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مقاله پژوهشي
پيش آگاهي بيماري زنگ زرد گندم دیم در استان کرمانشاه
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چکيده
 گندمزارهای دیم درچهار پهنهی کانون آلودگی به این بیماری در شهرستانهای سرپلذهاب و،این پژوهش با هدف پیشآگاهی همهگیری زنگ زرد
 انجام شد و بهمنظور ارزیابی همبستگی دادههای1388-97 گیالنغرب (گرمسیری) و اسالمآباد غرب و ماهیدشت (معتدل) استان کرمانشاه در سالهای
 بدون1396-97  و1395-96  و1390-91  بیماری در سالهای. ویژگیهای زمینهساز گسترش بیماری شناسایی و پایش شد،هواشناسی با رخداد همهگیری
 و، با آلودگی پایین و پراکنده1393-94  و1392-93  و1391-92  و1389-90  سالهای،بروز هیچگونه جوش زنگ زرد در کانونهای آلودگی استان
) دادههای هواشناسی وPrincipal component analysis(  آزمون آماری تجزیه به مؤلفه اصلی. با آلودگی باال همهگیر شد1394-95  و1388-89 سالهای
 درجه6-9  دورههای دربرگیرنده روزهای پیاپی با دمای کمینهی،پایش بیماری در این دوره ده ساله نشان داد که شمار روزهای بارانی از مهر تا اردیبهشت
 میانگین بیشینه درصد نم بهمنماه و میانگین کمینه دمای اسفندماه برترین نشانگرهای، درصد و بلندترین دوره روزانه با این ویژگی60 سلسیوس و نم باالی
 درجه سلسیوس برترین-10 دو ویژگی روزهای یخبندانی و روزهای با دمای کمینهی زیر.رخداد همهگیری زنگ زرد در هر چهار پهنهی مورد بررسی بودند
 همخوانی این یافتهها با مدل رگرسیون ترتیبی برازش شده نشان داد که پیشبینی سال همهگیری زنگ زرد در.نشانگرهای پیشبینی زمان بروز بیماری بودند
 سپس کارآیی مدل.استان کرمانشاه و زمان بروز بیماری در دیمزارهای هر پهنه با کمک این شناسههای کلیدی در پایان اسفندماه هر سال انجامپذیر است
. راستیآزمایی گردید1397  و آلودگی پایین در سال1396  از نبود رخداد بیماری زنگ زرد در سال،برازش شده در پیشبینی صحیح
 همهگیری، وقوع بیماری، زنگ نواری، دیمزار:واژهاي کليدي
Predicting rain-fed wheat yellow rust in Kermanshah province
B. NASERI
Associate professor, Plant Protection Research Department, Kermanshah Agricultural & Natural Resources
Research & Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran
Abstract
During ten-year study (2009-2018), rainfed wheat fields were selected to evaluate disease and examine associations of climatic data with
wheat yellow rust disease epidemics across four regions, Sarpolzohab and Gilangharb (tropical), Eslamabad Gharb and Mahidasht (temprate). No
disease was evident in 2009-2010, 2016-2017 and 2017-18 and there was low and sparce disease levels in remainder years. Principal component
analysis of climatic and disease data indicated that number of rainy days from October to May, periods of consequential days with minimum
temperature within 6-9˚C and maximum relative humidity > 60%, and longest period with these climatic characters were the best indicators of
yellow rust disease epidemics occurrence across four study regions. Two characters of monthly average of maximum relative humidity for February
and minimum temperature of March were also identified as important disease epidemics predictors. Two characteristics, number of icy days and
days with minimum temperature under -10˚C were recognized as best indicators to predict disease onset time. To test efficiency of developed
stripe-rust-predicting model, lack of or low disease occurrence for two years of 2017 and 2018 were predicted correctly.
Keywords: Disease occurrence, epidemic, rainfed land, stripe rust
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گندم ( )Triticum aestivum L.با سطح زیر کشت دیم 3/9

آلودگی ،نیازی اساسی است .از سوی دیگر سهم بزرگی از مهار

میلیون هکتار در کشور و  295هزار هکتار در استان کرمانشاه

کارآمد و کاهش زیان بیماری در ارقام فراگیر گندم دیم استان،

در سال  97-98محصول زراعی مهم و اقتصادی در کشور و در

سرداری و آذر  ،2با حساسیت  100درصد به زنگ زرد ،درگرو

استان کرمانشاه به شمار میآید .همچنین استان کرمانشاه با

زمانبندی درست نخستین سمپاشی با کمک پیشبینی بیماری

عملکرد دیم  1/3تن در هکتار دارای جایگاه چهارم کشوری

همهگیر است .زیرا از یکسو در رقم حساس دیم همان آلودگی

میباشد ( .)Anonymous, 2020در این استان فراهم بودن آب و

اولیه ،در نبود مهار شیمیایی زمانبندی شده میتواند فشار

هوای سازگار با پیشروی آلودگی بهویژه بارندگیهای زمستانه و

بیماری و زیان باالتری را در مقایسه با رقم کمتر حساس آبی

بهاره برای قارچ  Puccinia striiformis f.sp. triticiعامل بیماری

داشته باشد .ازسوی دیگر همین حساسیت  100درصدی گندم

زنگ زرد ،گسترش چشمگیر این بیماری روی گندم را باعث

دیم توانسته زمان رخداد بیماری را در مقایسه با گندم نیمه

می شود .یافتههای چند سال گذشته نشان داده است که در پایان

مقاوم آبی جلوتر بیاندازد .ازهمینرو دستیابی به دانش

زمستان و آغاز بهار بیماری در گندمکاریهای کانونهای

پیشآگاهی زنگ زرد در گندمزارهای دیم به همان اندازه گندم

آلودگی گرمسیری استان بروز کرده و سپس به بخشهای معتدل

آبی نیازمند بررسی بود.

و سردسیری استان هم کشیده میشود .زیان این بیماری در
گندمکاریهای آمریکا گاها تا  50درصد گزارش شده است

پیرررو نقررش بنیررادی دمررای هرروا برررروی چرخررهی
آلررودگی ،زمسررتان و تابسررتانگررذرانی قررارچ

P. striiformis

( .)Eversmeyer & Burleigh, 1969خسارت زنگ زرد به درجه

tritici

حساسیت گیاه ،زمان آلودگی ،نرخ رشد و طول مدت دوره

کرررار مررریرود

بیماری بستگی دارد ( )Chen 2005که همگی این ویژگیها به

سلسیوس دمررای پایرره برررای جوانرره زنرری اوردینوسررپور و آلررودگی

ویژگیهای آب و هوایی بهویژه دما و نم وابسته هستند

شررناخته شررده اسررت

.)Sharma-Poudyal

(.)Chen, 2007; Gladders et al., 2007; Park, 1990; Zadoks, 1961

در آمریکررا ،میررانگین دمررای ژانویرره بررا بررروز بیمرراری زنررگ

مبارزه شیمیایی با این بیماری زیانآور در استان همواره با

 f.sp.همررواره در پرریشآگرراهی همررهگیررری بیمرراری برره
(et al., 1988

 .)Coakleyدمرررای  7درجررره

(& Chen, 2011

زرد در ارقررام حسرراس همبسررتگی داشررت (1982

)Coakley et al.,

کاربرد وسیع قارچکشهای پروپیکونازول یا تیلت پس از

و انباشررت روز درجررههررای منفرری (یکررم دسررامبر تررا 31

گزارش گروههای پایش کانونهای آلودگی انجام گرفته است.

