
 
 
 پ
 

 

  1401 ارديبهشت 31        

21  May  2022 

 1443 شوال 19

ي
هر

 ش
بس

 س
ي

ضا
ي ف

ها
ه 

وز
آم

 
ره

ما
ش

 
42  

 

 

            بیماریهاي عمومی گیاهان زینتی     

 زنگ هاي گیاهان زینتی

 زنگ پروانش
( ٍجَد داسد. هیسلیَم قاسچ Vinca majorهاصًذساى گضاسش ضذُ است ٍ سٍی پشٍاًص)اص  1341صًگ پشٍاًص اتتذا دس سال 

ّا کَتاُ ٍ ضخین یي گشُ ّا دساص ضذُ  ٍ تشگّای تذ ضکل پشٍاًص هی گشدد. تُ پایذاس است ٍ تاػث تَلیذ جَاًِػاهل تیواسی دس گیا
ّا ظاّش هی ضًَذ ٍ سپس اسپَهَگَتیَم ،ّاصیشیي تشگ آیٌذ. دس سطحگشدًٌذ ٍ تِ سًگ  صسد هایل تِ سثض دس هی ٍ ضکٌٌذُ هی

لَدُ هطاّذُ هی گشدًذ. ٍجَد صًگ دس هیضتاى تاػث سیضش گل ٍ ضؼف پایِ هی گشددػاهل صًگ آای گشد ّای قَُّْا ٍ تلیَماسدٍیَم
تَصیِ هی ضَد ٍ سوپاضی لَدُ آّای واسی هؼوَال کٌذى ٍ سَصاًذى تَتِاست. تشای کٌتشل تی Puccinia vincae پشٍاًص قاسچ 

 تا پالًت ٍ اکس ٍ یا صیٌة ًیض هَثش است.

 زنگ میخک 
اصفْاى ٍ اطشاف تْشاى گضاسش ضذُ است. ایي تیواسی ّن دس گلخاًِ ٍ ّن دس  ،رستایجاىآ ،اَّاص ،صًگ هیخک اص تشٍجشد

ًوی تیٌٌذ تلکِ  ّای گیاُ صذهِّوِ اًذام هی ضَد. دس اثش تیواسیصاد اًتطاس داسد ٍ دس ّوِ فصَل پیص اص پیذایص گل ظاّش آَّای 
ّا ٍ سٍی ساقِ ٍ حتی جام گل تطکیل هی ضًَذ دس توام سطح تاالیی ٍ صیشیي تشگ ّاتشگ صسد ٍ هثتال هی گشدد. اسدیَمهؼوَال چٌذ 

( Euphorbia gerardianaکِ سشاًجام تشکیذُ ٍ اپیذسم سا پاسُ هی کٌٌذ. هشحلِ ایسیذیَم ایي صًگ سٍی ًَػی فشفیَى)
است. خساست ًاضی اص ایي تیواسی ًِ تٌْا دس اثش پیذایص  Uromyces dianthiتطکیل هی گشدد. ػاهل صًگ هیخک قاسچ 

 ّاساقِ ٍ غٌچِ ،ّاُ خساست تیطتشی ٍاسد هی ضَد. تشگاسدٍسَسّای قَُْ ای سًگ ٍ تذ ضکل گیاُ است تلکِ تِ ٍاسطِ ضؼف گیا
تیاسی ٍ تَْیِ آ. غیش قاتل ػشضِ تِ تاصاس هی ضًَذ. اقذاهات صساػی هاًٌذ کن کشدى ًیض کَچک ّااص سضذ طثیؼی تاص هی هاًٌذ ٍ گل

ًْا ًیض هَثش است. آلَدُ ٍ سَصاًذى آٍسی تقایای گیاّاى آهٌاسة ضاسی یا گلخاًِ تاػث کٌتشل تیواسی تِ هیضاى صیاد هی ضَد. جوغ 
دس ّضاس فشتام یا صیٌة ضذ ػفًَی کشد. استفادُ اص  5/2ِ دس هحلَل دقیق 10قلوِ ّای هیخک سا هی تَاى قثل اص کاضت تِ هذت 

سا ًیض هی تَاى پای  ىآدس ّضاس  5/0دس ّضاس ًیض هَثش است ٍ هحلَل  5/0-1دس ّضاس پالًت ٍاکس تِ هیضاى  3هاًکَصب تِ هیضاى 
 گلذاى سیخت تا اص طشیق سیطِ جزب ضَد.

 زنگ گل بنفشه 
ّای هختلف تٌفطِ حولِ هی کٌذ ٍ تا کٌَى اص ضاسش ضذُ است. صًگ تٌفطِ تِ گًَِگ 1320صًگ گل ًفطِ اتتذا دس سال 

ّای تٌفطِ کلفت ضذُ ٍ تشگ ،ّای قاسچیَمیجاى گضاسش ضذُ است. دس تْاس تا تطکیل اپیذسسٍدّي ٍ ال ،ضویشاى ،ًَاحی دهاًٍذ
تذٍى ًظن خاصی دس سطح صیشیي  تصَست ًقطِ ای  ٍ ،ای سٍضي قاسچّای قَُِْ گل تذ ضکل هی گشدد. سپس اسدیَمدهثشگ ٍ پای

ّا هؼوَال دیش تطکیل ضذُ ٍ قَُْ ای تیشُ تا سیاُ ّا تطکیل هی ضًَذ. تلیَمّا دس ایي جَشّا ظاّش هی ضًَذ ٍ ًْایتا تلیَمتشگ
ُ سا کٌذ ٍ سَصاًیذ ٍ لَدآّای تشای کٌتشل تیواسی تایذ تَتِاست.  Puccinia violaeسًگ ّستٌذ. ػاهل صًگ گل تٌفطِ قاسچ 

