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  چکیده

از بارندگی در  تغییر اقلیم با گرم شدن هوا و تغییرهایی. استتغییر اقلیم موضوعی است که مورد بحث جوامع علمی و سیاسی 
استفاده بی رویه از سوخت هاي فسیلی و تشکیل گازهاي . دخالت انسان در آن بسیار مهم بوده استو صد سال پیش شروع شده  یک

تصور می رود این تغییرها در صورتی که  را می توان از عوامل مهم تغییر اقلیم شمرد و گلخانه اي و کاربرد زمین ها با تخریب جنگل ها
درجه سلسیوس افزایش یافته و  1/0دما به میزان  ،پیش بینی می شود که در هر دهه. مدیریت صحیح اعمال نشود، ادامه خواهد یافت

لعه کمتر مورد مطا شوربختانه تاثیر این تغییرها. درجه سلسیوس ممکن است افزایش یابد 4گرماي زمین تا  2100تا سال 
افزایش برخی از  و تغییر اقلیم ممکن است موجب کاهش. مورد انسان توجه شده است بهشناسان گیاهی قرار گرفته و بیشتر  بیماري

خیلی از بیمارگرها گردیده و در زنده ماندن ناقلین، به  يافزایش کمینه دما موجب بقا. نداشته باشد بر آن ها بیمارگرها شده یا تاثیري
دما در زادآوري ناقلین و عوامل بیماریزا نقش مهمی دارد و ممکن است  تغییرهاي. باشدمی هاي ویروسی مهم  بیماريناقلین  ویژه

مسایل مهمی در مورد بیمارگرهاي گیاهی مورد بحث قرار گرفته است که  مقالهدر این . گردد موجب بروز بیمارگرهاي تهاجمی جدید
تهاجم و زادآوري بیمارگر نیز در  همچنین. می باشد 4رآزاريو پ و ناقل یر آن بر مقاومت بیمارگرشامل پاسخ گیاهان به تغییر اقلیم و تاث

در پایان با توجه به تغییر اقلیم، مدیریت بیماري هاي گیاهی در شرایط تغییر اقلیم و  .اثر تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته است
  .استاندیشی از زیان آن مورد بحث قرار گرفته  چاره

 .بقا، دما، سوخت فسیلی، گازهاي گلخانه اي، مدیریت بیمارگر: کلیدي واژه هاي

  
 مقدمه

به طور عمده متان و (و سایر گازهاي گلخانه اي  دي اکسید کربنکه فعالیت بشر به علت تولید بیشتر  دانشمندان بر این باورند
درجه سلسیوس  8/0دماي جهان تا میانگین صد سال گذشته  یکدر طول . هاي مهم افزایش دما استاز دلیل) اکسیدهاي نیتروژن
غلظت گازهاي گلخانه اي افزایش یافته  - 1 :که شدنتیجه گیري  5اقلیم تغییردومین گزارش درباره  در ،واقعدر ). 7(افزایش یافته است 

اقلیم تغییر یافته  دي اکسید کربنمیزان  از قرن گذشته در اثر افزایش -2 ،وجود خواهد داشتو همچنان با طول عمر زیاد در اتمسفر 
ایجاد اکسید گوگرد که  افشانه هاي گوگردي ساخته دست بشر مانند دي - 3 ،داشته استافزایش درجه سلسیوس  6/0تا  3/0و دما بین 

هاي  مدل در - 4 ، به کار گرفته شده است وداراي عمر کوتاهی هستندو  )روند سرد شدن(ها می نماید تابش تاثیر  منفی بر اثر
تا  1کره زمین بین  2100است که تا سال  شدهاقلیم با استفاده از میزان خروج گازهاي گلخانه اي و افشانه ها پیش بینی   سازي شبیه

 
 13/3/95:تاریخ پذیرش                                      24/5/94: تاریخ دریافت -1

