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 چکیده

اثار   .برخاوردار اسات   ییت باا  یا اهم از کشات منااطق  در اکثر  خیار است که یهایمارین بیتراز مهمسفیدک پودری 

بیمااری ساافیدک پاودری خیاار باا عاماا       کنتار  در  (DC 140 ®تاا  دیفنوکوناازو    سایفلوفنامید )سااید ی  کاش  قاار  

Golovinomyces cichoracearum های کام  تصادفی با شش در قا ب طرح بلوکهای ا برز، تهران و خوزستان در استان

 EC  درهازار، تتراکوناازو    9و  1/8، 1/8 تاا  ساید ی تیمارهاا شاام    شاد.   بررسیتیمار و چهار تکرار در شرایط گلخانه 

 پاشاای بودنااد. درهاازار و شاااهد باادون محلااو  5)کا یبااان(  SP 85%درهاازار، بیکربنااات پتاساایم  4/8( ®)دومااارک10%

آغااز و باا     یتاری  28 داربااطری  پشاتی  با استفاده از سمپاششاهده او ین عالئم بیماری های آزمایشی با مپاشی کرتمحلو 

 پاشای روز بعد از آخرین محلاو   94پاشی و های آزمایشی قب  از هر نوبتمحلو روز ادامه یافت. ارزیابی کرت 5-98فاصله 

باا اساتفاده از میاناه     بوتاه هار   بارای انجام شد. شدت بیمااری   9-7 هاینمرهبه روش هورسفا  و بارات با اختصاص یکی از 

 SASافازار  های آزمایشی در نارم ها تعیین و سطح زیر منحنی پیشرفت شدت بیماری برای هر کرت محاسبه شد. دادهکالس

شی تیمارها بر اسااس  مقایسه شدند. مقایسه اثربخ( P=5%)ای دانکن طریق آزمون چند دامنهها بهتجزیه واریانس و میانگین

تاا  باه   درهازار ساید ی   9و  1/8، 1/8هاای  غلظتروزه نشان داد که  33مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری در یک دوره 

پاشی کاهش داده و هار  درصد سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری را نسبت به شاهد بدون محلو  2/15و  2/19، 1/74ترتیب 

کمترین با  درهزار 5کا یبان و درصد  7/12 ،درهزار 4/8 در این مقایسه دومارک گرفتند.کدام در گروه مجزای آماری قرار 

نتاایج ایان    .پاشای کااهش دادناد   سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری را نسبت به شاهد بادون محلاو    درصد 7/51 ،اثربخشی

  درهازار بارای فاصاله    1/8 غلظات روز،  7تاا   5پاشای  تا  برای فواصا  سام  درهزار سید ی 1/8 غلظتتحقیق نشان داد که 

 روز قاب  توصیه است. 94پاشی تا سم درهزار برای فاصله 9 غلظتروز و  98تا  7پاشی سم

 .کنتر  شیمیایی سیفلوفنامید،، تا سید ی، سفیدک پودریدیفنوکونازو ، ، جا یز :هاي كلیديهژوا

                                                           
 :حسین عظیمی مسئول مکاتبات، hazimi61@yahoo.com 

mailto:hazimi61@yahoo.com


 گرامی و همکاران                   991

 

 قدمهم

جنس  18با  (Cucurbitaceaeگیاهان تیره کدوئیان )

های گیاهی با ترین گروهگونه از مهم 758و بیش از 

بیشترین گونه هستند که توسط بشر به عنوان غذا مورد 

سا   7888این تیره حدود گیرند. گیاهان استفاده قرار می

اند. از گیاهان تیره کدوئیان قب  در مکزیک اهلی شده

خیار که بومی نواحی گرمسیر جنوب آسیا است بیش از 

سا  است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر است  5888

فرنگی، کلم و پیاز رتبه چهارم را در بین و بعد از گوجه

ا دارد. خیار در سبزیجات از نظر سطح زیر کشت در دنی

ترین مقدار تو ید بین پنجاه محصو  کشاورزی که بیش

میلیون تن، در رتبه بیست و  79را در جهان دارند، با تو ید 

در بین کشورهای تو ید کننده خیار  چهارم قرار دارد.

میلیون تن مقام او  و ترکیه  54ای، چین با بیش از گلخانه

های دوم و لیون تن مقاممی 3/9و  7/9و ایران به ترتیب با 

  (.Ahmadi et al., 2017) سوم را دارا هستند

خیار سفیدک پودری است  یهایمارین بیتراز مهم یکی

برخوردار  ییت با یاز اهم مناطق کشت آندر اکثر  که

بیماری سفیدک پودری (. Larson et al., 2014) است

نمود  گزارش ایران از 9323 سا  اسفندیاری درخیار را 

(Esfandiari, 1947). ق کاهش تعداد و یاز طر یماریب

کردن دوره برداشت کوتاهق یز از طرین وه ویاندازه م

 ,Mossler and Nesheimشود )یباعث بروز خسارت م

 یماریآ وده به ب یهاد شده از بوتهیتو  یهاوهی. م(2005

 یت بازار پسندیفیشک  بوده وک بد یدک پودریسف

                 (.,McGrath 1997) نی دارندییپا

 Sphaerotheca fuliginea (Schltdl.) Pollacciیهاونهب

ام  وبه عنوان ع .Erysiphe cichoracearum DCو 

-پیشرفت .(Jahn et al., 2002اند )شناخته شده یماریب

های سیستماتیک مو کو ی منجر به تغییر نام این دو گونه 

 .Podosphaera fuliginea (Schltdl.) Uترتیب بهبه

Braun & S. Takam.  وGolovinomyces 

cichoracearum (DC.) V.P. Heluta  شده است

(Braun et al., 2002بررسی .)ها نشان داده است کهP. 

fuliginea  ها در مناطق استوایی و نیمه استوایی و گلخانه

 .Gی که پراکنش گونهگسترش بیشتری دارد در حا ی

cichoracearum  در مناطق سرد و خنک و مزرعه بیشتر

 ین نژادهایا عالوه بر(. Kiristakova et al., 2009است )

است که  شدهگزارش  یماریعام  ب یهااز گونه یادیز

جاد یا یی، توانایطیط مساعد محیدر صورت وجود شرا

ان را یاز ارقام مقاوم و متحم  کدوئ یاریدر بس یماریب

( Behdad, 1979بهداد ) .(Jahn et al., 2002)دارند 

اهری و  بابایی و S. fuligineaگونه غا ب را در ایران 

ی غا ب در ( گونهBabai Ahari et al., 2012همکاران )

