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در  (SE 44.6% ®)یونیفورم مفنوکسام + آزوکسی استروبین کشقارچ ییابررسی کار

 Phytophthora melonis ناشی از قارچ میري خیار گیاهچهبیماري  کنترل

 
 2، حسین عظیمی1الهه گرامی

های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان بخش تحقیقات بیماری. 2. دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران. 9

 تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، تهران، ایران.

 
 28/98/9310تاریخ پذیرش:                                   94/80/9310دریافت: تاریخ 

 چکیده

 در کنبهر  بیمهاری   ( SE %44.6 ®یونیفهورم ) مفنوکسهام   آزوکسهی اسهبروبی    کهش  یی قهار  ابهه منوهور بررسهی کهار         

تیمار  هفتهای کامل تصادفی با های تهران، البرز و سمنان در قالب طرح بلوکهایی در اسبانآزمایش ،میری خیارگیاهچه

ش که هزار از قار  در 7/9و  27/9، 9، 77/8های تکرار در شرایط گلخانه اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل غلوت چهارو 

عنوان ( بهWP %72 ®  مانکوزب )رزاالکسیل کش مباالکسیلهزار قار  دردو ، غلوت کش هدفیونیفورم به عنوان قار 

ههای  ههای کشهت انجهام و تیمهار کهرت     ها در سینیو آلوده بودند. کشت گیاهچهکش مرجع همراه با شاهدهای سالم قار 

ههای  ارزیابی کرتبرگی به طریق اسبفاده در خاک همراه آب انجام شد.  دوآزمایشی در دو نوبت پس از کاشت و پس از 

. انجهام شهد   بیمهاری های سالم و آلوده و محاسبه درصد وقهو   برگی با شمارش تعداد گیاهچه چهاربعد از مرحله آزمایشی 

. هرچنهد  گرفهت ای دانک  انجام روش آزمون چند دامنهبه  هاانجام و مقایسه میانگی  SASها در برنامه تجزیه واریانس داده

بنهدی آمهاری   گهروه  دار نشان داد ولهی معنی %9مکان را در سطح  ×اثر مبقابل تیمار  ،تجزیه واریانس مرکب سه مکان اجرا

میانگی  مرکب در تجزیه از های آزمایش تفاوت قابل توجهی نداشبند لذا تیمارها در تجزیه مرکب و تجزیه جداگانه مکان

کهش  در ههزار قهار    7/9و  27/9، 9، 77/8ههای  و تحلیل نبایج اسبفاده شد. مقایسه میانگی  مرکب تیمارها نشان داد غلوت

 در بهه ترتیهب   درصهد کهاهش داده و    07و  4/79، 0/79، 1/91بیمهاری را نسهبت بهه شهاهد آلهوده      یونیفورم به ترتیب وقو  

کش رزاالکسیل بهه  چنی  مقایسه میانگی  مرکب مکان تیمارها نشان داد قار هم .قرار گرفبند dو  b ،c ،cهای آماری هگرو

 7/9غلوت ای  نبایج بر اساس لوده کاهش دهد. درصد وقو  بیماری را نسبت به شاهد آ 09کش مرجع توانست عنوان قار 

 .میری کدوئیان قابل توصیه استمیری و بوتههای گیاهچهبرای اسبفاده در مدیریت بیماریکش یونیفورم قار درهزار 

 .مفنوکساممباالکسیل، ، مانکوزب ،میریبوته ،آزوکسی اسبروبی  :هاي کلیديهژوا
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mailto:hazimi61@yahoo.com


 گرامی و عویمی             944     

 

 

 

 مقدمه
تری  از مهم ،میری و مرگ گیاهچهبیماری بوته   

های محصوالت جالیزی است و بیشبری  خسارت بیماری

 های گیاهی به ای  محصوالت وارد را در بی  بیماری

خسارت ای  بیماری به (. Khan et al., 2004) کندمی

 رصد نیز گزارش شده استد محصوالت جالیزی تا صد

(Holmes et al., 2001) .های مخبلفی از جنسگونه  

Phytophthoraشامل Phytophthora melonis Katsura 
 جنس از فیهای مخبلگونهو نیز  P. capsici Leonian  و