 .zia1937@gmail.com: نویسنده مسئول، پست الکترونیک - 2

  .و عضو وابسته فرهنگستان علوم گیاهپزشکی، دانشگاه شیرازاستاد  - 3
4 - Virulence                    5- Intergovernmental Panel on Climate Change = IPCC  
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در کنفرانس کیوتو در ژاپن شد که مورد  1997مبنائی براي بحث در دسامبر  IPCCگزارش . گرمتر خواهد شد درجه سلسیوس 5/3
کربن، متان و اکسید  اکسید اي شامل دي منتج به کاهش گازهاي گلخانهپروتکل کیوتو ممکن است . قرار گرفتکشور 150تائید بیش از 

زیادي بین کشورهاي صنعتی مانند آمریکا شد  موجب اختالف دي اکسید کربنکاهش  .گردد  1990از مبناي سال % 2/5نیتروژن تا 
  .خواهد گردید آن کشورها که محدودیت در میزان استفاده از سوخت هاي فسیلی موجب خسارت اقتصادي در

انجام  هاو سایر اقدام) تخریب جنگل ها(در استفاده از زمین  که دخالت بشر در مصرف بی رویه سوخت هاي فسیلی و تغییرهایی
به علت جذب و بازتاب دوباره اشعه فروسرخ، زمین گرم  .می مانندها در اتمسفر باقی موجب تغییرهاي اقلیمی شده و گازها مدت گرفته

 اکسید کربن ديبا افزایش میزان  ناحیه استراتوسفر. دما افزایش یابد درجه سلسیوس 1/0که در هر دهه  شودتصور می ). 8(خواهد شد 
در عرض جغرافیایی باال در . می شود تبخیر در اقلیم گرم افزایش یافته که موجب افزایش جهانی  بارش میزان سردتر خواهد شد و

بنابراین، کاهش رطوبت خاك به علت افزایش دما و افزایش  بارش خنثی ). 8(نیمکره شمالی انتظار افزایش دما و  بارش خواهد داشت 
  .می گردد

پیش بینی ها بیشتر بر اساس تولید گازهاي گلخانه اي . اقلیمی گزارش شده است مدل هاي زیادي براي پیش بینی تغییرهاي
  .اطالعات بیشتري براي پیش بینی تغییرهاي اقلیمی مورد نیاز است. است

کتابی که در سال  ،براي مثال. وجود داشتاطالعات بسیار کمی در مورد تاثیرهاي تغییر اقلیم بر بیماري هاي گیاهی  1990تاسال 
صفحه آن تنها دو صفحه در مورد بیماري هاي عفونی  326منتشر گردید از ) 16(کشاورزي  بردرباره تغییرهاي اقلیم و تاثیر آن  1998

گیاهی بود، در صورتی که میزان قابل توجهی براي بیماري هاي انسانی گنجانیده و بحث شده بود که گرم شدن هوا موجب افزایش 
ده است و همچنان این گرم شدن ش کره زمین موجب گرم شدن گلخانه اي مسلم است که بشر. هاي انسانی گردیده استبیماري 

  .ها در آینده نیز ادامه خواهد یافت مدت
  

  پاسخ هاي گیاه به تغییر اقلیم
رت گیرد، اما ممکن است بیمارگرها صو تاثیر مستقیم تغییر اقلیم بر هر یک از گیاهان یا جامعه گیاهی ممکن است در نبود

تاثیر در  ریزاقلیم  موجب تغییرهادر شکل گیاه ممکن است). 5(تغییرهایی در گیاه سبب شود که موجب بر همکنش با بیمارگرها گردد 
افزایش تراکم گیاه موجب طول مدت خیس شدن سطح برگ ها و آلودگی با بیمارگرهاي برگی  به طور کلی،. و خطر آلودگی گیاه گردد

اما این که چگونه عوامل نازیوا موجب برهمکنش براي آلودگی گیاهان می گردد، کلید شناخت تاثیر تغییر اقلیم بر گیاهان  ،گردد می
یا ممکن است موجب  شود  گیاه به بیمارگرها بیشتر حساسیت باعثتنش هاي  نازیوا مانند دما و خشکی ممکن است ). 11(است 

