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بیماری سفیدک  در مدیریت( SC, 26.5%) کش فلوکساپیروکسادبررسی کارآیی قارچ

 پودری مو
 

 3، حسین خبازجلفائی3، اعظم  شکاری اسفهالن2یشهر یمی، محمود رضا کر1یفراهان ییبنفشه صفا

 
 قاتیبخش تحق. 7. رانیا راز،یکشاورزي، ش جیآموزش و ترو قات،یاستان فارس، سازمان تحق یعیو آموزش کشاورزي و منابع طب قاتیمرکز تحق ،یاهپزشکیگ قاتیبخش تحق. 1

 اهان،یگ هايماريیب قاتیتحقبخش . 9. رانیکشاورزي، مشهد، ا جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق ،ياستان خراسان رضو یعیکشاورزي و منابع طب قاتیمرکز تحق ،یاهپزشکیگ

 .رانیکشاورزي، تهران، ا جیآموزش و ترو قات،یکشور، سازمان تحق یاهپزشکیگ قاتیموسسه تحق

 
 2/97/1099: تاریخ پذیرش                                  19/99/1999: تاریخ دریافت

 

 :چکیده

هاي مو در ایران ترین بیماريیکی از مهم،  Erysiphe necator Schweinاز قارچناشی  مو بیماري سفیدک پودري

 9/9و  15/9، 1/9هاي دوزبا  (,SC %5/72 ؛فلوکساپیروکساد) ®سرکادیس جدید کشقارچکارآیی در این پژوهش . است

 ،(,EW %79 ؛پنکونازول) ®توپاس، (,WP %09 ؛ایمینوکتادین تریس) ®بلکیوت هايکش با قارچدر مقایسه هزار  در

بررسی  پودري مودر کنترل بیماري سفیدک ( ,SC% 09 ؛گوگرد) سولفورو ( ,WG %59 ؛متیل-کرزوکسیم) ®استروبی

با رقم عسگري یک باغ انگور  استان،در هر  .شداجرا  و فارس خراسان رضويهاي استان در 1990سال  آزمایش در .شد

 چهارتیمار و هر تیمار مشتمل بر  نههاي کامل تصادفی با بیماري انتخاب و آزمایش در قالب طرح بلوک يداراي سابقه

زمان اولین . پاشی در چهار نوبت انجام شدسم .ساله بودشش درختچه انگور بارور  یکهر تکرار شامل  .تکرار انجام شد

در مرحله پاشی سوم  سم، انگور يهاي خوشهپاشی دوم مصادف با ریزش گل سم. ها بودجوانه تورم پاشی مصادف با سم

پاشی پانزده روز پس از سم .انگور انجام شد يترش و شیرین شدن میوه يی چهارم در مرحلهشپا تشکیل غوره و سم

به آزمایشگاه منتقل  طور تصادفی انتخاب و به خوشه هشتبرگ و  199ثیر تیمارها از هر درخت أبراي ارزیابی ت چهارم،

آماري  تجزیه SAS مقادیر مربوطه در برنامه آماري ،درصد شدت بیماري ومیزان درصد وقوع  يس از محاسبهپ .شد

ها نشان داد که بین تیمارها در سطح احتمال یک درصد اختالف تجزیه واریانس داده .شد (و مقایسه میانگین واریانس)

 91/07و  29/27حداقل با کاهش به ترتیب  در هزار 9/9و  15/9با دوز  ®کش سرکادیسقارچو  دار وجود داشتهمعنی

براي مدیریت سفیدک  به طور کارآمدي تواندمینسبت به شاهد  ي موشدت سفیدک پودري روي برگ و میوه درصد در

 .مو در کشور مورد استفاده قرار گیرد پودري

 .کنترل شیمیایی، وقوع بیماريشدت بیماري، ، انگور، تاکستان :کلمات کلیدی

 

                                                           
 بنفشه صفایی فراهانی،: مسئول مکاتبات Banafshesafaie@gmail.com 

   

mailto:Banafshesafaie@gmail.com
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 :مقدمه