Pythium   میری، های گیاهچهامل بیماریوعبه عنوان

طوقه جالیز معرفی ریشه و  هایپوسیدگی میری وبوته

 Babadoost and Islam, 2003; Erwin and) اندشده

Ribeiro, 1996 .) هولمز و همکاران (Holmes et al., 

روی خیار در اکثر  میری راوقو  بیماری بوته (2001

مناطق کشت خیار در ایاالت مبحده آمریکا و خسارت 

. کردندرا در بعضی مناطق گزارش  آن یصد صد در

روش مناسبی که ببواند به تنهایی کنبر  کافی روی 

 ,Babadoost) بیماری داشبه باشد در دسبرس نیست

2004 McGrath, 2001; .) رقمی که دارای مقاومت

کافی باشد وجود ندارد و تناوب زراعی نیز به دلیل 

ها در خاک و نیز دامنه ماندگاری عامل بیماری برای سا 

عنوان روش مناسب و قطعی در ه تواند بمیزبانی وسیع نمی

 Khan et) برنامه مدیریت بیماری مورد اسبفاده قرار گیرد

al., 2004.) دهند که اسبفاده از ن میمطالعات نشا

های منفرد در کنبر  بیماری موفق نبوده و اسبفاده روش

گیری از ورود بر پیش تأکیدبا  تلفیقیهای از روش

 ,Babadoost) بیماری به مزار  غیر آلوده ضروری است

به های مؤثر همواره کشموقع از قار ه اسبفاده ب (.2004

ای  های مؤثر در مدیریت تلفیقی یکی از روش عنوان

 (.McGrath, 2001) مورد توجه بوده استها بیماری

 42/8به مقدار ( XL LS ®Apronمفنوکسام )اسبفاده از 

به مقدار  (FL ®Allegiance) لیبر و مباالکسیلمیلی

های خیار را لیبر برای هر کیلوگرم بذر، گیاهچهمیلی10/8

اشت در مقابل بیماری محافوت هفبه پس از ک 7تا 

 (.Babadoost, 2004;  McGrath, 2001) کندمی

به مقدار  (WP 50% ®Acrobat) اسبفاده از دیمبومورف

Cuprofix® ) گرم در هکبار، سولفات مس 440

Disperss ) 7فواصل ه کیلوگرم در هکبار ب 27/2به مقدار 

ل تواند محافوت خوبی از آلودگی میزبان به عامروز می

 ,Babadoost, 2004 McGrath) بیماری داشبه باشد

Apron®  توان با اسبفاده ازخسارت مزرعه را می(. 2001;

XL LS عفونی بذر وبرای ضد WP  ®Acrobat 

 های هوایی به حداقل رساندپاشی قسمتبرای سم50%

(Babadoost, 2004).  هایکشاثر قار 
®Aliette، ®Copper، ®Acrobat، ®Ridomil و®Bravo  

کنبر  بیماری مطالعه و اثر کنبر و نیز ترکیبات جدید در 

 شده است تأییدروی بیماری  هاآنکنندگی کافی 

(McGarth, 2001.)  در ایران مطالعاتی در رابطه با

 ,Ershad and Shirzadiبیماری پوسیدگی طوقه جالیز )

1969 Etebarian, 1978; Alavi, 1973; و(، اتیولوژی 

ی دامنه (،Alavi and Strange, 1979) زاییبیماریاثبات 

های مبارزه و روش( Alavi and Saber, 1986میزبانی )

 ,Sharifi-Tehrani and Nazari) شیمیایی و غیرشیمیایی

انجام و نیز مطالعاتی در خصوص امکان ( 1995

گیری از پبانسیل دفاعی نهفبه در میزبان بهره

 ,.Strange et al) است ها( صورت گرفبه)فیبوآلکسی 

 تأثیر (Azimi et al., 2010)عویمی و همکاران  .(1981

 را در کنبر  بیماری آگریفوس کش ناکافی قار 

. اندپاشی هوایی گزارش کردهمیری خیار از طریق سمبوته

  مانکوزب  مباالکسیلیی آ( کارAzimi, 2013عویمی )

®)رزاالکسیل
WP 72%  میری بوته( را در کنبر  بیماری

. شهریاری را مؤثر گزارش کرده استخیار بررسی و آن

کش ( کارایی قار Shahryari et al., 2014و همکاران )

 پروپاموکارب هیدروکلراید را در کنبر  بیماری 

ای بررسی و آن را های گلخانهمیری خیار در کشتبوته

 Azimi andعویمی و شهریاری )اند. معرفی کرده مؤثر
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Shahryari, 2015   تاثیر پروپاموکارب هیدروکلراید )

( را در SL 840 ®Previcur Energyفوزتیل آلومینیوم )