  .د که منجر به افزایش مقاومت گرددانگیزش چرخه هاي دفاع عمومی شو
تغییر اقلیم می تواند سبب تغییر مراحل و نرخ توسعه  دنده می زیادي در دست است که نشانپژوهش هاي  هم اکنون نتایج

فزایش تغییر اقلیم می تواند باعث ا). 3(بیمارگر گردد  -و تغییر در مقاومت گیاه شده و موجب تغییرهایی در برهمکنش میزبان بیمارگر
  ).2(یا کاهش بیماري شده یا بر آن بی تاثیر باشد 

، رشد گیاهان ممکن است دي اکسید کربن در مورد .گیاه می شود ارموجب تغییر در ساخت دي اکسید کربنمیزان باالي 
مجموع سطح برگ بیشتر برگ، میزان بیشتري از  ها شامل افزایش سطح برگ، افزایش ضخامت برگ، شمارموجب افزایش در اندازه آن

  ).14( با قطر بیشتر گردد يدر هر گیاه و شاخه ها
تاثیر دماي باال بر گیاهان در ) 17(افزایش فتوسنتز، افزایش استفاده کارا از آب و کاهش خسارت از ازن گزارش شده است  

، در صورتی که در  سرد سال گرم شدن ممکن است موجب کاهش تنش در گیاهان شود هايدر  زمان. طول سال متفاوت است
که تنش دماي باال افزایش یابد، پاسخ هاي گیاهان ممکن است مشابه به تنش  هنگامی. هاي گرم تر سال باعث افزایش تنش گردد زمان

پاسخ هاي فیزیولوژیکی مانند  .دنظاهر شو هاي پژمردگی، سوختگی برگ، تا شدن برگ ها، ریزش برگ هابا نشانهو د نخشکی باش
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به یقین، این تغییرها  بروز می کند و ها، آنزیم ها، ایزوزایم ها و هورمون ها، زیست ساخت پروتئینRNAدر سوخت و ساز  تغییرهایی
درجه  1در تولید محصول نیز ممکن است موثر باشد چنان که در فیلیپین به ازاي هر  تغییر اقلیم .بر حساسیت بیمارگرها تاثیر دارد

  ).2( یافتمحصول برنج کاهش %  10سلسیوس افزایش دما 
تاثیر تنش خشکی بر مقاومت گیاهان به آلودگی بیمارگرهاي برگی که موفقیت کمتري در آلودگی در شرایط خشکی دارند 

 هاي کمتري بروزدر شرایط تنش خشکی نشانه Verticillium ablo-atrumآلودگی یونجه به قارچ  ،براي مثال. بسیار پیچیده است
  ).5(میزبان، در شرایط خشکی مقاومت کاهش می یابد  - سیستم هاي بیمارگر از در برخی. می دهد

کار مقاومت وطور مثال، نشان داده شده است که ساز براي. دما ممکن است اثر مهمی بر بیان ژن هاي مقاومت داشته باشد
و ازن  دي اکسید کربنمیزان  .در جو ممکن است پس از تنش خشکی مختل گردد، ولی با فراهم شدن رطوبت به حالت اول برگردد

  .ر گیاهان می شودمقاومت به علت رشد بیشت موجب جلوگیري از  انگیزش دي اکسید کربنباال نیز در مقاومت موثرند، میزان باالي 
  

  ها محصول برتاثیر 
یا  یکساله مانند هاتغییر اقلیم در انتشار جغرافیایی و رشد گیاهان در جهان موثر است و بستگی به نوع گیاه و  شیوه رشد آن

استرالیا تغییر اقلیم تخمین زده شده است که در . دارد هاي گونه ايو ترکیب بودن زراعی و یا رستنی طبیعی گیاهچند ساله بودن، 
  ).3(افزایش محصول شده است که در نتیجه افزایش دماي کمینه بوده است % 50تا  30جدید سبب