ژانویرره) و متبررت (یکررم آپریررل تررا  30ژون) بررا پیشرررفت

بسیار روشن است که این مبارزه دیرهنگام نمیتواند پاسخگوی

بیمرراری همبسررتگی داشررته اسررت .بررا کمررک رگرسرریون

هدف کاهش زادمایه و جلوگیری از پیشروی بیماری از پهنه

لجیستیک روشن شده که درصررد بوتررههررای بیمررار بررا رویررداد

گرمسیری به دیگر پهنهها باشد .ازسوی دیگر هرساله مبارزه تنها

یخبنرردانهررای بسرریار سرررد (کمتررر از  -5درجرره سلسرریوس)،

برپایهی آلودگی  5درصد برگ پرچم و با ناآگاهی از چگونگی

ضدعفونی بررذر بررا قررارچکش سیسررتمیک و سمپاشرری زمانبنرردی

گسترش آلودگی و وابستگی آن بارویدادهای هواشناسی

شررده کرراهش یافت ره اسررت (et al., 2007

 .)Gladdersدر فرانسرره

بهطورگستردهی انجام میشود ،چنین مبارزه بیرویه و

همررهگیری زنررگ زرد پررس از زمسررتانهای سرررد رخ نررداد و

گستردهی میتواند آلودگی گندم و مقاومت به قارچکش را

انباشررت دماهررای زیررر  7درجرره سلسرریوس در دوره زمررانی

درپی داشته باشد .پس برای جلوگیری از هدر رفت هزینه و

دسررامبر تررا آپریررل بهترررین نشررانگر هواشناسرری در پیشبینرری

آلودگیهای زیانبار با قارچکش ،دستیابی به دانش پیشآگاهی

همررهگیری شررناخته شررده اسررت

.)Gladders

همهگیری زنگ زرد برپایهی ویژگیهای آب و هوایی زمینهساز

در آمریکرررا ،دمرررای مررراههرررای پررراییز و زمسرررتان نشرررانگر

(et al., 2007
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پیشبینی رخررداد همررهگیری زنررگ زرد گنرردم شررناخته شررده

سررالهای  1396-1398نیررز نبررود همررهگیری را بدرسررتی

و میررانگین کمینرره دمررا از آغرراز اکتبررر تررا نرروامبر بررا بیمرراری

پیشبینرری نمرروده ،چرررا کرره در پیشآگرراهی بیماریهررای

 .)Coakleyدر

گیاهی در پهنررههای بررزرگ و گسررترده ،رگرسرریون ترتیبرری بررا

آمریکررا درصررد نررم خررای در پرراییز-زمسررتان و دمررای 7-12

داده ناپیوسررته (کیفرری) کارآمرردتر از رگرسرریون کمرری برپایرره

درجرره سلسرریوس در بهررار نمایررانگر همررهگیری زنررگ زرد

دادههررای پیوسررتهای چررون میررزان یررا شرردت بیمرراری یررا

 .)Grabowدر اروپرررا رخرررداد

انرررردازهگیری مایرررره بیمرررراریزا شررررناخته شررررده اسررررت

همررهگیری بررا نررم > 92درصررد ،دمررا  4-16درجرره و بررارش

(et al., 2013

 .)Landschootهمچنررین پیشآگرراهی زنررگ

 0/1میلیمتررر در ماههررای مرری-ژوئررن وابسررته برروده اسررت

گنررردم برپایررره انررردازهگیری زاد مایررره بیمررراری ()Inoculum

 .)Jarroudiدرصررد راسررتیآزمایی پررایین ایررن

بهویژه شمارش اسررپور نمیتوانررد برره برررآورد درسررتی برسررد

مرردلها (زیررر 60درصررد) را میترروان برره واکرراوی دوره کوترراه

(et al., 1972

 .)Burleighاز سررروی دیگرررر ،پیشآگررراهی

 3-2ماهه بهرراری ،نادیررده گرررفتن دمررای ماهانرره پرراییز-زمسررتان

برپایررره زاد مایررره بیمررراری نیازمنرررد دادهبررررداری روزانررره-

و به کررارگیری ویژگرری گمررراه کننررده دمررای میررانگین روزانرره یررا

هفتگررری بررررای دوره  9ماهررره (پررراییز-زمسرررتان-بهرررار) از

ماهانه ( )Sharma-Poudyal & Chen, 2011برگرداند.

دسررتگاههای اسررپورترای یررا اسررالیدهای گیرنررده اسررپور در

همبسررتگی همسررو داشررته اسررت

بررروده اسرررت

(et al., 2017

(et al., 2016

(et al., 1988

در ایررررران ،گسررررترش زنررررگ زرد در کرتهررررای

پهنررههای کررانون بیمرراری برروده کرره در همرره اسررتان-کررانون

آزمایشرری پهنررهی معترردل اسررالم آبرراد غرررب کرمانشرراه بررا

هدف فراهم نشررده اسررت .از اینرررو در مرردل پایرره زنررگ زرد

شررمار روزهررای بررا کمینرره دمررای  5-12درجرره سلسرریوس و

کرمانشررراه روش

 ordinalو داده ناپیوسرررته

نم باالی  60درصد از مهر تررا اردیبهشررت ،زمرران سرررآغاز بیمرراری،

رخررداد همررهگیری بررا ترروان پیشگررویی برراالتر بکررار رفترره

زمرران رسرریدگی گیرراه ،زمرران کاشررت و مقاومررت نررژاد همبسررتگی

اسررت .همچنررین نشررانگرهای پیشرررفت بیمرراری زنررگ زرد

 .)Naseriهمچنررین ایررن

گندم بررا کمررک مرردل  Gaussianبرررای نخسررتین بررار از ایررران برره

بررسرری نشرراندهندهی کررارآیی بسرریار برراالتر ویژگیهررای

گررزارش رسرریده اسررت (& Kazemi, 2020

 .)Naseriخسررارت

آب و هرروایی از ویژگیهررای مقاومررت رقررم و زمرران کاشررت

زنگ زرد در مزارع گنرردم بررا آبیرراری بررارانی یررا در پهنررههای

در پیشبینرری همررهگیری زنگهررای زرد ،قهرروهای و سرریاه و

شررمالی کشررور بررا بارنرردگی برراال روی گنرردم سررازگار بررا

نشرران داده اسررت (& Marefat, 2018

سررفیدی پررودری گنرردم برروده اسررت (
&

Naseri

2021

;2021

Sheikholeslami,

Naseri & Sabeti,
&

Naseri

;2021

 .)Jalilian,برپایرره برونررداد مرردل پایرره کرمانشرراه برررای

نخسررتین بررار در کشررور همررهگیری زنررگ زرد گنرردم آبرری
برپایرره ویژگیهررای آب و هرروایی پیشآگرراهی شررده اسررت
(& Sharifi, 2019

