تیّاسیٙای ِ ُٙگٕذَ دس ایشاْ  ٚسٚؽٙاي
ِذیشیت آٔٙا

اسائٗ وٕٕذِٖ :حّذ سضٛي
موسسه تحقيقات گياه پزشكي

هقذهو
•
•
•

•

•

گندم یکی از محصوالت مهم و استراتژیک در دنیا است.
سطح زیر کشت گندم در دنیا حدود  215میلیون هکتار و
تولید جهانی گندم  729میلیون تن بوده است (.)FAO 2016
گندم در ایران جایگاه ویژه ای دارد و منبع اصلی غذای مردم
محسوب می شود.
بطور متوسط سطح زیر کشت آن در ایران  6/3میلیون
هکتار می باشد که در حدود 60درصد دیم و  40درصد آبی
است.
در سالهای اخیرمیزان تولید گندم کشور بین  9تا  15میلیون
تن در نوسان بوده است.

اّ٘یت تیّاسیٙای گیا٘ی دس کا٘ؼ ػٍّکشد گٕذَ
• دس تؼضی اص عاٌٙا تشخی اص تیّاسیٙا
اپیذِی ؽذٖ  ٚتاػث خغاسات ٕ٘گفتی
ِی ؽٔٛذ.
• اغٍة تیّاسیٙا تاػث تخشیة تشگ ٚ
پیشی صٚد سط ِی ؽٔٛذ  ٚػٍّکشد
گٕذَ سا کا٘ؼ ِی ؽٔٛذ.
• ثاتت ؽذٖ اعت کٗ عٗ تشگ أتٙایی
( )FL1, FL2, FL3تیؼ اص
 %70دس ػٍّکشد ٔمؼ داسٔذ.
• حفع عٗ تشگ أتٙایی تشای داؽتٓ
ػٍّکشد ِٕاعة ضشٚسی اعت.

• دس حذٚد  50تیّاسی دس گٕذَ ؽٕاختٗ ؽذٖ اعت اص جٍّٗ
تیّاسیٙاي ِ ُٙگٕذَ دس ایشاْ ِي تٛاْ :
 صٔگٙاي صسد ،ل ٖٛٙاي  ٚعیاٖ
 عپتٛسیٛص تشگ  ٚعپتٛسیٛص عٕثٍٗ ،عفیذن عطحيٌ ،کٗ
خشِایی  ٚکپک تشفی ٌ ٚکٗ ٔٛاسی تاکتشیایی
 فٛصاسی َٛعٕثٍٗ
 پٛعیذگیٙاي طٛلٗ  ٚسیؾٗ ()Crown rot
 پاخٛسٖ گٕذَ
 عیا٘ىٙا :آؽکاس ،پٕٙاْ ِؼٌّٛي ،پٕٙاْ پاوٛتاٖ ،عالٗ  ٚتشگ
گٕذَ ٔ ٚالص

صٔگ صسد (ٔٛاسی) گٕذَ
• زنگ زرد مهمترين بيماری گندم
محسوب می شود و در صورت
همه جا گير شدن می تواند بسيار
خطرناک باشد.
• دمای بهينه رشد  8-13درجه
سانتی گراد است.
• به محض گرم شدن هوا از ميزان
خسارت آن کاسته می شود.

اّ٘یت تیّاسی دس ایشاْ
 هرچند سال يک بار در نقاط مختلف کشور شيوع پيدا می
کند.
 در سال  1371-1372سبب کاهش  1/5ميليون تن
محصول گندم شد.
 اين بيماری مجددا در سال  1389در مناطق غرب و
شمالغرب کشور و بطور خاص در مناطق ديم شيوع پيدا
کرد و خسارت سنگينی را وارد نمود.