 معرفی  G. cichoracearumآذربایجان شرقی را 

 اند. کرده

 یز برایجا  یدک پودریسف یماریت بیریمد یهاروش

ها مشابه مختلف آن یو نژادها یماریعام  ب یهاگونه

ص به موقع یو تشخ یقیتلف یهابوده و متکی به روش

  قابلیت یمث  تناوب به د  یزراع یهااست. روش یماریب

در رطوبت ها آن یزنو جوانه بیمارگر یدیبا ی انتشار کن

ا ینداشته و  یماریدر کنتر  ب یچندان یین کاراییپا ینسب

بر  یمتک ی. راهکارها(McGrath, 1997) اثر استیب

، استفاده از یماریاستفاده از ارقام متحم  و مقاوم به ب

و  یعیطب یهازبان مث  روغنیم یبرا یر سمیبات غیترک

که با م یم و پتاسیم، آمونیسد یهاکون، نمکیلی، سیمعدن

 دهندیرا کاهش م یماریبروز ب یاناشناخته یهاسمیمکان

(Bélanger and Labbe, 2002) ها، عوام  کش، قار

ختن یکه موجب برانگ ییایمیبات شیک و ترکیو وژیب

 یاصل یوند اجزاشیم 9یک اکتسابیستمیمقاومت س

د نباشیز میجا  یدک پودریسف یماریت بیریمد

(Hector et al., 2006) . 

از اجزای اصلی مدیریت بیماری  که هاکشقار کاربرد 

هستند همواره با مشک  بروز  سفیدک پودری جا یز

های مورد کشمقاومت در عام  بیماری نسبت به قار 

                                                           
1 Systemic Acquired Resistance  

http://www.indexfungorum.org/names/NamesRecord.asp?RecordID=226957
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های مدیریت استفاده همراه است که باید در ارائه روش

گیرد ا مورد توجه قرار هتمبیماری قب  از بروز مقاو

(McGrath, 2005a.)  مهارمتنوعی برای  یهاکشقار 

است. با  شدهمعرفی و ثبت جا یز بیماری سفیدک پودری 

توجه به اینکه بیماری سفیدک پودری در هر دو سطح 

گیری از یابد برای پیشرویی و زیرین میزبان گسترش می

بروز مقاومت ضرورت کنتر  بیماری در سطح زیرین 

 دارد های پایینی وجودبرگ و بخصوص در برگ

(McGrath, 2005a قار .)های تماسی و غیر کش

سیستمیک فاقد این توانایی هستند و تنها راه انجام این 

های سیستمیک و کشاستفاده از قار  ،مورد

در  ،حرکت بین سلو ی دارند هایی که خاصیتکشقار 

 (. McGrath, 2005b) مدیریت بیماری است

چندگانه ر یثأت یهاسمیمکان یکه دارا ییهاکش قار

از گروه  2®سو ف کرویو م 9®و یکروتیهستند مث  م

)بیکربنات  3®کاربیمر، آیگوگرد یهاکشقار 

  یها، روغن4®، پتاسم فسفات مث  نوترو پتاسیم(

و  3®اسپریسانو  5®اوی -اس استایلتامجی مث  یمعدن

ی  گونه AQ10حاوی استرین ک یو وژیب کشقار 

quisqualisAmpelomyces  7بیوگارد با نام تجاری® 

ز ثبت یجا  یدک پودریسف یماریب کنتر  یبرا

 اساس بر (.Zitter, 2000) and McGrathاند دهیگرد

 اس-اسیبنزو ر هایکشقار  شده، انجام هایمطا عه

 92کلروتا ونی (، 99و بندیکار 98گارد، آکتی1)بیون 1متی 

 93پنکونازو  (،95)آنوی  94هگزاکونازو  (،93®)داکونی 

                                                           
1 - Microthiol 

2 - Micro Sulf 

3 - Armicarb  

4 - Nutrol 

5 -JMS Stylet-oil 

6 -SunSpray  

7 -Biogard 

8 -acibenzolar-s-methyl 

9 -Bion 

10 -Actigard 

11 -Bendicar   
12 -chlorothalonil 

13 -Daconil 

14 -hexaconazole 

15 -Anvil 

 28( و تریادیمفون91®)دومارک 91(، تتراکونازو 97)توپاس

 23متی  ، کرزوکسیم22( از گروه تریازو 29)بایلتون

 تریفلوکسی ( و®پتاسیم )کا یبان بیکربنات (،24®)استروبی

( از گروه استروبیلورین، سو فور با 23®)فلینت 25استروبین

و  21®، کومو وس27®های تجاری تیوویتنام

 های گوگردی برای کنتر کشقار از 21®سو فو ک

در مؤثر های کشقار  عنوانبه خیار پودری سفیدک

 Azimi, 2012; Azimi andاند )شده ایران ثبت و معرفی

Shakeri, 2010; Azimi et al., 2008a; Azimi et al., 

2008b; Jamali-Zavareh et al., 2004 .) 

®سید ی تا کش قار 
140  DC  درصد  5/92که از

بعالوه مواد  38درصد سیفلوفنامید 5/9دیفنوکونازو  و 

سیستمیک با دامنه کشی قار  ،همراه تشکی  شده است

کنندگی است گیری و معا جهاثر وسیع و با خواص پیش

(, 2014et al.Busin ).  کشی با قار  39دیفنوکونازو

کنندگی گیری و معا جهدامنه اثر وسیع و با خاصیت پیش

های کشها و از گروه قار از گروه شیمیایی تریازو 

SDMI32 بندی واکنش به بوده در  یست کمیته گروه

)دارای ریسک متوسط(  3( در گروه FRAC33مقاومت )

  . این(Fishel and Dewdney, 2012) قرار دارد

 Gهای گروه کشکش از نظر مکانیسم اثر از قار قار 

 از بیوسنتز استرو  در غشاء سلو ی جلوگیری و بوده 

 (. Anonymous. 2020a)کند می

                                                                                
16 -penconazole 

17 -Topas 

18 -tetraconazole 

19 -Domark 

20 -triadimefon 

21 -Bayleton 

22 -triazole 

23 -kresoxim-methyl 

24 -Stroby 

25 -trifloxystrobin 

26 -Flint 

27 -Tiovit 

28 -Kumulus 

29 -Solfulac 

30 -cyflufenamid 

31 -difenoconazole 

32 -Succinate DeHydrogenase Inhibitor (SDHI) 

33 -Fungicide Resistance Action Committee 
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بندی واکنش به در  یست کمیته گروهسیفلوفنامید 

)مقاومت در جنس  U6در گروه  (FRACمقاومت )

Sphaerotheca نیازمند مدیریت بروز  مشاهده شده و

های مقاوم است( و در گروه شیمیایی فنی  جمعیت

در کش قرار دارد. مکانیسم تاثیر این قار  9آستامیدها

این  (.Anonymous. 2020b) ناشناخته استحا  حاضر 

های جدید برای کشقار و ثبت تحقیق با هدف معرفی 

شده از های ثبتکشجاد تنوع در سبد قار تکمی  و ای

های های مختلف شیمیایی با نقطه اثر و مکانیسمخانواده

 اثر متفاوت انجام گرفت.

