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 و  (SC 525 ®Orvego)آمتوکترادین + دیمتومورف  هایکشقارچ ییآکار ارزیابی

بیماری سفیدک در کنترل  (SC 500 ®Carial Star)پروپامید + دیفنوکونازول ماندی

 Pseudoperonospora cubensisبا عامل  کرکی خیار

 3 و فرید بیکی 2، حسین عظیمی1الهه گرامی
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 چکیده

های مهم خیار از بیماری Rostovzev Pseudoperonospora cubensis (Berkeley & Curtis)با عامل سفیدک کرکی 

ین اجدید در کنترل های کشقارچیی آارزیابی کاربمنظور  .استای های گلخانهبویژه در کشت مناطق کشتدر اکثر 

تیمار و چهار تکرار اجرا  16های کامل تصادفی با در قالب طرح بلوک تهران و مازندرانهای آزمایشاتی در استان ،بیماری

 و  درهزار 8/6و  1/6، 2/6های با دوز( SC 525 ®Orvegoآمتوکترادین + دیمتومورف ) شامل ی آزمایشیتیمارها شد.

 ،های هدفکشعنوان قارچبه درهزار  1/6و  2/6، 5/6با دوزهای  ( SC 500® StarCarial)پروپامید + دیفنوکونازول ماندی

( SC 40% ®Ranman) سیازوفامیددرهزار و  6 با دوز (SC 68.75% ®Infinito) پروپاموکارب هیدروکلراید + فلوپیکولید

 پاشی محلول. ندپاشی بودمحلولو بدون  پاشیآب های مرجع همراه با شاهدهایکشعنوان قارچهدرهزار ب 5/6با دوز 

های آزمایشی کرتارزیابی  .تکرار شدچهار بار  روز 1با فاصله با مشاهده اولین عالئم بیماری شروع و های آزمایشی کرت

. انجام شد ،پاشیآب شاهد هایدر کرتدهی توماس و همکاران نمرهدر شاخص  1با درجه بیماری شدت وقوع  مرحلهدر 

روگو و دوز ودرهزار ا 8/6و  1/6نشان داد دوزهای ای دانکن روش آزمون چند دامنهه ب درصد شدت بیماری مقایسه میانگین

در کاهش دادند. پاشی آبنسبت به شاهد شدت بیماری را درصد  6/11و  1/80، 3/86به ترتیب استار زار کاریالدره 1/6

درصد اثربخشی  0/28با درهزار اوروگو  2/6دوز و  8/16و  22با های مرجع کشاینفینیتو و رانمن به عنوان قارچاین مقایسه 

درصد اثربخشی  2/21و  8/53درهزار با  2/6و  5/6استار کاریال. پاشی در یک گروه آماری قرار گرفتندنسبت به شاهد آب

درهزار اوروگو  1/6دوز  نشان داد کهاین تحقیق نتایج هرچند  در باالترین گروه آماری به لحاظ شدت بیماری قرار گرفتند.

قابل روز  16الی  1خیار با فاصله  کرکیی استفاده در مدیریت بیماری سفیدک عنوان دوزهای ترجیحی براهب استارو کاریال

    . گزینه مناسبی برای اهداف کاهش مصرف سموم استدرهزار اوروگو نیز  2/6دوز  ولی ،توصیه هستند

 .، جالیزکرکی، سفیدک سیازوفامید، پروپاموکارب ،فلوپیکولید کنترل شیمیایی، :های کلیدیهژوا

                                                           
 :حسین عظیمی مسئول مکاتبات، hazimi61@yahoo.com 
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 مقدمه: 

