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Abstract
Powdery mildew of peach, caused by sphaerotheca
pannosa (Wallr) Lev. is one of the most important
diseases of peach in Iran. The disease is caused
considerable damage and reduces the quantity and
quality of crop. Recently, the low rate use of new and
harmless fungicides,compatible with environmental
conditions has been considered to control of plant
diseases. In this study, effectiveness of new fungicides,
Collis and Bellis with Current poisons were tested in a
compeletly randomized block design with 10 treatments
and 3 replications in two areas (Qazvin and Sarri) during
2009 year. Fungicides were including: Bellis 0.4, 0.7 and
1 gr/lit; Collis 0.2, 0.5 and 0.8 ml/lit; Stroby 0.2 gr/lit,
Flint 0.2 gr/lit and controls with water spraying and no
spraying. The disease severity was evaluated with a scale
of 0-7 and 0-3 for leaves and fruits, respectively with
randomly sampling after occurring of disease symptoms.
The means of disease severity were compared using
Duncan's multiple rang test and results showed a
significant difference between all used fungicides and
controls. From aspect effectiveness, Collis 0.8 and 0.5
ml/lit and Bellis 1 gr/lit were the most effective on
disease control in two areas, Qazvin and Sari and were
ranked in first group. But in Qazvin area Stroby 0.2 gr/lit
and Bellis 0.7 gr/lit also were in first group, Flint 0.2
gr/lit was in second group and the other fungicides were
in third group. In Sari area, Bellis 0.7 gr/lit Stroby 0.2
gr/lit and Flint 0.2 gr/lit were ranked in second group and
the other fungicids were in third group.
Keywords: Bellis and Collis, Chemical control,
Fungicide, Peach and Nectarine, Powdery mildew.

چ كي د ه

Sphaerotheca pannosa (wallr.)lev. سفیدک حقیقی هلو با عامل
 این بیماری باعث افت محصول و.یکی از بیماریهای مهم هلو در ایران است

 در سالهای اخیر.یشود
 کاهش قابل مالحظه کیفیت و بازارپسندی میوه هلو م
 کم خطر و سازگار با محیط زیست به لح ظا،استفاده از قارچکشهای جدید
 در کنترل بیماریهای گیاهی مورد توجه قرار گرفته،میزان مصرف پایین آنها
       در این تحقیق تأثیر قارچکش مومس اب سیلب و سیلوک دیدج یاه.است
 تک ود رد رار3  تیمار و01 متداول در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در
    تفرگ رار م.  مورد مقایسه ق ومس1388 منطقه قزوین و ساری در طی سال
 در0/8  و0/5 ،0/2  کولیس، در هزار1  و0/7 ،0/4 آزمایش عبارتند از بلیس
 شاهد با آب پاشی و بدون، در هزار0/2  فلینت، در هزار0/2  استروبی،هزار
      ارزیابی شدت بیماری در زمان ظه اب یرامیب مئالع رو نم هنو.آب پاشی
8     برداری تصادفی از برگ و با محاسبه درصد آلودگی و ش اب یرامیب تد
 مقایسه میانگین شدت آلودگی برگها با استفاده از.) انجام گردید0-7( درجه
آزمون دانکن مشخص نمود که تمام قارچکشهای مورد مصرف با تیماره یا
    ر، شاهد اختالف معنی داری داشته و از نظر میزان اث سیلوک یاهشکچراق
    یراس

 منطقه و نیوزق2     در ه ره رد راز1

 در هزار و بل سی0/5  و0/8

   د اما. بیشترین تأثیر را در کنترل بیماری دارا بوده و در گروه اول قرار گرفتن
 در هزار نیز در گروه اول0/7  در هزار و بلیس0/2 در منطقه قزوین استروبی
 در هزار در گروه دوم و سایر قارچکشها در گروه سوم قرار0/2  فلینت،بوده
0/2    راز،  در ه یبورتسا0/7  در منطقه ساری نیز قارچکشهای بلیس.گرفتند
 در هزار در گروه دوم و سایر قارچکشها در گروه سوم0/2 در هزار و فلینت
    در هزار وبلیس یک درهزار جه لرتنک ت0/5  بنابراین کولیس.قرار گرفتند
.یگردند
 سفیدک حقیقی هلووشلیل توصیه م
 ک  سیلو ووو،،، ،،  کنت یش لر میایی،،  ق شکچرا،،  سفیدک س یحط:کلمات کلیدی
 هلو و شلیل،بلیس
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مقدمه و کلیات

یشودد ( .)McCain, 1994این
 Oidium sp.نامیده م 

درخ ن اب وله ت ام      علممی Prunus persicae L.