میری ناشی از بوته میری وهای گیاهچهکنبر  بیماری

بررسی و اسبفاده  Phytophthoraو  Pythiumهای گونه

درهزار از آن را به صورت همراه آب آبیاری  3از غلوت 

در هر مبر مکعب ترکیب خاک لیبر میلی 388 و نیز مقدار

( Soil Incorporation) به صورت اخبالط با خاکرا 

  اند.موثر معرفی کرده

 SE یونیفورم) کش مفنوکسام   آزوکسی اسبروبی قار 

گرم  924گرم آزوکسی اسبروبی  و  322دارای  (44.6%

آزوکسی اسبروبی  از گروه  .مفنوکسام در هر لیبر است

 .المیدها استبها و مفنوکسام از گروه فاسبروبی 

های آزوکسی اسبروبی  از نور بروز مقاومت در جمعیت

قرار دارد و از طریق اثر در زنجیره  4پاتوژن در گروه 

زنی تنفس میبوکندریایی نقش بازدارندگی در جوانه

ای    .(Anonymous, 2019b) اسپور و رشد میسلیوم دارد

 بندی واکنش به مقاومتکمیبه گروه کش در لیستقار 

، دارای ریسک باال به بروز (FRAC)ها کشقار 

 (.Anonymous, 2019a) مقاومت معرفی شده است

 99مفنوکسام از نور بروز مقاومت در بیمارگر در گروه 

یک و قرار دارد و ممانعت کننده مبابولیسم اسید نوکلئ

 .است RNA کردن سنبزسنبز پروتئی  از طریق محدود

کش یونیفورم نیازمند مدیریت بروز اسبفاده از قار 

کردن در جمعیت بیمارگر از طریق محدود مقاومت

-کشدفعات اسبفاده در طو  فصل تولید، تناوب با قار 

های اثر های دیگر شیمیایی و با مکانیسمهایی از گروه

هایی با مکانیسم اثر کشمبفاوت و نیز اخبالط آن با قار 

اسبفاده بیش از یک نوبت از ای  چنی  . همچندگانه است

 فصل تولید منع شده استیک کش در قار 

(Anonymous, 2019) کوزنبسوا و . در مطالعاتی

( اسبفاده از Kuznetsova et al., 2015همکاران )

یونیفورم را به صورت کاربرد در خاک برای کنبر  

اند. فی کردهزمینی مؤثر معربیماری سفیدک داخلی سیب

 Kuznetsovaدر مطالعه دیگری کوزنبسوا و همکاران )

et al., 2018 اسبفاده از یونیفورم را به صورت کاربرد )

در خاک در کنبر  بیماری پوسیدگی پیبیومی ریشه 

در ای  بررسی اثر زمینی مؤثر گزارش کردند. سیب

کنبر  بیماری کش یونیفورم در دوزهای مخبلف قار 

در  Phytophthora melonis ری خیار با عاملمیگیاهچه

  مانکوزب )رزاالکسیل(  مباالکسیلکش مقایسه با قار 

  شد.بررسی 

 

 هامواد و روش
 .P) عامل بیماری تهیه زاد مایه عامل بیماري:

melonis) از میزبان خیار در  اتقبل از اجرای آزمایش

 و  2CMAو  9PDAشامل های کشت عمومی محیط

پس از  و شناسی جدامعمو  در قار های روش هب

 . برایشدتکثیر ، شناسایی و تأیید گونه سازیخالص

ماس که به آن هویج پیت از ی بیمارگرمایهزادی تهیه

 اسبفاده اضافه شده بود 9به  1رنده شده به نسبت وزنی 

لیبر  3ترکیب تهیه شده به مقدار  .شد )تجربیات نگارنده(

ها با قرار ریخبه و سر کیسههای پالسبیکی درون کیسه

مبر با سانبی 97به طو   28دادن لوله پالسبیکی شماره 

ر کیسه اسبفاده از نوار چسب اتوکالو بسبه شد. درون ه

  488ماس مقدار کردن ترکیب پیتبرای مرطوب

 مقطر ریخبه و پس ازلیبر )تجربیات نگارنده( آبمیلی

و فویل آلومینیوم هم زدن کامل کیسه سر لوله با پنبه به 

ساعت درون  24ها دو بار و به فاصله بسبه شد. کیسه

 7/9گراد و با فشار درجه سانبی 929اتوکالو با حرارت 

دقیقه سبرون گردیدند. قطعات  28اتمسفر هر بار به مدت 

عامل بیماری که در محیط  و فعا  گرد از جدایه خالص

 (PDAزمینی، دکسبروز، آگار )کشت عمومی سیب

ک  به قطر پنبه سوراخکشت شده بود با اسبفاده از چوب

قطعه برای هر کیسه( به  98مبر به تعداد مساوی )میلی 98

                                                           
1 Potato Dextrose Agar 

2 Corn Meal Agar 
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هم زدن کامل برای ها پس از بههر کیسه اضافه شد. کیسه

های مخبلف، درون انکوباتور اسبقرار جدایه در قسمت

گراد و تاریکی دائم قرار درجه سانبی 22±2با حرارت 

ور روزانه طها بهفبند. رشد عامل بیماری درون کیسهگر

شدن عامل بیماری در ترکیب گیربررسی و پس از همه

 روز(، از آن برای تلقیح خاک 7-98درون کیسه )

 .شداسبفاده  98به  9به نسبت  های کشتسینی 

در قالب ( 9)جدو   تکرار چهارتیمار و  هفتبا آزمایش 

 اسبفاده از  با روشهای کامل تصادفی طرح بلوک

در ( Soil drench system)کش همراه با آب قار 

پزشکی های تحقیقاتی آزمایشگاه تحقیقات گیاهگلخانه

پزشکی کشور در تهران و ، مؤسسه تحقیقات گیاهکرج

اجرا مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شاهرود 

 78عدد سینی کشت با  یکآزمایشی  کرتهر شد. برای 

ترکیب خاک در لیبر  شش کشت و با ظرفیت چاهک

 9به  3پرلیت به نسبت  ماس وترکیب پیت نور گرفبه شد.