 .)Naseriایررن مرردل بررا ارزیررابی رخررداد

همرررهگیری زنرررگ زرد در راسرررتیآزمایی (اعتبارسرررنجی)
آمرراری توانسررت  100درصررد رخرردادهای همررهگیری در
پهنررههای اسررتان برررای ده سررال گذشررته را بدرسررتی برررآورد
نمایررد .در راسررتیآزمایی میرردانی برررای سرره بهررار پربررارش

برتررررregression

بیمرراری برراالی  80درصررد گررزارش شررده اسررت (

Elahinia,

 .)2000پررس راسررتی آزمررایی دانررش بدسررت آمررده در گنرردم
دیم نیز نیازمند بررسرری بررود .ازسرروی دیگررر کرراربرد هرسرراله
و بیرویررهی تنهررا قررارچکش تیلررت در اسررتان میتوانررد در
کنار چررالش آالینرردگی ،مقاومررت قررارچ بیمررارگر برره قررارچکش
را نیز درپرری داشررته باشررد .از اینرررو ایررن پررژوهش برره شناسررایی
ویژگیهررای آب و هرروایی زمینهسرراز رخررداد همررهگیررری زنررگ
زرد گندم در دیمزارهای استان کرمانشاه پرداخت.
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روش بررسي

نشرانگر دربرگیرندهی هر دو ویژگی همانند زیر برای مدلسرازی

در این پررژوهش هررر سرراله دسررتکم  12گنرردمزار دیررم

سراخته شردند .با ارزیابی دادههای روزانه ،شرمارش روزهای با

در دو پهنرررهی آب و هررروایی اسرررتان کرمانشررراه شرررامل

دمای کمینه  7-8درجه سررلسرریوس با نم باالتر از  60درصررد،

گندمکاریهای سرررپل ذهرراب و گرریالن غرررب (گرمسرریری)،

روزهای با دمای کمینه  6-9درجه سرلسریوس با نم باالتر از 60

ماهیدشررت و اسررالم آبرراد غرررب (معترردل) برررای بررسرری

درصرد ،رخداد پیاپی روزهای (دسرتکم دو روز پشرت سررهم)

برگزیررده شرردند .در هررر پهنرره دسررتکم  3گنرردمزار از ارقررام

با دمای کمینه  6-9درجه سرلسریوس با نم باالتر از  60درصرد،

مررورد کشررت و کررار و در نزدیکرری ایسررتگاه هواشناسرری (تررا

و بلندترین دوره روزهای با این ویژگی برای هر سرال جداگانه

 )Milaبررسرررری شرررردند.

از آغاز مهرماه تا پایان اردیبهشرت انجام شرد .همچنین برپایهی

گنرردمکرراریهررای مررورد بررسرری در پهنررههای گرمسرریری

گزارش کاهش چشررمگیر زمسررتانگذرانی قارچ بیماری زنگ

بیشررتر از کررانونهررای آلررودگی زنررگ زرد اسررتان برگزیررده

زرد گنرردم پیرو روزهررای یخبنرردان ب رهویژه زیر  -5درجرره

شرردند .برپایررهی یافتررههررای گذشررته درزمینررهی بررازه زمررانی

سرلسریوس و زمسرتان سررد ( ،)Gladders et al., 2007روزهای

رخررررداد زنررررگ زرد از اسررررفند تررررا فروردینمرررراه در

یخبندانی با دمای کمتر از  -5و  -10درجه سررلسرریوس برای

گنررردمکاریهای پهنرررهی گرمسررریری اسرررتان ،بازدیررردهای

دورهی هشت ماههی مورد بررسی در هر سال شمارش شد.

 20کیلرررومتری،

2003

al.,

et

پاییزه و زمسررتانه تنهررا در ایررن پهنرره دربرگیرنررده کررانونهررای

در پررردازش آمرراری دادههررای درصررد بوترره بیمررار

زنرررگ زرد اسرررتان انجرررام شرررد .در پهنرررهی معتررردل نیرررز

(میررزان بیمرراری) و درصررد بافررت برگرری آلرروده (شرردت

بازدیرردهای هفتگرری از فروردینمرراه هررر سررال آغرراز شررد .در

بیمررراری) ،از روش  ANOVAو در مقایسرررهی میانگینهرررای

هررر بازدیررد ،بوتررههررای گنرردم در  5مشرراهده  100بوتررهای

بیمرراری در بررین گنرردمزارها از آزمررون

Least significant

 differenceبهرهگیرررری شرررد .بررررای مدلسرررازی

( 500بوترره در هررر گنرردمزار) بررسرری شررده و برپایررهی بررود

)(LSD

یررا نبررود جرروشهررای زنررگ زرد ،درصررد بوترره آلرروده

پیشآگرراهی بیمرراری زنررگ زرد ،ارزیررابی دادهی بیمرراری

یادداشررتبرداری شررد .درصررد بافررت برگرری آلرروده (شرردت

بهدسررررتآمده از گنرررردمزارهای دیررررم اسررررتان برپایررررهی

بیماری) نیز برررای  1-2برررگ از جرروانترررین برررگهررای هررر

روزشرررمار از آغررراز مهرمررراه ترررا زمررران رخرررداد بیمررراری

بوته آلرروده برررای  5بوترره تکرررار در هررر مشرراهده برره دسررت

(onset

 )Diseaseو نمرهدهررری بررره رویرررداد همرررهگیری

آمد (.)Gladders et al., 2007

( =0نبررررود بیمرررراری =1 ،آلررررودگی پررررایین و پراکنررررده،

دادههای هواشررناسرری مورد بررسرری در این پژوهش دما

 =2آلرررودگی بررراال و همرررهگیری بیمررراری) در هرررر سرررال

(کمینه ،بیشررینه و میانگین روزانه) و درصررد نم (در سرراعات

پژوهشرری انجررام گرفررت .در ایررن نمرهدهرری سررالهای مررورد

 12/30 ،6/30و  ،)18/30شرررمار روزهای بارانی و یخبندان ،و

آزمررون برره سرره دسررته گروهبنرردی شرردند )1( :سررالهای

اندازه بارش ماهانه بودند .هرچند برپایهی ارزیابیهای پیشرین،

 1390-91و  1395-96و  1396-97بررررررردون برررررررروز

میانگین دمای کمینهی ماهانه و میانگین بیشرینه درصرد نم نسربی

هیچگونرره جرروش زنررگ زرد در کانونهررای آلررودگی اسررتان)2( ،

ماهانه برای هشرت ماه از سرال (از مهرماه تا اردیبهشرتماه) در

سررررررررالهای  1389-90و  1391-92و  1392-93و 1393-94

سرنجش آماری پیشررفته بکار گرفته شردند .از آنجاییکه هر دو

بررا آلررودگی پررایینتر و آنهررم پراکنررده در بررین گنرردمزارهای

ویژگی دمرا و نم از نشرررانگرهرای کلیردی پیشآگراهی زنرگ زرد

پهنرره و یررا درون یررک گنرردمزار بررا رقررم حسرراس)3( ،

شررناخته شرردهاند ( ،)Sharma-Poudyal & Chen, 2011چندین

سررالهای همررهگیری زنررگ زرد  1388-89و  1394-95بررا
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آلررودگی برراالتر و در همررهی گنرردمزارها حترری ارقررام مقرراوم

