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كنترل بیماری سفیدك  در (SC 525 ®متومورف )اوروگودیكش آمتوكترادين + يي قارچآارزيابي كار

 Pseudoperonospora cubensis، كركي هندوانه

 
 3زاده خانکهدانيحامد حسن و 2سید علیرضا دلیلي، 1آزاده گودرزی

 
بخش تحقیقات .2، ایران. بندرعباسحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ، سازمان تهرمزگانپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بخش تحقیقات گیاه. 1

، مرکز . بخش تحقیقات زراعی و باغی3 ، ایران.ساری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مازندرانپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیاه

 ، ایران.بندرعباس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، هرمزگاناستان  تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی

 
 1/10/1311تاریخ پذیرش:                                   22/11/1318تاریخ دریافت: 

 

 هچکید

 vze(Berk. & M.A. Curtis) Rostov doperonospora cubensisPseuسفیدک کرکی هندوانه با عامل شبه قارچی 

متومورف دیکش آمتوکترادین + رود. در این تحقیق، اثر قارچشمار میهای مهم هندوانه در کشور بهمارییکی از بی

در قالب طرح های هرمزگان و مازندران در کنترل بیماری سفیدک کرکی هندوانه در استان (SC 525 ®)اوروگو

کش رزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش، شامل قارچمورد ا های کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکراربلوک

کش در هزار به عنوان قارچ 3( با دوز WSL 530 ®در هزار، فسفیت پتاسیم )فسفیت8/1و  2/1، 6/1با سه دوز  ®اوروگو

 ود ش انجامهمزمان با مشاهده نخستین عالئم بیماری  های آزمایشپاشی کرتمحلول بودند. کشبدون قارچ مرجع و شاهد

ها با و مقایسه میانگین SAS افزارها با نرمتجزیه آماری داده .روزه تکرار شدند 2-11نی در فواصل زماتیمارهای آزمایش 

در هزار در  8/1، تیمار اوروگو حاصل از این تحقیق جبر اساس نتایصورت گرفت. ( PLSD)محافظت شده  LSDآزمون 

در استان هرمزگان  درصد 80/81خشی در کنترل بیماری سفیدک کرکی هندوانه )مقایسه با تیمار شاهد دارای بیشترین اثرب

 88/88در هزار ) 2/1در استان مازندران( بود، هرچند که با درصد کنترل بیماری در تیمارهای اوروگو  درصد 10/81و 

و در استان هرمزگان  درصد 22/82در هزار ) 3فسفیت در استان مازندران( و  درصد 88/22در استان هرمزگان و  درصد

با توجه به این که شدت بیماری سفیدک کرکی  داری نداشت.تفاوت آماری معنی( در استان مازندران درصد 61/20

دار بوده است، توصیه در هزار فاقد اختالف آماری معنی 8/1و  2/1کش اوروگو با دوزهای هندوانه تحت تأثیر قارچ

 اوروگو به منظور کنترل سفیدک کرکی در مزارع هندوانه استفاده گردد.کش شود از حداقل دوز مؤثر قارچمی

 .متومورفدی + ، آمتوکترادینPseudoperonospora cubensis کنترل شیمیایی، هندوانه،كلمات كلیدی:
 

 

 

                                                 
:آزاده گودرزی مسئول مکاتبات، a.goudarzi6061@gmail.com 

mailto:a.goudarzi6061@gmail.com
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 :مقدمه
سفیدک کرکی هندوانه با عامل شبه قارچی 

(Berk. & M.A.  Pseudoperonospora cubensis

zevovCurtis) Rost های مهم این محصول در از بیماری

انگل اجباری  ،رود. عامل بیماریایران به شمار می

 2از سلسله کرومیستا 1بیوتروف، متعلق به شاخه اامیکوتا

را مورد حمله  3است و منحصراً اعضای خانواده کدوئیان

(. در Agrios, 2005; Voglmayr, 2008دهد )قرار می

وسیله این بیمارگر گونه ب 1ان، بین اعضای خانواده کدوئی

این  هایترین میزبانشوند. مهمدر شرایط طبیعی آلوده می

(، طالبی Cucumis sativusعبارتند از خیار ) بیمارگر

(Cucumis melo( هندوانه ،)Citrullus lanatus کدو ،)

 Cucurbita( و کدوتنبل )Cucurbita pepoخورشی )

maxima( )Lebeda and Widrlechner, 2003.)  هندوانه

های کنون گونهتعلق دارد و تا Citrullusبه جنس 

Citrullus colocynthis ،Citrullus lanatus  و

Citrullus vulgaris های عنوان میزبانبهP. cubensis 

(. بیماری سفیدک Cohen, 1981اند )گزارش شده

کرکی کدوئیان نخستین بار توسط برکلی و کورتیس در 

( و Berkeley and Curtis, 1868ز کوبا )ا 1868سال 

(. در Kurosawa, 1927) گزارش شدپس از آن از ژاپن 

حال حاضر، سفیدک کرکی کدوئیان تقریباً در تمامی 

شوند، ئیان کشت میکشورهایی که اعضای خانواده کدو

ودن شرایط محیطی بهینه برای توسعه در صورت فراهم ب

زارش از سفیدک نخستین گ .شودمی مشاهدهبیماری، 

از کشور هند بوده است  1102کرکی هندوانه در سال 

(Venkatarayan and Ventkatakrishniah, 1952 در .)