 

 هامواد و روش
در قا ب طرح  هاییشیآزماانجام تحقیق  منظوربه

در و چهار تکرار مار یت ششبا  یکام  تصادف یهابلوک

های ا برز )کرج(، تهران )ورامین( و خوزستان استان

 شام   . تیمارهاشداجرا )اهواز( در شرایط گلخانه 

کش درهزار قار  9و  1/8، 1/8های غلظت

به  (DC 140 ®تا دیفنوکونازو    سیفلوفنامید )سید ی

 تتراکونازو های کشو قار  کش هدفعنوان قار 

 ®)دومارک
EC 10%) درهزار، بیکربنات  4/8 با غلظت

به عنوان درهزار  5با غلظت ( SP 85% ®پتاسیم )کا یبان

پاشی شاهد بدون محلو های مرجع همراه با کشقار 

ردیف  2شام  متر  98طو  آزمایشی بههر کرت بودند. 

متر و فاصله بوته روی ردیف  5/9کاشت با فاصله ردیف 

رقم آ فرد که حساس به بیماری بذر متر بود. سانتی 25

 )مشاهدات و تجربیات مجری( سفیدک پودری است

در مرحله برگ نشاها  های نشا کشت شد.درون سینی

به زمین اصلی منتق  و  کوتیلدون تا دو برگ حقیقی

آمد. در  عم هه بیتغذ ی واریم  آب زم شا یهامراقبت

 انتخاب و  یتصادفصورت بوته به  98هر کرت 

و ها از نظر عالئم بیماری بوته یابیارزگذاری شد. عالمت

 شیآزما یمارهایبا ت یشیآزما یهاکرت یپاشمحلو 

                                                           
1 - Phenyl-acetamide 

(، با مشاهده او ین عالئم بیماری با استفاده از 9)جدو  

و پس از کا یبراسیون مقدار  یتری  28پاش پشتی برقی سم

با آغاز و  یتر  5آب مصرفی برای هر کرت به مقدار 

شاهد به  تا رسیدن تیمار روز 98و  7، 5زمانی فواص  

بندی در روش گروه( 7حداکثر آ ودگی ممکن )گروه 

( ادامه Horsfall and Barratt, 1945) هورسفا  و بارات

روز بعد از  94. ارزیابی نهایی (Azimi, 2014) یافت

 پاشی انجام گرفت.آخرین محلو 

 

هاای آزمایشای قبا  از    ارزیابی کارت  ارزيابی تیمارها:

روز بعااد از آخاارین  94پاشاای و نیااز محلااو هاار نوباات 

پاشی با تخمین سطح آ ودگی بارگ )بارگ واقاع    محلو 

در ثلث با یی بوته و واجد بیشترین سطح آ اودگی( هار   

شاخص گذاری شده انجام شد. در هر ارزیابی بوته شماره

با توجاه باه درصاد     نمونهبرای هر  (DSI2) بیماریشدت 

باا  ( PIF3( )Ahmed, 2010)سطح پوشش توسط بیماری 

و نیز شدت بیماری بارای هار   تخمین  9-7اختصاص نمره 

روش هورسافا  و باارات   باه  در هر نوبات ارزیاابی   سطح

(Horsfal and Barrat, 1945)  (9جادو   شاد ) مشخص. 

هاای آزماایش اساتفاده    عناوان داده از اعداد میانه گروه به

شد. میانگین حسابی ده بوته هر کرت محاسبه و مااتریس  

 تشکی  گردید. SASمربوطه برای استفاده در برنامه 

                                                           
2 -Disease Severity Index 

3 -Foliage Infection Percentage 
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 .بر اساس درصد سطح آ ودگی برگ هورسفا  و بارات یبندگروه روش -9جدو  
Table 2. Horsfal and Barrat grouping system based on foliage infection percentage. 

Mid Point Foliage Infection Percentage Group 

0 FIP = 0 1 

2.5 0 < FIP ≤ 5 2 
7.5 5 < FIP ≤ 10 3 
17.5 10 < FIP ≤ 25 4 
37.5 25 < FIP ≤ 50 5 
62.5 50 < FIP ≤ 75 6 
87.5 75 < FIP ≤ 100 7 

 

  .هاا انجاام گرفات   پاشای ارزیابی او  که قب  از شروع سم

ها باوده و  پاشیمنظور تعیین مقدار بیماری در شروع سمهب

در محاساابه سااطح زیاار منحناای پیشاارفت    "از آن صاارفا

هاای مربوطاه اساتفاده شاد. مسالما      بیماری و رسم منحنای 

تیمارهاا  ثیر أتا ی سانجش  نتایج این ارزیاابی، ارزشای بارا   

 ندارد.  

برای تفسیر : محاسبه سطح زير منحنی پیشرفت بیماري

سااطح زیاار منحناای  ،نقااش تیمارهااا در گسااترش بیماااری

با استفاده از میانگین شدت  (9AUDPC) مارییبپیشرفت 

کمپا  و مادن   طبق فرمو   های متوا یارزیابیدر بیماری 

(Campbell and Madden, 1990 ) شدمحاسبه. 

𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶 =  ∑ (
𝑦𝑖 +  𝑦𝑖+1

2
)

𝑛−1

𝑖=1

(𝑡𝑖+1 −  𝑡𝑖) 

 

 iyنوبت ارزیابی،  iتعداد دفعات ارزیابی،  nدر این فرمو  

ترتیب میانگین شادت بیمااری و زماان در ارزیاابی     به itو 

ترتیب میانگین شدت بیمااری و زماان   به i+1tو  i+1yقبلی، 

 در ارزیابی حاضر هستند.

سدطح زيدر منحندی     درصدد توسد ه روزانده   محاسبه 

زیر منحنای   درصد توسعه روزانه سطح پیشرفت بیماري:

( بااا اسااتفاده از فرمااو  2DDAUDPCپیشاارفت بیماااری )

 .شده کمپ  و مدن برآورد شداصالح

                                                           
1 -Area Under the Disease Progress Curve 

2 -Daily Development of the Area Under the Disease 

Progress Curve 

 

𝐷𝐷𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶

=  
∑ (

𝑦𝑖 + 𝑦𝑖+1

2 ) (𝑡𝑖+1 − 𝑡𝑖)𝑛−1
𝑖=1

𝐷 × 100
 

 

تعااداد روزهااای بااین او ااین و آخاارین  Dدر ایاان فرمااو  

 ارزیابی است.