روش برتررر راسررتیآزمایی رگرسرریون ترتیبرری ،تعیررین درصررد

کرره در ارقررام حسرراس آلررودگی برراالتر و یکدسررتتر را در

برآوردهرررای درسرررت یرررا نادرسرررت مررردل در مقایسررره

پی داشررت ،پررس هرریچ دادهی درصررد بوترره یررا بافررت برگرری

data

 fittedاز رخررداد همررهگیری اسررت

آلررودهای در چنررین دادهپررردازی بکررار نرفررت ،چراکرره در

(et al., 2013

سررال برردون همررهگیری نیررز میررانگین برراالی درصررد آلررودگی

(راستی آزمایی آمرراری) پایرره کرمانشرراه برهکار رفررت .در پررردازش

برگی یا بوته به دالیلرری چررون شکسررته شرردن مقاومررت رقررم،

آماری این پژوهش نرمافزار  GenStatبهکار برده شد.

 observedبررا

data

 )Landschootکرره در ارزیررابی کررارآیی مرردل

تررراکم بوترره ،کرروددهی بیرویرره ،نزدیکرری برخرری گنرردمزارها
برره رودخانرره ،برره چشررم میخررورد کرره خررود میتوانسررت

نتيجه و بحث

پیشآگرراهی برپایرره داده پیوسررته بیمرراری را دچررار افررزایش

پررریشآگررراهی کارآمرررد بیمررراری زنرررگ زرد نیازمنرررد

خطررای آمرراری نمایررد .از همررینرو در ایررن پررژوهش از داده

دادهبررررداری درسرررتی از زمررران رخرررداد و نوسرررانهرررای

ناپیوسررته رخررداد همررهگیری بررا کمررک نمرهدهرری برراال در

سرراالنهی ایررن بیمرراری مهررم گنرردم در آب و هرروای اسررتان

مدلسررازی بهرهگیررری شررد .دادهی پررنس سرراله ناپیوسررتهی

اسررت .دسررتیابی برره شناسررههررای آب و هرروایی همررهگیررری

رخرررداد همرررهگیری زنرررگ زرد در چهرررار پهنرررهی آب و

بیماری بررهویژه دمررا و درصررد نررم در یررک دوره زمررانی چنررد

هرروایی جداگانرره و در دسررتکم سرره گنرردمزار برره ازای هررر

سرراله میتوانررد در پرریشبینرری درسررت و کارشناسررانهی ایررن

پهنرره-سررال ارزیررابی شررد ب رهخوبی درجرره آزادی ( 5سررال × 4

پدیررده کارسرراز باشررد .در ایررن پررژوهش ،دادهی پیوسررته زمرران

پهنررره ×  3گنررردمزار =  60ارزیرررابی رخرررداد همرررهگیری)

رخررداد بیمرراری زنررگ زرد (روز) و دادهی ناپیوسررته رخررداد

موردنیررراز مدلسرررازی پیشآگررراهی همرررهگیری را فرررراهم

همررهگیری ( = 0نبررود بیمرراری = 1 ،آلررودگی پررایین و پراکنررده،

سرراخت .همچنررین دادهی رخررداد همررهگیری در پررنس سررال

 = 2آلررودگی برراال و همررهگیر) برررای پیشآگرراهی ایررن بیمرراری

پیشررتر از ایررن پررژوهش ( )92-1388برپایرره گزارشهررای

مهررم گنرردم در دیمزارهررای اسررتان کرمانشرراه برگزیررده شرردند .از

رسررمی اداره حفررا نباتررات اسررتان کرمانشرراه بکررار گرفترره

بررهکارگیری داده درصررد بوترره آلرروده و درصررد بافررت آلرروده

شررد .پررس پیشآگرراهی ز زرد گنرردم در اسررتان کرمانشرراه بررا

گیرراهی کرره از گنرردمزارهای مررورد بررسرری بهدسررت آمررد ،در

دادهی ده سررراله ( )97-1388رخرررداد همرررهگیری بیمررراری

مدلسرررازی پیشآگررراهی زنرررگ زرد چشمپوشررری شرررد .ایرررن

( 2سررال همررهگیری 3 ،سررال نبررود بیمرراری 4 ،سررال آلررودگی

گررزینش شناسررهی بیمرراری برررای مرردل برپایررهی همبسررتگی

کررم و پراکنررده) و زمرران آغرراز بیمرراری (نخسررتین جرروش یررا

دادهی بیمرراری بررا ویژگیهررای هواشناسرری انجررام گرفررت و دو

تک نرروار بیمررارگر در هررر پهنرره) برپایرره ویژگیهررای کلیرردی

شناسررهی زمرران بررروز بیمرراری و رخررداد همررهگیری بهترررین

هواشناسررری بررررازش گردیرررد .همبسرررتگی دو شناسرررهی

همخرروانی را بررا نوسررانهای سرراالنهی آب و هرروایی در ایررن

بیمرراری ،زمرران رخررداد بیمرراری و نمرهدهرری برره رویررداد

پررژوهش ده سرراله داشررتند .بررا کمررک آزمررون آمرراری ،PCA

PCA

برتررررین ویژگیهرررای هواشناسررری نشرررانگر همرررهگیر شررردن

 )Principalارزیرررابی شرررد .پرررس از

بیمرراری زنررگ زرد گنرردم در دیمزارهررای اسررتان کرمانشرراه

همرررهگیری ،برررا  25ویژگررری آب و هررروایی از روش
(component analysis

شناسرررایی نشرررانگرهای کلیررردی هواشناسررری ،بررررآورد

شناسایی شدند (شکل .)1

پررارامتری هررر نشررانگر هواشناسرری بررا کمررک روش آمرراری

شررکل  1برره مررا نشرران میدهررد کرره سرره ویژگرری شررمار

 Ordinalبهدسررت آمررد .یکرری از پررنس

روزهررای بررارانی ،دورههررای دربرگیرنررده روزهررای پیرراپی بررا

logit regression model
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بيتا ناصري :پيش آگاهي بيماري زنگ زرد گندم دیم در استان کرمانشاه