ایران، بیماری سفیدک کرکی کدوئیان نخستین بار در 

های توسط اسکندری در مزارع خیار استان 1383سال 

گیالن و مازندران مشاهده شد و پس از آن از مناطق 

ای و زیر های گلخانهویژه از کشتهر، بمختلف کشو

                                                 
1 Oomycota     
2 Chromista  
3 Cucurbitaceae 

شدن شرایط محیطی مطلوب پالستیک بواسطه مهیا

درجه سلسیوس( گزارش  16-22)رطوبت باال و دمای 

های تهران، (. استانEtebarian, 2006شده است )

اصفهان، کرمان، بوشهر، هرمزگان، مازندران و قزوین از 

 مناطق وسیع کشت محصوالت جالیزی در کشور

شوند و سفیدک کرکی ساالنه خسارت قابل محسوب می

سازد توجهی به محصول کدوئیان در این مناطق وارد می

(Etebarian, 2006( طبق گزارش ارشاد .)Ershad, 

در  C. vulgaris(، بیماری سفیدک کرکی از گونه 2009

 ایران گزارش شده است. 

ی گیاهان میزبان خانواده کدوئیان در تمام مراحل نمو

 P. cubensisوسیله بالغ( بگیاه )گیاهچه، گیاه جوان و 
های شوند، هرچند که عالئم بیماری روی برگآلوده می

 ,Lebedaجوان و تازه توسعه یافته نسبتاً نادر است )

 ری سفیدک کرکی هندوانه شامل(. عالئم بیما1999

هاست که های زردرنگ، مدور و نامنظم روی برگلکه

ها به تدریج شوند. این لکهمحدود نمی هاوسیله رگبرگب

ای تا سیاه تبدیل ای به رنگ قهوههای بافت مردهبه بخش

شوند. در رطوبت شوند که با هاله زردرنگی احاطه میمی

ها با ها در سطح پشتی برگنسبی باال، بخش زیرین لکه

های پوشش کرکی خاکستری رنگی که متشکل از اندام

شود. شرایط است، پوشیده میغیرجنسی عامل بیماری 

محیطی و اکولوژیکی اثر قابل توجهی بر چرخه بیماری، 

زایی، ظهور عالئم بیماری و اپیدمیولوژی فرآیند بیماری

درجه  0-31ها در دامنه حرارتی دارد. تولید اسپورانژیوم

درجه سلسیوس و  10-21، با دمای بهینه سلسیوس

ها در درجه حرارت آزادسازی زئوسپورها از اسپورانژیوم

گیرد. رطوبت آزاد درجه سلسیوس صورت می 31-1

ها، یک عامل غیرزیستی مؤثر در آلودگی سطح برگ

رود. عالوه بر این، شمار میبه P. cubensisگیاه میزبان با 

نرخ رشد برگ و سن فیزیولوژیکی میزبان، میزان زادمایه 

برگ  رفتن بافته قابل دسترس، نور و سرعت از بیناولی
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 گردندمحسوب میکننده پیشرفت بیماری از عوامل تعیین

(Lebeda and Cohen, 2011 تشکیل مرحله جنسی یا .)

اسپورهای عامل سفیدک کرکی کدوئیان به ندرت 

، اتریش، هند از کشورهای کنون تنهاشود و تامشاهده می

 ,Lebeda and Cohenشده است ) ایران و چین گزارش

2011 .) 

های کشبا قارچدر ابتدا  P. cubensisایی کنترل شیمی

 ای مسی، و پس از آن با هو فرموالسیونتماسی 

(. Cohen, 1981گرفت )صورت می 1هاتیوکارباماتدی

(، SC ®Bravo 500های تجاری براوو )با نام 2کلروتالونیل

 ( وSST ®Equus 720( و اکوس )AG ®Echo 720اکو )

( و W ®Maneb 80)های تجاری مانب با نام 3مانب

های تماسی مؤثر کش( از قارچEC ®Manex 4مانکس )

صورت  تحقیقات های کرکی هستند.در کنترل سفیدک

گرفته در ایالت کارولینای شمالی نشان داده است که 

های مسی در کشکلروتالونیل در مقایسه با مانب و قارچ

تأثیر  سفیدک کرکی کدوئیانمحافظت و پیشگیری از 

(. میرحسینی مقدم و McGrath, 2006دارد )بهتری 

های کش( قارچMirHoseini et al., 1991همکاران )

 هایو مانب را در کنترل سفیدک 0، زینب8مانکوزب

کرکی در استان گیالن مؤثر دانسته و زمان سمپاشی را 

پیش از ظهور عالئم بیماری و یا به محض مشاهده عالئم 

ستمیک از جمله های سیکشاند. قارچذکر کرده

DF  ®Curzate با نام تجاری کورزیت ) 6سیموکسانیل

با نام تجاری تانوس  2فاموکسادون + (، سیموکسانیل60

(50DF  ®Tanosدی ،)با نام تجاری  8متومورف

با  1زوفامید(، مانکوزب + 500SC  ®Acrobatآکروبات )

های فسفریک کش، قارچ(75DF  ®Gavelنام تجاری )

                                                 
1 dithiocarbamate   
2 chlorothalonil   
3 maneb 
4 mancozeb 
5 zineb 
6 cymoxanil 
7 famoxadone 
8 dimethomorph 
9 zofamid 

(، L ®Phostrolهای تجاری فوسترول )ماسید شامل نا

(، SC ®Phosphite( و فسفیت )SC ®Profitپروفیت )

با نام تجاری  11هیدروکلراید ، پروپاموکارب11آمیدهافنیل

، فوزتیل (SC ®Previcur Flexپرویکور فلکس )