در محصول موجب افزایش  ،شود که این دوموجب افزایش فتوسنتز و استفاده مفید از آب می دي اکسید کربنمیزان باالي 
پیش بینی کرده است که دو برابر شدن  IPCC، 1995در سال . اصل شده استحرشد در افزایش  به علتشده است که گیاهان بیشتر 
 .شده است که بستگی به عرض جغرافیایی دارد مهم گیاهاندر  محصول% 30طور متوسط موجب افزایش به  دي اکسید کربنمیزان 

. بیمارگرهاي گیاهی و علف هاي هرز خنثی گرددها، در اثر هجوم حشره دي اکسید کربنممکن است افزایش باردهی ناشی ازباال رفتن 
ها، بیمارگرها و علف هاي هرز نیز هاي تغییر اقلیم و افزایش رشد، مسئله خسارت توسط حشرهبنابراین، باید توجه داشت که در مطالعه

  ).3(مورد توجه قرار گیرد 
 

  پاسخ ناقل و بیمارگر به تغییرهاي اقلیمی
محدود  اقلیمی ه منظور زمستان گذرانی یا تابستان گذرانی بیمارگر و ناقل با توجه به نیازهايبسیاري از بیمارگرها ب گستره

مانی زمستانه  ، موجب افزایش زندهدرجه سلسیوس - 10در مقابل  درجه سلسیوس - 6دماهاي باالي زمستان،  براي مثال،. است
هاي دمایی براي آلودگی در بین گونه هاي نیاز. بیماري می شودو در نتیجه افزایش ) Puccinia gramins(  هاي مولد زنگ قارچ

براي  درجه سلسیوس 30تا  - 10براي زنگ زرد،  درجه سلسیوس 15تا  2در زنگ هاي گندم از  نیازهاي دمایی. قارچی متفاوت است
  ).15(می باشد براي زنگ سیاه  درجه سلسیوس 35تا  -15زنگ قهوه اي و 

مانی بیمارگر، ممکن است تاثیر مهمی در زنده ،هال و تغییر در زمستان گذرانی و تابستان گذرانی آنورود گونه هاي جدید ناق
انتقال بیمارگر نیز در . باشد که بر زمستان گذرانی تاثیر مستقیم دارداصلی می عامل اقلیمیدما، . ها داشته باشدانتقال و تولیدمثل آن

  .له در مورد بیماري هاي ویروسی اهمیت بیشتري داردمسئاین . شرایط تغییر اقلیم صورت می گیرد
  

  میزبان به تغییر اقلیم - پاسخ هاي برهمکنش بیمارگر
گونه قارچ هاي زیوا پرور مورد  10از  ان،گیاه بیماري بردر نتیجه تغییر اقلیم  دي اکسید کربنتاثیر در مطالعه اي درباره

ها موجب افزایش گونه آن 9گونه قارچ مرده پرور،  15از بین . گونه افزایش شدت بیماري و بقیه کاهش بیماري نشان دادند 6مطالعه، 
در گیاهان مانند  دي اکسید کربنوکارهاي تاثیر میزان باالي برخی از ساز. دیگر تغییري نداشت گونه 2گونه کاهش و  4شدت بیماري، 
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از این رو، بیماري هایی که ورود بیمارگر از راه روزنه . شناخته شده است ییر در شیمی برگ  به طور کاملکاهش باز شدن روزنه ها و تغ
  .است، ممکن است کاهش یابند

ممکن  ازندر مورد برخی از زنگ ها میزان باالي . تاثیر ازن را نمی توان به آسانی در برهمکنش میزبان و بیمارگر تخمین زد
  .است باعث کاهش یا افزایش بیماري گردد

کاهش در  . رامطالعه کرده اند هاي گیاهیو بیماري هاي جويشناسان گیاهی ده ها سال است که رابطه بین بارش بیماري
شکی و تنش خ. شده است پیش بینیها براي مناطق جغرافیایی وسیعی نسبت به افزایش آن و یا افزایش فاصله بین بارش هابارش