ترین محصوالت باغی در ایران انگور یکی از مهم

خوري، است که کاربردهاي اقتصادي زیادي مثل تازه

میوه و استفاده در صنایع تولید کشمش، مویز، آب

Dolati Baneh; 2002 Rombough ) دارد تخمیري

مطابق آمار وزارت جهاد کشاورزي در سال . (2016

سه میلیون تن انگور در کشور تولید شده  بیش از 1990

مو  گیاه با حمله به ي مختلفیهاآفات و بیماري. است

  و کاهش تولید انگور سبب بروز خسارت اقتصادي

هاي مو، سفیدک ترین بیماريیکی از مهم. شوندمی

 Erysiphe necator Schwein قارچ ناشی از پودري

صورت فراهم شدن شرایط محیطی مناسب،  که در است

و  وارد کردهبیش از هر بیماري دیگري به مو خسارت 

 خطر سبب کاهش کمیت و کیفیت محصول و افزایش

 ;Pearson and Gadoury, 1992) شودسرمازدگی می

Wilcox et al., 2010) .باغی مانند هرس  اقدامات به

کوددهی هاي آلوده، آبیاري و درختان و حذف شاخه

ي کودهاي ازته در رویهمناسب و پرهیز از مصرف بی

 ؛مو مؤثر است کاهش خسارت ناشی از سفیدک پودري

استفاده از قارچ به نیاز در اغلب موارد اما مدیریت بیماري

. (Ficke et al., 2002; Wilcox et al., 2010) داردکش 

براي مدیریت سفیدک  متفاوتیهاي کشتاکنون قارچ

. استکار رفته  بهپودري مو در مناطق مختلف جهان 

کشی که براي مدیریت این بیماري توصیه نخستین قارچ

اگرچه . (Bulit and Lafon, 1978) است گوگردشده 

، شودچنان در مناطق مختلف جهان استفاده می گوگرد هم

و ناپایداري در شرایط محیطی نامطلوب  مانندمعایبی 

 ,Bulit and Lafon)سوختگی گیاهان در دماهاي باال 

-محیطی و ایجاد حساسیتهاي زیست، آلودگی(1978

 ,Halleen and Holz) تنفسی در افراد حساس يها

 ®دینوکاپ .کاربرد آن را محدود کرده است ،(2001

 مدیریت کش غیر سیستمیک دیگري است که برايقارچ

کش نیز اما این قارچ ؛رودکار می به مو سفیدک پودري

ویژه در دماهاي  بهسبب بروز سوختگی در برخی ارقام 

گسترش سموم  (.Nel et al., 1999) شودباال می

که در دامنه دمایی ها، ، مانند بنزیمیدازولسیستمیک

تري  و خاصیت گیاهسوزي کم کردهوسیعی فعالیت 

گوگرد و  ناشی از کاربرد تا حدودي مشکالت رنددا

 ,Halleen and Holz) ه استرا کاهش داد ®دینوکاپ

 شوندمی دازول ها مانع بیوسنتز توبولینیبنزیم. (2001

(Russel, 1995) .ترین یکی از محبوب ®بنومیل 

که براي مدیریت سفیدک  بود هاي این گروهکشقارچ

 ؛ اما(Ypema et al., 1997) رفتپودري مو به کار می

در کش را کاربرد این قارچ ®ت به بنومیلمبروز مقاو

 Schroeder and)محدود کرد مناطق مختلف جهان 

Provvidenti, 1969; Wicks, 1974; Pearson and 

Taschenberg, 1980 )در نهایت استفاده از بنومیل و® 

 Baudoin andColcol, )منسوخ شد  7991در سال 

مانند  1متیالسیون ي ديهاي بازدارندهکشقارچ(. 2016

هایی با ساختار کشقارچ هاایمیدازول و هاتریازول

 مؤثرهاي کشبه عنوان قارچبودند که  متفاوت شیمیایی

 Halleen) در مدیریت سفیدک پودري مو معرفی شدند

 Kuck, 1987 andScheinpflug 2001;  ,and Holz) .

 ی از گروههایکشقارچ 9تریادیمفونو  7میسلوبوتانیل

در و  ندشدمی بیوسنتز استرول که مانع ندبود هاتریازول

در اروپا  موبراي مدیریت سفیدک پودري  1909ي دهه

 ;Brent and Hollomon, 1988) ندو آمریکا ثبت شد

 andTromp ; 1987 ,Scheinpflug andKöller 

1981 ,Marais)نیز  هاکشاما بروز مقاومت به این قارچ ؛

را در نقاط مختلف جهان کاهش داد  هااستفاده از آن

(Gulber et al., 1996; Ypema et al., 1997; 

Northover and Homeyer, 2001; Gubler et al., 

QoIهاي کشقارچ (.1994
 5هاکه شامل استروبیلورین 0

                                                           
1  demethylation inhibiting fungicides 
2  myclobutanil 
3  Triadimefon 
4  Quinone outside inhibitor 
5  strobilurins 
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هاي براي مدیریت بیماريمعرفی و  1992هستند در سال 

