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 بررسی مزرعه ای بیماری زنگ سیر در منطقه طارم
 

 2و حشمت اله امینیان2، عباس شرزه ای1، حسین جعفری2و1شمس اله نجفی 

 

  ز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان    مرک -1

 های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران گروه حشره شناسی و بیماری -2
shnajafi@ut.ac.ir 

 
مهمترين مناطق هکتار سطح زير کشت سير و توليد بيش از يک پنجم سير توليدي کشور، از  2000شهرستان طارم استان زنجان با حدود 

باشد. محصول سير در شهرستان طارم به عنوان يک محصول زمستانه، در محدوده زماني مهر ماه تا آبان ماه هر کشت سير در ايران مي
شود. بيماري زنگ سير که توسط قارچ شود و در نيمه دوم ارديبهشت ماه تا نيمه اول خرداد ماه سال آتي برداشت ميسال زراعي کشت مي

Puccinia allii باشد که کنترل و مديريت آن، همه ساله هزينه قابل آيد، مهمترين بيماري مزارع سير در منطقه ميبه وجود مي
( انجام شد، از مزارع سير مناطق 1393تا  1389هاي سال )طي سال 5سازد. در اين مطالعه که به مدت اي را به کشاورزان وارد ميمالحظه

بازديد به عمل آمد و زمان ظهور اولين عالئم زنگ سير، زمان تشکيل اولين يوردينيوسپورها و تليوسپورها، ميزان مختلف شهرستان طارم 
گسترش بيماري، درصد آلودگي، سطح خسارت نهايي و ميزان کاهش عملکرد يادداشت برداري شد. براي اين منظور در چندين منطقه 

ها اجتناب شد. در طول ها در آن کرتميان مزارع سير انتخاب شد و از استفاده قارچکش هايي تصادفي درمختلف در شهرستان طارم، کرت
هاي انتخاب شده مراجعه شده و هر هفته عالئم بروز سورهاي قارچ و گسترش بيماري و درصد آلودگي فصول زمستان و بهار به کرت

بي برداشت و توزين شد و براي تعيين درصد خسارت با ميانگين هاي انتخابوته از کرت 100يادداشت برداري و در انتهاي فصل تعداد 
ها مقايسه گرديد. نتايج اين تحقيق، مشخص نمود که اولين سورهاي يوردينيوسپوري زنگ سير در هاي تيمار شده با قارچکشعملکرد کرت

شود. هاي يوردينيوسپوري ظاهر ميور اولين جوششود و اولين تليوسپورها نيز دو هفته بعد از ظهنيمه اول فروردين ماه هر سال ظاهر مي
کند و با کمک يوردينيوسپورها به عنوان هاي پلي سيکل تبعيت ميشروع و گسترش آلودگي به طور کامل از الگوي رشد تصاعدي بيماري

نيز برسد و عملکرد نهايي  %80 به بيش از %1تواند در عرض دو ماه از ها ميها، سطح آلودگي بوتهاينوکلوم ثانويه و در غياب قارچکش
يابد. در راستاي تعيين همبستگي ميان درصد خسارت بيماري با متغيرهاي آب و هوايي کاهش  %50محصول نيز ممکن است تا بيش از 

خص گرديد که هاي آب و هوايي چهار ايستگاه هواشناسي منطقه، مش)ميانگين رطوبت نسبي، ميانگين دما و ميزان بارش( با استفاده از داده
افتد، اما درصد خسارت بيماري تنها با درصد ميانگين دمايي هايي با بارندگي بيشتر اتفاق ميهرچند بيشترين درصد خسارت در سال

همبستگي مستقيمي دارد. نتايج اين مطالعه مشخص نمود که با توجه به گسترش بيماري در اواخر فصل رشد، زود کاشتي سيرها )کشت در 
 باشد. اي براي مديريت اين بيماري ميمهرماه هر سال( براي تسهيل برداشت زود هنگام محصول، روش قابل توصيه نيمه اول

 

 .، طارم Puccinia allii: زنگ سير، واژه های کلیدی
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