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  اطالعات بيماري: بخش اول
  رورتاهميت و ض

، درختچه هائي بومي جنوب و مركز Berberidaceae ، از تيره(.Berberis vulgaris L) زرشك معمولي
تنها قطب توليد زرشك بي دانه ايران است اروپا، شمال غربي آفريقا و غرب آسيا هستند استان خراسان جنوبي 
درصد زرشك توليدي  98(هزار هكتار  15به طوري كه سطح زير كشت اين محصول در استان نزديك به 

  از جمله Puccinia هاي متعلق به جنس گونه هاي زرشك به عنوان ميزبان هاي واسط زنگ. مي باشد) كشور
Puccinia graminis  وPuccinia striiformis  در سال  .)1397ميرزايي و همكاران، ( محسوب مي شوند

ديد در اين استان، شرايط براي گسترش عوامل هاي اخير به سبب تغييرات اقليمي و خشكسالي هاي بسيار ش
خسارت زاي اين محصول به ويژه زنگ جارويي زرشك فراهم شده است، به طوري كه توانسته است اقتصاد و 

از شهرستان درميان و زيركوه  1385اولين بار در سال هاي اين بيماري . اشتغال استان را مورد تهديد قرار دهد
كه به مرور به ديگر نقاط به ويژه مناطق مستعد آلودگي از جمله زارش شده است گ) روستاي نوقند و خوان(

اين بيماري در طي اين سال ها به دليل پراكنش نامناسب . گسترش يافتدرصد رطوبت باال با مناطق كوهستاني 
ل عدم بارندگي ها، نوسانات دمايي، خشكسالي هاي متوالي، عدم رعايت دور آبياري و ضعف درختان به دلي

  . مديريت تغذيه باغات زرشك، گسترش يافته است
  :معرفي بيماري

در مناطق بازديد شده نشانه هاي زنگ شامل تشكيل اسيديوم روي سطوح و حاشيه  ي آلودهدرختچه ها اغلب
. مي شودشديدا آلوده، عاليم جاروك مشاهده  درختچه هايروي . دهندبرگ ها، گل و سرشاخه ها را نشان مي 

با  جمع آوري شده از استان خراسان جنوبيخصوصيات ريخت شناسي نمونه هاي تحقيقات انجام شده،  براساس
از نواحي  يآناليز فيلوژنتيكي بر اساس توالي يابي بخش. ه استمطابقت داشت  Puccinia arrhenatheri گونه

مونه هاي با ن ه است كهنيز نشان داد TEF-1α و ITS1–5.8S–ITS2, partial LSU (28S) ژن هاي
ميرزايي و همكاران، ( مي شوندگروه بندي  Puccinia arrhenatheri در كالد حاوي گونه، قوي احتمال
1397.(   

  :نحوه خسارت
 بهاره اسپورهاي يا اسپرماتيوممحتوي  كهعالئم اين بيماري در ابتدا به صورت تاول هاي زرد، نارنجي يا قهوه اي 

به  ، برگ هابه مرور زمان و پيشرفت بيماري ندبرگ مشاهده مي شو و پشت روي سطحاست،  بيماري عامل
بايد  .دندر مواردي تمام سطح برگ را پوشانده و باعث كاهش فتوسنتز گياه مي شو و دنرنگ زرد در مي آي

. خاطر نشان شود درختاني كه سابقه بيماري زنگ جارويي زرشك را دارند، زودتر از ساير درختان سبز مي شوند
راحل بعدي آلودگي، شاخه هاي درختان آلوده عالئم جارويي شدن را نشان مي دهند بدين صورت كه در م

  .در نهايت خشك شدن شاخه ها مشاهده مي شود وتعداد زيادي شاخه از يك نقطه خارج مي شود
  دستورالعمل اجرايي كنترل: بخش دوم