هاي پودري به بازار مختلف گیاهی از جمله سفیدک

آزوکسی  ،®استروبی .(Baudoin, 2008) عرضه شدند

-از مشهورترین قارچ 7فلوکسی استروبین تريو  1استروبین

 موبر علیه سفیدک پودري هاي این گروه هستند که کش

 ,.Wong and Wilcox, 2002; Reddy et al)ند ثرؤم

در آنزیم  Qoسایت ها کشنقطه اثر این قارچ (.2019 

 ,.Genet et al., 2006; Gisi et al)است  bc1توکروم یس

در این ژن سبب بروز مقاومت به این  جهش(. 2002

ده است ش موسفیدک پودري عامل  چها در قارکشقارچ

( andColcol ; 2012 ,et al.Miles  2008; ,Baudoin

Baudoin, 2016; Taksonyi et al., 2013.) 

به گروه  کش جدیدي است کهقارچ 9کویینوکسیفن

تعلق دارد و نقطه اثر آن هنوز ( Quinolines)ها کویینولین

عملکرد اختصاصی در اما  درستی شناخته نشده است به

برابر سفیدک پودري در بسیاري از محصوالت دارد و از 

 et al.Wheeler, ) رودمیکار  بهدر آمریکا  7999سال 

 2018 ,et al.Feng 2003; ). این  ي اثراگرچه نحوه

 کش هنوز مشخص نیست اما مانند سایر قارچ

ی که یک نقطه اثر دارند، نگرانی براي بروز یهاکشقارچ

خستین ن .وجود داشت کش نیزاین قارچمقاومت به 

در قارچ عامل  کویینوکسیفنبه  گزارش از بروز مقاومت

 ه استمنتشر شد 7910سفیدک پودري مو در سال 

(Feng et al., 2018 .)ي هاکشبروز مقاومت به قارچ

بررسی و سفیدک پودري مو باعث شده عامل در  مختلف

 در مناطق مختلف دنیاهاي جدید کشقارچمعرفی 

 .مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد همواره

 نشان داده است  در ایرانهاي انجام شده پژوهش

 ,.Karbalaei Khiavi et al)گوگرد  هايکشقارچ

 Behdad et) ®تریمیدالنواریمول با نام تجاري  ،(2017

al., 1998; Ouroumchi and Callora, 2002; 

                                                           
1  azoxystrobin 
2  triflixystrobin 
3  quinoxyfen 

2013 ,Kalhor andBakhtiari ; Kianoosh, 1383) ،

 ,.Behdad et al) ®با نام تجاري توپاسپنکونازول 

1998; Ouroumchi and Callora, 2002; Kianoosh, 

2018 ,et al.Khabaz Jolfaee ; 1383)، هگزاکونازول 

 ،(Shahri, 2008 Karimi) ®با نام تجاري انویل

 Ouroumchi) ®استروبیمتیل با نام تجاري  کسیمزوکر

2013 ,Kalhor andBakhtiari ; and Callora, 2002) ،

 Ouroumchi) ®کالیکسیندمورف با نام تجاري تري

and Callora, 2002) ، تریفومیزول با نام تجاري

 سیترنیمنوکتادیا و (KarimiShahri, 2008) ®تریفیمین

(  et al.Khabaz Jolfaee, 2018) ®با نام تجاري بلکیوت

در نقاط ترین تأثیر را در کنترل سفیدک پودري مو  بیش

 .اندداشتهمختلف ایران 

 ®با نام تجاري سرکادیس فلوکساپیروکسادکش قارچ

که از  است 0گروه کربوکسامید کش جدیدي ازقارچ

شد زنی اسپور، جلوگیري از رنعت از جوانهاممطریق 

وسیعی از  يدامنه ییمیسلیوم و جلوگیري از اسپورزا

 کندزاي گیاهی را کنترل میبیماري هايقارچ

(2018 ,et al.Ravikumar 2012;  ,Anonymous.)  با

هاي مرسوم کشتوجه به امکان بروز مقاومت در قارچ

 به پودري مو در کشور و نیاز ي سفیدککنندهکنترل

بررسی  این پژوهش با هدف هاي جدید،کش معرفی قارچ

کش در مدیریت سفیدک پودري مو این قارچکارآیی 

 .انجام شد

 

 :هامواد و روش

استان  دو در 1990سال  آزمایش در :محل آزمایش

شهرستان ) و فارس (مشهدشهرستان ) خراسان رضوي

با رقم  تاکستانیک  شهرستاندر هر  .اجرا شد (کوار

 ي آلودگی به سفیدک پودري موداراي سابقه عسگري

هاي کامل انتخاب و آزمایش در قالب طرح بلوک

 .تکرار انجام شد چهار وتیمار  نهتصادفی با 

                                                           
4  Carboxamide 
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هاي دوزبا  (,SC %5/72 ؛فلوکساپیروکساد) سرکادیس

 هايکش با قارچدر مقایسه هزار  در 9/9و  15/9، 1/9

توپاس ، (,WP %09 ؛تریس ایمینوکتادین)بلکیوت 

 ؛متیل-کرزوکسیم) استروبی ،(,EW %79 ؛پنکونازول)

59% WG, ) سولفورو (09 ؛گوگرد %SC,). 