 Maize dwarfو   Xylella fastidiosa ،Beet yellows virus (BYV)بیمارگرهاي . گیاه دارند بر ندهتنش بیماري تاثیر افزای

Mosaic virus  و سایر بیمارگرها مانندMacrophomina phaseolina  وSeptoria musiva )ممکن ) عامل شانکر تبریزي
پیشنهاد کردند که غلظت ) Mayek Perez et al. )9. است اثر مخرب تري روي میزبان در شرایط خشکی وارد نمایند

باشد که در شرایط بسیار خشک  M. pheaseoline ها در بافت هاي میزبان در نتیجه تنش خشکی ممکن است به سود کربوهیدرات
   .خاك زنده باقی می ماند

بسیاري از بیمارگرها و گیاه خواران با گرماي مصنوعی روي  ،فصل رشد طوالنیکه در در مورد دما نیز مشاهده شده است 
  .معمولی بیشتر بودند در دماي پایین از ان ها اما برخی ،جامعه گیاهی فراوان تر بودند

  
  تاثیر مستقیم تغییر اقلیم بر  سیستم میزبان بیمارگر

بر همکنش  مثلث کالسیک،. گیاهی مدت ها است که تاثیر محیط بر بیماري هاي گیاهی را مطالعه کرده اندبیماري شناسان 
هاي متعددي است که محیط می تواند تغییر اقلیم یکی از راه). 5(میزبان هاي گیاهی، بیمارگرها و محیط در تولید بیماري تاکید دارد 

بنابراین، بیماري هاي گیاهی را می توان حتی به عنوان . دهد را جهت یماري یا بر عکسدر مدت طوالنی از بازدارندگی تا تشدید به ب
اطالعات . وجود دارند براي این کار اقلیمی مورد استفاده قرار داد که البته نشانگرهاي زیستی ساده تري نیز نشانگري از تغییرهاي

درازمدت در شرایط طبیعی کمیاب است، اما اگر در دسترس باشند، می تواند کلید مناسبی براي تاثیر محیط بر سالمت گیاه باشند 
تولید گندم و ). به بعد 1850از سال (در مدت طوالنی  انگلستان Rothamstedنمونه هاي قدیمی در ایستگاه  واکاوي. )12(

و  Phaeosphaeria nodurumرابطه کاملی با ثبت دو بیمارگر  SO2کود نشان داد که ثبت تاریخی خروج هاي  آزمایش
Mycoshpaerella graminis  4(داشت.(  

شتاب در تکامل بیمارگر و زمان کمون کمتر تا  مانند وکارهاي مختلفیدر شرایط تغییر اقلیم در اثر سازبه طور معمول، 
. قابل پیش بینی است نامناسب براي گیاه، اقلیمیظهور رخدادهاي  ،اقلیمدر اثر عدم هم آهنگی بین زیست بوم و  ،تشدید تنش غیرزیوا
خشکی ایجاد شود که موجب  ، شرایطهاي فیزیولوژیکی میزبانبر ویژگیتغییر اقلیم به علت تاثیر غیرمستقیم انتظار می رود که 

  .افزایش دما موجب تکثیر بیشتر ناقلین می گردد که موجب انتقال بیشتر بیمارگرها می شود. گردد بیمارگرهاي درختان افزایش تواتر
گرماي بیشتر در . هامی شودهاي گرم شدن هوا موجب تغییر در میزبان بودن برخی از گیاهان به برخی از قارچمشاهده  

خشکی شدیدي در جنوب کالیفرنیا  2000اوایل سال  در. هاي پوستخوار گردیده استهاي کانادا و آمریکا موجب طغیان سوسک جنگل
هاي پوست خوار  اتفاق افتاد که تنش بیشتري در اثر آلودگی به دارواش و پوسیدگی بازیدیو میستی، درختان را مستعد به حمله سوسک