  :پايش و رديابي
  سال، حداقل دو بار از مناطق با سابقه آلودگي در طول  مناسب عامل بيماريبازديدهاي مداوم  .1
احتمال آلودگي  ،باشددما و رطوبت  همراه با افزايش كه يدر صورت ،ظهور اولين لكه هاي روي برگ .2

  .شديد را در پي خواهد داشت
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  :كنترل زراعي و مكانيكي
 اصالح شيوه هاي برداشت به جهت وارد آوردن كمترين صدمه به درختان .1

 رختان و تقويت آنها تغذيه مناسب د .2

  خودداري از مصرف بيش از حد كوته هاي ازته .3
هرس مناسب  كه در مناطقي كه آلودگي را داريم به منظور تهويه و خشك نگه داشتن شاخ و برگ ها،  .4

هرس به دو . ، انجام گيرداست ذف جاروك هاي قديميو حشامل هرس شاخه هاي آلوده  به بيماري 
 :صورت انجام مي شود

هرس و سوزاندن شاخه هاي خشك و آلوده به بيماري در فصل زمستان كه ): خشك(هرس زمستانه - الف
 .مي تواند كمك زيادي به كاهش آلودگي نمايد

 .بهترين روش مبارزه هرس و سوزاندن شاخه هاي آلوده در فصل بهار مي باشد) : تر(هرس بهاره -ب

هرگز اين چوب ها . اغ منتقل و معدوم شوندچوب هاي حاصل از هرس بايستي بالفاصله به خارج از ب .5
 .در حاشيه باغ رها و يا به عنوان حصار استفاده نشوند

 رعايت دقيق دوره آبياري و مديريت درست باغ به دليل كنترل رطوبت در سطح باغ  .6

اواخر زمستان قبل از باز  تااستفاده از بقاياي گياهي جهت خوراك دام در پاييز پس از ريزش برگ ها  .7
  رعايت بهداشت باغبه منظور  و حذف علف هاي هرز شدن جوانه ها

 .صورت نگيرد ،انتخاب پاجوش جهت تكثير  ،از باغاتي كه سابقه آلودگي دارند .8

 است مهار بيماري اصلي و تلفيقي راهكار سراسريمبارزه  .9

  كنترل شيميايي
اليم بيماري كه مصادف با دهه اول اسفند تا اواسط اولين زمان سمپاشي به محض مشاهده اولين ع .1

  .البته بسته به شرايط محيطي و منطقه اين بازه زماني مي تواند تغيير كند. فروردين است، انجام شود
 .روز بعد از سمپاشي اول است 20نوبت دوم سمپاشي  .2

متناوب استفاده به منظور جلوگيري از ايجاد مقاومت توصيه مي شود، سموم توصيه شده به صورت  .3
 .شود

  :فهرست سموم توصيه شده .4
 تيلت تجاري نام با پروپيكونازول )EC25% (هكتار در ليتر 1 مقدار به  
 فالكن تجاري نام با  ترياديمنول+  تبوكونازول+  اسپيروكسامين )SC46% (در ليتر 0.6 مقدار به 

  هكتار
 اآميستاراكستر تجاري نام با سيپروكونازول+  استروبين آزوكسي )SC28% (در ليتر 0.75 مقدار به 

  هكتار
 فوليكور تجاري نام با تبوكونازول )EW25% (هكتار در ليتر 1 مقدار به 
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  گالري عكس: چهارم بخش
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 برگ مشاهده مي و پشت يا قهوه اي روي سطحعالئم بيماري در ابتدا به صورت تاول هاي زرد، نارنجي  -1شكل 
  .مي پوشاننددر مواردي تمام سطح برگ را  و دنبه رنگ زرد در مي آي ، برگ هابه مرور زمان و پيشرفت بيماري .شود

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .و در نهايت شاخه ها خشك مي شوند دعالئم جارويي شدن را نشان مي دهن ،شاخه هاي درختان آلوده -2شكل 

 
 