 ®بلکیوتتیمارها شامل  :تیمارهای آزمایش

هزار،  در 1 دوز با (,WP %09 ؛تریس ایمینوکتادین)

، هزاردر  175/9با دوز  (,EW %79 ؛پنکونازول) ®توپاس

با دوزهاي  (,SC %5/72 ؛فلوکساپیروکساد) ®سرکادیس

 ؛متیل کرزوکسیم) ®استروبی، در هزار 9/9و  15/9، 1/9

59% WG, ) 09 ؛گوگرد) ، سولفوردر هزار 7/9دوز با %

SC,)  شاهد و  پاشیشاهد با آب، در هزار 5/7با دوز

 مورختچه هر تکرار شامل یک د. بود پاشیآب بدون

مورد آزمایش دو  هايدرختچهبین . ساله بود ششبارور 

ثیر تیمارها بر أجلوگیري از ت برايبدون تیمار رختچه د

پاشی مصادف  زمان اولین سم. یکدیگر در نظر گرفته شد

-پاشی دوم مصادف با ریزش گل سم. ها بودجوانه تورم با

پاشی سوم در مرحله تشکیل  سم، انگور يهاي خوشه

ترش و شیرین شدن  يچهارم در مرحلهی شپا غوره و سم

روز از  15پس از گذشت . انگور انجام شد يمیوه

خوشه  0برگ و  199 ،از هر درختپاشی،  سم چهارمین

درصد وقوع و شدت و طور تصادفی انتخاب  بهمیوه 

 .ارزیابی شدبیماري 

 درصد وقوع بیماري: درصد وقوع بیماریی محاسبه

  :محاسبه شدزیر  يبا استفاده از رابطه

PDI=(
  

 
)×100 

بیماري در برگ و میوه، درصد وقوع  PDIدر این رابطه 

nd هاي داراي عالئم بیماري و تعداد نمونهN  تعداد کل

 (. Wan et al., 2007) هاي بررسی شده استنمونه

هر برگ، بر  به ابتدا: درصد شدت بیماری یمحاسبه

اساس درصد پوشش لکه روي سطح برگ نسبت به کل 

تعلق بین صفر تا هفت بدین شرح  شاخصیبرگ سطح 

 1/9: یک شاخص، آلودگیبدون  :صفر شاخص :گرفت

 9/15درصد تا  1/5: دو شاخصدرصد،  9/5درصد تا 

درصد،  9/99درصد تا  1/15: سه شاخصدرصد، 

: پنج شاخص درصد، 9/05درصد تا  1/99: چهار شاخص

درصد  1/25: شش شاخصدرصد،  9/25درصد تا  1/05

 199درصد تا  1/05:هفت شاخصدرصد و  9/05تا 

بر اساس  به هر خوشه نیز. (Wan et al., 2007) درصد

بدین از صفر تا سه  شاخصی ،گسترش عالیم بیماري

 شاخص، آلودگیبدون : صفر شاخص: شرح تعلق گرفت

: ود ، شاخصدر خوشه ي آلودهحبه سهتا  یک: یک

آلودگی  :سه ، شاخصهاي خوشه حبه% 75 آلودگی تا

سپس درصد شدت . هاي خوشه حبهاز % 75بیش از 

زیر ي با استفاده از رابطه ها میوه وها  بیماري در برگ

 .محاسبه شد

PDS=[
        

   
]×100 

بیماري در برگ و میوه، درصد شدت  PDSدر این رابطه 

ni داراي شاخص مشابه، هاي تعداد نمونهvi  شاخص

و هاي بررسی شده تعداد کل نمونه N مربوط به هر نمونه،

V  استحداکثر شاخص (Tromp and Marais, 1981 )

منظور تجزیه  به: ها تجزیه واریانس و مقایسه میانگین.