( و WG ®Alietteبا نام تجاری آلیت ) 12آلومینیوم

 (SC®Ranman 400با نام تجاری رانمن ) 13سیازوفامید

نیز به منظور کنترل بیماری سفیدک کرکی کدوئیان 

گزارش شده است  (.McGrath, 2006اند )توصیه شده

های فسفره جدید، شامل فوسترول، پروفیت کشکه قارچ

تر نظیر های قدیمیکشو فسفیت، در مقایسه با قارچ

از اثربخشی باالتری  های کرکیآلیت در کنترل سفیدک

در ایالت متحده (. McGrath, 2006برخوردارند )

عنوان یکی از مؤثرترین به 18آمریکا، فلوپیکولید

های کرکی مورد استفاده قرار ها علیه سفیدککشقارچ

 ،در تحقیقی. (Holmes and Ojiambo, 2009گیرد )می

با نام تجاری آلیت  10نیوم تریسیهای آلومکشقارچ

(800WDG  ®Aliette ،) 16کسیلمتاالو پرویکور فلکس 

 Ridomilبا نام تجاری ریدومیل ام زد ) مانکوزب+ 

72WP  ®MZ ) در کنترل سفیدک کرکی کدوئیان در

 ,.Sardouyi et alتشخیص داده شدند )جیرفت مؤثر 

های کشطی آزمایشی در خوزستان اثر قارچ .(1995

همچنین زد و -نیوم تریس، مانکوزب و ریدومیل امیآلوم

در کنترل بیماری سفیدک عصاره کمپوست کود گاوی 

 کشو قارچقرار گرفت بررسی مورد کرکی خیار 

نسبت به  درصد 11 اثربخشی میانگینبا  آلومینیوم تریس

در  .(Mozaffari, 1998شاهد مؤثر گزارش شد )تیمار 

+  12های فلوپیکولیدکشتحقیق دیگری، اثر قارچ

پروپاموکارب هیدروکلراید با نام تجاری اینفینیتو 

                                                 
10 phenylamide 
11 propamocarb hydrochloride 
12 fosetyl-Al 
13 cyazofamid 
14 fluopicolide 
15 aluminum tris 
16 metalaxyl 
17 fluopicolide 
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(687.5SC  ®itoInfinماندیپروپامید ،)با نام تجاری  1

+ اکسی  2( و مفونگسام250SC  ®Revusریووس )

 Ridomilکلرور مس با نام تجاری ریدومیل گلد )

425PW Plus  ®Gold)  در کنترل سفیدک کرکی خیار

زیر پالستیک مورد بررسی ای و های گلخانهدر کشت

به ل بیماری در کنتراینفینیتو  کشقرار گرفت و قارچ

 ,.Shahriari et al) گردیدمؤثر معرفی گش عنوان قارچ

در  رانمنکش اثر قارچ ،در بررسی دیگری (.2013

ای در های گلخانهکنترل سفیدک کرکی خیار در کشت

 201و  211و مقادیر  شدسه منطقه از استان یزد آزمایش 

شد کش در هکتار مؤثر گزارش لیتر از این قارچمیلی

(Fani et al., 2013)های تماسی مانب + کش. قارچ

گوگرد، مانکوزب و کلروتالونیل در پیشگیری از وقوع 

های کشقارچ همچنینو سفیدک کرکی بیماری 

سیستمیک پروپاموکارپ و پیروتیوکارپ در پیشگیری از 

پیشگیری از  متعاقب آناسپورانژیوم و زئوسپور و  تشکیل

ند شدگزارش مؤثر  سفیدک کرکی گسترش بیماری

(Sherf and Macnab, 1986) ،در بررسی دیگری .

به میزان سه در هزار،  آکروبات هایکشقارچ

فاموگسادون + سیموکسانیل با نام تجاری اکویشن پرو 

(SC ®Equation Pro به میزان )گرم در هکتار و  811

( 404WP  ®Daconilتجاری داکونیل )کلروتالونیل با نام 

 ر در هکتار، در کنترل بیماری در به میزان سه  لیت

یی آهای زیر پالستیک در استان خوزستان کارکشت

فسفیت یک  (.Dehghani, 2010اند )خوبی داشته

کش سیستمیک است که برای کنترل سفیدک قارچ

، مرگ Phytophthoraهای ناشی از کرکی خیار، بیماری

زمینی و تیمار سیب Pythiumهای گیاهچه ناشی از گونه

های پس از برداشت )پوسیدگی جهت کنترل بیماری

صورتی و سفیدک کرکی( توصیه شده است. فسفیت 

و  4HPO2Kدارای اجزای فعال پتاسیم و اسید فسفورو )

                                                 
1 mandipropamid 
2 mefenoxam 

4PO2KH است. یون فسفات یک جزء فعال در )

رود که به صورت های فسفره به شمار میکشقارچ

یستم مستقیم در کنترل بیمارگرهای قارچی و تقویت س

کاربرد فسفیت با سه دوز  دفاعی گیاه میزبان مؤثر است.