بیماری روی درختان می یناهج راشتنا راد هتسه هو     

 Batschدر حال حاض هاگیاج ر    وی ییژهای در ص تعن
باغبانی کش زا شیب و دراد رو   

داشته و در اغلب ن لکشم ایند کشخ همین یحاو      
آفرین است (اشکان .)1 38 1 ،باغ هزرابم یارب ،ناراد    

 47 4 49هکت حطس را

یباشد (اشکان  ، 1385آمارنامه
زیرکشت آن در ایران م 

با این بیم تدمع ،یرا ًاًا وگ زا  گ ر و در و یشاپدرگ ش     

وزارت جه ،یزرواشک دا       .) 1385در باغ و وله تا   

یکنند که مشکالت چندی را به هم .دراد هار
استفاده م 

شلیل کشور ،مانند سایر گیاهان زراعی و باغی ،عوامل
بیماری زای گیاهی ه هلاس ر

از جمل تمک درگوگ ماود هکنیا ه ر یاهشکچراق زا            
جدید آلی بوده و اثر سمی بیشتری روی گیاه دراد نا

تهاای جب نار
خس را ت ت

عترررین
یگردنددد و از جمله شاای 
ناپذیری را موجب م 

و ممکن است منجر به گیاهسوزی شود .همچن رد نی

یها ،سفیدک سطحی (ی ناتخرد )یردوپ ا    
این بیمار 

کاربرد گوگرد به شکل گرد و غی طیارش هب زاین هر     

یهاای ص ،هتفرگ ترو
هلو و شلیل است .طبق بررس 

خاص از قبی و مارآ یاوه ل

خسارت این بیماری در برخی از سالها به حدود 50

یباشد که یدج یاهشکچراق رد د تالکشم نیا       
م

درصد نیز رسیده است (اش ناک  .)1 38 1،،ب هب هجوت ا   

یباشد .ب تیانع ا   
وجود ندارد و کاربرد آنها سادهتر م 

مجموع تولید این محصوالت که ترازو همانرامآ رد   

به موارد فوق ،استفاده از قارچکشهای جدی و دیفم د

جهاد کشاورزی سال  ، 1385بالغ بررر  684985ت رد ن

مؤثر که فاقد مشکالت عمده زیست محی و هدوب یط

کش هدش رکذ رو

رد یرامیب نیا تراسخ ،تسا   

        

  

صاخ ییامد طیارش

   

یتوانند در دزهای پایین اث رایسب یگدننک لرتنک ر     
م

سالهایی با شرایط آب و هوایی مناسب ب لماع یار   

خوب روی بیماری داشته باشند بسیار ضروری است.

یتواند صدمات اقتصادی قابل توجهی را
بیماری زا ،م 

چون با تعیین مناسبترین قارچکش و موثرترین دوز

به این محصوالت وارد نماید .این بیم رب هوالع یرا    

مصرفی آن ،باغ اب تسناوت دنهاوخ ناراد

کم نیرت      

ایجاد لکهها روی برگها و اختالل در فتوسنتز گیاه که

هزینه بیماری راکنترل نموده و از سمپاشیهای بی رویه

گاه آلودگی شدید به این بیماری موجب ریزش برگها

یترررین عوامل
اجتناب کنند .یکی از مهمترین و اصلل 

شده (الهی نیا ،) 1384 ،روی میوه نیز فعالیت نم و هدو
باعث افت کم و ی کیف ففی (ب لوصحم )یدنسپ رازا    

کاهش کمی و کیف زا معا یزرواشک تالوصحم ی

باغی و زراعی و تهدید کننده توسعه کشت و پرورش

گردیده اس  ت ( (به ،داد  .)1 36 1ق  چرا ( ( Wallroth ex

یهاای گی یها
آنها ،بیماررر 

' ،Sphaerotheca pannosa Fries)L'eveilleعامل   

یها در تم طاقن ما   
سطحی ،یکی از متداولترین بیمار 

ای خ زا ،یرامیب ن ا هداون         ،Erysiphaceaeراس هت
 Erysiphalesو شاخه  Ascomycotaاست که ع هوال