درصد  98هر کدام به نسبت بعالوه خاک رس و ماسه 

دو بار با تهیه و با اسبفاده از دسبگاه اسبریل خاک حجم 

مایه تهیه شده از عامل زاد. شدسبرون ساعت  40فاصله 

ماس اسبریل مخلوط و با پیت 1به  9به نسبت بیماری اببدا 

)ترکیب  های کشتسینی خاک با 98به  9مقدار سپس به

گردید مخلوط خاک رس   ماسه(    ماس   پرلیتپیت

(Singleton et al., 1992) .شده با عامل  تلقیح بسبر

تا کمی  شدپاشی آببا آب مقطر اسبریل بیماری 

)مقدار  که خاک به دست نچسبدطوریبه مرطوب گردد

لیبر برای هر مبر مکعب خاک کالیبره  28آب مصرفی 

مدت یک هبرای حفظ رطوبت ب آنسپس روی  .شد(

تا  پوشانده شدبا پالسبیک در دمای معمو  اطاق هفبه 

 . شودعامل بیماری در خاک مسبقر 

 

  .آلوده و شاهد سالم شاهد هایتیمارهمراه با مرجع و هدف  هایکشهای قار غلوت -جدو  

Table 1. Doses of target and standard fungicides along with no inoculated and 

 inoculated controls. 

No. Treatment 

1 azoxystrobin + mefenoxam SE 44.6% (Uniform®) 0.75 mlL-1* 

2 azoxystrobin + mefenoxam SE 44.6% (Uniform®) 1 mlL-1* 

3 azoxystrobin + mefenoxam  SE 44.6% (Uniform®) 1.25 mlL-1* 

4 azoxystrobin + mefenoxam  SE 44.6% (Uniform®) 1.5 mlL-1* 

5 metalaxil + mancozeb WP 72% (Rosalaxil®) 2 gL-1 

6 inoculated control 

7 no inoculated control 
*- Suppliant dose 

 

های کشت با خاک تلقیح شده با عامل بیماری پر سینی

شد. برای تیمار شاهد سالم از ترکیب خاک سبرون بدون 

 چاهکتلقیح با عامل بیماری اسبفاده گردید. در هر 

رقم زده خیار جوانهسینی کشت دو عدد بذر پیش

کش لیبر محلو  قار  چهارکشت شد. مقدار  سوپرسلطان

برای هر تیمار تهیه و برای هر سینی کشت یک لیبر 

پاش دسبی محلو  بصورت یکنواخت با اسبفاده از سم

ها کشهای آزمایشی با قار پخش گردید. تیمار کرت

های تکرار و مراقبت حقیقیبرگ  دو در مرحله بعد از 

 مایش بعمل آمد.الزم در طو  اجرای آز

های سالم و تعیی  درصد ارزیابی تیمارها با شمارش بوته

مرحله کردن تا ی مببال به بیماری در مرحله سبزهابوته

های (. بوته9انجام گرفت )شکل  حقیقیچهار برگ 

آلوده از خاک خارج و نسبت به بررسی علت و شناسایی 

های کشت با انجام کشت در محیط تاًعامل بیماری ضرور

های کامل عمومی اقدام شد. نبایج در قالب طرح بلوک

تجزیه و مقایسه  SASافزار تصادفی با اسبفاده از نرم

ای دانک  انجام طریق آزمون چند دامنهها بهمیانگی 

گرفت.
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 های مببال به بیماری مرگ گیاهچه، ب( پوسیدگی طوقه باالی سطح خاک و گیاهچه آماده افبادن، . الف( گیاهچه9شکل

 ت باالی آن حالت آب گزیدگی دارد.برگی، د( گیاهچه آلوده که قسم 2های سالم در مرحله ج( گیاهچه
Fig 1. A) Seedlings infected with Damping-off disease, B) Crown rot symptoms, C) Non inoculated 

seedlings at 2nd leaf stage, D) water soaked symptoms on infected seedling. 

 

 اثربخشی تیمارها در کاهش بیماری در مقایسه با شاهد

ها محاسبه شد با اسبفاده از فرمو  زیر برای میانگی  آلوده

(Azimi, 2014.)  

ef = 100 − (
x̅t

x̅c
 × 100) 

 c�̅�و  مهار یت  یانگیه م t�̅�  مار،یت یاثربخش efفرمو    یدر ا

 شاهد است.  یانگیم

 نتایج
تجزیه واریانس مرکب مکان اجرا نشان داد بی  

وجود دارد. با  %9دار در سطح تیمارها، اخبالف معنی

مکان نسبت به  ×بودن اثر مبقابل تیمار دار توجه به معنی

تجزیه واریانس جدای هر مکان اجرا اقدام شد )جدو  

2.) 