در هزار در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار  0و  8، 3

 Fani et) استاعالم شده مؤثر به صورت قابل توجهی 

al., 2014). کش اوروگو در در مطالعات مختلف، قارچ

زمینی، مو و گیاهان کنترل بیماری سفیدک کرکی سیب

کش مؤثر معرفی شده است. در ه عنوان قارچجالیزی ب

در  کش اوروگو و کاریال استاریی دو قارچآتحقیقی کار

های مرجع کشعنوان قارچاینفینیتو و رانمن به مقایسه با

کرکی خیار مورد بررسی قرار داده  در کنترل سفیدک

. نتایج این تحقیق نشان داد که (Azimi et al., 2018شد )

در هزار به ترتیب  8/1و  2/1با دوز  کش اوروگوقارچ

 2/1کش کاریال استار با دوز و قارچ درصد 2/81و  3/81

در کاهش شدت بیماری در مقایسه  درصد 2/22در هزار 

 یی آاند. به عالوه، کارپاشی مؤثر بودهبا شاهد آب

در هزار و رانمن با دوز  2های اینفینیتو با دوز کشقارچ

 66سفیدک کرکی خیار به ترتیب  در هزار در کنترل 0/1

کش اثر قارچ حاضر، بود. در تحقیق درصد 8/22و 

 کش فسفیت به عنوان اوروگو در مقایسه با قارچ

کش مرجع در کنترل بیماری سفیدک کرکی قارچ

های هرمزگان و مازندران، در مزارعی هندوانه در استان

 گرفت.با سابقه آلودگی به این بیماری مورد ارزیابی قرار 

 

 :هامواد و روش

اجرای آزمایش در استان هرمزگان در سه ماهه سوم 

در روستای راونگ از توابع  1312و  1316های سال

( و در استان A1شکلبخش مرکزی شهرستان میناب )

گاه در ایست 1312مازندران در سه ماهه نخست سال 

(، که هر دو منطقه B1شکلتحقیقات زراعی قراخیل )

وع بیماری سفیدک کرکی هندوانه هستند، مسبوق به وق

های کامل تصادفی با پنج تیمار و در قالب طرح بلوک
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 11چهار تکرار صورت گرفت. هر کرت آزمایشی شامل 

متر با فاصله  11بوته روی یک ردیف کشت به طول 

متر بود. بذور سانتی 11متر و فاصله بوته سانتی 181ردیف 

ن سوئیت، به صورت هندوانه، رقمی از تیپ کریمسو

کاری روی خطوط کشت شدند و آبیاری، مستقیم و کپه

ها صورت گرفت. های ضروری از بوتهتغذیه و مراقبت

با سه دوز  اوروگو کشآزمایش، شامل قارچی تیمارها

در هزار به  3 هزار، فسفیت با دوزدر  8/1و  2/1، 6/1

کش، بودند کش مرجع و شاهد بدون قارچعنوان قارچ

 (. 1ول )جد

 

 

 
( مزرعه هندوانه آزمایشی واقع در روستای راونگ از توابع بخش مرکزی شهرستان میناب در استان Aهای اجرای آزمایش در تحقیق حاضر. مکان -1شکل 

 .( مزرعه هندوانه آزمایشی واقع در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل در استان مازندرانBهرمزگان، 

Figure 1. Locations of experiment performance in this study. A) Experimental watermelon field in Ravang village 

from environs around Minab in Hormozgan province, B) Experimental watermelon field in Gharakhil crop research 

station in Mazandaran province. 

 
 .شده در مزارع هندوانهتیمارهای اعمال -1جدول 

Table 1. Treatments applied in watermelon fields. 

Dosage (ml L-1) Treatments  No. 

0.6 Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego® SC 525) 1 

0.7 Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego® SC 525) 2 

0.8* Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego® SC 525) 3 

3 Potassium phosphite (Phosphite® WSL 530) 4 

 Control  5 
  BASFشده توسط شرکت دوز توصیه *

* Proposed dosage by BASF 

 

اعمال تیمارهای آزمایش همزمان با مشاهده نخستین 

عالئم بیماری سفیدک کرکی در مزرعه به صورت 

تفاده از پاشی گیاهان با اسولپاشی آغاز شد. محلمحلول

کش پاش پشتی کتابی انجام شد و پوشش کامل قارچسم

توجه به شرایط ها باپاشیها ایجاد شد. محلولروی بوته

-11آب و هوایی منطقه مورد آزمایش، به فواصل زمانی 

های ها از کرتآوری دادهروزه تکرار شدند. جمع 2

و  01آزمایشی در دو نوبت، زمانی که عالئم  بیماری در 

کش مشاهده شد، گیاهان شاهد بدون قارچ درصد 11

بوته  11صورت گرفت. به منظور ارزیابی بیماری، از هر 

های برگ از قسمت 11های آزمایشی، موجود در کرت

آوری و شدت بیماری بر اساس معیار جمع هامختلف بوته

( Thomas et al., 1987دهی توماس و همکاران )نمره

شدت بیماری سفیدک (. 2محاسبه گردید )جدول 

کرکی برای هر کرت با استفاده از فرمول زیر محاسبه 

 شد:
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 × 100 

: تعداد ni: شدت بیماری )%(، DSدر این فرمول، 

برای هر  1-1نمره بیماری از  :viهای با نمره مشابه، برگ

: باالترین Vهای مورد ارزیابی، : تعداد کل برگNبرگ، 

های حاصل از شدت بیماری داده ت.( اس1نمره بیماری )

و تجزیه   SAS افزار آماریدر هر کرت با استفاده از نرم

محافظت شده  LSDها با آزمون واریانس و میانگین

(PLSD.مقایسه شد )  

 

 (Thomas et al., 1987دهی توماس و همکاران )ارزیابی شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه بر اساس معیار نمره -2جدول 

Table 2. Evaluation of watermelon downy mildew severity according to the rating scale of Thomas et al. 