  ).7(نمود 
ي دما ممکن است اثرها افزایش. هاي کشاورزي وارد می نمایندهاي گیاهی خسارت هنگفتی به محصولدر حال حاضر، آفت

 بیماري را دهد، بلکه ممکن است در برخی مواردمورد تهدید قرار می تغییر اقلیم نه تنها سالمت گیاهان را. فزاش دهندوارد به گیاه را ا
 Alternaria brassicae ،Sclerotiniaبیمارگرهاي دانه هاي روغنی مانند  براي در شمال آلمان. )4(نماید  تشدید

sclerotiorum  وVerticillium longisporum  افزایش دما اگر در طوالنی مدت در نظر گرفته میانگین پیش بینی می شود که
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گرچه گرم شدن هوا ممکن است مهار . دهدافزایش می  رامیزان آتش سوزي  ،اقلیم هاي گرم در جنگل ها. به نفع آنها خواهد بود ،شود
  .اما اطالعات بسیار کمی در این مورد وجود دارد ،را آسان تر نماید 1زیستی

  
  برهمکنش بین فاکتورهاي تغییر اقلیم

هاي مهاجم  ورود آسان گونه که موجب داردتاثیر مستقیم  اقلیم دي اکسید کربنافزایش آالینده ها و میزان  بر هوا گرم شدن
رخ داده  ي جدید هم اکنون در بسیاري از مناطقبیمارگر ها ورود. انداختخطر خواهد  به را سالمت گیاهاناین امر . می شود خارجی

  ).12، 1(ها را آسان تر نموده است ، اما تغییر اقلیم استقرار و انتشار بیشتر آناست
  

  مدل هاي پیش بینی بیماري 
Coakley et al. )3 ( بحث قرار هاي گیاهی مورد بیماري برراه هاي مختلفی براي مدل سازي تاثیر تغییرهاي اقلیمی

هاي  با متغیرهاي اقلیمی به عنوان پیش بینی کننده و شاخص هستند که در آن ها مدل هاي تجربی مانند مدل هاي رگرسیون. اند داده
می تواند موفقیت بیمارگر را در دامنه  شناخته شده باشد، ها به طور کاملاگر سازوکار ارتباط آن .می باشند به عنوان پاسخ گیري همه

تواند براي پیش بینی در دامنه اي  است و می استوار مدل هاي شبیه سازي بر پایه ارتباط نظري. پیش بینی نمایدمورد مطالعه شرایط 
  .شوداستفاده  ،مطالعه مورد

هاي  داده -1 :هاي گیاهی وجود داردهنوز سه مشکل بزرگ جهت کاربرد مدل هاي پیش بینی ناشی از تغییر اقلیم در بیماري
روابط خطی بین  - 2. براي مثال، داده هاي انتشار جغرافیایی بیماري در دسترس نیست.  هاي باالیی از عدم اطمینان دارنددرجهمدل 

پتانسیل تطابق  -3.پیش بینی شفاف مشکل است به منظور براي جمع آوري داده ها همه گیري شناسیمتغیرهاي اقلیم و پاسخ هاي 
چون تغییر اقلیمی به کندي و متنوع صورت . ده اي است که  بیشتردر مدل ها فراموش شده استبین گیاه و بیمارگرفاکتور پیچی

. متغیرهاي دمایی در اقلیم می تواند از نظر تاثیر درازمدت مورد استفاده قرار گیرد. گیرد، نمی توان تاثیر مستقیم آن را مطالعه نمود می
آستانه ارتباط بین متغیرهاي اقلیمی و  ،ارتباط غیرقطعی در ضمن،. وز مشکل استده هاي انتشار جغرافیایی بیماري هندسترسی به دا

  .استطابق بیمارگر و میزبان نیز بر مشکل افزوده و تهیه اطالعات مشکل بوده و ت همه گیري شناسیپاسخ هاي 
  