 

 .های اجرای آزمایشاتمکاندرصد وقو  بیماری در تجزیه واریانس مرکب  -2جدو  
Table 2. Combined ANOVA of the disease incidence percent at trial locations. 

S.O.V. Df. MS F 

Location 2 435.20 13.03** 

Repeat (Location) 9 17.67 0.53ns 

Treatment 6 11995.29 359.22** 

Treatment × Location 12 145.24 4.35** 

Error 54 33.39 - 

 دار وجود ندارد.اخبالف معنی nsوجود دارد.،  %9دار در سطح **: اخبالف معنی

**: Significant at 1% of probability levels, ns: not significant 
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واریانس درصد  تجزیه :(آزمایش استان البرز )کرج

دار در وقو  بیماری نشان داد بی  تیمارها اخبالف معنی

مقایسه میانگی  تیمارها  (.3وجود دارد )جدو   %9سطح 

کش ای دانک  نشان داد قار به روش آزمون چند دامنه

کش مرجع به عنوان قار  درهزار دوغلوت رزاالکسیل با 

گی  وقو  با بیشبری  تأثیر در کنبر  بیماری و با میان

درصد برتری  تیمار آزمایش بوده و در  73/99بیماری 

کش تری  گروه آماری در بی  تیمارهای قار پایی 

( با میانگی  آلودگی e( قبل از شاهد سالم )گروه d)گروه 

درصد قرار گرفت و توانست بیماری را نسبت به  1/9

درهزار  7/9درصد کاهش دهد. غلوت  3/00شاهد آلوده 

کش هدف های قار یونیفورم در بی  غلوت کشقار 

درصد( را داشبه و  0/97کمبری  میانگی  وقو  بیماری )

قرار گرفت و توانست بیماری را  cdدر گروه مشبرک 

درصد کاهش دهد. در ای   12/03نسبت به شاهد آلوده 

کش یونیفورم درهزار قار  27/9و یک مقایسه غلوت 

درصد وقو   1/99و  2/97های به ترتیب با میانگی 

بیماری تأثیر یکسان آماری در کنبر  بیماری داشبه و در 

( قرار گرفبند و توانسبند cیک گروه آماری )گروه 

 0/02و  7/02بیماری را نسبت به شاهد آلوده به ترتیب 

کش درهزار قار  77/8درصد کاهش دهند. غلوت 

 ارهاییونیفورم هرچند کمبری  تأثیر را در بی  تیم

درصد وقو   23کش داشبه ولی با میانگی  تنها قار  

بیماری تأثیر بسیار خوبی در کنبر  بیماری داشت و 

درصد  94/79توانست بیماری را نسبت به شاهد آلوده 

 3/10 در آزمایش کرج تیمار شاهد آلوده باکاهش دهد. 

درصد وقو  بیماری، نشان داد که آزمایش در شرایط 

و  4سیار باال انجام گرفبه است )جدو  فشار بیماری ب

 (. 2شکل 

واریانس درصد تجزیه :(آزمایش استان تهران )تهران

وقو  بیماری در ای  آزمایش نشان داد بی  تیمارها 

(. 3وجود دارد )جدو   %9ر در سطح دااخبالف معنی

ای مقایسه میانگی  تیمارها به روش آزمون چند دامنه

، 9، 77/8کش یونیفورم با غلوت دانک  نشان داد قار 

در هزار به ترتیب با میانگی  درصد وقو   7/9و  27/9

های درصد در گروه 3/93و  7/33، 7/29، 4/31بیماری 

b ،c ،bc  وd  قرار گرفبند و توانسبند بیماری را نسبت به

درصد  9/07و  9/93، 3/79، 7/77شاهد آلوده به ترتیب 

سیل با ککش رزاالر قا کاهش دهند. در ای  آزمایش

 7/24کش مرجع با به عنوان قار  درهزار دوغلوت 

درصد وقو  بیماری را نسبت  3/73درصد وقو  بیماری 

در آزمایش تهران تیمار شاهد  .به شاهد آلوده کاهش داد

درصد وقو  بیماری، نشان داد که آزمایش  9/12آلوده با 

است  در شرایط فشار بیماری بسیار باال انجام گرفبه

 (. 2و شکل  4جدو  )