(1987) 

Description of disease symptoms Score 

No disease symptoms 1 

Appearance of chlorotic and necrotic spots with distinct halo on the upper surface of the 

leaves and formation of fungal mass on the lower surface of the leaves, lack of active 

sporangiums in the spots of the lower surface of the leaves 

3 

Appearance of chlorotic and necrotic spots with distinct halo on the upper surface of the 

leaves and formation of fungal mass on the lower surface of the leaves, formation of active 

sporangiums in limited numbers in the spots of the lower surface of the leaves 

5 

Appearance of chlorotic and necrotic spots with distinct halo on the upper surface of the 

leaves and formation of fungal mass on the lower surface of the leaves, development of 

abundant scaterred spots on the lower surface of the leaves, formation of abundant active 

sporangiums in the spots of the lower surface of the leaves 

7 

Appearance of chlorotic and necrotic spots with distinct halo on the upper surface of the 

leaves and formation of fungal mass on the lower surface of the leaves, development of 

abundant coalescedspots on the lower surface of the leaves, formation of abundant 

active sporangiums in the spots of the lower surface of the leaves 

9 

 

 :نتايج

های حاصل از ارزیابی شدت تجزیه مرکب داده

های هرمزگان و بیماری سفیدک کرکی هندوانه در استان

های اجرا و تیمارهای مازندران نشان داد که بین مکان

دار آزمایش در سطح یک درصد اختالف آماری معنی

عالوه، اثر متقابل مکان و تیمار نیز در سطح وجود دارد. به

دار بود ارای اختالف آماری معنییک درصد د

های (. در ادامه، تجزیه و تحلیل آماری داده3)جدول

مربوط به هر مکان اجرا به صورت جداگانه مورد بررسی 

   قرار گرفته است.

 

های هرمزگان و تجزیه واریانس مرکب شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش در استان -3جدول 

 .زندرانما

Table 3. Combined analysis of variance of the watermelon downy mildew severity imposed by the trial 

treatments in Hormozgan and Mazandaran provinces. 

Coefficient of 

variation (C.V %) 
F. value Mean squares 

(M.S.) 
Sum of squares 

(S.S.) 
D.F. Source of variations 

(S.V.) 
 

 

13.7 

228.3**  2439.8 2439.8 1 Location 
- 7.9 47.3 6 Error 
138.0** 1475.2 5900.8 4 Treatment 
14.3** 152.4 609.4 4 Location × Treatment 
- 10.7 256.5 24 Error 
- - 9253.8 39 Total 

 دار در سطح یک درصدمعنی **

** Significant at P ≤ 0.01 



  2                                                                                                                    (  1318، 8، جلد 1پزشکی )شماره ها در علوم گیاهکشآفت

 

  اجرای آزمايش در استان هرمزگان
های حاصل از اجرای آزمایش در تجزیه واریانس داده

استان هرمزگان نشان داد که بین تیمارهای آزمایش در 

دار وجود دارد. سطح یک درصد اختالف آماری معنی

گونه اختالف ها( هیچبین تکرارهای آزمایش )بلوک

(. بر اساس 8ول داری مشاهده نشد )جدآماری معنی

مقایسه میانگین شدت بیماری سفیدک کرکی در 

تیمارهای مختلف، کمترین شدت بیماری در تیمار 

( مشاهده شد، درصد 10/11در هزار ) 8/1اوروگو 

در  2/1هرچند که با شدت بیماری در تیمارهای اوروگو 

 در هزار به عنوان  3( و فسفیت درصد 12/11هزار )

( فاقد تفاوت آماری درصد 28/12کش مرجع )قارچ

دار بود و هر سه تیمار در یک گروه آماری قرار معنی

( پس درصد 20/18در هزار ) 6/1گرفتند. تیمار اوروگو 

ر گروه آماری بعدی قرار گرفت. از تیمارهای ذکر شده د

عالوه، بیشترین شدت بیماری در تیمار شاهد بدون به

حاصل از  ( مشاهده شد. نتایجدرصد 28/32کش )قارچ

اجرای آزمایش در استان هرمزگان نشان داد که اعمال 

کش اوروگو با سه دوز کش )شامل قارچتیمارهای قارچ

در هزار به  3در هزار و فسفیت با دوز  8/1و  2/1، 6/1

کش مرجع( شدت بیماری را در مقایسه با عنوان قارچ

داری کاهش کش به صورت معنیتیمار شاهد بدون قارچ

 (.2شکل -0ست )جدول داده ا

 
 .شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش در استان هرمزگانواریانس  تجزیه -8جدول 

Table 4. Analysis of variance of watermelon downy mildew severity imposed by trial treatments in 

Hormozgan province. 

Coefficient of 

variation (C.V %) 
F. value Mean 

squares 

(M.S.) 

Sum of squares 

(S.S.) 
D.F. Source of 

variations (S.V.) 

 

 

12.7 

0.87ns 3.6  10.8 3 Replication 
82.0** 339.8 1359.2 4 Treatment 
- 4.2 49.8 12 Error 
- - 1419.8 19 Total 

ns دارغیرمعنی  

 دار در سطح یک درصدمعنی **

ns Nonsignificant 

** Significant at P ≤ 0.01 

 
 .مقایسه میانگین شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش در استان هرمزگان -0جدول 

Table 5. Mean comparison of watermelon downy mildew severity imposed by trial treatments in 

Hormozgan Province. 