یباشنددد .سففیدکهاای
مم 

ایران م 
یباشند .این بیماری غالب ًاًا به ای هکل تروص    
پودر سفید رنگ در روی ان وصخ ییاوه یاهماد ص   ًاًا

بر هلو به شلیل ،زیر گونههای اختصاصی آن به ان عاو

یشودد که
س حط فوقانی برگها و روی میوهها دیده مم 

یکند (صارمی و همکاران.) 380 1 ،
گل رز نیز حمله م 

یباش .دن
مجموع ههه ای از ان شیور یاهماد ی  چراق  م یییییییی 

عامل ای سبات و راهب یاهلصف رد یرامیب ن تا هب ن      
یکند که در ای هلحرم ن
صورت غیر جنسی فعالیت م 

  

قارچهاای عام  یحطس یاهکدیفس یرامیب ل ا لگن      
یانددد و ب  یاهلولس زا هیذغت ا ا بجوم مردیپ      
اجبار 

بررسی تأثیر دو قارچکش جدید بلیس و37 ...

تضعیف درختاان و ک و یمک شها

فیک ی م لوصح

داده و اث یبذج شکچراق راهچ ر

    

      

 ار با هس زمنا    

یشوند .قارچهاای مول یحطس کدیفس یرامیب د     
م

سمپاش اب هسیاقم رد ،ی ق رد ،ناتاراک ا بل طرح       

متعلق به زیرا هتسار ی لاف     ) (Erysiphaleو خ هداونا

بلوکهای کامل تصادفی در کنترل بیماری مورد ارزیابی

یباشن دد د و بعض زا ی   
اریزیفاسه ) (Erysiphaceacممم 

قرار دادند .در این آزمایش تمامی قارچکش  اه ( (ش لما

یباشند
قارچهای این گروه دارای میزبانهای متعددی م 
(اله ،این ی       .) 1384س وله یحطس کدیف

تاراک زجب )لیونا ان      

تفاوت معنی داری در کاهش درصد آلودگی و ش تد

لماع اب           

بیماری با درختان شاهد داشتند .بهترین تیم رابود ،را   

 Sphaerotheca pannosa (wallr.) lev.یک زا ی   
بیماریهای مهم و شایع هلو در ایران است که هوالع

توپاس ،کالیکس و یبورتسا ،ن

    

  