  هاي گیاهی و تغییر اقلیممدیریت بیماري
راهبردهایی مانند تاخیر در کشت براي جلوگیري از بیمارگر . مدیریت بیماري در شرایط تغییر اقلیم نیاز به موازنه دارد راهکار 
ها، عوامل بیماریزا و علف هاي هاي مدیریت آفتدر کشاورزي پایدار یکی از سالم ترین روش مهار زیستی .می باشد نتیجه بخشکمتر 

کاربرد مهار زیستی به منظور مدیریت بیماري هاي گیاهی در شرایط طبیعی مزرعه در خطر بودن یکی از مسایل مهم . هرز است
فراهم نباشد،  اگر دما و رطوبت مناسب  پیوسته). 18(محیطی و تشدید شرایط محیطی است  به تغییرهاي جمعیت مهار زیستی
و هنگامی که شرایط دوباره مساعد گردد، جمعیت آن به نداشته  ممکن است به قدري کم باشد که  اثر کارایی جمعیت مهار زیستی

  .اندازه جمعیت  بیمارگر به اندازه اول بر نگردد
چنین . اقلیمی مانند دما، بارندگی و رطوبت است هايبیمارگرهاي مهاجم به منطقه جدید بر اساس تغییر گسترشمدل هاي خطر 

بیمارگري مانند سیاهک هندي وجود دارد  از اهمیت اقتصادي  دره مدل هاي خطرپذیرهنگامی که محدودیت تجاري بر علیه منطق
براي بیمارگرهاي مهاجم زیادي، مدل هاي شرایط اقلیمی بایستی با در دست داشتن اطالعات حضور میزبان . )5(زیادي برخوردار است

دربرخی از کشور ها مانند ایران که ورود بیمارگرها . حساس و احتمال انتقال بیمارگر با تجارت و سایر شبکه هاي انسانی اضافه نمود

 
1- Biological control  
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 1مقاومت پایا )Johnson  )6براساس نظر . کار برده بسیار ساده و در سیاست واردات دولت حرف اول را می زند نباید این مدل ها را ب
ر مقاومت پایائی آن ذاتی است، اگ. مقاومتی است که در زمان طوالنی و استفاده وسیع در شرایط محیطی مناسب براي بیمارگر دارد

 اگر  شمار .اگر مقاومت پایائی بسته به شرایط متفاوت باشد می تواند با یک تصمیم جایگزین گردد. تغییر اقلیم تاثیري بر آن ندارد
این . رار گیردعلت هاي زیر در مخاطره قمقاومت پایائی ممکن است به  چرخه هاي آلودگی به علت تغییراقلیم در فصل رشد ادامه یابد،

در معرض قرار گرفتن طوالنی و . افزایش باروري، شماربیشتر نسل بیمارگر در فصل و شرایط مساعد توسعه بیماري عالمت ها عبارتند از
جمعیت میزبان با ژن مقاوم اگر زمستان گذرانی بیمارگر افزایش یافته و هم آهنگ با  شمارنسل بیمارگر  باگسترده جمعیت بیمارگر 

هاي قابل مالحظه است که ویژگی. احتمال بیشتر و با اهمیت بیشتري خواهد بود با و در ضمن شرایط محیطی نیز مساعدتر باشد بوده
  .بیمارگر در جهت کاهش مقاومت پایا است مانند  فراوانی تولید مثلی که آنرا هم به شرایط جدید اقلیمی تطابق می دهد

میزان باقیمانده سموم روي شاخساره  بر هاتغییر در دما و بارش .ها به دو علت خواهد بودکش استفاده از آفت تاثیر تغییر اقلیم بر
که تغییرهاي ریختی و  دیگر این .هاي پیوسته باعث شستشوي آفت کش ها از روي گیاه خواهد بودبارش. تاثیر خواهد داشت

هر دو حالت در . هاي سیستمیک داردو  سوخت و سازآفت کش تاثیر در جذب، انتشار، زیاد دي اکسید کربنفیزیولوژیکی در شرایط 
  ).3(را کاهش می دهد  2ییمهار شیمیا بازده، دي اکسید کربناثر افزایش مقدار 