دمرررای کمینرررهی  6-9درجررره سلسررریوس و نرررم بررراالی 60

بهمنماه  1395روی داد .پیرو همین روند با کاهش میانگین

درصرررد ،و بلنررردترین دوره برررا ایرررن ویژگررری برتررررین

دمای کمینهی فروردینماه و اردیبهشتماه ،سال  1395-96بهار

نشررانگرهای رخررداد همررهگیری زنررگ زرد گنرردم دیررم در هررر

خنکتری نسبتبه  1394-95داشت .همین میانگین دمای

چهرررار پهنرررهی مرررورد بررسررری بودنرررد .برتررررین ویژگررری

کمینهی ماهانهی پایینتر در دی و اسفندماه زمستانهای سرد

هواشناسرری نشررانگر زمرران رخررداد بیمرراری نیررز روزهررای بررا

 1392و  1393نیز در مقایسه با سال همهگیری  1394-95دیده

دمررای کمینررهی زیررر  -10درجرره سلسرریوس بررود کرره بسررتگی

میشود .اگرچه چنین زمستان سردی در سال  1396دیده

بسیار برراالیی بررا پهنررهی مررورد بررسرری داشررت .ایررن یافترره برره

نمیشود ،میانگین درصد نم ماههای زمستان در این سال در

روشررنی گویررای ایررن نکترره اسررت کرره بررا افررزایش چنررین

مقایسه با سالهای دیگر این پژوهش بسیار کمتر است .هرچند

روزهررای بسرریار سررردی زمرران رخررداد بیمرراری زنررگ زرد در

بارش ماهانه در نیمهی دوم زمستان و بهار  1396-97سیلآسا

اسررتان کرمانشرراه عقررد خواهررد افترراد .دربررین مرراههررای مررورد

و بسیار بیشتر از سال همهگیری زنگ زرد در سال 1394-95

آزمررون ،میررانگین بیشررینه درصررد نررم بهمنمرراه و میررانگین

بود ،همین میانگین ماهانهی پایین درصد نم پاییز و زمستان

کمینرره دمررای اسررفندماه نیررز در گررروه نشررانگرهای هواشناسرری

میتواند از زادآوری قارچ و فشار بیماری برای همهگیری

کلیرردی برررای پیشآگرراهی همررهگیری بیمرراری دسررتهبندی

بیماری در بهار  1397سرپلذهاب بکاهد .از همینرو چنین

شرردند .ایررن یافتررهها نشرران داد کرره پیشبینرری سررال همررهگیری

بارشهای سیلآسای زمستانه-بهاره اما پراکنده و دیربهدیر در

زنگ زرد گندم دیررم در اسررتان کرمانشرراه برپایررهی ایررن هفررت

کانونهای بیماری توانست از رخداد هرگونه نشانهی بیماری و

شناسررهی کلیرردی انجامپررذیر اسررت .برررآورد پررارامتری و عرردد

جوش زنگ زرد در سراسر استان کرمانشاه جلوگیری نماید.

ثابررت مرردل رگرسرریونی پیشآگرراهی زنررگ زرد گنرردم دیررم

همخواني داده هواشناسي با زمان رخداد زنگ زرد

استان کرمانشاه در جدول  1آمده است.
همخواني داده هواشناسي با رخداد همهگيري زنگ زرد

نخستین نشانههای بیماری زنگ زرد گندم دیم در سرپل

در پهنه گرمسیری سرپل ذهاب ،گمان میرود که رخداد
زودهنگام نشانههای بیماری در دههی نخست اسفندماه همزمان
با مرحله رشدی پنجه زنی گندم

(1954

 )Large,میتواند

ذهاب در سال  1392-93در  11فروردینماه ،سال 1393-94

زمینهساز همهگیری زنگ زرد باشد .بررسیهای همهگیرشناسی

در  29اسفندماه ،و سال  1394-95در  8فروردینماه روی رقم

در آمریکا و اروپا نشان دادند که دماهای باالتر از  18درجه

کوهدشت گزارش رسید .در سالهای  1395-96و 1396-97

سلسیوس بیماری زنگ زرد در گندمزار را سرکوب میکند

هیچگونه نشانهی بیماری در دیمزارهای این شهرستان حتی در

( .)van den Berg & van den Bosch, 2007; Te Beest et al., 2008همچنین

کانونهای بیماری به چشم نخورد .با نگاهی به دمای هوای

دمای خنک و نم باال زمینهساز گسترش بیماری شناخته شدهاند

ماههای زمستان ( 1394همهگیری زنگ زرد در بهار  1395استان

که بهویژه در بامداد با یکدیگر همزمان روی میدهند .به

کرمانشاه) و  1395در سرپلذهاب (جدول  ،)2میتوان به

گونهایکه به کارگیری دمای روزانه در پردازش مدلهای

کاهش  1/1درجهای میانگین دمای کمینهی دیماه 1/7 ،درجهای

پیشآگاهی بیماری زنگ زرد گمراه کننده است

( Chen, 2005,

در بهمنماه و  4درجهای در اسفندماه  1395در مقایسه با 1394

 .)2007از یکسو ،آلودگی برگ گندم با قارچ

P. striiformis

در بازهی دمایی  5-12درجه سلسیوس با دمای

پیبرد .بهگونهایکه زمستان  1395از سردترین زمستانهای

f.sp. tritici

پهنهی گرمسیری در این پژوهش بود .برای نمونه ،پایینترین

بهینه ی  8درجه سلسیوس رخ میدهد

میانگین کمینه دمای ماهانه زمستانی 1/8 ،درجه سلسیوس ،در

 )et al., 1995و از سوی دیگر اوردینوسپور زنگ زرد به دستکم

( de Vallavieille-Pope
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 3ساعت دورهی نم پیوسته یا شبنم برای جوانهزنی و آلودگی

 8درجه سلسیوس در دورهی  9روز پیاپی با دمای کمینه درون

گیاه گندم نیاز دارد ( .)Rapilly, 1979گزارش دیگر به بررسی

بازه  5-12درجه سلسیوس از نوزدهم تا  28اسفندماه  94در

همزمان این دو ویژگی دما و نم پرداخت که روشن ساخت

سرپل ذهاب به بروز بیماری برروی رقم کوهدشت در 8

کوتاهترین دوره نمناکی پیوسته برای آلودگی گندم از 4-6

فروردینماه  95انجامید .چنین یافتههایی به ما یادآوری میکند

ساعت در دمای پایهی  8درجه سلسیوس به دستکم  16ساعت

که پیشآگاهی همهگیری زنگ زرد نیازمند گنجاندن نشانگرهای

در دماهای  5و  12درجه سلسیوس افزایش یافت و آلودگی در

هواشناسی با بهکار بستن هر دو ویژگی دما و نم بهینه خواهد

دماهای باالی  15درجه سلسیوس به پایان رسید

بود .ازهمینرو چندین نشانگر دربرگیرندهی این دو ویژگی

 .)deبرای نمونه ،همزمانی

مانند روزهای با دمای کمینهی  7-8درجه سلسیوس و نم بیشتر از

دورهی پیوستهی  4ساعت نم باالی  60درصد با دمای بهینهی

 60درصد برای پیشآگاهی همهگیری بیماری بهکار گرفته شدند.

(Vallavieille-Pope et al., 1995

جدول  -1مدل رگرسیون ترتیبی پیشآگاهی رخداد همهگیری زنگ زرد گندم دیم در استان کرمانشاه.
Table 1. Ordinal logit regression model for predicting rain-fed wheat yellow rust in Kermanshah province.
Chi prob.

Parameter estimate

< 0.001
< 0.001
< 0.063
< 0.003
< 0.056
< 0.001

12.47
16.25
0.06
0.25
0.20
0.13

Variables
Constant 1
Contant 2
Mean maximum relative humidity in Bahman
Mean minimum temperature in Esfand
Periods of days with minimum temperature 6-9°C & relative humidity >60%
Rainy days no.