واریانس  تجزیه :(آزمایش استان سمنان )شاهرود

درصد وقو  بیماری در ای  آزمایش نشان داد بی  تیمارها 

(. 3وجود دارد )جدو   %9دار در سطح اخبالف معنی

ای دامنهیانگی  تیمارها به روش آزمون چندمقایسه م

جدا قرار گروه آماری  سهدانک  نشان داد تیمارها در 

درهزار همراه با  7/9کش یونیفورم با غلوت گرفبند. قار 

تری  با کم درهزاردو غلوت کش رزاالکسیل با قار 

 4/4و  7/0به ترتیب با میانگی  میانگی  وقو  بیماری 

 79/8شاهد سالم با میانگی  وقو  بیماری به همراه درصد 

 رفبندقرار گ( cتری  گروه آماری )گروه درصد در پایی 

 3/19و توانسبند بیماری را نسبت به شاهد آلوده به ترتیب 

کش یونیفورم با غلوت . قار درصد کاهش دهند 9/17و 

، 9/27های درهزار به ترتیب با میانگی  27/9و  9، 77/8

و قبل  bدرصد وقو  بیماری در  گروه آماری  90و  7/23

توانسبند و قرار گرفبند ( a)گروه از تیمار شاهد آلوده 

و  3/79، 1/74 بیماری را نسبت به شاهد آلوده به ترتیب

. در آزمایش شاهرود تیمار شاهد درصد کاهش دهند 02

درصد وقو  بیماری، نشان داد که آزمایش  988آلوده با 

در شرایط فشار بیماری بسیار باال انجام گرفبه است 

 (.2و شکل  4جدو  )
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 .میری خیارگیاهچه تجزیه واریانس درصد وقو  بیماری -3جدو  

Table 2. ANOVA of the cucumber damping-off disease incidence percent. 

S.O.V. 
 

Df. 
 Alborz (Karaj)  Tehran (Tehran)  Semnan (Shahrood) 

MS F MS F MS F 

Repeat 3 6.68 0.77ns 36.22 0.67ns 10.11 0.27ns 

Treatment 6 4194.70 484.08** 3448.88 63.64** 4642.18 124.40** 

Error 18 8.66 - 54.19 - 37.32 - 

C.V.% 11.16 22.37 23.66 

 دار وجود ندارد.اختالف معنی nsوجود دارد.،  %1دار در سطح **اختالف معنی 
**: Significant at 1% of probability levels, ns: not significant  

 

 

های اجرای مکانای دانک  در اثربخشی تیمارها به روش آزمون چند دامنهو درصد وقو  بیماری مقایسه میانگی   -4جدو  

 .آزمایشات

Table 4.  Mean comparision of disease incidence percent and efficacy of treatments by Duncan Multiple 

Tests Range in trial locations. 

Treatments 

Alborz (Karaj) 
Tehran 

(Tehran) 

Semnan 

(Shahrood) 

Combined 

Locations 

MDI

%** 

Eff.%

* 

MDI% Eff.% MDI% Eff.% MDI% Eff.% 

Uniform® 0.75 ml-1 23.0b 76.6 39.4b 57.5 25.1b 74.9 29.1b 69.9 

Uniform®1 ml-1 17.2c 82.5 26.5c 71.3 23.7b 76.3 22.5c 76.8 

Uniform®1.25 ml-1 16.9c 82.8 33.7bc 63.6 18.0b 82.0 22.5c 76.4 

Uniform®1.5 ml-1 15.8cd 83.9 13.3d 85.6 8.7c 91.3 12.6d 87.0 

Rosalaxil® 2 g-1 11.5d 88.3 24.7c 73.3 4.4c 95.6 13.6d 86.0 

inoculated control 98.3a - 92.6a - 100a - 97.0a - 

no inoculated 

control 

1.89e - 0.1e - 0.7c - 0.9e - 

 دار ندارند.هایی که دارای حداقل یک حرف مشترک هستند، اختالف معنیدر هر ستون میانگین*: نسبت به شاهد آلوده، ** 
*: Eff. = inncfciffe compare to inoculated control, **: MDI= Mean of Disease Incidence, means with at least on 

similar letter in each column are not significantly different 
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, 4= 1-, 3= Uniform 0.75 ml1-, 2= Uniform 0.75 ml1-1= Uniform 0.75 ml

-, 6= inoculated check, 7= non1-, 5= Rosalaxil 2 g1-0.75 mlUniform 

inoculated check 
 

 .مقایسه میانگی  درصد وقو  بیماری در تجزیه مرکب مکان -2شکل 

Fig. 2. Mean comparison of disease incidence percent in combined location ANOVA. 
 

 بحث

مفنوکسام   کش یی قار ادر ای  تحقیق کار

در کنبر  ( SE 44.6% یونیفورم) اسبروبی آزوکسی 

میری خیار ناشی از گونه میری و بوتهبیماری گیاهچه

Phytophthora melonis .نبایج ای  تحقیق  بررسی شد

 در کنبر  بیماری کش یونیفورمکه قار  نشان داد

ری خیار مؤثر است. ای  نبایج میمیری و بوتهگیاهچه

 Kuznetsova etمکاران )نبایج کوزنبسوا و هتأیید  ضم 

al., 2015 که اسبفاده از یونیفورم را به صورت کاربرد )

زمینی در خاک برای کنبر  بیماری سفیدک داخلی سیب

اند و نبایج کوزنبسوا و همکاران مؤثر معرفی کرده

(Kuznetsova et al., 2018 که اسبفاده از یونیفورم را )