ٔمؾٗ پشاکٕؼ صٔگ صسد گٕذَ دس عاٌٙای
صساػی 1391-1389

اپیذِی ؽذْ صٔگ صسد گٕذَ دس عاي 1389دس ِٕاطك غشب ٚ
ؽّاٌغشب کؾٛس

ؽشایظ ّ٘ٗ گیش ؽذْ تیّاسی
 عوامل محیطی موثر در بروز و توسع بیماری زنگ زرد
عبارتند از :ارقام حساس ،درجه حرارت ،رطوبت مناسب و
علفهای هرز میزبان
 گندم های مزارع دیر کاشت واقع در مناطق مرتفع ،گندمهای
خودرو حاصل از ریزش بذر در موقع برداشت و علفهای
هرز میزبان در حاشیه مزارع به عنوان پل سبز باعث انتقال
بیماری از فصلی به فصل دیگر می شوند.
 در صورت مساعد بودن شرایط محیطی آلودگی اولیه در
پاییز اتفاق می افتد.

ؽشایظ ّ٘ٗ گیش ؽذْ تیّاسی (اداِٗ)
 درجه حرارت در زمستان نقش عمده ای در شروع اپیدمی
زنگ زرد در بهار دارد.
 اگر زمستان معتدل باشد و در اوایل فصل بهار شرایط محیطی
مناسب باشد (نظیر بارندگیهای زیاد توام با دمای مناسب -13
 8درجه سانتی گراد) و ارقام مورد کشت حساس باشند احتمال
اپیدمی شدن بیماری زیاد خواهد بود.
 هرچقدر درجه حرارت در طول ماه های زمستان پایین تر و
مدت سرما طوالنی تر باشد بروز و توسعه آلودگی کند تر
خواهد بود.

سٚػ ٘ای کٕتشي صٔگ صسد
 روشهای زراعی
• خوداری از کشت زود هنگام در پاییز (در ارقام زمستانه)
• از بین بردن گندم های خود رو پس از برداشت و همچنین
علفهای هرز میزبان ( پل سبز و انتقال بیماری از فصلی به
فصل دیگر)
• استفاده از ارقام زود رس بهاره یا کشت زود هنگام آنها
• ازت مورد نیازدر دو یا سه نوبت استفاده شود.

اعتفادٖ اص اسلاَ ِماَٚ
 اقلیم گرم و مرطوب شمال :ارقام مروارید ،گنبد ،شیرودی،
آرتا ،دریا و ( N-87-20احسان)
 اقلیم سرد کشور :ارقام زارع ،پیشگام ،الوند ،اروم ،میهن و
حیدری
 اقلیم معتدل کشور :ارقام پارسی ،بهار ،سیوند و سیروان
 اقلیم گرم و خشک جنوب :افالک ،مهرگان ،چمران 2

سدیاتی  ٚکأ ْٛکٛتی تیّاسی
• بازديد مرتب از مزارع در پاييز و اوايل بهار بطور هفتگی
و پس از ساقه دهی هفته ای دوبار
• شرايط آب و هوايی :ميانگين درجه حرارت بين  10تا 15
درجه سانتی گراد و ميانگين رطوبت بيش از  %70باشد
• آستانه اقتصادی :به محض ظهور عاليم بيماری وتشکيل
اولين پوستولهای بيماری بصورت تک رديفی
• با قارچکشهای توصيه شده کانون کوبی شود.

آعتأٗ التصادی تشای کٕتشي صٔگ صسد

کٕتشي ؽیّیایی
قارچکشهای توصيه شده برای کنترل زنگ زرد:
• فالكن  0/6 EC 46%ليتر در هكتار.
(تبوکونازول+ترياديمينول+اسپيروکسامين)
• آميستار اكسترا  0/75 ،SC 28%ليتر در هكتار
(آزوکسی استروبين+سيپرکونازول)

•
•
•
•
•

آلتو (سيپرکونازول)  0/5 ،SL 10%ليتر در هكتار.
فوليكور (تبوکونازول)  1 ،EW 25%ليتر در هكتار.
ايمپكت (فلوتريافول)  1 ،SC 12.5%ليتر در هكتار.
آرتئا (EC 33%پروپيکونازول+سيپرکونازول) 0/3 ،ليتر در هكتار
تيلت ( EC 25%پروپيکونازول) 0/5 ،ليتر در هكتار کارآيی کم دارد.