Efficacy (%) Watermelon downy 

mildew severity (%) 
Dosage 

)1-ml L( Treatments 

85.75 14.25b± 0.685 0.6 Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego®525 SC) 

88.88 11.12bc ± 1.252 0.7 Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego® 525 SC) 

89.85 10.15c ± 0.912 0.8 Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego® 525 SC) 

87.72 12.28bc ± 1.314 3 Potassium phosphite (Phosphite® 530 WSL) 

67.72 32.28a ± 0.671  Control  

 داری با هم ندارند.اختالف معنی PLSDدرصد آزمون  0هایی که حداقل دارای یک حرف مشترک هستند، در سطح میانگین

Means followed by the same letters are not significantly different at P ≤ 0.05 according to PLSD Test. 
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یر تیمارهای مختلف در مزرعه آزمایشی در استان هرمزگان. الف( تیمار شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه تحت تأث -2شکل 

(، ج( تیمار درصد 12/11در هزار ) 2/1کش اوروگو با دوز (، ب( تیمار قارچدرصد 10/11در هزار ) 8/1کش اوروگو با دوز قارچ

-(، ه( تیمار شاهد بدون قارچدرصد 28/12ر )در هزا 3(، د( تیمار فسفیت با دوز درصد 20/18در هزار ) 6/1کش اوروگو با دوز قارچ

 (درصد 28/32کش )

Figure 2. The severity of watermelon downy mildew imposed by different treatments in experimental 

field in Hormozgan province. A) Orvego of dosage 0.8 ml L-1 (10.15%), B) Orvego of dosage 0.7 ml L-1 

(11.12%), C) Orvego of dosage 0.6 ml L-1 (14.25%), D) Phosphite of dosage 3 ml L-1 (12.28%), E) 

control treatment withoutfungicide application (32.28%). 
 

در استان هرمزگان، عالئم بیماری سفیدک کرکی 

 هندوانه تا پایان دوره آزمایش در تیمار شاهد بدون 

گیاهان )حد نصاب  درصد 01کمتر از کش در قارچ

رو ابی نوبت اول( مشاهده شد. از اینمورد نیاز برای ارزی

شدت بیماری تنها در یک نوبت ارزیابی  ،در این استان

 گردید.

 

 

 
 

 اجرای آزمايش در استان مازندران

شدت بیماری سفیدک تجزیه واریانس بر اساس نتایج 

مارهای مختلف یهندوانه در استان مازندران، تکرکی 

آزمایش در سطح یک درصد دارای اختالف آماری 

 ها( دار بودند. بین تکرارهای آزمایش )بلوکمعنی

 داری مشاهده نشد. آماری معنی گونه اختالفهیچ

و اثر متقابل تیمار و  عالوه، اثر انفرادی نوبت ارزیابیبه

 0یک و ترتیب در سطح بر شدت بیماری به نوبت ارزیابی

 (.6)جدول  دار بوددرصد معنی

 .شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه تحت تأثیر تیمارهای آزمایش در استان مازندرانواریانس  تجزیه-6جدول 

Table 6. Analysis of variance of watermelon downy mildew severity imposed by the trial treatments in 

Mazandaran province. 

Coefficient of 

variation (C.V %) 
F. 

value 
Mean squares 

(M.S.) 
Sum of squares 

(S.S.) 
D.F. Source of variations 

(S.V.) 

16.4 

0.34ns 6.1 18.4 3 Replication (R) 
95.4** 1733.6 6934.2 4 Treatment (A) 
0.65 11.9 142.4 12 Error 
70.9** 12.88.2 1288.2 1 Assessment time (B) 
40.6* 83.6 334.5 4 A × B 
0.64ns 11.7 35.2 3 R  × B 

- 18.2 218.1 12 Error 

  - 8971.0 39 Total 

ns Nonsignificant 

* Significant at P ≤ 0.05 

** Significant at P ≤ 0.01 

 

ns دارغیر معنی 

 درصد 0دار در سطح معنی *

 دار در سطح یک درصدمعنی **
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ارزیابی شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه در مزرعه 

دران در دو نوبت، به ترتیب آزمایشی در استان مازن

گیاهان شاهد  درصد 11و   01م بیماری در که عالئزمانی

کش مشاهده شد، صورت گرفت. مقایسه بدون قارچ

میانگین اثرات انفرادی و متقابل تیمار و نوبت ارزیابی بر 

یدک کرکی هندوانه بر اساس آزمون شدت بیماری سف

LSD  ارائه شده است. در ارزیابی نوبت اول،  2در جدول

در هزار  8/1کمترین شدت بیماری در تیمار اوروگو 

( مشاهده شد، هرچند که شدت بیماری در درصد 38/12)

 80/18در هزار ) 6/1این تیمار با تیمارهای اوروگو 

( و تیمار رصدد 10/18در هزار ) 2/1(، اوروگو درصد

ی ( فاقد اختالف آماردرصد 10/10در هزار ) 3فسفیت 

ماری در یک شده از نظر آدار بود و چهار تیمار ذکرمعنی

عالوه، بیشترین شدت بیماری گروه قرار گرفتند. به

کش مشاهده ( در تیمار شاهد بدون قارچدرصد 01/81)

شد که با سایر تیمارها در سطح یک درصد دارای 

  (.2دار بود )جدول آماری معنیاختالف 

در ارزیابی نوبت دوم، کمترین شدت بیماری در تیمار 

( مشاهده شد، درصد 10/11در هزار ) 8/1اوروگو 

هرچند که شدت بیماری در این تیمار با تیمارهای 

در هزار  3( و فسفیت درصد 02/22در هزار ) 2/1اوروگو 

 بود. دار د اختالف آماری معنی( فاقدرصد 81/28)