جدول  -2آمار هواشناسی سالهای  92-97در سرپل ذهاب استان کرمانشاه.
Table 2. Climatic data for 2013-2018 years in Sarpol Zohab, Kermanshah province.
Relative humidity

Rainfall

Climatic parameter

Temperature

Month

Minimum

Maximum

mm

Minimum

Maximum

Mean

38
40
38
29
19
46
35
30
27
13
48
44
37
38

88
90
90
85
68
93
89
84
83
59
95
91
89
89
79

44.8
46.9
91
19.2
2
13.8
17.7
53.8
27.1
3.7
73.9
52.2
55.1
129.4
19.1

3.1
3.4
7.5
8.3
15.2
2.5
4.7
5.3
9.1
14.1
4.2
3.5
8.7
8.9
14.9

15.2
15.5
20.8
24.3
33.1
14.5
18.1
19.8
24.2
32.3
15.2
15.4
21.2
22.4
31.8

8.1
8.8
13.5
16
23.9
7.7
10.4
12
16.5
23.4
8.7
8.7
14.2
15.3
22.9

Dey
Bahman
Esfand
Farvardin
Ordibehesht
Dey
Bahman
Esfand
Farvardin
Ordibehesht
Dey
Bahman
Esfand
Farvardin
Ordibehesht

91

36.2

3.1

15.4

8.3

Dey

-

93

72.1

1.8

13

6.6

Bahman

85

66.5

4.8

19.7

11.8

Esfand

41
19
31
35
40

90
74
78
84
85

82.1
5.4
33.9
156.5
96.1

10
13.9
5.8
5.4
8.7

22.6
32.7
19.2
17.6
20.9

16
23.1
11.3
10.6
14.5

Farvardin
Ordibehesht
Dey
Bahman
Esfand

Year
2013

2014

2015

2016

2017
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کارآیي پيشبيني نشانگرهاي هواشناسي برازش شده در سال 1392-93

به دستکم  3ساعت نم هوا یا شبنم روی برگ برای جوانهزنی و

نبود نشانهی بیماری در اسفندماه  1392سرپل ذهاب را شاید

آلودگی گیاه گندم ( )Rapilly, 1979و یا در گزارش دیگری دستکم

بتوان پس از کاهش زمستانگذرانی در زمستان سرد ،به وجود 12

 4-6ساعت نم در دمای  8درجه سلسیوس

( de Vallavieille-Pope

روز با دمای کمینهی کمتر از  7درجه سلسیوس (بهعنوان دمای پایه

 )et al., 1995درمییابیم که با فراهم شدن همزمانی دستکم  6ساعت

Sharma-Poudyal & Chen, 2011; Gladders et

نم پیوسته در دمای کمینهی  8-9درجه سلسیوس در یک دورهی

 )al., 2007و  3روز دمای کمینهی باالتر از  12درجه سلسیوس

شش روزه از سیزدهم تا هجدهم اسفندماه  1392در سرپل ذهاب،

آلودگیde Vallavieille-Pope et al., ،

سرانجام نخستین نشانههای بیماری در یازدهم فروردینماه  1393در

برروی توسعه بیماری،

(بیرون از بازه دمایی سازگار با

 )1995در این ماه برگرداند .با نگاهی به نیاز اوردینوسپور زنگ زرد

رقم کوهدشت به گزارش رسید.

شکل  -1شناسایی برترین ویژگیهای هواشناسی نشانگر همهگیری بیماری زنگ زرد گندم در دیمزارهای استان کرمانشاه با کمک آزمون  =RH( PCAمیانگین بیشینه
درصد نم ماهانه =T ،میانگین دمای کمینهی ماهانه =nd7-8%60 ،شمار روزهای با دمای کمینهی  7-8درجه سلسیوس و بیشینه درصد نم >  =Lncon6-9%60 ،60بلندترین
دوره روزهای پیاپی با دمای کمینهی  6-9درجه سلسیوس و بیشینه درصد نم >  =Epidemic ،60از نبود آلودگی تا همهگیری  =Occ.T ،زمان بروز بیماری،
 =nd_10شمار روزهای با دمای کمینهی < -10درجه سلسیوس =ndrainy ،شمار روزهای بارانی =nd.icy ،روزهای یخبندانی =region ،پهنه)
Fig. 1. Detection of best climatic predictors of wheat yellow rust in rain-fed fields of Kermanshah province using PCA test (RH= mean maximum
monthly relative humidity (RH), T= mean minimum monthly temperature, nd7-8%60= days with minimum temperature within 7-8°C & maximum
RH >60%, Lncon6-9%60= periods of consequtive days with minimum temperature within 6-9°C & maximum RH >60%, Epidemic= no disease to
epidemic disease, Occ.T= disease onset date, nd_10= days with minimum temperature <-10, ndrainy= rainy days, ndicy= icy days).
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کارآیي پيشبيني نشاانگرهاي هواشاناساي برازش شاده در ساال

سپس با رسیدگی گندم از نیمهی دوم اردیبهشت در دیمزارهای

1393-94

این پهنه هیچگونه نشانهی بیماری زنگ زرد گندم دیم رخ نداد.

نبود نشانهی بیماری تا  29اسفندماه  1393در گندم دیم

گرچه در همین سال چرخهی کوتاه دو هفتهای (از یکم تا

سرپل ذهاب را پس از کاهش زادمایه قارچ بهدنبال زمستان سرد،

شانزدهم خردادماه) زنگ زرد به دنبال چالش کشوری کمآبی و

به وجود تنها  3روز با دمای کمینه  5-12درجه سلسیوس

زودرسی در گندم آبی اسالم آباد غرب به گزارش رسید .همین

(بازه دمایی موردنیاز آلودگی )de Vallavieille-Pope et al., 1995

گوناگونی زمان رخداد ،روند پیشرفت و بلندی چرخهی بیماری

تا هجدهم اسفندماه برمیگردد .پس از این دوره ناسازگار ،با

بین گندم دیم و آبی را به خوبی نمایان میسازد.

فراهم شدن شش روز پیاپی با نم باالی  60درصد و دمای کمینه

کارآیي پيشبيني نشاانگرهاي هواشاناساي برازش شاده در ساال

درون بازه  5-12درجه سلسیوس بیماری در  29اسفندماه در

1394-95

رقم کوهدشت رخ داد .واکاوی داده هواشناسی اسالم آباد غرب

با پایان یافتن روزهای یخبندانی در سال  ،1394-95نخستین

در زمستان  1393بیانگر میانگین ماهانه کمینه دما بهترتید

نشانهی بیماری زنگ زرد و بروز زودهنگام آن بر روی رقم

 -1/3 ،-3/7و  -1/1درجه سلسیوس (جدول  )3و کمینه دمای

حساس سرداری در بیستم فروردینماه روی داد .در مقایسه با

روزانه زیر صفر برای  27روز در دی ماه با  12روز دمای زیر -5

گندم آبی ،نخستین رخداد بیماری در رقم بسیار سازگار بوالنی

درجه سلسیوس و  19روز یخبندانی در ماههای بهمن و اسفندماه

در  28فروردینماه  1395درست پس از شش روز پیاپی با دمای

بهترتید با  8و  4روز دمای زیر  -5درجه سلسیوس است (جدول

کمینه درون بازه  5-12درجه سلسیوس و بارش اسالم آباد

 )4که برپایهی گزارشهای دردست ( )Gladders et al., 2007میتواند

غرب روی داد .چنین تفاوت زمانی در زمان رخداد همهگیری

جلوی زمستانگذرانی قارچ در این پهنه از استان کرمانشاه را بگیرد.