صٔگ ل ٖٛٙای

Puccinia triticina

 گسترش آن از زنگ زرد و سياه در عرصه
جهانی بيشتر است.
 بهترين دمای رشد  15-20درجه سانتی گراد
است.
 اين بيماری در اغلب نقاط کشور بويژه در مناطق
غرب و شمالغرب کشور خسارت می زند.
 اين بيماری در مزارعی که دير کشت شده باشند
و يا در گندمهای بهاره خسارت زيادی می زند
ولی به محض گرم شدن هوا از شدت بيماری
کاسته می شود.

ٔمؾٗ پشاکٕؼ صٔگ ل ٖٛٙای گٕذَ دس عاٌٙای صساػی
1391-1389

سٚػ ٘ای کٕتشي صٔگ ل ٖٛٙای
 روشهای زراعی
خوداری از کشت زودهنگام در پاییز (در ارقام زمستانه)
 از بین بردن گندم های خود رو پس از برداشت و همچنینعلفهای هرز میزبان
 استفاده از ارقام زود رس بهاره یا کشت زود هنگام آنها ازت مورد نیازدر دو یا سه نوبت استفاده شود. استفاده از ارقام مقاوم نظیر :مروارید ،گنبد ،زارع ،اروم،پیشگام ،میهن  ،سیروان و افالک
• آستانه اقتصادی :به محض ظهور عاليم در سه برگ انتهايی
کانون کوبی با استفاده از قارچکشهای توصيه شده

صٔگ عیاٖ گٕذَ
عمدتا در آخر فصل زراعی همزمان با گرم
شدن هوا گسترش می يابد.
دمای مطلوب توسعه بيماری  25درجه
سانتی گراد است.
خسارت اين بيماري در سالهاي -1345
 1343در مناطق شمالي كشور و در سال
 1355در مناطق جنوبي كشور خسارت
سنگيني را به كشاورزان وارد نمود.
 اما در دهه های اخير بدليل استفاده از ارقام
مقاوم ( )Sr31خسارت آن ناچيز بود.

نژاد  Ug 99ابتدا در سال  1999از كشور اوگاندا
گزارش شد .سپس در سال  2001از كنيا ،در سال 2003
از اتيوپي و در سال  2006از يمن و در سال  2007از
سودان گزارش گرديد.
در سال  1387از ايران گزارش شد.
 13نژاد وابسته به آن در آفريقا خسارت می زند و خطر
مهمی برای توليد گندم دنيا است.
 پيش بيني گرديده بود كه اين نژاد از سودان  ،مصر و عربستان
عبور نموده سپس از طريق عراق ،سوريه و تركيه وارد ايران خواهد
شد سپس در پاكستان ،افغانستان و هند گسترش خواهد يافت.
مسير حركت آن مشابه مسير حركت نژادي از زنگ زرد كه روي
ژن  Yr9بيماريزا بود و باعث اپيدمي  1991زنگ زرد گرديد خواهد
بود.

Where next? – GIS predicted migration
Likely routes •

Potential Risk Areas – An Initial Assessment
Turkey

Iraq

Egypt

Iran

India

Sudan
Ethiopia

Kenya

اين نژاد از سه منطقه ايران لرستان ،همدان و خوزستان
گزارش شده است.
زنگ سياه در برخی از مناطق کشور از جمله لرستان،
اردبيل ،مازندران ،کرمانشاه و سمنان (کالپوش) خسارت می
زند.
پروژه تحقيقات ملی در اين زمينه در چند سال اخير انجام
شده است.
بيش از  30جدايه بررسی شده و تاکنون  14نژاد شناسايی
شده است.
شکسته شدن ژن های Sr 31, Sr38, Sr36 SrTmp
در برخی از مناطق کشور
احتمال اپيدمی شدن بيماری در سالهای آتی وجود دارد.

ٔمؾٗ پشاکٕؼ صٔگ عیاٖ گٕذَ دس عاٌٙای صساػی
1394 ٚ 1391-1389

ِذیشیت صٔگ عیاٖ گٕذَ
 تحت ٔظش داؽتٓ تیّاسی دس تّاَ ِٕاطك کؾٛس
 سدیاتی  ٚکأ ْٛکٛتی دلیك تیّاسی
 کٕتشي ؽّیایی تا اعتفادٖ اص لاسچکؾٙای تٛصیٗ ؽذٖ
 اعتفادٖ اص اسلاَ ِماِ َٚتٕاعة تا ٔٛع الٍیُِ :شٚاسیذ،
گٕثذ ،پاسعی ،عیٔٛذ ،عیشٚاْ ِٙ ٚشگاْ