های حاص  از دادهها: تجزيه واريانس و مقايسه میانگین

هاار نوباات ارزیااابی متااوا ی، سااطح زیاار منحناای پیشاارفت 

-در قا ب طرح بلوک SASبا استفاده از نرم افزار بیماری 

ها به واریانس و مقایسه میانگینهای کام  تصادفی تجزیه 

 ای دانکن انجام شد.طریق آزمون چند دامنه

اثربخشی تیمارها در کاهش  تیمارها: 3محاسبه اثربخشی

بیماری در مقایسه با شاهد با استفاده از فرمو  زیر برای 

  (.Azimi, 2014ها محاسبه شد )میانگین

𝑒𝑓 = 100 − (
�̅�𝑡

�̅�𝑐
 × 100) 

 

 c�̅�و  ماار یت نیانگیا م t�̅�  مار،یت یاثربخش efفرمو   نیدر ا

 شاهد است. نیانگیم

 

 نتايج
 اجراتجزيه واريانس مركب مکان 

های حاص  از ارزیابی درصد شدت تجزیه مرکب داده

های مختلف و نیز نتایج حاص  از بیماری در نوبت

                                                           
3 -Efficacy 
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درصد توسعه سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری محاسبه 

(AUDPC در طو  دوره شروع بیماری تا گسترش )

پاشی و درصد حداکثری آن در تیمار شاهد بدون محلو 

در سه مکان اجرا شام   (DDAUDPCتوسعه روزانه آن )

های ا برز، تهران و خوزستان نشان داد در تمامی استان

 %9داری در سطح ها بین تیمارها اختالف معنیارزیابی

وجود دارد و ی در تقاب  بین بلوک و مح  اجرا اختالف 

 چنین نشان داد بین دار نیست. این تجزیه هممعنی

اجرا اختالف های اجرا و نیز تقاب  تیمار و مح  مح 

استناد به با  (.2وجود دارد )جدو   %9دار در سطح معنی

نتایج تجزیه واریانس مرکب نتایج اجرای آزمایشات در 

 های مختلف بصورت جداگانه تجزیه واریانس شدمح 

 .(2)جدو  

 آزمايش استان البرز
های حاص  از تجزیه واریانس داده تجزيه واريانس:

های چهارم، پنجم و نیز دادههای دوم، سوم، ارزیابی

حاص  از محاسبه مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری 

AUDPC  و درصد توسعه روزانه آنDDAUDPC  نشان

دار آماری وجود نداشته ها اختالف معنیداد بین بلوک

درصد  %9داری در سطح و ی بین تیمارها اختالف معنی

 (.2وجود دارد )جدو  

ارزیابی دوم و سوم که به ترتیب در  ها:مقايسه میانگین

پاشی او  و هفت روز بعد از پنج روز بعد از محلو 

تا  با سه پاشی دوم انجام گرفتند تیمارهای سید یمحلو 

 4/8درهزار به همراه تیمار دومارک  9و  1/8، 1/8 غلظت

در کنتر  بیماری در یک گروه و تأثیر درهزار با بیشترین 

به  حاظ درصد شدت بیماری ترین گروه آماری پایین

در کنتر  تأثیر قرار گرفتند. تیمار کا یبان نیز با کمترین 

(. در 4بیماری در گروه مستقلی قرار گرفت )جدو  

ارزیابی چهارم و پنجم که اثر تیمارها را به ترتیب در یک 

پاشی سوم و چهارم روزه بعد از محلو  94و  98دوره 

منحنی پیشرفت بیماری دهند و نیز مساحت زیر نشان می

(AUDPC که در این آزمایش روند توسعه بیماری را )

دهد و درصد توسعه روزه نشان می 33در یک دوره 

روزانه مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری 

(DDAUDPC قار )9و  1/8 غلظتتا  با کش سید ی 

 4/8 غلظتکش مرجع دومارک با درهزار و نیز قار 

در کنتر  بیماری در یک گروه و ثیر تأدرهزار با بیشترین 

ترین گروه آماری به  حاظ شدت بیماری قرار پایین

تا  با کش سید یها تیمار قار گرفتند. در این ارزیابی

 9و  1/8های غلظتدرهزار نتوانست با  1/8 غلظت

تأثیر کش در یک گروه قرار بگیرد و با درهزار این قار 

قرار گرفت.  cکمتر در کنتر  بیماری در گروه مستق  

های دوم و کش کا یبان نیز همانند ارزیابیتیمار قار 

سوم با کمترین تاثیر در کنتر  بیماری بعد از تیمار شاهد 

 (. 3قرار گرفت )جدو   bپاشی در گروه بدون محلو 

 آزمايش استان تهران
حاص  از  هایتجزیه واریانس داده تجزيه واريانس:

های های دوم، سوم، چهارم، پنجم و نیز دادهارزیابی

حاص  از محاسبه مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری 

دار آماری وجود ها اختالف معنینشان داد بین بلوک

ری در سطح یک دانداشته و ی بین تیمارها اختالف معنی

 (. 2و  درصد وجود دارد )جد

در ارزیابی دوم و سوم که به ترتیب  ها:مقايسه میانگین

پاشی او  و هفت روز بعد از پنج روز بعد از محلو 

تا  با تیمارهای سید ی .پاشی دوم انجام گرفتندمحلو 

درهزار به همراه تیمار دومارک  9و  1/8، 1/8 غلظتسه 

در کنتر  بیماری در یک تأثیر ترین درهزار با بیش 4/8

ترین گروه آماری به  حاظ درصد شدت گروه و پایین

در تأثیر ترین بیماری قرار گرفتند. تیمار کا یبان نیز با کم

(. 4گرفت )جدو  کنتر  بیماری در گروه مستقلی قرار 

چهارم و پنجم که اثر تیمارها را در این  ارزیابی در

 روزه نشان  94و  98آزمایش به ترتیب در یک دوره 

دهند و نیز مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری می

(AUDPC( و درصد توسعه روزانه آن )DDAUDPC )

که در این آزمایش روند توسعه بیماری را در یک دوره



 924                                                                                                                    (  9317، 7، جلد 2پزشکی )شماره ها در علوم گیاهکشآفت

 

 غلظتبا  ®تا کش سید یقار دهد روزه نشان می 33 

 غلظتکش مرجع دومارک با درهزار و نیز قار  9و  1/8

در کنتر  بیماری در یک تأثیر ترین درهزار با بیش 4/8

ترین گروه آماری به  حاظ شدت بیماری گروه و پایین

 کش ها تیمار قار قرار گرفتند. در این ارزیابی

 هایغلظتدرهزار نتوانست با  1/8 غلظتبا  ®تا سید ی

کش در یک گروه قرار بگیرد درهزار این قار  9و  1/8

قرار  cکمتر در کنتر  بیماری در گروه مستق  تأثیر و با 

های کش کا یبان نیز همانند ارزیابیگرفت. تیمار قار 

بعد از تیمار در کنتر  بیماری تأثیر ترین دوم و سوم با کم

)جدو   قرار گرفت bدر گروه  پاشیشاهد بدون محلو 

3 .) 