زنگ زرد در بین کشت آبی و دیم ،آن هم در ارقام حساس

بااینکه این قارچ با آب و هوای خنک سازگاری خوبی دارد،

فراگیر دیمزارهای باالی  250هزار هکتار سطح زیر کشت استان

پدیدهی یخبندان میتواند ریسه درحال اسپورزایی را در

کرمانشاه ،نشانگر اهمیت پیشآگاهی و زمانبندی درست نخستین

بافتهای برگی زمستانگذران نابود کند ،هرچند ریسه بدون

سمپاشی پیشگیری کننده در گندم دیم است که بایستی جداگانه

اسپورزایی در برگ میتواند در سرما تا  -10درجه سلسیوس

از گندم آبی بررسی و انجام گردد .در کنار این یافته ،تنها 8-9

زنده بماند ( .)Rapilly, 1979بایستی افزود که در این شهرستان

روز یخبندانی در زمستان  1394سرپلذهاب و گیالنغرب

کمینه دمای روزهای زمستانی پایینتر از  -10درجه سلسیوس

زمینهی زمستانگذرانی و زادآوری قارچ بیمارگر برای رخداد

برپایهی گزارش باال به زندگی ریسه بدون اسپورزایی قارچ

همهگیری در بهار  1395را فراهم آورد .برپایهی یافتههای

زنگ زرد در برگ گندم پایان میدهد .ازهمینرو بروز همهگیری

گذشته ( )de Vallavieille-Pope et al., 1995با فراهم شدن دما و

در پهنهی معتدل استان نیازمند زادمایه از پهنهی گرمسیری

نم موردنیاز بیمارگر در  20روز اسفندماه  ،94از نوزدهم تا 28

جایگاه زمستانگذرانی قارچ زنگ زرد است .همچنین نبود زنگ

با همزمانی دورهی پیوسته  4ساعت نم با دمای بهینهی  8درجه

زرد گندم دیم در بهار  1394اسالم آباد غرب را شاید بتوان به

سلسیوس در دوره  9روز پیاپی با دمای کمینه درون بازه 5-12

کمبود روزهای با دما و نم سازگار برگرداند ،به گونهایکه تنها

درجه سلسیوس ،بیماری روی رقم کوهدشت در  8فروردینماه

 4روز با دمای کمینهی  5-12درجه سلسیوس (بازهی دمایی

 1395در سرپل ذهاب رخ داد .این یافتهها به روشنی گویای

موردنیاز آلودگی  )de Vallavieille-Pope et al., 1995در فروردین

کارآیی ویژگی روزهای یخبندانی و دمای کمینه روزانه و ماهانه

و  4روز هم در نیمهی نخست اردیبهشتماه به چشم خورد.

از دیدگاه همهگیرشناسی زنگ زرد است.
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کارآیي پيشبيني نشاانگرهاي هواشاناساي برازش شاده در ساال

بررر کرراهش بیمرراری زنررگ زرد گنرردم دارد (

1395-96

 .)2007در زمسررررتان بسرررریار سرررررد  1395بررررا  30روز

Gladders et al.,

در بهررار سررال  1396نیررز نخسررتین جوشهررای زنررگ

یخبنررردانی در سررررپلذهاب و حتررری یرررک روز برررا دمرررای

زرد در دیمزارها برره دنبررال یررازده روز دمررا و نررم سررازگار در

کمینررهی زیررر  -5درجرره در گیالنغرررب از بررروز هرگونرره

 22اردیبهشررتماه برررروی رقررم سرررداری و آذر  2نمایرران

نشرررانرررهی بیمررراری زنرررگ زرد در دیمزارهرررای پهنرررهی

شرردند .هرچنررد چنررین آلررودگی دیرهنگررام و نرراچیزی در

گرمسرریری جلرروگیری نمررود .از همررینرو ،گسررترش بیمرراری

یکی دو هفتررهی پایررانی دورهی نمرروی گنرردم دیررم ایررن پهنرره

در پهنررهی معترردل اسررتان نیررز بسرریار نرراچیز و کمرنررگ بررود و

هیچگونه نیازی برره سمپاشرری نداشررت .همانگونرره کرره پیشررتر

بارشهررا و دمررای سررازگار بهررار  1396در ایررن پهنرره تنهررا

گفته شد ،دمررای یخبنرردان برره ویررژه دماهررای زیررر  -5درجرره

توانسررت کانونهررای بسرریار کوچررک و لکررهایی آلررودگی زنررگ

سلسرریوس در زمرران زمسررتانگذرانی قررارچ ت رأثیر معنرریداری

زرد درون برخی دیمزارها را بسازد.

جدول  -3آمار هواشناسی سالهای  92-97در اسالم آباد غرب استان کرمانشاه.
Table 3. Climatic data for 2013-2018 years in Eslam Abad Gharb, Kermanshah province.
Rainfall

Relative humidity

Climatic parameter

Temperature

Minimum

Maximum

mm

Minimum

Minimum

Mean

26
22
15
39
19
19
40
31
17
40
26
15
46
48.5

85
77
60
86
68
56
87
87
69
89
80
63
82
90.2

42.2
25
3.7
58.1
9.7
0
137.6
39.8
0
135.1
21.5
0
96.8
153.9

2.5
7.8
10.8
2.6
6.5
13.3
3.3
8.1
9.3
4.2
7.3
9.2
4.2
7.8

18.7
25.5
31.2
18.3
27
33.6
16.6
24.8
29.5
17.2
26.1
31.8
20.9
20

10.8
16.9
21.6
10.3
17.4
24.5
9.6
16.3
20.1
10.4
17.1
21.4
12.9

Year

Month
Farvardin
Ordibehesht
Khordad
Farvardin
Ordibehesht
Khordad
Farvardin
Ordibehesht
Khordad
Farvardin
Ordibehesht
Khordad
Farvardin
Ordibehesht

-

جدول  -4ویژگیهای کلیدی هواشناسی هدف پیشآگاهی در سه پهنه ی دربرگیرنده کانون زنگ زرد استان

2013
2014
2015
2016
2017

کرمانشاه.

Table 4. Key climatic characteristics for predicting yellow rust in three disease foci of Kermanshah province.
Rainy Icy
Longest period of days with
Periods of days with Mean minimum Mean maximum
Days with minimum
days days
minimum temperature 6-9°C minimum temperature 6- temperature in relative humidity
temperature < -10°C
no.
no.
& relative humidity >60% 9°C & relative humidity >60%
Esfand
in Bahman
90
75
90
89
60
87
91
79
90
93
43
92
84
74
89

7.5
7.6
0.8
5.3
6
-1.1
8.7
9.2
2.5
4.8
6.1
-2.4
8.7
8.5
1.8

9
5
9
13
10
6
7
11
13
7
7
4
7
7
8

11
5
5
4
5
5
4
6
6
3
8
4
4
6
9

0
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
8
0
0
0

18
13
85
8
4
97
8
9
87
30
15
109
7
2
81

53
39
53
60
54
62
74
50
78
59
47
59
66
62
66

Climatic parameter
Region

Year

2013-14 Sarpol Zohab
Gilan Gharb
Islamabad Gharb
2014-15 Sarpol Zohab
Gilan Gharb
Islamabad Gharb
2015-16 Sarpol Zohab
Gilan Gharb
Islamabad Gharb
2016-17 Sarpol Zohab
Gilan Gharb
Islamabad Gharb
2017-18 Sarpol Zohab
Gilan Gharb
Islamabad Gharb
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کااارآیي پيشبينااي نشااانگرهاي هواشناسااي باارازش شااده در