ونه ترین گهای گیاهی با بیشترین گروهیکی از مهم

 ،یردگقرار میعنوان غذا مورد استفاده که توسط بشر به

(. Zohary et al., 2012هستند ) کدوئیانگیاهان تیره 

عنوان غذا سال است که به 5666بیش از   خیارمحصول 

-Robinson and Decker) بودهمورد استفاده بشر 

Walters, 1997) به پیاز رتفرنگی، کلم و و بعد از گوجه

چهارم را در بین سبزیجات از نظر سطح زیر کشت دارد 

(Tatlioglu, 1993 .) در بین پنجاه محصول  ایگلخانهخیار

ترین مقدار تولید را در جهان دارند، با کشاورزی که بیش

 میلیون تن، در رتبه بیست و چهارم قرار دارد. 1/83تولید 

با بیش  ای، چینگلخانهخیار  کنندهدر بین کشورهای تولید

 میلیون تن مقام 18/1میلیون تن مقام اول و ایران با  8/20از 

 . (Anonymous. 2019) دوم را دارا هستند

سفیدک کرکی یا  ،ی خیارهایمارین بیتراز مهم یکی

 ییت باالیاز اهم مناطق کشتدر اکثر  داخلی است که

بیماری اولین بار توسط برکلی و این . برخوردار است

  یگونه .گزارش شد 1828کورتیس از کوبا در سال 

Pseudoperonospora cubensis   06در بیش از که 

س از تیره کدوئیان ایجاد بیماری جن 66ی گیاهی از گونه

ل بیماری سفیدک عام ،(Cohen et al., 2015کند )می

خانواده شامل خیار، این مهم و اقتصادی کرکی در گیاهان 

 ,Colucci and Holmes) طالبی، کدو و خربزه است

تغییرات زیادی را در طول دهه گذشته  این بیمارگر(. 2010

که گزارشات شدت بیماری باال و طوریداشته است به

ها تیپپاتوها، نژادها، گسترده، پیدایش ژنوتیپ گیریهمه

های سازگار از بیمارگر نسبت به گذشته افزایش پیدا و تیپ

سفیدک کرکی (. Cohen et al., 2015) کرده است

ای و حتی نواحی نیمه کدوئیان در نواحی گرم، حاره

خشک مثل برخی مناطق مدیترانه گسترش دارد ولی 

 خسارت آن در نواحی گرم و مرطوب بیشتر است

(Colucci and Holmes, 2010 ،Palti and Cohen, 

تمامی مراحل رشد میزبان را در عامل بیماری (. 1998

های هوایی را اگر چه بیماری تنها قسمت .سازدآلوده می

کاهش سطح فتوسنتز بخصوص در  باسازد ولی آلوده می

موجب کاهش استقرار گیاه و  ،مراحل اولیه رشد میزبان

 ,Colucci and Holmes) گرددکاهش محصول می

مدیریت بیماری سفیدک کرکی گیاهان جالیزی  (.2010

های شکمتکی به استفاده تلفیقی از ارقام مقاوم و قارچ

 (.Cohen et al., 2015موثر است )

