حذف منابع آلودگي براي سال بعد -

گرم در ليتر،  0( به مقدار WPدرصد  81استفاده از سموم گوگردي )سولفور  -

 0-7به ميزان  WPدرصد  79/08  0درصد، دینوکاپ 19/1کاربندازیم 

 کيلوگرم در هکتار

 .(0058، زاده تبریزيزینلبرگرفته از ) عالئم سفيدک سطحي در گياه گلرنگ -5شكل 

                                                 
1 Dinocap  
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 هاي هوازاد ساير قارچ

مولد  )عاملشامل لکه برگي سرکوسپورایي  ،ي هوازاد در گلرنگهايسایر بيمار

و لکه برگي  (Sundar. & T. S. Ramakr. Cercospora carthamiچ ن قارآ

هت ج. هستند .Ramularia cynarae Sacc) )عامل مولد آن قارچ راموالریایي

قدار پاشي مزرعه با مانکوزب به مسم ،مدیریت بيماري لکه برگي سرکوسپورایي

اري مدیریت بيمگرم یا کاربندازیم به مقدار یک گرم در هر ليتر آب و جهت  9/7

وصيه تاستفاده از سم کاپتان بالفاصله پس از مشاهده بيماري  ،لکه برگي راموالریایي

 .شودمي
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 فهرست منابع

 . وس ،، عليپور.ح ،، یونسي.ش ،، شفيع زاده.م ،، ميرابوالفتحي.ه ،افشاري آزاد -0

ميري گلرنگ در اتيولوژي، پراکنش و اهميت بوته (0085. )ع ،روانلو

 .09 ص.مناطق مهم کشت آن. هجدهمين کنگره گياهپزشکي کشور، 

گياه روغني گلرنگ. نشر آموزش کشاورزي، ( 0085. )ف ،جاویدفر . وا ،اميدي -7

  ص. 008، خدمات تکنولوژي آموزشي

ارقام زراعي )گذشته و آینده(. وزارت جهاد کشاورزي، سازمان تحقيقات،  -0

 006 کشاورزي، دفتر برنامه ریزي و پایش امور پژوهش،آموزش و ترویج 

 ص.

تعيين مناسبترین فاصله ردیف و ميزان بذر گلرنگ  (0057. )ب ،اسبان اسالمپ -0

  ص. 70، پایيزه در دشت تبریز

هاي کشت گلرنگ در اراضي کم بازده و رهيافت( 0059. )ب ،پاسبان اسالم -9

سازمان جهاد کشاورزي استان  ،008لب شور دریاچه اروميه. نشریه فني 

 ص. 00، مدیریت هماهنگي ترویج کشاورزي -آذربایجان شرقي

اولين گزارش از پوسيدگي سفيد ساقه گلرنگ ناشي از  (0085، م. )خاني -6

Sclerotinia sclerotiorum  از ایران. هجدهمين کنگره گياهپزشکي

  .51 .، صکشور

راعت گلرنگ در منطقه مغان. مرکز اهميت ز (0058. )ح ،زاده تبریزيزینل -5

تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل، شوراي 

 ص. 89تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزي، 

بيماریهاي مهم گلرنگ در استان کرمانشاه. هجدهمين  (0085) س. ،عليپور -8

  .701 .، صکنگره گياهپزشکي کشور
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جنبه هاي فني و کاربردي کاشت و توليد ( 0059. )ح ،اکبري مقدم . وح ،فنایي -5

نشر مرکز تحقيقات و آموزش  .گلرنگ در استان سيستان و بلوچستان

 ص. 95کشاورزي و منابع طبيعي سيستان، 

مدیریت مهمترین عوامل خسارت زاي گياه ( 0050آوند فقيه و همکاران ) -01

يقات سه تحقپزشکي. سازمان تحقيقات، آموزش و ترویج کشاورزي، موس

 ص. 015گياهپزشکي کشور، 

نشریه ترویجي زراعت دانه روغني گلرنگ. مدیریت جهاد ( 0056نام. )بي -00

کشاورزي شهرستان اصفهان، اتحادیه شرکتهاي تعاوني توليد روستایي 

 ص. 70استان اصفهان، 

دستورالعمل اجرایي مدیریت بيماري  (0055. )ح ،یدائي . وف ،وفایي اسکویي -07

دفتر پيش آگاهي، معاونت کنترل آفات،  سکلروتينيا در زراعت کلزا،ا

  ص. 9سازمان حفظ نباتات، 

. ر، ، حاج حسيني.غ ،، بخشي خانيکي.ح ،، صادقي گرمارودي.ف ،یغموري -00

غربال ارقام و الین هاي اميد بخش گلرنگ به  (0050. )ا ،حسن اميديو 

پوسيدگي فيتوفتورائي ریشه و طوقه، پژوهشنامه اصالح گياهان زراعي، 

 . 51-58 ،.ص ،06سال هفتم، شماره 
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