در هزار با  8/1عالوه، شدت بیماری در تیمار اوروگو به

 0( در سطح درصد 11/28در هزار ) 6/1تیمار اوروگو 

دار بود. بیشترین درصد دارای اختالف آماری معنی

شدت بیماری مشابه با ارزیابی نوبت اول در تیمار شاهد 

( مشاهده شد که با سایر درصد 31/63کش )بدون قارچ

درصد دارای اختالف  0ی آزمایش در سطح تیمارها

دار بود. مقایسه میانگین شدت بیماری آماری معنی

سفیدک کرکی هندوانه در دو نوبت ارزیابی نشان داد 

که تأثیر زمان ارزیابی بر شدت بیماری از نظر آماری در 

دار بوده است. نتایج حاصل از سطح یک درصد معنی

نشان داد که اعمال  اجرای آزمایش در استان مازندران

کش اوروگو با سه دوز کش )شامل قارچتیمارهای قارچ

 در هزار  3زار و فسفیت با دوز در ه 8/1و  2/1، 6/1

کش مرجع( شدت بیماری را در مقایسه با عنوان قارچبه

داری کاهش کش به صورت معنیتیمار شاهد بدون قارچ

 (.2داده است )جدول 

 

 
 

 ین اثر متقابل تیمار و نوبت ارزیابی بر شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه در استان مازندرانمقایسه میانگ -2جدول 

Table 7. Mean comparison of watermelon downy mildew severity imposed by the trial treatments in 

Mazandaran province. 

Watermelon downy mildew severity (%) Dosage 

(ml L-1) 
Treatments 

Second assessment time First assessment time 
28.00 A b±1.30 
22.52 Abc±2.61 

18.42 Bb±2.36 0.6 Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego® 525 SC) 

14.95 Bb±1.69 0.7  Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego® 525 SC) 

19.95 Ac±1.78 12.38 Bb±0.82 0.8 Ametoctradin + Dimethomorph (Orvego® 525 SC) 

24.40 Abc±2.43 15.15 Bb±0.92 3 Potassium phosphite (Phosphite® 530 WSL) 

63.30 Aa±1.65 40.50 Ba±2.08  Control  

 دارای حداقلهای موجود در هر ردیف ین)مقایسه تیمارها در هر زمان ارزیابی( و میانگ مشترکف کوچک دارای حداقل یک حرهای موجود در هر ستون میانگین

 داری با هم ندارند.اختالف معنی PLSDدرصد آزمون  0، در سطح ()مقایسه هر تیمار در دو زمان ارزیابی مشترکف بزرگ یک حر

Means in each column followed by at least one same small letter (comparison of the treatments in each assessment time) and means 

in each row followed by at least one same capital letter (comparison of each treatment in two assessment times) are not significantly 

different at P ≤ 0.05 according to PLSD Test. 
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 :بحث

سفیدک کرکی هندوانه با عامل شبه قارچی 
(Berk. & M.A.  onospora cubensisPseudoper

zevCurtis) Rostov های مهم این یکی از بیماری

منظور مدیریت و رود. بهحصول در کشور به شمار میم

کار این بیماری، راهکارهای متعددی بهکاهش خسارت 

ها از کششوند که کنترل شیمیایی با قارچگرفته می

خسارت گردد. میزان ها محسوب میترین روشمهم

باالی بیماری سفیدک کرکی هندوانه، استفاده از سموم 

 ضروری  این بیماریخطر را در مدیریت شیمیایی کم

عوامل آب و هوایی از جمله درجه حرارت، سازد. می

رطوبت نسبی و بارندگی، اثر قابل توجهی بر چرخه 

زایی، بیماری سفیدک کرکی هندوانه، فرآیند بیماری

و اپیدمیولوژی دارند. درجه حرارت،  ظهور عالئم بیماری

کنش آنها در وقوع آلودگی، رطوبت نسبی و برهم

 بودن زادمایهزایی، پراکندگی و در دسترسکنیدی

 P. cubensis  و متعاقب آن شدت بیماری سفیدک

کنند. رطوبت کرکی هندوانه نقش قابل توجهی ایفاء می

ها، یک عامل غیرزیستی مؤثر در آزاد سطح برگ

رود. به شمار می P. cubensisلودگی گیاه میزبان با آ

ها به مدت حداقل شش ساعت تداوم رطوبت سطح برگ

ها ضروری است به منظور وقوع آلودگی در برگ

(Lebeda and Cohen, 2011 در بازه زمانی اجرای .)

در استان هرمزگان، میزان  1316آزمایش در سال زراعی 

بود. با توجه به نقش بارندگی در منطقه راونگ صفر 

بیماری سفیدک عامل کننده رطوبت در استقرار تعیین

کرکی هندوانه، شاید بتوان عدم ظهور عالئم این بیماری 

تا پایان فصل کشت محصول هندوانه در مزرعه موردنظر 

 را به این عامل نسبت داد.

کش اوروگو در سال زراعی نتایج حاصل از کاربرد قارچ

های هرمزگان دوانه آزمایشی در استاندر مزارع هن 1312

کش در کنترل دهنده کارآیی این قارچو مازندران نشان

بیماری سفیدک کرکی هندوانه بوده است. بیشترین 

درصد کنترل بیماری در هر دو مکان اجرا در کاربرد 

کش اوروگو حاصل در هزار قارچ 8/1و  2/1دوزهای 

داری بودند و عنیشد. این دو تیمار فاقد تفاوت آماری م

 3 و فسفیتدر هزار  6/1اوروگو  یدر مقایسه با تیمارها

در هزار اثربخشی بیشتری داشتند. کاربرد تیمار اوروگو 

کش در هزار نیز در مقایسه با تیمار شاهد بدون قارچ 6/1

دوز در کنترل بیماری مؤثر بود؛ هرچند که با افزایش 

دت بیماری پیشرفت شتری در کش، روند آهستهقارچ

طوری که کمترین شدت بیماری در تیمار مشاهده شد، به

نتایج حاصل از تحقیق در هزار مشاهده شد.  8/1اوروگو 

( Azimi et al., 2018)تحقیق پیشین های حاضر با یافته

و  2/1اوروگو با دوز کش در خصوص اثربخشی قارچ

در کاهش ( درصد 2/81و  3/81به ترتیب ) در هزار 8/1

بیماری سفیدک کرکی خیار، دارای مطابقت شدت 

 است.