هاي حاصل از دو استان، ابتدا یکنواختی مرکب داده

آزمایش براي صفات مورد مطالعه هاي خطاي واریانس

درصد  ودرصد وقوع  هايداده .مورد آزمون قرار گرفت

برنامه  با استفاده از هاها و میوهدر برگشدت بیماري 

با توجه به  .تجزیه واریانس شد  SAS (v. 9.1)آماري

 با آزمون تیمارها  میانگیندار بودن اختالف تیمارها، معنی

مورد % 1در سطح احتمال مورد  دانکن ايچنددامنه

  .مقایسه قرار گرفت

: تعیین درصد اثربخشی تیمارها نسبت به شاهد

ي زیر تیمارها نسبت به شاهد با استفاده از رابطه اثربخشی

  :محاسبه شد

Ef=100-(
   

   
×100) 
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میانگین     درصد اثر بخشی تیمار،  Efدر این رابطه 

شدت بیماري در  میانگین    تیمار و شدت بیماري در 

 (. 2003et alMitani ,.) پاشی استشاهد بدون آب

 

 :نتایج
ی دو استان خراسان رضوی و هاتجزیه مرکب داده

مرکب نشان داد که اثر  واریانس نتایج تجزیه: فارس

مکان، تیمار و تیمار در مکان بر صفات مورد مطالعه 

هاي که حاکی از تفاوت استان( 1جدول )دار است معنی

درصد  خراسان رضوي و فارس از نظر درصد وقوع و

انگور روي برگ و میوه  پودريشدت بیماري سفیدک 

بنابراین نتایج آزمون در دو استان به صورت مستقل  .است

 .مورد ارزیابی قرار گرفت

هاي حاصل تجزیه واریانس داده :استان خراسان رضوی

از ارزیابی درصد وقوع و شدت بیماري روي برگ و 

 ي مو نشان داد اثر تیمار بر صفات مورد مطالعه میوه

 9/9با دوز  ®سرکادیستیمار  (.7جدول ) دار است معنی

نسبت ترین میزان وقوع بیماري را روي برگ در هزار کم

طوري که میزان وقوع بیماري در  به به سایر تیمارها داشت

ترین میزان شدت بیماري روي کم. بود% 00/11این تیمار 

با دوز  ®سرکادیس در تیماربود که % 22/15 برگ نیز

 اختالف  اگرچه این تیمار در هزار مشاهده شد 9/9

در هزار  15/9با دوز  ®سرکادیس داري با تیمارمعنی

ترین میزان درصد وقوع و شدت کم. (9جدول ) نداشت

 بود% 29/17و % 92/19 به ترتیب ي موبیماري روي میوه

در هزار مشاهده شد  9/9با دوز  ®سرکادیس در تیمارکه 

 15/9با دوز  ®سرکادیس داري با تیمارکه اختالف معنی

استان، براي سایر  این در (.9جدول )در هزار نداشت 

 ،% 15/99تا % 09/10تیمارها وقوع بیماري روي برگ از 

، وقوع  %25/90تا   %55/79 شدت بیماري روي برگ  از

و شدت بیماري  %00/92تا %  55/17از بیماري روي میوه 

 (.9جدول )بود  %59/92تا  20/15روي میوه از 

ها نشان داد که نتایج تجزیه واریانس داده :استان فارس

تیمارها در کاهش درصد وقوع و شدت بیماري روي 

داري با شاهد دارند ي مو اختالف معنیبرگ و میوه

ي برگ مو ترین میزان وقوع بیماري روکم (.7جدول )

در  9/9با دوز  ®سرکادیس در تیمار  کهبود  59/79%

 داري با تیمار اختالف معنی اگرچههزار مشاهده شد 

 (.9جدول )در هزار نداشت  15/9با دوز  ®سرکادیس

به  ي موترین میزان شدت بیماري روي برگ و میوهکم

با  ® سرکادیسدر تیمار  بود که %55/19و % 72/0ترتیب 

داري اختالف معنی اگرچهدر هزار مشاهده شد  9/9دوز 

در هزار نداشت  15/9با دوز  ®سرکادیس با تیمار 

ترین میزان درصد وقوع بیماري روي کم (.9جدول )

با  ®سرکادیس در تیمارهاي  بود که  %90/90 ي مومیوه

اختالف  اگرچه این تیمارهامشاهده شد  15/9و  9/9دوز 

 در هزار 175/9دوز با  ®یمار توپاسداري با تمعنی

ترین نیز کم 9/9با دوز  ®سرکادیس تیمارها . ندنداشت

نشان  (%55/19) هاي مومیزان شدت بیماري را در میوه

، براي سایر تیمارها وقوع در این استان. (9جدول )داد 

، شدت بیماري روي %199تا  %99بیماري روي برگ از 

، وقوع بیماري روي میوه از % 52/22تا   %05/0برگ  از 

تا % 29/10از و شدت بیماري روي میوه  %199تا  00/05%

 (.9جدول )بود  % 09/05
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هاي هاي مو در استانها و میوهها براي صفات درصد وقوع و شدت بیماري روي برگي واریانس مرکب دادهتجزیه -1جدول 

 .خراسان رضوي و فارس
Table 1. Compound analysis of variance of percent disease incidence and disease severity on grape leaves 

and fruits in Khorasan Razavi and Fars provinces. 