اری به صورت کاربرد در خاک برای کنبر  بیم

اند، زمینی مؤثر معرفی کردهپوسیدگی پیبیومی ریشه سیب

های هرچند تجزیه واریانس مرکب مکانکند. را تایید می

مکان در سطح  ×نشان داد که اثر مبقابل تیمار  آزمایش

های اجرا های محلدار است و به ای  علت دادهمعنی 9%

به صورت جداگانه تجزیه واریانس شدند، ولی مقایسه 

های بندییانگی  مرکب تیمارها نشان داد که در گروهم

آماری تفاوت محسوسی بی  مقایسه میانگی  تیمارها به 

صورت منفرد برای هر مکان اجرا و مقایسه میانگی  

مرکب تیمارها وجود ندارد. لذا برای اینکه برآیندی از 

تأثیر تیمارها در هر سه مکان آزمایش ارائه شود، برای 

( 4ج جدو  مقایسه میانگی  مرکب )جدو  تحلیل نبای

 تشکیل شد. 

های مقایسه میانگی  مرکب درصد وقو  بیماری در مکان

 7/9کش یونیفورم با غلوت دهد قار آزمایش نشان می

 درهزار به عنوان  2کش رزاالکسیل درهزار و قار 

درصد به  9/93و  9/92های کش مرجع با میانگی قار 

درصد وقو  بیماری را نسبت به شاهد  09و  07ترتیب 

کش یونیفورم آلوده کاهش دادند. در ای  مقایسه قار 
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های با میانگی  هر دودرهزار  9و  27/9های با غلوت

درصد با تأثیر یکسان آماری به ترتیب  7/22وقو  بیماری 

را نسبت به شاهد  درصد وقو  بیماری 0/79و  4/79

درهزار  77/8  غلوت چنی. هماندآلوده کاهش داده

 درصد 9/21کش یونیفورم با میانگی  وقو  بیماری قار 

درصد وقو  بیماری را نسبت به شاهد  1/91توانست 

آلوده کاهش دهد که اثربخشی بسیار خوبی در شرایط 

آزمایشات )با فشار بیماری بسیار باال( است. ای  نبایج 

 ده دهند که هر چهار غلوت آزمایش شنشان می

 کنندگی کافی در کش یونیفورم اثرات کنبر  قار

میری خیار را دارند گیری از بیماری گیاهچه و بوتهپیش

 (. هرچند در هر سه آزمایش اجرا شده در 9)شکل 

   مباالکسیلکش مرجع های مخبلف، قار مکان

 مانکوزب )رزاالکسیل( اثربخشی مشابهی نسبت به 

سالمت غذایی  کش یونیفورم داشت ولی مالحواتقار 

خوری اهمیت به خصوص در مورد خیار که به علت تازه

 ریزی برای حذف تدریجی ای  بیشبری دارد برنامه

 ,Annonymous) سازدکش را اجبناب ناپذیر میقار 

کش یونیفورم با توجه به اثربخشی خوب در . قار (1993

ی میری ناشی از گونهمیری و بوتهگیاهچه کنبر  بیماری

P. melonis  کش تواند جایگزی  مناسبی برای قار می

های تجاری رزاالکسیل و   مانکوزب )با نام مباالکسیل

های جی( باشد. نبایج ای  تحقیق برای بیماریداونی

میری گیاهان جالیزی با عوامل شبه میری و بوتهگیاهچه

 و Phytophthoraهای مخبلف قارچی شامل گونه
Pythium دهد بررسی منابع نشان می است. قابل تسری

کش یونیفورم نیازمند مدیریت بروز اسبفاده از قار که 

کردن در جمعیت بیمارگر از طریق محدود مقاومت

 دفعات اسبفاده در طو  فصل تولید، تناوب با 

 های دیگر شیمیایی و با هایی از گروهکشقار 

 های اثر مبفاوت و نیز اخبالط آن با مکانیسم

 هایی با مکانیسم اثر چندگانه استکش قار

(Annonymous, 2019a)اسبفاده بیش از یک چنی  . هم

منع شده  ،فصل تولیدیک کش در نوبت از ای  قار 

 (.Annonymous, 2019b) است

نشان داد که اسبفاده از آزمایشات نبایج حاصل از اجرای 

 SE یونیفورم) مفنوکسام   آزوکسی اسبروبی  کشقار 

درهزار در دو نوبت، نوبت  7/9تا  77/8با غلوت ( 44.6%

و و یا پس از انبقا  نشاء او  بالفاصله پس از کاشت 

برگی به صورت همراه با آب  4تا  2نوبت دوم بی  مرحله 

میری و (، بیماری گیاهچهsoil drench systemآبیاری )

 و Phytophthoraهای میری ناشی از شبه قار بوته
Pythium کند. برای را در گیاهان جالیز کنبر  می

های تولید نشاء پس از کش در سینیاسبفاده از ای  قار 

عددی  78کش برای هر سینی نشاء تهیه محلو  قار 

 مقدار یک لیبر از محلو  تهیه شده را با اسبفاده از 

پاشی که ناز  آن باز شده است به آرامی در خاک سم

ه در سطح گلخانه و یا مزرعه پخش نمایید. برای اسبفاد

پاشی کش را تهیه و با اسبفاده از سمتوان محلو  قار می

ای و حداکثر به که ناز  آن باز شده است به صورت شره

لیبر برای هر بوته در پای بوته اسبفاده کرد. میلی 78مقدار 

بدی  منوور الزم است پس از انجام آبیاری و پس از 

کش شد نسبت به کامل زه آنکه آب آبیاری به طور

کش به روش ذکر شده اقدام اسبفاده از محلو  قار 

کش یونیفورم هرچند در اجرای ای  پروژه از قار شود. 