سمپاشی با توپاس در سه و پنج هفته شزیر زا دعب    

ینماید .بیم رتشیب رد یرا   
بر هلو به شلیل نیز حمله م 

گلبرگها بود .استروبی وانوی رارق یدعب هورگ رد ل     

باغهای هلوی کشور شیوع دارد و به عب اج ره یترا    

داشتند .در همه قارچکشها دوبار سمپاشی اث یرتهب ر   

یشود سفیدک هم هست .این بیماری
که هلو کشت م 

در کنترل بیماری داشت ( Baldomero-Cuellar et al,

باعث افت محصول و کاهش قابل مال هظح

و تیفیک

 .)1991تحقیق وصخ رد ار ی ص ش لرتنک  م ییای         

یشودد (به ،داد .)1 36 1
بازارپسندی میوه هل زین و    مم 

سفیدک حقیقی هل .دنداد ماجنا کیزکمرد و     آنهاا

جهت کنترل این بیماری از روشهای مختل هزرابم ف   

خسارت وارده از ای وله یور رب ار یرامیب ن     

% 30

یتاو نن ن
مک کیژولویب ،یکینا ی ایمیش و یعارز  ،یی      مم 

گزارش نمودند و دوزهای مختلفی از سم تریادیمنول

استفاده نمود .اما شایعترین و آسانترین روش مبارزه با

را در کنترل بیماری مؤثررر گ .دندومن شراز

یباشددد .بهت نامز نیر   
این بیماری ،کنترل شیمیایی مم 

همکاران ( )1 99 1کنترل مؤثررر بیم اب ار وله رد یرا    

سمپاشی وقتی است که گلبرگه و هتخیر تخرد یا

کاربرد سموم مایکلوبوتانیل ،فناریمول ،تیوفانات متیل،

میوه تشکیل شده باشد .حداقل سه تفه رثکادح و    

ل در جمه شرازگ هرک یرو    
تریادیمفون و یا بنومیل ل

بار بسته به ضعف یا شدت بیماری باید درختان مب الت

نمودند .جهت مبارزه با بیم رادغاب ،یرا ا تدمع ن ًاًا از   

 Dongو

سمپاشی شوند .سمپاشی اول پس از ری اهگربلگ شز   

گ  لاکشا هب درگو م فلتخ

و سمپاشیهای بعدی به فاصله  01تا  14روز به عمل

مشکالت چندی را به همراه دارد .دوام سموم گ درگو

 .) 1385ب کدیفس اب هزرابم یار     

از قارچکشهای آلی کمتر است و اثر سم یور اهنآ ی   

یآینددد (اش ،ناک
م

حقیق ،لباتو( درگوگ زا هدافتسا ،لیلش و وله ی             

سا ت هداف

یکنن دد د که
          م م 

گیاهان بیشتر از قارچکشهای آلی اس .ت

رگید هتکن    

دوغابی ،یا جوشیده آن با آه ب ولکیام ای )ک و لینات     

اینکه گوگرد در دم زا شیب یا   

یشودد .در ایتالی یاهشکچراق زا هدافتسا ،ا    
توصیه مم 

خاصیت گیاهسوزی داش هت یامد رد و   

بوپیریمات یا پیرازوفوس برای کنترل سفیدک حقیقی

یگردد (اش ،ناک
بیشتر به هیچ وجه توصیه نم 

 35درجه و
.) 1385

       اس  ت (( (اش ،ناک    .)1 38 1

ب دراوم هب تیانع ا زا هدافتسا هب زاین ،قوف                

 ناراکمه (((( (  ) 1387اث  دنچ ر قققق قققارچکش

قارچکشهای جدید و مؤثر که فاق هدمع تالکشم د    

هل هتشاد یبوخ جیاتن و
ص و درگارح

 30درجه دارگیتناس   

جذبی و زمان سمپاشی را در کنترل بیم کدیفس یرا   
حقیقی هلو در شهرستان شهرکرد م طم درو ا رارق هعل    

زیست محیطی بوده ومی توانند در دوزهای پایین اثر
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کنترل کنندگی بسیار خوب روی بیماری داشته باش دن

یهای اصلی در این قطعات بوده
سطحی یکی از بیمار 

یباشد.
کام ًالًال محسوس م 

است .به لحاظ سوابق موجود ،رقم ش رد سمش لیل   

فرآیند پژوهش

ق و نیوز

در این بررسی قارچکش بلیس (Billisتشکیل شده از

قطعاتت ت ب ین شیامزآ نیا یارب هک هدو ز باختنا               

دو ماده فعال  Boscalidاز گ هور  Anilideبه نازیم   
 52/2درصد و  Pyraclostrobinاز گروه Strobilurin

ت ( ./7 ،./4و  1در
به میزان  12 /8درصد) با سه غلظت ت
هزار) ،قارچکش کولللیس (تش هدام ود زا هدش لیک    
فع لا  Boscalidبه نازیم   

 20درص و د

Kresoxim

قرا زا ،یتعفر یوله ام رد ساسح

گردیدن تمس راهچ رد .د

ی ره

نیا    

        

کککککککککککک از تکراره یا   

یگردیدنددد ،یک
درختانی که تیمار مم 

نودب تخرد    

تیمار در نظر گرفته شد تا احتمال نشت از ه ارکت ر ر   
روی تکراردیگر به حداقل رسانده ش .دو تروص رد   
وزش شدید باد از اجرای آزمایش خ دو د .دیدرگ یرا

 methylاز گروه  Strobilurinبه میزان  01درصد) با

سم پاشی در سه رد لوا تبون ،تبون

س ظلغ ه تتتت تت ( ./5 ،./2و  ./8در ه شکچراق )،راز     

جوانههای برگی و قبل از باز شدن آنها ،نوبت دوم دو

اس کی اب یبورت   

غلظ  ت ( ( ./2در ه شکچراق )،راز    
ش تدها ررر و

فلینت با یک غلظ  ت ( ( ./2در ه ود و )راز

خشک مورد بررسی ق ،شیامزآ نیا رد .دنتفرگ رار     
غلظتهای انتخاب شده ب زا کی ره یار

ود چراق     

کش جدید بلیس و کولیس ش هدش هیصوت زود لما    
شرکت سازنده ،یک دوز باالتر و یک دوز پایینتررر از
آن ،در نظر گرفته ش .د رد یسررب نیا

حرط بلاق

   

بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار (در هر تکرار یک
درخت) برای هر یک از  9تیم جنا رکذلا قوف را ام     
شد .به این ترتیب تیمارها به :زا ترابع بیترت     -1
بلیس  ./4در هزار -2 ،بلیس  ./7در هزار -3 ،بلیس 1
در هزار -4 ،ک سیلو
ه ،راز    -6ک سیلو   

 ./2در ه ،راز -5ک سیلو

 . / 5در

 ./8در ه ،راز     -7اس رت وو وبی  ./2در

هزار -8 ،فلینت  ./2در هزار -9 ،شاهدتر -01 ،ش دها

هفته بعد از سم پاش و لوا تبون ی

نوبت ،ابتدا سم پاش مورد استفاده با آب کالیبره شده،
سپس تیمار آب پاشی انجام و پ رت هب نآ زا س ت بی    
تیمارهای قارچ کش فلینت ،استروبی ،کولیس و بلیس
روی ه زا کی ر

پ مس اهرارکت ا رد .دندیدرگ یش         

  

اواسط تیر ماه نمونه برداری از برگه ماجنا هدولآ یا    
شد .برای هر تیمار سه نمونه  00 1تایی ب  گر ( (از هر
تکرار صد نمونه ب عمج یفداصت تروص هب )گر

    

آوری شد  ...بعل تت ت وق غاب رد هراهب یگدزامرس عو         
آزمایشی قزوین و وقوع بیماری بعد از برداشت می هو
در منطقه شرقی استان مازن هویمزا یرادرب هداد نارد    
های آلوده دراین تحقیق میسر نگردید  ...ب یعت یار ین   
شدت بیماری در برگها ،از ش صخا

خشک ،در نظر گرفته شدند .محل اجرای این آزمایش
درقزوین قطعه یک هکتاری شلیل روستای حسن آباد

( )0بدون آلودگی

ن (ش تکر
ل ب ییاپ تشدهم غا ننن ننن
هکتاری هلو و ش یل ل ل

د موس تبون و   

هفته بعد از سم پاشی نوب اجنا مود ت م  .دش  در هر    

زیر استفاده شد:

(مجتمع کشاورزی اورام راهچ هعطق یراسردو )نا     

مروت نامز      

( )1صفر تا  5درصد آلودگی
( 6 )2تا  01درصد آلودگی

باغداری فجر ساری) واقع در شمال شهرستان س یرا

( 11 )3تا  20درصد آلودگی

در نظر گرفته شد که در سا لللهاای گذش کدیفس ،هت   

( 21 )4تا  30درصد آلودگی

 7-0به حرش

بررسی تأثیر دو قارچکش جدید بلیس و39 ...

( 31 )5تا  40درصد آلودگی

و کاهش شدت آلودگی برگه ،یحطس کدیفس هب ا     

( 41 )6تا  50درصد آلودگی

قارچکش کولیس ب یاهزود ا     0/8و  0/5در ه و راز

( )7بیش از  50درصد آلودگی

نیز قارچکش بلیس با دوز یک در هزار بیشترین تأثیر

میزان درصد آلودگی (تعداد برگ آلوده به تع لک داد   

را در کنترل بیماری سفیدک سطحی شلیل داشته و در

برگهای نمونه برداری ش تدش نازیمو )هد    

بیماررری

( :R ،R= ∑ n.b/ Nشدت بیم ،رارکت ره رد یرا     :n

0/2

گروه اول قرار گرفتند ولی با قارچکش اس یبورت

در هزار و بلیس  0/7در هزار نیز هم گروه بودده و از

تعداد برگه ولآ دصرد یاراد یا ددد ددددگی مش هبا ره رد   

نظ راد ینعم فالتخا یرامآ ر ی تشادن ند اب یلو      .

تکرار :b ،شاخص بیماری برای هر س حط از آل ،یگدو

قارچکش فلینت  0/2در هزار که در گ ارق مود هور ر   

 :Nتعداد کل برگهای مورد بررسی در هر تکرار) برای
  

هر تکرار از تیمارهای مورد بررس زا تبون ره رد ی

گرفت و نیز با کولیس  0/2در ه سیلب و راز   

    

 0/4در

هزار در گروه سوم و نی فالتخا دهاش یاهرامیت ز    

نمونه برداری محاسبه گردید وتجزیه وتحلی یرامآ ل   

معنی دار نشان دادند (جدول  .)4در منطقه ساری نیز

با ن رازفا مر     SPSSو مقایسه می ییانگینهاا به شور

نتایج حاصل از تجزیه او ررری رد یرامیب تدش سنا

دانکن انجام شد.