 1303بیماری سفیدک کرکی اولین بار در سال  ،در ایران

توسط اسکندری روی خیار در مزارع گیالن و مازندران 

مدیریت بیماری از  .(Etebariyan, 2008)مشاهده شد 

اهی و آگطریق استفاده از ارقام مقاوم، کنترل زراعی، پیش

های کشردیابی هفتگی عالئم بیماری، استفاده از قارچ

 محافظتی با دامنه اثر گسترده قبل از بروز بیماری و 

های معالجه کننده با دامنه اثر محدود بعد از بروز کشقارچ

چند هر (.McGrath, 2006) عالئم اولیه بیماری است

مقاومت به این بیماری در خیار بیشتر از سایر گیاهان 

ری ارقام تجا اکثرخانواده کدوئیان در دسترس است ولی 

 ,McGrath) ندارندرا مقاومت کافی در مقابل این بیماری 

 های کاشت، اجتنابویه کافی بین ردیفهایجاد ت (.2006

ری در اوایل صبح که از کاشت در سایه، اجتناب از آبیا

ه گیاه کطوریهروز ب پایانها دارای شبنم هستند و نیز برگ

ته شدن قبل از تشکیل شبنم داشفرصت کافی برای خشک

های زراعی برای باشد و استفاده کودی متعادل از روش

عامل بیماری (. McGrath, 2006) کاهش بیماری است

ر مناطقی که بیمارگاغلب از طریق باد از مناطق آلوده و یا 

جهت حرکت  .شودگذرانی است منتقل میقادر به زمستان

باد و شرایط مساعد محیطی در وقوع بیماری نقش مهمی 

بنابراین از اطالعات مربوط به این دو عامل برای  .دارند

 (. McGrath, 2006) شودآگاهی بیماری استفاده میپیش
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لهای کشقارچ های کشقارچ، مانب و 1کلروتالونی

 های محافظتی برایکشعنوان قارچهبمعدنی با پایه مس 

گیری از بیماری سفیدک کرکی کدوئیان استفاده پیش

تحقیقات انجام یافته در کارولینای شمالی . شوندمی

نشان داد که کلروتالونیل تاثیر بهتری در مقایسه با آمریکا 

های مسی در محافظت و پیشگیری از کشمانب و قارچ

 استفاده از (. McGrath, 2006) ماری داردبی

 روی سیستمیک ی ی با ماده موثرهیهاکشقارچ

 5-1پس از مشاهده اولین عالئم بیماری هر  6هاااومیست

شده که چنین توصیههم .شودبار توصیه میروز یک

با دو ماده موثره حفاظت  شدههای فرمولهکشچنانچه قارچ

د با اختالط آنها درون نکننده در دسترس نباشو درمان

 هاکشپاش از ترکیب این دو گروه از قارچتانک سم

های کشقارچ(. McGrath, 2006) استفاده شود

 ،+ سیموکسانیل 0فاموگسادون، + مانکوزب 3سیموکسانیل

ف دخ، مانکوزب + زو5دیمتومور های کشچ، قار2امی

لفسفریکجدید  ت® 1اسید شامل فوسترو و  ® 8، پروفی

، (Previcur Flex® %66.5)  16پروپاموکارب ،® 1فسفیت

د برای استفاده در  (SC 400® Ranman)  11سیازوفامی

 ندامدیریت بیماری سفیدک کرکی جالیز توصیه شده

(McGrath, 2006 .)های مانب + کشقارچ در تحقیقی

قوع گیری از وگوگرد، مانکوزب و کلروتالونیل در پیش

پاموکارپ سیستمیک پرو کشبیماری و نیز قارچ

و  گیری از تولید اسپورانژ و زئوسپوردر پیشهیدروکلراید 

ده شگیری از گسترش بیماری موثر گزارش در نتیجه پیش

فانی و همکاران . (Sherf and Macnab, 1986)است 

(., 2014et alFani اثر قارچ )کش سیازوفامید 

(SC 400 ®Ranman)  را در کنترل سفیدک کرکی خیار

                                                           
1 chlorothalonil 

2  Oomycetes 

3  cymoxanil 

4  famoxadone 

5  dimethomorph 

6  zoxamide 

7  fostrol 

ای در سه منطقه از استان یزد گلخانههای در کشت

در هکتار از این  لیترمیلی 656و  666آزمایش و مقدار 

شهریاری و همکاران  .اندکش را موثر گزارش کردهقارچ

دکشاثر قارچ  + پروپاموکارب 16های فلوپیکولی

و  (Revus®) 13پروپامیدماندی(، Infinito®) هیدروکلراید

 (Plus WP 44% Gold ®Ridomilمتاالکسیل ام )+  کوپر

را در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار در کشت 

-ای و زیر پالستیک مورد بررسی قرار داده و قارچگلخانه

 نداکش اینفینیتو را در کنترل بیماری موثر معرفی کرده

(Shahriyari et al., 2013). 