رهاي بیشتر اگر منجر به متغییک نتیجه گیري در مورد تاثیرهاي تغییر اقلیم به ویژه براي مدیریت بیماري این است که تغییرها 
  .گرددمی موجب عدم اطمینان در تصمیم گیري بیشتري  ،اقلیمی شود

اي برخوردار است ممکن است متغیرهاي بیشتر اقلیمی و همچنین عدم اطمینان و در مناطق استوائی که امنیت غذائی از اهمیت ویژه
  .هاي منطقه اي مهم باشددرباره محصولتر در پشتیبانی در فناوري تولید سرمایه گذاري کم

  
  هاي گیاهی در ایرانیم و بیماريتغییر اقل

ها نشان داده است که تغییر اقلیم مشاهده. هاي گیاهی در ایران وجود دارداطالعات بسیار اندکی درباره تغییر اقلیم و بیماري
اثر گرم ها در و عوامل بیماریزاي گیاهی در برخی از مناطق ایران شده است که بخشی از آن هاموجب دگرگونی هاي زیادي در آفت

.  بیشتر بیمارگرها مورد مطالعه قرار نگرفته است  دراما تاثیر آن ، است که در چند دهه اخیر اتفاق افتاده است شدن هوا و کمی  بارش
و  هاحمله آفت دچاربسیاري از درختان به ویژه درختان جنگلی  شده تا می باشد که موجب هاها مربوط به کاهش  بارشبیشتر مشاهده

هاي گلستان،  خشک شدن درختان بلوط در مناطق جنوبی فارس و همچنین بروز بیماري ذغالی بلوط در استان. شودرگرها بیما
گسترش . نمونه بارزي از آن می باشد). 10(و گسترش آن  .Biscogniaesita sppلرستان، کردستان و کرمانشاه ناشی از گونه هاي 
که قارچی  Nattrassia mangiferaشیراز به ویژه درختان افرا و نارون در اثر قارچ  بیماري خشکیدگی درختان زینتی در شهرستان

با شبه قارچ  Phytophthora parsianaهاي گرمادوست مانند جایگزینی شبه قارچ. می باشد بسیارگرما دوست است نیز قابل  بیان
در درختان پسته نیز می تواند به علت افزایش دما باشد و جداسازي گونه اخیر از درختان و  P. citrophthoraمعتدل دوست 

  ).بنی هاشمی پژوهش هاي در حال انجام( رو شده است ه ب ها با مشکل رو خاك
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Climate Change and Plant Disease 

 
Z. Banihashemi1 

 Global climate has changed since pre-industrial time. Atmospheric CO2 a major greenhouse 
gas has increased by nearly 30% and temperature has risen by 0.3-0.6C. It is predicted that with 
current emission scenario, global mean temperature would rise between 0.9 and 3.5C by the year 
2100. The impact of climate change would be felt in three areas: in losses from plant diseases, 
efficacy of disease management strategies and in the geographical distribution of plant diseases. 
Climate change would have positive, negative or no impact on individual plant diseases. Doubling 
CO2 has been shown to increase crop yield by 30% but whether these benefits would still be 
realized in the presence of pests and disease is unknown. Climate change has great effect on 
overwintering and over summering of the pathogen, pest and vectors. This will affect on survival, 
movement and reproduction. In many cases temperature increases are predicted to lead to the 
geographic expansion of pathogen and vector distribution bringing pathogen into contact with more 
potential hosts and providing new opportunities for pathogen hybridization. The effect of climate 
change on plant diseases has not been studied much and most of the information is from recent 
years. In this review attempts were made to collect recent information on pathogen-host -interaction 
due to climate change. New strategies will be required for disease management under climate 
change. If consumption of fossil fuel continues and results in CO2 accumulation and also land use 
by deforestation, we expect more detrimental effects on climate change in the future. 
Keywords: Fossil Fuel, Greenhouse Gases, Pathogen Management, Temperature. 
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