کش تماسی، دارای نحوه اثر حفاظتی اوروگو یک قارچ

موضعی است که به منظور کنترل -و سیستمیک

زمینی )ناشی از های کرکی و نیز بادزدگی سیبسفیدک

Phytophthora infestans پس از مشاهده نخستین ،)

عد برای توسعه حیطی مساعالئم بیماری و یا طی شرایط م

شود. اوروگو دارای دو جزء فعال کار برده میبیماری به

است. آمتوکترادین، از  2متومورفو دی 1آمتوکترادین

و بازدارنده قوی  3پیریمیدیالمین-گروه جدید تریازول

 III (Cytochromeتنفس میتوکندریایی در کمپلکس 

bc1وسیله شرکت هاست که ب( اامیستBASF  به منظور

های رل بیماری سفیدک کرکی در بسیاری از میزبانکنت

فرنگی و گیاهان زمینی، گوجهگیاهی از جمله مو، سیب

(. Merk et al., 2011جالیزی معرفی شده است )

آمتوکترادین دارای یک نقطه اثر است و از نظر خطر 

 متوسط تا باال قرار دارد. از ایجاد مقاومت در گروه 

منظور اجتناب ارهای مدیریتی بهکارگیری راهکرو، بهاین

                                                 
1 Ametoctradin   
2 Dimethomorph 
3 Triazolo-Pyrimidylamine 
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از ایجاد مقاومت در بیمارگرها در زمان استفاده از این 

 ,.FARC=45( )Merk et alکش ضروری است )قارچ

متومورف به گروه شیمیایی سینامیک اسید (. دی2011

تعلق دارد و بازدارنده سنتز دیواره سلولی است.  آمیدها

کش قارچبه عنوان  1188کش در سال این قارچ

آوری و بازدارنده هاگ درمانی-سیستمیک با اثر حفاظتی

و همچنین جنس  Pernosporaceaeاعضای خانواده 

Phytophthora ( معرفی شده استCohen et al., 

متومورف، پتانسیل آوری دی(. فعالیت ضد هاگ1995

آلودگی مجدد گیاه میزبان به وسیله عامل بیماری را 

متومورف، از رت دیگر دیدهد. به عباکاهش می

ها و زئوسپورها آلودگی میزبان به وسیله اسپورانژیوم

فرد به این معنی کند. این نحوه عمل منحصر بهت میممانع

های قارچی مقاوم به فنیل متومورف با سویهاست که دی

گونه مقاومت تقاطعی نخواهد داشت. این هیچ آمید

گروه پایین تا کش از نظر خطر ایجاد مقاومت در قارچ

 (. FARC=40( )Tegge et al., 2011متوسط قرار دارد )

با توجه به این که شدت بیماری سفیدک کرکی هندوانه 

در هزار  8/1و  2/1تحت تأثیر تیمارهای اوروگو با دوز 

شود دار بوده است، توصیه مییفاقد اختالف آماری معن

وز کش، از حداقل دمنظور کاهش مقدار مصرف قارچبه

-11ار( در فواصل زمانی در هز 2/1کش )مؤثر این قارچ

منظور کنترل بیماری سفیدک کرکی در مزارع روزه به 2

بودن دلیل داراکش اوروگو بهاستفاده گردد. قارچ هندوانه

بیش از یک نقطه اثر و همچنین اثربخشی در مقادیر کم، 

های مقاوم تواند به منظور ممانعت از ایجاد جمعیتمی

های دارای کشامل بیماری جایگزین مناسبی برای قارچع

 مکانیسم اثر اختصاصی باشد.
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Abstract 
Watermelon downy mildew caused by the fungus-like pathogen Pseudoperonospora cubensis (Berk. 

& M.A. Curtis) Rostovzev is one of the most important diseases of this crop in Iran. The aim of this study 

was assessment of efficacy of the fungicide ametoctradin + dimethomorph (Orvego
®

 525 SC) to control 

watermelon downy mildew in a completely randomized block design with four replications in Hormozgan 

and Mazandaran provinces. Treatments included Orvego
®

 of three dosages 0.6, 0.7 and 0.8 ml L-1, 

Potassium phosphite (Phosphite
®

530 WSL) of dosage 3 ml L-1 as standard fungicide and a control 

treatment without fungicide application. The treatments were applied upon appearance of the first disease 

symptoms and repeated with 7- to 10-day intervals. Statistical data analysis was done using SAS software 

and comparision of means was carried out using protected least significant difference (PLSD). According 

to the results, Orvego of dosage 0.8 ml L-1 had the highest efficiency in the disease control (%89.85 in 

Hormozgan province and %80.05 in Mazandaran province); however, it did not significantly differ with 

Orvego of dosage 0.7 ml L-1 (%88.88 in Hormozgan province and %77.48 in Mazandaran province) and 

Potassium phosphite of dosage 3 ml L-1 (%87.72 in Hormozgan province and %75.60 in Mazandaran 

province). Since the severity of watermelon downy mildew under the influence of Orvego of two dosages 

0.8 and 0.7 ml L-1 did not significantly differ, application of the least effective dosage of the fungicide for 

controlling of downy mildew in watermelon fields is recommended. 

Keywords: Chemical control,Watermelon,Pseudoperonospora cubensis, ametoctradin-dimethomorph 
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