روی برگهای هلوی رقم هک داد ناشن یتعفر نیب     

نتايج و بحث

تکرارها اختالف معنی داری وج رد یلو هتشادن دو

نتایج حاصل از شدت آلودگی برگها یا هم تدش نا   
بیماری در  2منطقه قزوین و ساری در ج لواد

1و2

  
  

بین تیمارها یا همان سم فالتخا شیامزآ دروم مو    
معنی داری در س حط احتمال  %1وج دو

دارد (ج لود

آورده شده است .نت یراو هیزجت زا لصاح جیا ا سن     

 .)5یعنی در ای دج یاهشکچراق زین هقطنم ن ی و د    

شدت بیماری در روی برگهای شلیل رقم رد سمش   

متداول در مقایسه با شاهد تأثیر معنی داری در کنت لر

نیب یراد ینعم    

بیماری سفیدک سطحی داشت ههه انددد .مقایسه نیگنایم   

منطقه قزوین نشان داد که اخ فالت

تکراره جو ا و  و یدنب کولب ینعی ،درادن د سسسسسسسسسسسس سسسایر

تیمارها به روش دانک یگدولآ تدش یبایزرا رد ن     

عملیات اجرایی در تکرارهای مختلف ب ناسکی روط   

برگها در منطقه ساری نشان داد که کلیه قارچکش یاه

انجام گرفته ولی در بین تیماره فالتخا شیامزآ یا   
بسیار معنی داری در س حط احتمال  %1مشاهده گردید
(جدول  )3و این یعن براک ی ر دیدج یاهشکچراق د
ک سیلب و سیلو   

    

تأثثیر معن لماع لرتنک رد یراد ی     

بیماری داشته است .مقایسه میانگین تیمارها به شور
دانکن در ارزی هقطنم رد اهگرب یگدولآ تدش یبا     
قزوین نشان داد که کلیه قارچکش های مورد اس هدافت
با شاهد اخ فالت

و هتشاد یراد ینعم یاهشکچراق     

مورد آزمایش با دوزهای متف رد زین توا    گ ور ه ههاای
مجزا قرار گرفتند .از نظر میزان تأثیر در کنترل بیماری

مورد استفاده با شاهد اختالف معنی داری نشان دادند
  

ولی قارچکشهای مورد آزم  اب شیا ا زا یتوافت کدن
نتایج قزوین در گروههای مجزا ق رظن زا .دنتفرگ رار    
میزان تأثیر به سیلوک یاهشکچراق بیترت     
سیلوک     

ه سیلب ،راز     

 1در ه و راز

بیش ار رثا نیرت

رد رامیب لرتنک ی تدش شهاک و     

 0/8در

 0/5در ه راز   
     

آلودگی برگها به رد و هتشاد وله یحطس کدیفس
گروه اول قرار گرفتند .تیمارهای بلیس  0/7در ه ،راز
استروبی  0/2در هزار و فلینت  0/2در هزار در گ هور
دوم و ک سیلو   

 0/2در ه و راز

سیلب     

 0/4در ه راز   
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مشابه نتایج قزوین در گروه سوم و تیماره دهاش یا   
هم در گروه چهارم ق رار گرفتن  د ( (ج لود

 .)6ب روط

شدت بیماری نسبت به سموم متداول داش  دنت ووو ثانی ًاًا
در اثر ک رد یگتخوس هضراع هنوگچیه اهنآ دربرا   

کلی نتایج حاصله چن اد ناشن نی د یاهشکچراق هک      

یرسددد که
برگها مشاهده نگردید ،لذا چنین به نظر مم 

جدید کولیس و بلیس هر دو تأثیر مناس لرتنک رد یب   

کاربرد این قارچکشها ب یحطس کدیفس لرتنک یار     

عامل بیم ناشن لیلش و وله یحطس کدیفس یرا      

یباشد.
هلو و شلیل قابل توصیه م 

دادند .کولیس ب زود ا

 0/8در ه ره رد راز     2منطقه

قزوین و ساری بیشترین تأثثیر را در ک یرامیب شها   
داشت اما چون دوز  0/5در ه سیلوک شکچراق راز    