 آزمايش استان خوزستان

های حاص  از تجزیه واریانس داده تجزيه واريانس:

های های دوم، سوم، چهارم، پنجم و نیز دادهنوبت ارزیابی

حاص  از محاسبه مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری 

دار آماری وجود ها اختالف معنینشان داد بین بلوک

 یکداری در سطح معنی نداشته و ی بین تیمارها اختالف

 (.2درصد وجود دارد )جدو  

 ارزیابی دوم، سوم و چهارم که  در ها:مقايسه میانگین

پاشی او ، هفت روز بعد ترتیب پنج روز بعد از محلو به

پاشی سوم روز بعد از محلو  98پاشی دوم و از محلو 

 کش شام  تمامی تیمارهای قار  .انجام گرفتند

درهزار، دومارک  9و  1/8، 1/8 غلظت تا  با سهسید ی

تأثیر درهزار از نظر آماری با  5درهزار و کا یبان  4/8

یکسان در کنتر  بیماری در یک گروه آماری به  حاظ 

 ها درصد شدت بیماری قرار گرفتند. در این ارزیابی

 کش ترین میانگین شدت بیماری مربوط به تیمار قار کم

(. در 4یک درهزار بود )جدو   غلظتتا  با سید ی

ارزیابی پنجم که اثر تیمارها را در این آزمایش در یک 

دهد و نیز مساحت زیر منحنی روزه نشان می 94دوره 

( و درصد توسعه روزانه آن AUDPCپیشرفت بیماری )

(DDAUDPC که در این آزمایش روند توسعه بیماری )

 ش کدهد قار روزه نشان می 33را در یک دوره 

در کنتر  تأثیر ترین درهزار با بیش 9 غلظتبا  تا سید ی

ترین گروه آماری به  حاظ شدت بیماری بیماری در پایین

درهزار سید ی تا  در ارزیابی  1/8 غلظت. قرار گرفت

 9 غلظتروز( قادر به رقابت با  94پنجم )در فاصله 

درهزار در یک  1/8 غلظتکه با طوریدرهزار نبود به

که در ارزیابی گروه آماری قرار گرفتند در صورتی

درهزار با  1/8 غلظتمساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری 

درهزار در یک گروه قرار گرفتند. این مسئله  9 غلظت

درهزار در طو   1/8 غلظتچند  دهد که هرنشان می

تواند با دوره وقوع تا پیشرفت حداکثری بیماری می

درهزار کنتر  یکسانی داشته باشد و ی برای  9 تغلظ

درهزار انتخاب  9 غلظتروز استفاده از  94فواص  

 (. 3)جدو   تری استمطمئن

بندی تیمارها در تجزیه مرکب و مقایسه بررسی گروه

طاور منفارد نشاان    های آزمایش باه بندی مکانآن با گروه

کاب  بنادی مر هاای منفارد و گاروه   بندیداد که بین گروه

بندی مرکاب  تطابق با یی وجود دارد. بر این اساس گروه

مکان و نیز اثربخشی مرکب تیمارهاا ارائاه و بحاث بارای     

بنادی ارائاه   برداشت راحت از نتایج با تکیه بر ایان گاروه  

چنین برای راحتای تفسایر   (. هم9، شک  3گردید )جدو  

نتایج مبتنی بر مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری درصد 

عه روزانه ایان ساطح نیاز محاسابه و ارائاه شاد. بارای        توس

راحتاای تفساایر نقااش تیمارهااا در رونااد پیشاارفت بیماااری 

هاای مرکاب   منحنی پیشرفت بیماری با استفاده از میانگین

 (.2در هر نوبت ارزیابی ترسیم شد )شک  
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 پیشرفت درصد شدت بیماری از مشاهده او ین عالئم بیماری تا گسترش حداکثری آن در تیمارهای شاهد -9شک  
Fig 1. Disease prograss curve from early symptoms seen until maximum severity seen on control 

treatment. 

 

 

 
 

 

 (AUDPCمقایسه میانگین مرکب مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری ) -2شک  
Fig 2. Mean comparison of Area Under the Disease Progressive Curve (AUDPC) 
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  .(DDAUDPC( و توسعه روزانه آن )AUDPCهای مختلف ارزیابی و توسعه سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری )تجزیه واریانس درصد شدت بیماری در نوبت -2جدو       

Table 5. Analysis of the disease severity percent variance at different assessments and Area under the Disease Progressive Curve (AUDPC) and its daily developments 

(DDAUDPC) 

ANOVA S.O.V. Df. 

Assessments 
AUDPC 

1st 2nd 3rd 4th 5th 

MS F MS F MS F MS F MS F MS F 

Combined 
Locations  

Location 2 455.07 112.66** 137.61 50.87** 371.96 69.55** 870.74 78.00** 2615.17 314.00** 776439 176.5** 

Rep.(Loc.) 9 3.77 0.93ns 2.20 0.81ns 3.08 0.58ns 22.18 1.99ns 10.45 1.26ns 4746 1.08ns 

Treatment 5 7.62 1.89ns 802.24 296.57** 1692.29 316.42** 3562.4 319.1** 6210.7 745.76** 3573729 812.2** 

Treat.×Loc. 10 2.23 0.55ns 15.54 5.74** 51.45 9.62** 74.73 6.69** 102.4 12.3** 64259 14.6** 

C.V.% 28.21 17.64 19.77 18.04 11.44 11.00 
               

Alborz 

(Karaj)  

Repeat 3 5.93 0.89ns 1.46 0.80ns 1.73 0.43ns 28.31 4.18ns 5.64 0.76ns 5923.06 3.12ns 

Treatment 5 5.31 0.80ns 290.47 159.89** 476.80 117.59** 1134.10 167.34** 1686.77 228.80** 1068453.17 562.2** 