دو نوبت در طو  فصل تولید اسبفاده شد و امکان اسبفاده 

کش دیگری در تناوب با یونیفورم به دالیل از قار 

ی با توجه به های فنی شرایط آزمایشی نبود، ولمحدودیت

کش یونیفورم در اینکه اسبفاده بیش از یک نوبت از قار 

فصل تولید منع شده است و با عنایت بر اینکه یک طو  

کش برای کنبر  بیماری الزم است حداقل دو بار از قار 

شود از یونیفورم تنها در یکی اسبفاده شود لذا پیشنهاد می

کش ثبت قار  ها اسبفاده و در نوبت دیگر ازاز نوبت

شده دیگری که از خانواده مبفاوت بوده و نقطه اثر و 

 مکانیسم اثر مبفاوتی داشبه باشد اسبفاده گردد. 



 گرامی و عویمی             972     

 

 

 

های میری خیار در کشتمیری و بوتهبیماری گیاهچه

ای از اهمیت باالیی برخوردار است ای و گلخانهمزرعه

ها و شود با بازدیدهای مرتب از گلخانهلذا توصیه می

هایی با سابقه آلودگی، با مشاهده اولی  عالئم می ز

های ثبت شده اسبفاده و حسب ادامه کشبیماری از قار 

 با انبخاب ها را کشبیماری اسبفاده از قار 

های مبفاوت با محل تاثیر و هایی از خانوادهکشقار 

 در اسبفاده از  تکرار نمایید.مکانیسم تاثیر مبفاوت 

 های آلی، ضرورت اسبفاده تناوبی از کشقار 

های مخبلف شیمیایی با های ثبت شده از گروهکشقار 

وب سایت . وجود داردمحل اثر و مکانیسم تأثیر مبفاوت 

http://www.frac.info  در خصوص را اطالعات به روز

مورد اسبفاده  هایکشسطح مدیریت مورد انبوار از قار 

و نیز مکانیسم و محل اثر و سطح احبما  بروز مقاومت 

. با توجه به دهدها در اخبیار کاربر قرار میکشقار 

اهمیت رطوبت خاک در گسبرش بیماری اسبفاده از 

 شود.کش مناسب برای کاشت توصیه میبسبرهایی با زه

نبایج حاصل از انجام ای  آزمایشات باید توجه داشت که 

ر گلخانه و عالوه بر خیار برای سایر گیاهان جالیزی د

 فضای باز قابل تعمیم است.
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Abstract 

To investigate the efficacy of azoxystrobin+mefenoxam (Uniform 44.6%), in the control cucumber 

damping-off disease, experiments were carried out with seven treatments and four replicates in a 

Randomized Complete Block Design (RCBD) in Tehran, Alborz and Semnan provinces. Treatments were 

included 0.75, 1, 1.25 and 1.5 ml L-1 rates of Uniform, ridomil+mancozeb (Rosalaxil WP 72%) 2 g L-1 

along with inoculated and non-inoculated controls. Treatments were performed two times as soil drench 

system, first after seed sprouting and second after 2nd leaves stage. The results are reported as disease 

incidence percent when the plants were in 4th leaves stage. ANOVA and mean comparisons with Duncan 

Multiple Tests were performed using SAS software. However, combined analysis of variance revealed 

that there was significant difference in treatment×place interaction at 1% probability but due to the 

similarity in mean statistical grouping of separate and combined analysis, combined ANOVA means 

grouping was used for the results assessment. Results revealed that Uniform at the rates of 0.75, 1, 1.25 

and 1.5 ml L-1 decreased the disease incidence by 69.95%, 76.82%, 76.45% and 87.01% compared with 

the inoculated control and located in the b, c, c, and d statistical groups respectively. Furthermore, the 

results revealed that the Rosalaxil 2 g L-1 as a reference fungicide decreased disease incidence up to 

86.03% in comparison with the inoculated control. The results of this study reveal that the Uniform 

application at the rate of 1.5 ml L-1 could be recommended to be used to control damping-off disease of 

cucurbits. 

Keywords: azoxystrobin, Damping-off, mancozeb, mefenoxam, metalaxil. 

 

 

                                                           
Corresponding author: Hossein Azimi, Email: hazimi61@yahoo.com 