وز گیری از برپیشنظر به اهمیت تولید محصول سالم و 

اده از ، استفآلیهای کشقارچمکرر مقاومت بر اثر کاربرد 

و سالم و نیز های سازگار با محیط زیست کشقارچ

های آلی با نقطه اثر و کشمدیریت استفاده از قارچ

 یریتهای مدمکانیسم تاثیر متفاوت و چندگانه در برنامه

 استفاده ضروری است. همچنین کنترل این بیماری 

خوری و برداشت تدریجی و تقریبا روزانه خیار اهمیت ازهت

ر کش را دکش و از جمله سموم قارچباقیمانده سموم آفت

 ز سازد و ضرورت استفاده ااین محصول برجسته می

خطر را اجتناب مصرف و کمهای موثر کمکشقارچ

های شککنندگان به قارچدسترسی تولیدسازد. ناپذیر می

ای شیمیایی متنوع ضمن کمک به هموثر از گروه

در جهت کاهش خسارت اقتصادی ناشی از  کشاورزان

ها را کشبیمارگر به قارچ دربیماری امکان بروز مقاومت 

 . دهدکاهش می

8  profit 

9  phosphyte 

10  propamocarb 

11  cyazofamid 

12  fluopicolide 

13  mandipropamid 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&lei=RkaRW8aAMsT3qwGfwb3IBQ&q=fluopicolide&ved=0ahUKEwj1p8G116bdAhWBalAKHbzOBkUQsKwBCAQoAg&biw=1360&bih=654
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SC  ®Orvego) + دیمتومورف 1آمتوکترادین کشقارچ

کنترل بیماری سفیدک برای  BASFشرکت  تولید (525

گروه  از که شده است. آمتوکترادین کرکی خیار معرفی

با اثر روی  که است  6پیریمیدیالمین-شیمیایی تریازول

(، دارای یک C83AoM=زنجیره تنفسی ) IIIکمپلکس 

نقطه اثر بوده و از نظر ریسک بروز مقاومت در گروه 

روز مدیریت اجتناب از ب دارد. بنابراینمتوسط تا باال قرار 

(. FARC=45روری است )مقاومت در استفاده از آن ض

بوده  0دیمتومورف از گروه شیمیایی سینامیک اسید آمیدها

از طریق سنتز دیواره سلولی )با سنتز سلوالز( 

(MoA=H5 از نظر ریسک بروز مقاومت در گروه پایین ،)

 ,FARC=40( )Anonymousتا متوسط قرار دارد )

2020 .) 

Carial Star ®)پروپامید + دیفنوکونازول کش ماندیقارچ

SC 5005هادآمیاز خانواده ماندل ( تولید شرکت سینجنتا 

ثبت شد. این  6613 لسادر  ربا لیناو ایبر 2هاو تریازول

گرم  656گرم دیفنوکونازول و  656ترکیب دارای 

پروپامید در هر لیتر است. دیفنوکونازول از گروه ماندی

سترول سنتز اها است و از طریق تاثیر در شیمیایی تریازول

(. دیفنوکونازول MoA=3کند )در غشاء سلولی اثر می

 قیبه سرعت از طردارای خاصیت سیستمیک است که 

 اهیدر گ کند وینفوذ م اهیسبز گ یهابرگ و ساقه به قسمت

 انهریگشیپبه صورت  فنوکونازولیشود. دیم رهیذخ

-یرا متوقف م بیماریعمل و کننده و درمان( تی)محافظ

کش دارای ریسک متوسط از نظر بروز این قارچ کند.

 .(https://www.frac.info) (FARC=3مقاومت است )

 1پروپامید از گروه شیمیایی ماندلیک اسید آمیدهاماندی

ند کاست و از طریق تاثیر در سنتز دیواره سلولی عمل می

(MoA=40و مانع از جوانه ) رشد میسلیوم در زنی اسپور و

                                                           
1  ametoctradin 

2  Triazolo- pyrimidylamine 

3 Mod of Action 

4   cinnamic acid amides 

5  mandelamides 

6   triazoles 

-ماندیاز  ییدرصد باالشود. بیماری میطی دوره کمون 

مقاومت بنابراین شود و یموم جذب م هیال در پروپامید

-ارد. ماندیدبعد از استفاده  یدر برابر شستشو یخوب اریبس

طرفه است که منجر دوفعالیت سیستمیک روپامید دارای پ

ود. شبه توزیع یکنواخت آن در روی هر دو سطح برگ می

از  یاشن یهایماریبکنترل  یبرا یکشقارچکریال استار 

 1هادئوترومیستو  8هاکومیست، آسهاستیاووم یهاقارچ

 یریگکش دارای تاثیر محافظتی و پیشقارچاین است. 