  

جدول  :1شدت بیماری سفیدک سطحی شلیل روی برگها بر اساس شاخص 0-7
درمنطقه قزوین

Table 1: The severity of nilletting on the leaves based on the
7-0 index in the Qazvin area

اختالف معنی داری در کنترل بیماری ندارد ،به لح ظا
صرفه اقتصادی و مالحظات زیست محیطی استفاده از
دوز  0/5در هزار ای شکچراق ن

  

*

تیمار

یتررر به رظن   
منطق قق 

یرسد .قارچکش بلیس نیز با دوز  1در هزار در هر
م
 2منطقه قزوین و ساری در گروه اول ق و تفرگ رار
تأثیر مناسبی و تقریب ًاًا مشابهی با قارچکش ک رد سیلو
کنترل بیماری داشت و اختالف معنی داری ب ببین آنها
مشاهده نشد .ام زود ا

 0/7در ه هقطنم رد سیلب راز   

ق رازه رد کی زود اب یراد ینعم فالتخا نیوز

  

      

نداشت ولی در س رارق مود هورگ رد زود نیا یرا     

جدول  :2شدت

تکرار 1

تکرار 2

1

2/ 25

3/ 11

2/ 37

2

0/ 7

0/ 35

0/ 46

3

0/ 27

0/ 17

0/ 18

4

2/ 96

2/ 13

2/ 6

5

0/ 28

0/ 15

0/ 61

6

0/ 15

0/ 23

0/ 18

7

0/ 59

0/ 93

0/ 40

8

بیماری سفیدک
سطحی هلو روی

1/ 9

1/ 6

1/ 7

9

4/ 40

4/ 22

4/ 25

01

4/ 25

3/ 77

4/ 63

برگها بر اساس شاخص  0-7درمنطقه ساری

Tabe 2: The severity of peanut whitefish on the leaves based
on the 7-0 index in the Sari area

یرسددد که یبوطرم قطانم رد    
گرفت .لذا به نظر مم 

تیمار

همچون ساری استفاده از دوز  1در هزار بل لباق سی   

1

توصیه اس .ت

بآ طیارش رد یلو و

*

2

ه یاو ی هباشم 

ق شک بوطرم قطانم وزج هک نیوز ور سحم وب       
یشوند بهتر است از همان دوز  0/7در هزار بل سی
نم 
که اختالف معنی داری ب ،درادن رازه رد کی زود ا     
استفاده نم .دو یبورتسا شکچراق      0/2در ه رد راز
منطقه قزوین با وجود اینکه نسبت به کولیس و بلیس
تأثیر کمتری در کاهش شدت بیماری داشت اما چ نو
ای ،تسین راد ینعم فالتخا ن تروص رد مدع       

     

یتوانددد ج نیزگیا
دسترسی به قارچکشهای جدید مم 
مناسبی باشد .با توجه به نتایج حاصله ،از آنجا که او ًالًال
سموم جدید کولیس و بلیس تأثیر بیشتری در ک شها

شدت بیماری
تکرار 3

شدت بیماری
تکرار 1

تکرار 2

تکرار 3

2/ 76

3/ 33

2/ 41

1/ 27

0/ 99

0/ 24

0/ 26

1/ 6

3

0/ 38

4

2/ 58

5

0/ 37

0/ 28

0/ 28

6

0/ 24

0/ 31

0/ 27

7

1/ 81

1/ 37

1/ 27
1/ 58

3/ 2

2/ 53

8

2/ 02

1/ 44

9

4/ 68

4/ 31

4/ 6

01

3/ 57

4/ 16

4/ 7

جدول  :3تجزیه واریانس صفت شدت بیماری سفیدک سطحی شلیل روی برگها
در منطقه قزوین

Table 3: Analysis of variance of heat infections of Neckimic
reduction on lines in Qazvin region
درجه آزادی میانگین مربعات
منابع تغ یی رات
F
تکرار (بلوک)

2

0/811 ns

0/ 164

ت یم ا ر

9

**

8/ 468

0/ 000

خ طا

18

کل

30

0/ 0587
-

-

** :معنی دار در سطح احتمالی  1درصد ضریب تغ یی رات (% 14 / 25 :)CV

بررسی تأثیر دو قارچکش جدید بلیس و14 ...
جدول  :4مقایسه میانگین شدت بیماری سفیدک سطحی شلیل در روی برگها
درمنطقه قزوین به روش دانکن