گرمسیری و معتدل استان کرمانشاه را به خوبی و درستی برآورد

سال 1396-97

نمود .به زبانی دیگردر این پژوهش ده ساله ،همهی سالهای

اگرچه زمستان  1396کمترین روزهای یخبندانی و

بدون بیماری ،بیماری پایین و پراکنده ،و بیماری همهگیر در

بیشترین بارش برای پهنههای گرمسیری را داشت ،در بهار

داده همهگیری میدانی ( )Observed dataبا داده همهگیری برآورد

پربارش  1397هیچ نشانی از زنگ زرد گندم در دیمزارهای

شده با مدل پیشآگاهی ( )Fitted dataهمخوانی  100درصدی

کرمانشاه نبود .در تالش برای پاسخگویی به این پرسش،

داشت .همچنین بایستی افزود که نشانگرهای پیشآگاهی

ویژگیهای روزهای بارانی ،شمار روزهای با دمای کمینهی

همهگیری زنگ در گندم دیم با نشانگرهای همهگیری در گندم

 7-8درجه سلسیوس و نم باالی  60درصد ،و شمار دوره

آبی یکسان نشد .بهگونهایکه دو نشانگر هواشناسی بلندترین

(دستکم دو روز پشتسرهم با این ویژگی) روزهای پیاپی با

دوره روزهای پشتسرهم با کمینه دمای  6-9درجه سلسیوس

دمای کمینهی  6-9درجه سلسیوس و نم باالی  60درصد بکار

و بیشینه نم >  60درصد و میانگین بیشینه نم بهمنماه در

گرفته شدند .این سه ویژگی به روشنی گویای چگونگی

پیشآگاهی زنگ گندم دیم کلیدی بودند اما با رخداد همهگیری

پراکنش روزهای بارانی در دورهی هشت ماههی مورد بررسی

زنگ گندم آبی همبستگی باالیی نداشتند .همین دو ویژگی

است .همانگونه که در جدول  4آمده است ،شمار روزهای

هواشناسی نمایانگر دوگانگی میان مدل پیشآگاهی همهگیری

بارانی در سال  1396-97نزدیک به سال کم بارش 1393-94

زنگ زرد گندم دیم و آبی است.

با چالش خشکسالی است .از سوی دیگر بخش بزرگی از بارش

راهنماي بهکارگيري دانااش پيشآگاااهي زنااگ زرد گناادم دیاام

فراوان سال  1396-97به برخی بارندگیهای سیلآسا در نیمهی

بر پایه یافتههاي این پژوهش

دوم زمستان و نیمهی نخست بهار برمیگردد .بگونهایکه

 -1با کمک دادهی روزانه اداره هواشرناسری اسرتان کرمانشراه ،در

میانگین بیشینه درصد نم آبانماه ،یک دیگر از ویژگیهای

سالهای با زمستان سرد (بیش از  15روز با دمای کمینهی زیر

کلیدی پیشآگاهی بیماری ،در سال  1396-97بهویژه در

صرفر درجه سرلسریوس در سررپلذهاب و گیالنغرب) هیچگونه

سرپلذهاب پایین بوده است .اینگونه بارندگی با دورههای

همهگیری بیماری زنگ زرد در پهنهی گرمسریری دربرگیرندهی

خشکی (نم <  60درصد) بلند و فراوان در پاییز و زمستان به

کرانونهرای آلودگی اسرررتران حتی برا برارش فراوان روی نخواهرد

کاهش زادمایه قارچ در کانونهای آلودگی استان و کاهش فشار

داد .در چنین سرالی حتی با فراهم شردن آبوهوای سرازگار با

بیماری زنگ زرد گندم در دیمزارهای پهنهی معتدل انجامید.

گسرررترش بیماری در پهنهی معتدل ،آلودگی دیمزارها بسررریار

برای نمونه ،از دورهی خشکی بدون بارش از آغاز دههی دوم

پایین و پراکنده خواهد بود.

اسفندماه تا پایان دههی دوم فروردینماه در هر چهار پهنهی

 -2شررش ویژگی کلیدی هواشررناسرری برای پیشآگاهی همهگیری

مورد بررسی این پژوهش میتوان یاد نمود که همزمان با

زنگ زرد در گندم دیم شرناسرایی شرد که با رویداد همگی پدیدههای

جلوگیری از چرخهی بیماری در کانونهای پهنهی گرمسیری،

زیر بیماری در پهنهی گرمسیری استان همهگیر خواهد شد:

به زودرسی گندم دیم در همین پهنه نیز انجامید.
راستيآزمایي آماري و ميداني مدل پيشآگاهي برازش شده

از آنجاییکه متغییرهای این مدل رگرسیونی برپایه روش
PCA

شناسایی شدند ،رخداد همهگیری بیماری زنگ زرد در

همهی سالهای مورد بررسی ( )97-1388در پهنههای

 کمتر از هشرررت روز یخبنردانی برا دمرای کمینرهی برابر یرا زیرصفر درجه سلسیوس
 -بیش از  60روز بارانی از آغاز مهرماه تا فروردینماه
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 روزه از روزهای پشرتسررهم با2-6  دورههای.....  بلندتر از60  درجه سررلسرریوس و بیشررینه نم بیش6-9 کمینه دمای

 روزه از روزهای پشرتسررهم با کمینه دمای2-3  دورههای درصد60  درجه سلسیوس و بیشینه نم بیش از6-9

درصد

) دوره (دستکم دو روز پشتسرهم با این ویژگی7  بیش از-

 دوره (دسرررتکم دو روز پشرررتسررررهم با این10  بیش از-

 درجه و بیشرررینه نم بیش6-9 روزهای پیاپی با کمینه دمای

 درجه و بیشررینه6-9 ویژگی) روزهای پیاپی با کمینه دمای

 درصد60 از

 درصد60 نم بیش از

 درصد در بهمنماه90  میانگین بیشینه نم بیش از-

 درصد در بهمنماه90 میانگین بیشینه نم بیش از-

 درجه سلسیوس8/5  میانگین کمینه دمای اسفندماه بیش-

 درجه سلسیوس2/5  میانگین کمینه دمای اسفندماه بیش از-

 پیرو پیشبینی رخررداد همررهگیری زنررگ زرد در پهنررهی-3
 با ادامه روند سرررازگار با گسرررترش بیماری و،گرمسررریری

سپاسگزاري

 میتوان رخرداد بیمراری همرهگیر را در،رویردادهرای زیر
:پهنهی معتدل نیز پیشبینی نمود

نویسنده از همه کسانی که در بازدیدهای میدانی و
،گردآوری داده هواشناسی همکاری دلسوزانه داشتهاند

 روز یخبندانی با دمای کمینهی برابر یا زیر صرفر85  کمتر ازدرجه سلسیوس

وهمچنین همکاران دستاندرکار مرکز تحقیقات و آموزش
.کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه سپاسگزاری می نماید

 روز بارانی از آغاز مهرماه تا فروردینماه65  بیش از-
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