فٛصاسی َٛخٛؽٗ گٕذَ ()FHB

فٛصاسی َٛخٛؽٗ گٕذَ ()FHB
• فوزاريوم خوشه يکی از بيماريهای مهم گندم در کشور است
و در بعضی از استانها از جمله گلستان ،مازندران و اردبيل
(مغان) خيلی خسارت می زند.
• اين بيماري عالوه بر كاهش عملکرد گندم ،چند زهرابه
قارچی (مايكوتوكسين) خطرناك در دانههاي آلوده توليد
ميكند كه براي سالمت انسان ،دام و طيور بسيار مضرند.
• بارندگی و رطوبت باال در مرحله گلدهي در شيوع بيماری
نقش مهمی دارد.

ٔمؾٗ پشاکٕؼ فٛصاسی َٛعٕثٍٗ گٕذَ

ػالئُ تیّاسی فٛصاسی َٛخٛؽٗ گٕذَ
 ايجاد يك لكه كوچك
آبسوخته و كم و بيش
قهوهاي رنگ ،وسط گلوم
يا روي محور سنبله
 سفيد شدن سنبلچههاي
آلوده قبل از بلوغ
 رشد ميسليومي صورتي در
روی سنبله
 دانههاي گندم آلوده اغلب
چروكيده ،پوك و الغر
هستند.

توسط چندين گونه ايجاد می شود:
)گونه غالب( Fusarium graminearum
توليد مايکوتوکسين (زهرابه) DONمی کند که برای سالمتی
انسان و دام مضر هستند.
حد مجاز استاندارد دان در گندم  1پی پی ام است.

مديريت بيماری فوزاريوم خوشه
 مديريت زراعی
 محصول قبلی در شيوع بيماری خيلی مهم است.
 ذرت ،ذرت خوشه ای ،گرامينه ها نبايد در تناوب با گندم قرار
داده شوند چون ميزبان قارچ هستند.
 رعايت تناوب با گياهان غير ميزبان نظير :سويا ،کلزا ،عدس،
چغندر قند ،پنبه ،شبدر ،نخود ،آفتابگردان و ...

 مديريت بقايای گندم در مناطق آلوده به بيماری (خرد کردن
ودفن در خاک)
 استفاده از ارقام متحمل نظير مرواريد و گنبد

استفاده از جدول تحليل خطر و پيش آگاهی وقوع بيماری
 اطالع از محصول کاشته شده قبلی :ذرت ،ذرت خوشه ای
بيشترين خطر را دارد.
 نوع عمليات خاک ورزی انجام شده پس از برداشت محصول
قبلی :اگر بقايا خرد و زير خاک مدفون شده باشد خطر وقوع
کمتر است اما اگر بقايا در سطح خاک مانده باشند خطر وقوع
افزايش می يابد.
 حساسيت رقم کشت شده (در ارقام متحمل خطر وقوع کمتر
است)
 شرايط آب و هوايی :ميزان بارندگی يک هفته قبل و بعد از گل
دهی بيش از  40ميلی متر باشد حتما بايستی سمپاشی شود.
 استفاده از مدلهای پيش آگاهی نظير RATFHB, DON cast

کنترل شيميايی بيماری
 بهترين زمان سمپاشی در مرحله شروع گلدهی است.
 سمپاشی بعد از ظهور عاليم فايده ای ندارد و خيلی دير
شده است.
 استفاده از قارچکشهای موثر نظير:
 آلتوکمبی به ميزان  ./5ليتر در هکتار،
 فالکن  ./7ليتر در هکتار،
 ركسدو  0/5-0/7ليتر در هکتار

تیّاسی کپک تشفی ()snow mold
 عاليم بيماری بصورت لکه های
آبسوخته در روی برگ
 در روی خوشه ها نيز عالئم شبيه
فوزاريوم توليد می کند.
 ارقام گندم دوروم حساس هستند.
 مناطق پراکنش :استانهای گلستان،
مازندران و خوزستان می باشد.
عامل بيماری قارچ
Microdochium nivale
M. majus