C.V.% 33.35 17.87 23.78 18.48 16.50 9.83 
   

Tehran 

(Varamin) 

Repeat 3 5.40 0.99ns 4.93 1.32ns 28.31 4.18ns 30.07 3.16ns 12.10 1.76ns 69.71.31 2.59ns 

Treatment 5 6.78 1.24ns 354.33 94.86** 1134.10 167.34** 1149.29 120.62** 2377.67 346.75** 1265593.64 469.56** 
C.V.% 20.99 15.97 20.35 19.18 11.67 9.16 

   

Khuzestan 

(Ahvaz) 

Repeat 3 0 0ns 0.20 0.08ns 4.69 0.64ns 8.15 0.47ns 13.62 1.27ns 1345.17 1.08ns 

Treatment 5 0 0ns 188.52 73.55** 739.39 100.11** 1428.47 83.12** 2351.16 218.61** 13668200.78 812.2** 

C.V.% 0 18.7 16.9 16.34 8.92 11.63 

 Significant at 1% of probability levels, ns: not significant respectively :**     دار وجود ندارد.اختالف معنی nsوجود دارد.،  %1دار در سطح **اختالف معنی         
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  .(DDAUDPC) و توسعه روزانه آن  (AUDPC)توسعه سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری های مختلف ارزیابی و ای دانکن در نوبتمقایسه میانگین و اثربخشی تیمارها به روش آزمون چند دامنه -3جدو    

Table 6.  Mean comparisons of disease severity and efficacy of treatments by Duncan multiple tests range in different assessments and Area under the Disease 

Progressive Curve (AUDPC) and its daily development (DDAUDPC) 

Location Treatments 

Assessments 

 

AUDPC 

 

DDAUDPC 
1st 

 

2nd 

 

3rd 

 

4th 

 

5th 

Mean Mean Eff. Mean Eff. Mean Eff. Mean Eff. Mean Eff. Mean 

Alborz (karaj) 

Cidely Top® 0.8 ml/L* 7.75a 3.12c 87 2.44c 91.3 8.81c 80 11.44c 79.2 255.91c 81.7 6.73c 

Cidely Top® 0.9 ml/L* 8.50a 3.00c 87.5 1.56c 94.4 3.25d 92.6 4.69d 91.5 129.16d 90.8 3.4d 

Cidely Top® 1 ml/L* 7.75a 2.50c 89.6 2.00c 92.9 2.87d 93.5 2.69d 95.1 109.56d 92.2 2.88d 

Domark® 0.4 ml/L 5.50a 2.87c 88 1.87c 93.3 2.25d 95 1.75d 96.8 90.31d 90.8 3.38d 

Kaliban® 5 ml/L 8.62a 9.75b 59.4 14.81b 47.3 22.69b 48.4 23.06b 58.2 677.16b 51.5 17.82b 

Unsprayed control 8.25a 24.0a - 28.12a - 44.00a - 55.12a - 1397.8a - 36.78a 

 

Tehran (Varamin) 

Cidely Top® 0.8 ml/L* 10.87a 

 

8.25c 72.9 

 

4.81c 85.4 

 

12.87c 73.4 

 

15.50c 77.1 

 

398.28c 75.6 

 

10.48c 

Cidely Top® 0.9 ml/L* 11.62a 7.62c 75 3.31c 89.9 7.31d 84.9 8.25d 87.8 259.09d 84.1 6.82d 

Cidely Top® 1 ml/L* 10.62a 6.00c 80.3 3.31c 89.9 4.06d 91.6 6.12d 91 189.72d 88.4 4.99d 

Domark® 0.4 ml/L 9.00a 6.62c 78.3 2.94c 91.1 4.19d 91.4 4.94d 92.7 179.16d 89 4.71d 

Kaliban® 5 ml/L 12.00a 13.62b 55.3 16.00b 51.3 19.62b 59.5 32.00b 52.8 887.80b 54.4 19.55b 

Unsprayed control 12.75a 30.50a - 32.87a - 48.50a - 67.81a - 1632.38a - 42.96a 

 

Khuzestan (Ahvaz) 

Cidely Top® 0.8 ml/L* 2.5a 

 

6.00b 73.3 

 

12.25b 72 

 

19.00b 70.2 

 

28.50b 66.7 

 

605.13b 69.5 

 

15.924b 

Cidely Top® 0.9 ml/L* 2.5a 7.00b 68.9 10.50b 76 17.00b 73.3 26.75b 68.8 556.25bc 72 14.638bc 

Cidely Top® 1 ml/L* 2.5a 4.87b 78.3 8.87b 79.7 14.25b 77.6 19.75c 76.9 443.31c 77.7 1167c 

Domark® 0.4 ml/L 2.5a 5.37b 76.1 10.62b 75.7 19.50b 69.4 29.00b 66.1 595.94b 70 15.68b 

Kaliban® 5 ml/L 2.5a 5.62b 75 10.50b 76 18.75b 70.6 31.00b 63.8 600.50b 69.7 15.80b 

Unsprayed control 2.5a 22.50a - 43.75a - 63.75a - 85.62a - 1985.0a - 52.24a 

 

Combined Locations 

Cidely Top® 0.8 ml/L* 7.0ab 

 

5.79c 77.4 

 

6.50c 81.4 

 

13.56c 74.1 

 

18.48c 73.4 

 

419.77c 74.9 

 

11.05c 

Cidely Top® 0.9 ml/L* 7.5a 5.87c 77.1 5.12c 85.3 9.19d 82.4 13.23d 81 314.83d 81.2 8.28d 

Cidely Top® 1 ml/L* 7.0ab 4.46c 82.6 4.73c 86.4 7.06d 86.5 9.52e 86.3 247.53e 85.2 6.51e 

Domark® 0.4 ml/L 5.7b 4.96c 80.7 5.15c 85.2 8.65d 83.5 11.90d 82.9 288.47de 82.7 7.59de 

Kaliban® 5 ml/L 7.7a 9.67b 62.3 13.77b 60.6 20.35b 61.1 28.69b 58.7 673.51b 59.7 17.72b 

Unsprayed control 7.8a 25.67a - 34.92a - 52. - 69.52a - 1671.73a - 43.99a 

Means with at least on similar letter in each column are not significantly different    927 دار ندارند.اختالف معنی، هستندهایی که دارای حداقل یک حرف مشترک در هر ستون میانگین        
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 بحث