S.O.V D.F 
Mean squares (grape leaves) Mean squares (grape fruits) 

incidence severity incidence severity 

Place 1 1599.89** 9072.04** 6228.90** 2261.28** 

Place×Replicate 6 32.19
n.s.

 93.05
 n.s.

 19.37
n.s.

 70.58
 n.s.

 

Treatment 8 6427.90** 5810.21** 6600.06** 7079.04** 

Treatment×Place 8 44.07** 290.37** 178.87** 192.11** 

Error 48 7.17 26.86 17.78 14.32 

(C.V.%) - 5.58 13.41 8.62 9.44 

**: Significant at 1% probability level 

n.s.: not significant 
 

 .هاي خراسان رضوي و فارسهاي مو در استانها و میوهي واریانس درصد وقوع و شدت بیماري روي برگتجزیه -7جدول 

Table 2. Analysis of variance of percent disease incidence and disease severity on grape leaves and fruits 

in Khorasan Razavi and Fars provinces. 

Mean squares (grape fruits) Mean squares (grape leaves) 
D.F S.O.V Fars Khorasan Razavi Fars Khorasan Razavi 

severity incidence severity incidence severity incidence severity incidence 
13.57 n.s. 4.34 n.s. 127.61** 34.39** 2.89 n.s. 5.28 n.s. 183.21 n.s. 59.10 n.s. 3 Replicate 
3269.65** 2673.61** 4001.51** 4105.33** 3015.26** 3017.48** 3085.32*

* 
3454.49** 8 Treatment 

6.90 30.38 21.74 5.18 1.13 3.07 52.58 11.26 24 Error 
7.61 9.39 10.21 5.81 3.89 3.33 14.54 7.76  C.V.% 

**: Significant at 1% probability level 

n.s.: not significant 
 



 

 .هاي خراسان رضوي و فارسي مو و میزان اثربخشی تیمارها در استانهاو میوه هاي میانگین درصد وقوع و شدت بیماري روي برگمقایسه -9جدول 

Table 3. Mean comparison of percent disease incidence, disease severity and treatment efficacy on grape leaves and fruits in Khorasan Razavi and Fars provinces. 

 

  Grape leaves Grape fruits 

Treatment 
Dose (per 

thousand) 

Khorasan Razavi Fars Khorasan Razavi Fars 

Disease 

incidence* 

(%) 

Disease 

severity* 

(%) 

Efficacy 

(%) 

Disease 

incidence* 

(%) 

Disease 

severity* 

(%) 

Efficacy 

(%) 

Disease 

incidence

* (%) 

Disease 

severity

* (%) 

Efficacy 

(%) 

Disease 

incidence

* (%) 

Disease 

severity

* (%) 

Efficacy 

(%) 

C.W.S - 93.15 a 94.75 a - 98.50 a 72.65 b - 96.88 a 97.50 a - 100 a 82.30 a - 
C.N.S - 89.25 a 86.52 a - 100 a 77.57 a - 88.65 b 93.25 a - 100 a 85.40 a - 
Belkute® 40% 1 44.10 b 61.88 b 28.48 49.50 b 18.17 d 76.58 37.80 c 52.38 b 43.83 62.50 b 28.13 b 67.06 
sulfur 80% 2.500 44.10 b 57.97 b 33.01 51.75 b 22.90 c 70.49 36.55 c 50.75 b 45.58 65.63 b 31.25 b 63.41 
Topas® 20% 0.125 39.08 b 47.05 c 45.10 41.50 c 14.98 e 80.69 32.63 d 42.00 c 54.95 40.63 cd 17.73 cd 79.24 
Stroby® 50% 0.200 25.10 c 31.38 d 63.74 36.00 d 10.88 g 85.98 18.80 e 23.55 d 74.75 43.75 c 18.75 c 78.05 
Sercadis® 26.5% 0.100 23.95 c 29.93 d 65.41 37.50 d 12.48 f 83.92 18.90 e 23.63 d 74.66 45.88 c 18.75 c 78.05 
Sercadis® 26.5% 0.150 18.80 d 23.55 de 72.79 30.00 e 8.85 h 88.60 12.55 f 15.68 e 83.19 34.38 d 14.60 de 82.91 
Sercadis® 26.5% 0.300 11.88 e 15.77 e 81.78 29.50 e 8.27 h 89.34 10.07 f 12.60 e 86.49 34.38 d 13.55 e 84.14 