 لس ٍ یا صیٌة دس تْاس ٍ دس چٌذیي ًَتت هَثش ٍاقغ ضذُ است.آسوپاضی تا پالًت ٍ 
 

و روستاهاي اسالمی شهر ها و شوراهايها، دهیاريویژه کارکنان شهرداري  
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 زنگ کنار

دس هٌاطق هختلف دًیا خصَصاً ًَاحی گشهسیشی ٍ ّوچٌیي ًَاحی هذیتشاًِ ای سضذ  Zizyphusگًَِ ّای هتؼذد اص جٌس 
تا ًام گًَِ کٌاس دٍ . استهتش هتغیش  15تا  5/2کٌاس تِ صَست طثیؼی دسختچِ ٍ یا دسختی خاسداس هی تاضذ ٍ استفاع آى اص  .هی کٌٌذ

. دسخت کٌاس تا ضشایط  کِ تَهی جٌَب کطَس هی تاضٌذ دس ایشاى ٍجَد داسد Z. oxyphylla ٍZ. spina-christi  ػلوی 
 کٌاس تِ ػٌَاى دسخت تک ًوا ٍ یا دس پاسک ّای جٌگلی استفادُ هی ضَد. .استخطکی ساصگاسی داضتِ ٍ ًسثت تِ آى هقاٍم 

ػاهل تیواسی صًگ کٌاس تصَست تطکیل جَش ّای ًاسًجی تا قَُْ ای سًگ سٍی تشگ ّا دس تک دسخت ّای کٌاس دس دصفَل 
 Phakosporaکٌذ. قاسچ ٍ هٌطقِ صفی اتاد استاى خَصستاى هطاّذُ ضذُ است. ػاهل تیواسی تَلیذ تلیَم ٍ اسدیَم هی 

zizyphi-vulgaris اسایی ضذُ است ٍ قثال اص تٌذس ػثاس ٍ هیٌاب ًیض گضاسش ضذُ است.ٌتؼٌَاى ػاهل تیواسی صًگ کٌاس ض 

 زنگ بیذ و صنوبر
 ،ّوذاى ،قن ،قوصش ،سقض ،( اص اسدتیلSalix purpureaتیذ هجٌَى ٍ تیذ سشخ ) ،( سٍی تیذWillow rustصًگ تیذ )

یک صًگ ًاجَسسشایِ )ّتشٍییک( است  M. allii-salicisٍ اصفْاى اًتطاس داسد. ػاهل تیواسی   کشج ،تثشیض ،ضیشاص ،ضْشکشد ،خَی
واسی سٍی تیذ ضاهل ى تطکیل هی ضَد. ػالین تیآاست کِ هشاحل اسپشهَگًَیَم ٍ اسیذیَم سٍی  Alliumکِ هیضتاى ٍاسط اى 

ٍ سش ضاخِ ّا است ٍ قاسچ ػاهل تیواسی صهستاى سا تصَست تلیَسپَس ٍ یا سیسِ دس پَست ّا ّای صسد سًگ سٍی تشگتطکیل اٍسدیَم
 دسخت هی گزاسد.

( گضاسش ضذُ است. دسختاى هیضتاى Populus nigra( دس ایشاى اٍلیي تاس اص سٍی ضالک )Popular rustصًگ صٌَتش )
 ،اصفْاى ،رستایجاىآ( پشُ ٍ ضالک است. صًگ کثَدُ دس P. albaایي صًگ دس ایشاى تؼضی اص اًَاع صٌَتش هاًٌذ کثَدُ یا سپیذاس )

ّا خطکیذُ سش ضاخِ ،ّا هی ضَدطاس داسد. ایي صًگ تاػث سیضش تشگسقض ٍ هطْذ اًت ،لشستاى ،کشج ،ّوذاى ،تْشاى ،هْشاى ،هْاتاد
جَش ّای لیوَیی سًگی  اٍسدیَم ّا یاًگ ًاجَس سشایِ)ّتشٍییک( است ٍ اص خشداد هاُ سٍ سضذ تافت چَتی ًیض کاّص هی یاتذ. ایي 

ّا ٍ سٍی سش ضاخِ ّا ٍ هخصَصا پا تَش ّا ٍ دسختاى کَتاُ ٍ تشگ ّای هس کثَدُ تطکیل هی ضًَذ. تلیَم ّا یا دس پطت تشگ
دیَم ّا یٌذ. دس تاتستاى اٍسآّای ًیفتادُ ٍ یا افتادُ تَجَد هی جَش ّای سیاُ سًگ ًیض دس ّویي جا دس پاییض ٍ صهستاى پطت تشگ

ى دس ایشاى ضٌاختِ ًطذُ است. ایي آپاسُ ضذُ ٍ اٍسدٍسپَسّا پشاکٌذُ ضذُ ٍ اٍسدیَم ّای جذیذ ًیض تطکیل هی گشدد. هیضتاى ٍاسط 
تیواسی دس صهیي ّای ضؼیف تا ضذت تیطتشی سٍی دسختاى اًتطاسداسد ٍ تقَیت دسختاى دس کٌتشل تیواسی هَثش است. ػاهل تیواسی 

 است. Melampsora allii-populinaقاسچ 
صًگ ضة تَ دس  ، Puccinia gladioliصًگ گالیَل دس اثش  ،  Puccinia delphiniicolaصًگ صتاى دس قفا دس اثش 

 اص ًَاحی هختلف کطَس ًیض گضاسش ضذُ است. Puccnia gladioliٍ  صًگ گالیَل دس اثش  Puccinia trabutiiاثش 
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