های مهام در  بیماری سفیدک پودری خیار از بیماری

کاه در هار ساه اساتان     اکثر مناطق کشور است باه طاوری  

به ایان بیمااری    آ ودگی گسترده ،مح  اجرای آزمایشات

های انجام یافته نشان ها مشاهده گردید. بررسیدر گلخانه

ها که با شاروع عالئام او یاه    پاشیداد که در آغاز محلو 

های بیماری انجام شده است آ ودگی یکنواختی در کرت

آزمایشی در هر سه منطقه اجرا وجود داشته است. تجزیاه  

ها و نیز تقاب  مکان و مرکب مکان نشان داد که بین مکان

وجود دارد و بار ایان    %9دار در سطح تالف معنیتیمار اخ

اساس تجزیه واریانس مجزا بارای هار مکاان اجارا انجاام      

 . شد

های دوم و سوم ارزیابی وبتمقایسه اثربخشی تیمارها در ن

 7و  5هاای  ترتیب بیانگر اثربخشی تیمارهاا در دوره که به

پاشی هر روزه است نشان داد که در این فواص  زمانی سم

تاا  و  کش سید یدرهزار قار  9و  1/8، 1/8 غلظتسه 

کاش آ ای مرجاع باا     کش دومارک به عناوان قاار   قار 

درهزار دارای اثار یکساان آمااری در کنتار       4/8 غلظت

درصد  18اند بیماری را در حدود بیماری هستند و توانسته

پاشی کنتر  کنند. در این دو نسبت به شاهد بدون محلو 

کاش مرجاع   کا یباان باه عناوان قاار     کاش  ارزیابی قار 

درهزار هرچند اثربخشی کمتری نسبت  5 غلظتمعدنی با 

کااش کااش هاادف و نیااز قااار قااار  غلظااتبااه هاار سااه 

دومارک داشته و در گاروه آمااری جادایی قارار گرفتاه      

درصد کااهش بیمااری نسابت باه      38است و ی با حدود 

 پاشی اثربخشی بسیار خوبی باه عناوان  شاهد بدون محلو 

کش مرجع معدنی داشته اسات. در ارزیاابی چهاارم    قار 

پاشی سوم انجام شده اسات  روز از محلو  98که با فاصله 

تا  قادر به رقابت با کش سید یدرهزار قار  1/8 غلظت

 کااش و نیااز  درهاازار ایاان قااار    9و  1/8هااای غلظاات

درهازار نباوده و باه     4/8 غلظات کاش دوماارک باا    قار 

ا جدا شده است. در این ارزیابی نیاز  ه حاظ آماری از آن

 5ان کااش کا یبااهااای دوم و سااوم قااار هماننااد ارزیااابی

تارین اثربخشای   کم ،بخشیدرصد اثر 38درهزار با حدود 

را در بین تیمارها داشته و در گروه آمااری مساتقلی قارار    

پاشی روز بعد از سم 94گرفته است. در ارزیابی پنجم که 

تاا  باه   کاش ساید ی  قاار   هاای غلظتچهارم انجام شد 

اناد. در ایان    حاظ آماری کامال از همدیگر تفکیک شده

کااش درهاازار قااار  9و  1/8، 1/8هااای غلظااتارزیااابی 

، 42/73تا  درصاد شادت بیمااری را باه ترتیاب      سید ی

پاشی درصد نسبت به شاهد بدون محلو  39/13و  17/18

 درهاازار  1/8 غلظااتنااد. در ایاان ارزیااابی   کاااهش داد

کاش  درهازار قاار    4/8 غلظات تا  باا  کش سید ی قار

دومااارک در یااک گااروه آماااری قاارار گرفتنااد. بررساای 

اثربخشی تیمارها بر اساس مساحت زیار منحنای پیشارفت    

 33بیماری که درصاد تجمعای بیمااری را در یاک دوره     

روزه از زمان مشاهده او ین عالئم بیماری تا رسیدن تیمار 

در  7داکثر ممکان )گاروه   پاشی به حا شاهد بدون محلو 

بنادی هورسافا  و باارات( و درصاد توساعه      سیستم گروه

اناد. ایان   روزانه آن نیز نتایج منطبق با ارزیابی پنجم داشته

 9و  1/8، 1/8 غلظااتبررساای نشااان داد کااه تیمارهااای   

و  21/1، 85/99تاا  باه ترتیاب    کش سید یدرهزار قار 

توانساتند باه    درصد توسعه روزانه بیماری داشاتند و  59/3

درصااد نسابت بااه شاااهد   28/15و  91/19، 11/74ترتیاب  

پاشی درصد توسعه روزانه بیماری را کاهش بدون محلو 

 4/8 غلظات کش دوماارک باا   دهند. در این بررسی قار 

 75/12درصااد توسااعه روزانااه، دارای   51/7درهاازار بااا  

پاشای باود.   درصد اثربخشی نسبت به شاهد بدون محلاو  

درهازار باا بیشاترین     5 غلظات کش کا یبان باا  تیمار قار 

درصد( کمتارین اثربخشای    72/97توسعه روزانه بیماری )

پاشی داشته است ( را نسبت به شاهد بدون محلو 72/51)

 .(3)جدو  

درصد  5/92که از  DC 140 ®سید ی تا کش قار 

بعالوه مواد  درصد سیفلوفنامید 5/9دیفنوکونازو  و 

کشی سیستمیک با دامنه اثر قار همراه تشکی  شده است 
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این  کنندگی است.گیری و معا جهوسیع و با خواص پیش

برای استفاده در   Syngentaکش توسط شرکتقار 

های برگیهای پودری و  کهکنتر  بیماری سفیدک

. نتایج (Busin et al., 2014)سبزیجات معرفی شده است 

 ش کحاص  از مطا عه حاضر نشان داد که قار 

کنندگی با  روی بیماری سفیدک تا  اثر کنتر سید ی

پودری خیار در شرایط گلخانه دارد. این نتایج، با نتایج 

ارائه شده توسط پژوهشگران که طی مطا عات متعددی 

با نام  دیفنوکونازو   سیفلوفنامیدکش هم روی قار 

 و هم روی اجزای  DC 948تا  تجاری سید ی

کش به صورت منفرد انجام شده قار دهنده این تشکی 

کش را باشد. باسین و همکاران این قار است منطبق می

های پودری و  که طی آزمایشات متعددی روی سفیدک

معرفی مؤثر برگی سبزیجات در شرایط شدت بیماری 

کشی دیفنوکونازو  قار . (Busin et al., 2014) کردند 

 گیری و با دامنه اثر وسیع و با خاصیت پیش

ها و از گروه کنندگی از گروه شیمیایی تریازو معا جه

بندی بوده در  یست کمیته گروه SDMIهای کشقار 

)دارای ریسک  3( در گروه FRACواکنش به مقاومت )