Table 4: Comparison of the average severity of
nymphalotropic disease in leaflets in Qazvin province by
Duncan method
میانگین
تیمار
گروه بندی
0/ 1867

کولیس  0/8درهزار

تکرار (بلوک)

2

ت یم ا ر

9

0/646 ns
**

خ طا

18

کل

30

0/825
0/ 000

7/16

-

0/ 0978

-

-

** :معنی دار در سطح احتمالی  1درصد ضریب تغ یی رات (% 15 / 79 :)CV

A

0/ 96 1

A

جدول  :6مقایسه میانگین شدت بیماری سفیدک سطحی هلو روی برگها درمنطقه

بلیس  1درهزار

0/ 206

A

ساری به روش دانکن

استروبی  0/2درهزار

کولیس  0/5درهزار

0/ 46

A

بلیس  0/7درهزار

0/ 503

A

فلینت  0/2درهزار

1/ 73

B

کولیس  0/2درهزار

2/ 56

C

بلیس  0/4درهزار

2/ 66

C

شاهد بدون آبپاشی

4/ 30

D

شاهد با آبپاشی

4/ 38

D

Table 6: Comparison of the severity of peach white
peppermint infection on leaves in Duncan method
میانگین
تیمار
گروه بندی

جدول  :5تجزیه واریانس صفت شدت بیماری سفیدک سطحی هلو روی برگها در
منطقه ساری

Table 5: Analysis of variance of the severity of the disease of
white peach surface on leaves in the Sari area
F
میانگین مربعات
درجه آزادی
منابع تغ یی رات

با توجه به اینکه شدت بیماری در تیمار ک سیلو

0/8

در هزار با تیمار کولیس  0/5در ه ینعم توافت راز    
داری ندارد ،لذا جهت اجتناب از آلودگی زیاد مح طی
 0/5در

هزاروبلیس یک در هزاربرای کنترل بیم کدیفس یرا   
یگردد.
سطحی هلو وشلیل پیشنهاد م 
سپاسگزاری
نویسندگان مقاله اکرس تامحز زا ر سدنهم مناخ       
ینمایند.
فتحی در ویرایش وتنظیم مقاله قدردانی م 
منابع
یهاای درخت  هویم نا ه .راد هتس   
 -1اشکان ،سم .1 38 1 .بیمار 
انتشارات مرکز نشر دانشگاهی 360 ،صفح .ه
یهای مهم درختان می هو
 -2اشکان ،سم . 1385 .درسنامه بیمار 
در ایران .انتشارات آییژ 525 ،صفح .ه  724صفح .ه
چهاا و
 -3الهی نیا ،س ع . 1384 .بیماری شناسی و شناخت قار 
سایر عوامل بیماری زا در گیاهاننن (چ )مود پا  ...انتش تارا
دانشگاه گیالن 746 ،صفح .ه

بلیس  1درهزار

0/ 293

A

کولیس  0/5درهزار

0/ 31

A

بلیس  0/7درهزار

1/ 286

B

استروبی  0/2درهزار

1/ 483

B

فلینت  0/2درهزار

1/ 68

B

کولیس  0/2درهزار

2/ 77

C

بلیس  0/4درهزار

2/ 83

C

شاهد بدون آبپاشی

4/ 35

D

شاهد با آبپاشی

4/ 53

D

یهای درختان میوه در ایران .انتشارات
 -4بهداد ،ا .1 36 1 .بیمار 

نتیجهگیری کلی

زیست و مس سیلوک فرصم یداصتقا لئا     

کولیس  0/8درهزار

0/ 273

A

نشاط اصفهان 294 ،صفح .ه
 -5ص .ح ،یمرا

 ،هدنهوژپ .ا ،یماغیپ م    .

 . 380 1اص چراق لو     

شناسی (ویرایش چهارم) .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد،
 696صفح .ه
 -6ص .ن ،درگارح .ر م ،یکالفا .ر ،یقاحسا

 . 1387اث دنچ ر    

ق یرامیب لرتنک رد یشاپمس نامز و یبذج شک چرا               
س یقح کدیف قی وله 

کرهش رد ر تالاقم هصالخ .د
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 -7وزارت جهاد کشاورزی . 1385 .آمارنامه تولی تالوصحم د   
کشاورزی .تهران ،انتشارات وزارت جهاد کشاورزی.
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