C.W.S: Control (water spraying); C.N.S: Control (not water spraying) 

*Significant differences are denoted by different letters within each column at P<0.01 according to Duncan's Multiple ranges Test

ت
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 :بحث

هاي کشاز میان قارچ این پژوهش نشان دادنتایج 

ترین کارآیی را در بیش ®، سرکادیسمورد آزمون

سفیدک پودري مو در  بیماري کاهش وقوع و شدت

کش قارچ. ردهاي خراسان رضوي و فارس دااستان

هاي گروه کربوکسامید کشاز گروه قارچ ®سرکادیس

. شودها میزایی در قارچبوده و مانع رشد میسلیوم و هاگ

هاي کش در کاهش خسارت ناشی از سفیدکاین قارچ

ها و آنتراکنوز در محصوالت مختلف پودري، لکه برگی

 ;Amiri et al., 2014)ایی مؤثري داشته است کار

2018 et al.,Ravikumar Anonymous, 2012;  .)

ترین تأثیر را در در هزار بیش 9/9با دوز  ®سرکادیس

کاهش وقوع بیماري روي برگ مو در استان خراسان 

اما بررسی شدت بیماري روي برگ مو . رضوي نشان داد

بیماري روي در استان خراسان رضوي، وقوع و شدت 

وقوع و شدت بیماري روي  و نیز مو در استان فارس برگ

هاي خراسان رضوي و فارس نشان هاي مو در استانمیوه

 در هزار اختالف  9/9با دوز  ®داد تیمار سرکادیس

 . در هزار ندارد 15/9داري با تیمار سرکادیس با دوز معنی

ترین کارآیی در کاهش وقوع و شدت سفیدک کم

هاي کشمو در اغلب موارد هنگام استفاده از قارچ پودري

در هزار  5/7در هزار و سولفور با دوز  1با دوز  ®بلکیوت

 اي که در استان خراسان رضوي به گونه. مشاهده شد

ترین تأثیر در کاهش وقوع بیماري روي برگ مو کم

در هزار و  1با دوز  ®هاي بلکیوتکشمتعلق به قارچ

در  175/9با دوز  ®در هزار و توپاس 5/7سولفور با دوز 

. داري با یکدیگر نشان ندادندهزار بود که تفاوت معنی

ترین ترین میزان شدت بیماري روي برگ مو و بیشبیش

هاي مو در این میزان وقوع و شدت بیماري روي میوه

در هزار مشاهده شد  1با دوز  ®استان نیز در تیمار بلکیوت

در هزار  5/7سولفور با دوز  داري باکه تفاوت معنی

ترین میزان وقوع بیماري در استان فارس بیش .نداشت

ترین میزان وقوع و شدت هاي مو و نیز بیشروي برگ

در  5/7هاي مو در تیمار سولفور با دوز بیماري روي میوه

با  ®داري با بلکیوتهزار مشاهده شد که اختالف معنی

زان شدت بیماري ترین میبیش. در هزار نداشت 1دوز 

در  5/7هاي مو نیز در تیمار سولفور با دوز روي برگ

به گروه  ®کش بلکیوتقارچ. هزار مشاهده شد

هاي ها تعلق داشته و طیف وسیعی از قارچگوانیدین

زاي گیاهی را از طریق اثر بازدارندگی روي بیماري

ي تندشی، تشکیل مکینه و ها، تشکیل لولهزنی هاگجوانه

(. Pratte-Santos et al., 2015)کند هیف کنترل میرشد 

 ®کش بلکیوتپیش از این گزارش شده است که قارچ

مطلوبی در مدیریت سفیدک پودري مو دارد یی آکار

(2018 et al.,Khabaz Jolfaee  .)کش اگرچه این قارچ

 تري نسبت به اغلب  در پژوهش حاضر کارآیی کم

ا شدت بیماري را هاي مورد آزمون داشت امکشقارچ

داري کاهش طور معنی بهروي برگ و میوه نسبت به شاهد 

ي اثربخش که ضمن تأیید پژوهش پیشین، نشان دهنده داد

 .کش در مدیریت سفیدک پودري مو استبودن این قارچ

کشی که براي مدیریت سفیدک نخستین قارچگوگرد 

(. Bulit and Lafon, 1978) است پودري مو توصیه شده

کش حفاظتی با چند نقطه اثر و گوگرد یک قارچ

هاي قارچی ي عمومی براي بسیاري از آنزیمبازدارنده

پژوهش حاضر ضمن تأیید  (.Wicks et al., 1997)است 

 ;Karbalaei Khiavi et al., 2017)هاي پیشین پژوهش

2018 et al.,Khabaz Jolfaee  ) نشان داد گوگرد قادر

مو است اگرچه در اغلب موارد به کنترل سفیدک پودري 

هاي مورد کشاثربخشی کمتري در مقایسه با سایر قارچ

 .آزمون داشت

ها است کشی از گروه تریازولقارچ ®توپاس کشقارچ

ها، طیف وسیعی که با تأثیر بر بیوسنتز ارگسترول در قارچ

هاي هاي قارچی گیاهان از جمله سفیدکاز بیماري