کش از نظر مکانیسم اثر از متوسط( قرار دارد. این قار 

بوده از بیوسنتز استرو  در غشاء  Gهای گروه کشقار 

(. Anonymous. 2020aکند )ی جلوگیری میسلو 

های موفق در کشکش دیفنوکونازو  از قار قار 

های پودری است. در تحقیقی کنتر  بیماری سفیدک

  (Reuveni et al., 1998)رونی و همکاران 

های بازدارنده دهیدروژناز سوکسینات کشقار 

(SDHIرا در کنتر  بیماری سفیدک )  پودری سیب

کاراگالندیس و کارادیموس ارزیابی کردند. مؤثر 

(Karaoglanidis and Karadimos, 2006)  طی 

 دیفنوکونازو  در تلفیق با تأثیر هایی بررسی

ها و استروبینهای گروه آزوکسیکشقار 

ها را در کنتر  بیماری سفیدک پودری پیراکلرواستروبین

چنین در هم .ندچغندر قند بسیار موفق گزارش کرد

 ,Keinath and DuBoseتحقیقات کینا  و دوبوس )

( دیفنوکونازو  در کنتر  سفیدک پودری نشاهای 2012

است.  شدهمعرفی مؤثر گیاهان جا یزی در شرایط گلخانه 

کشی است که توسط شرکت نیپون قار سیفلوفنامید 

بندی در  یست کمیته گروهسودا معرفی شده است. 

)مقاومت در  U6( در گروه FRACواکنش به مقاومت )

مشاهده شده و نیازمند مدیریت  Sphaerothecaجنس 

های مقاوم است( و در گروه شیمیایی فنی  بروز جمعیت

تا کنون کش آستامیدها قرار دارد. مکانیسم تاثیر این قار 

در  (.Anonymous. 2020bاست ) مانده ناشناخته

 ,.Haramoto et alهاراموتو و همکاران )مطا عات 

 کش سیفلوفنامید در کنتر  بیماری ( قار 2006

در تحقیق . گزارش شده استمؤثر های پودری سفیدک

نیز ( Sano et al., 2007دیگری سانو و همکاران )

های پودری سیفلوفنامید را در کنتر  بیماری سفیدک

گیری و درمان های مختلف از طریق پیشروی میزبان

  اند.معرفی کردهمؤثر بسیار 

 یکااای از نکاااات پااار اهمیتااای کاااه بایاااد در اساااتفاده از 

هاای  ها بخصوص بیماریها در مدیریت بیماریکشقار 

پاشای بموقاع باا    سفیدک پودری مد نظر قرار داد محلاو  

کننادگی  ای موثر برای نیا  باه اثارات کنتار     هکشقار 

کش مورد اساتفاده اسات. ایان مسائله در     حداکثری قار 

تا  با توجه به نقش محافظتی سید یکش خصوص قار 

و درمانی آن هرچند تا حدی قاب  اغماض است و ی نباید 

 اهمیت آن را در موفقیت امر نادیده گرفت. 

درهازار   9و  1/8هاای  غلظات های مربوط به شک  منحنی

 4/8 غلظتکش دومارک با و قار  تا کش سید یقار 

دهاد کاه افازایش    درهزار فاقد شیب است و این نشان می

روز کاهش تاثیر  94و  98فاصله استفاده از این تیمارها به 

هاای مرباوط   ها را به همراه نخواهد داشت و ی منحنیآن

کاش  درهازار قاار    1/8 غلظات کاش کا یباان و   به قار 

 دهد کهمسئله نشان می این .تا  دارای شیب استسید ی

 7پاشی با این تیمارها را به بیش از توان فاصله محلو نمی
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مسااحت زیار منحنای     2(. شک  9 روز افزایش داد )شک 

هاا را بصاورت   بنادی آن پیشرفت شدت بیمااری و گاروه  

 دهد. مرکب نشان می

کااش نشااان داد کااه قااار  ایاان تحقیااقنتااایج حاصاا  از 

 غلظات باا   روز 7تاا   5پاشای  مبرای فواص  س تا سید ی

 1/8 غلظااتبااا  روز 98پاشاای تااا باارای ساام ،درهاازار 1/8

 9 غلظات باا  روز  94پاشی با فاصاله تاا   برای سمدرهزار و 

درهزار کنتر  مناسبی از بیماری سفیدک پودری خیاار را  

نشاان داد کاه    تحقیق حاضرچنین نتایج به همراه دارد. هم

مبنای   داراناظهاارات گلخاناه  رغم کش کا یبان علیقار 

کنندگی خوب )با توجه دارای اثر کنتر  ،آنتأثیر بر عدم 

به معدنی بودن آن( در کنتار  بیمااری سافیدک پاودری     

. بدیهی است برای دساتیابی  خیار در شرایط گلخانه است

موقاع و  ه اساتفاده با   ،کاش یی ایان قاار   آبه حداکثر کار

های آ ای ثبات   کشهوشمندانه آن در تلفیق با سایر قار 

 شده ضروری است.
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Abstract 

Efficacy of difenoconazole+cyflufenamid (Cidely-Top® DC 14%) in control of cucumber powdery 

mildew, caused by Golovinomyces cichoracearum was evaluated using RCBD with 6 treatments and 4 

replications in Alborz, Tehran and Khuzestan provinces. Treatments included 0.8, 0.9 and 1 ml L-1 of 

Cidely-Top®, tetraconazol (Domark® EC 10%) 0.4 ml L-1, bicarbonate potassium (Kaliban® SL 85%) 5 

g L-1 along with no spraying control. Foliar sprayings started once early symptoms appeared and 

followed up at 5-10 days intervals. The data noted before each spraying and 14 days after the last 

spraying as the DSI by using Horsfall and Barrat scale from 1-7. Mid-point was using for each plant. 

AUDPC was calculated for each plot, too. Data were analyzed by SAS software and means were 

compared using DMRT (P=5%). Comparison of the efficacy of treatments based on the AUDPC which 

displays cumulative percentage of disease during a 36 days period revealed that Cidely-Top®  0.8, 0.9 

and 1 ml L-1 have reduced the AUDPC by 74.9%, 81.2%, and 85.2% respectively in comparison with the 

control. Meanwhile, the Domark® at the rate of 0.4 ml L-1 resulted in the efficacy of 82.7% and 

Kaliban® also showed the least amount of efficacy (59.8%) compared with the control. Based on the 

results obtained from this research, the fungicide Cidely-Top® may be recommended to be used at 0.8 ml 

L-1 for 5 to 7 days intervals, at 0.9 ml L-1 for 7 to 10 days intervals and at 1 ml L-1 for up to 14-days 

intervals.  
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