 et al., Mercadante ;2016)کند پودري را کنترل می

2017 et al.,Husak  .)است  مطالعات پیشین نیز نشان داده
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مطلوبی در مدیریت سفیدک پودري یی آکار ®که توپاس

 Behdad et al., 1998; Ouroumchi) مو در ایران دارد

Khabaz and Callora, 2002; Kianoosh, 1383; 

., 2018al etJolfaee  .) در پژوهش حاضر کارآیی

 در  کاهش شدت بیماري روي میوه مودر  ®توپاس

و % 95/50ترتیب  بههاي خراسان رضوي و فارس استان

کش در ي اثر بخشی این قارچبود که نشان دهنده% 70/29

 .مدیریت سفیدک پودري مو است

 QoI (Quinoneهاي کشقارچ به گروه ®استروبی

outside inhibitor ) تعلق دارد و با تأثیر بر سایتQo  در

زاي گیاهی را هاي بیماري، قارچbc1آنزیم سیتوکروم 

 Wong and Wilcox, 2002; Reddy et)کند کنترل می

al., 2019) .کش نتایج پژوهش حاضر نشان داد قارچ

استروبی وقوع و شدت سفیدک پودري را روي برگ و 

 که  دهدطور کارآمدي کاهش می بهي مو میوه

 ;Ouroumchi and Callora, 2002)هاي پیشین پژوهش

Kalhor, 2013 andBakhtiari  )کندرا تأیید می. 

 کارآیی  بررسی طور خالصه، در این پژوهش به

از میان سه دوز بررسی  نشان داد ®سرکادیسکش قارچ

داري کش، در اغلب موارد تفاوت معنیي این قارچشده

 .وجود ندارددر هزار  15/9و دوز  در هزار 9/9دوز بین 

بنابراین با توجه به سیاست کاهش مصرف سم در کشور، 

اولویت  ®کش سرکادیسدر هزار قارچ 15/9کاربرد دوز 

سرکادیس و  دارد آن در هزار 9/9تري نسبت به دوز بیش

براي  طور کارآمدي به تواندمیدر هزار  15/9دوز  با

قرار  توصیهمو در کشور مورد  پودريمدیریت سفیدک 

. گیرد
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Abstract: 

Grape powdery mildew caused by Erysiphe necator is one of the most important diseases of vine in 

Iran. In this study, the efficacy of new fungicide, Sercadis
®

 (Fluxapyroxad 26.5%), at doses of 0.1, 0.15 

and 0.3 ml L-1 was compared with the registered fungicides Belkute
®
 (Iminoctadine Tris 40%), Topas

®
 

(Penconazole 20%), Stroby
®
 (Kresoxim-methyl 50%) and sulfur 80% to control grape powdery mildew. 

The experiment was carried out in Razavi Khorasan and Fars provinces in 2019. In each region, a 

vineyard with Asgari cultivar with a history of disease was chosen and the experiment was performed 

using randomized complete block design with nine treatments and four replications. Each replication 

contained a six-year-old fertile grapevine tree. Spraying was done four times. The first spraying was 

performed just as the buds started to swell, the second, third and fourth spraying were performed after 

petal fall, just as sour berries formation, and when the fruits were sweet and sour respectively. For data 

collection, in each treatment, 15 days after the fourth spraying, symptoms of 100 randomly chosen leaves 

and 8 Bunches of grapes were recorded. The disease incidence and disease severity were calculated for all 
the samples. The data were then analyzed using SAS software. The results show that, there is a significant 

difference between treatments and controls at 1% probability level and Sercadis
®
 at the dose of 0.15  

ml L
-1

 reduced disease severity on grape leaves and fruits at least by 72.79% and 82.91% respectively, 

which makes it an effective treatment in management of grapevine powdery mildew in Iran. 

Keywords: chemical control, disease incidence, disease severity, grape, vineyard. 
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