یلکهمتوسط علیه بیماری  گیکنند  با عوامل  16موج

(Alternaria solani (Ellis & G. Martin) L. R. Jones 

& Grout  وAlternaria alternata (Fr.) Keissl) دارای 

-یبس سفیدک دروغی کنندگی روی بیماریتاثیر معالجه

 است.   11زمینی

 پروپامید +ماندی هایکشیی قارچآدر این تحقیق، کار

( تولید شرکت SC 500® Carial Star)دیفنوکونازول 

Syngenta  دیمتومورف آمتوکترادینو + ( ®Orvego

SC 525)  شرکت تولیدیBASF  در کنترل بیماری

و )ورامین( های تهران سفیدک کرکی خیار در استان

 .شدبررسی )آمل( مازندران 

 :هامواد و روش

های استانهایی در نهگلخاش، منظور اجرای آزمای هب

ارقام و از  بنتخاا)آمل(  و مازندران )ورامین( تهران

سفیدک  هر منطقه اجرا که حساس به بیماری متداول

بذر هران ت که در استانطوریبودند استفاده شد. به کرکی

ه کو در استان مازندران بذر رقم ویکتور  سلطانسوپر رقم 

در ( Azimi and Beiki, 2018حساس به بیماری است )

ماس کشت و در مرحله بستر پیت حاویهای نشاء سینی

 گلخانه رهدر  گردید.به زمین اصلی منتقل  برگ کوتیلدون

 یهاکبلو حطر قالبدر  مایشیآز هایکرت ،مایشیآز

7   mandelic acid amides 

8   Ascomycetes 

9   Deutromycetes 

10   Early blight 

11   Late blight 
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یدند. دگر بنتخاا چهار تکرار تیمار و 16تصادفی با  کامل

متر سانتی 65فاصله  بابوته  16هر کرت آزمایشی شامل 

ها بوته .ندمتر بودسانتی 56هایی به فاصله روی ردیف

وری های ضرها و نیز مراقبتتغذیه بوته هدایت و آبیاری و

-تاثیر مقادیر مختلف قارچ در این آزمایش گرفت. انجام

Carial Star ®)پروپامید + دیفنوکونازول های ماندیکش

SC 500)  دیمتومورف آمتوکترادین و + (SC  ®Orvego

ررسی مورد برکی خیار ک در کنترل بیماری سفیدک( 525

 2/6، 5/6دوزهای  شاملقرار گرفتند. تیمارهای آزمایش 

در  8/6و  1/6، 2/6کاریال استار، دوزهای در هزار  1/6و 

های هدف، دوز دو کشاوروگو به عنوان قارچهزار 

-درهزار رانمن به عنوان قارچ 5/6درهزار اینفنیتو و دوز 

پاشی و بدون های مرجع همراه با شاهدهای آبکش

  .پاشی بودندمحلول

 های آزمایشیتیمار کرت ،با مشاهده اولین عالیم بیماری

لیتری  66پاش برقی با استفاده از سمپاشی بصورت محلول

ش کبرای تهیه محلول قارچگرفت. انجام با نازل مخروطی 

 ارهز ایبرآب  انمیزاز آب شرب هر محل استفاده گردید. 

پاشی با محلولای محاسبه گردید. لخانهگ رخیا مترمربع

پاشی به روز تا رسیدن تیمار شاهد با آب 1تیمارها هر 

توماس و دهی در سیستم نمره 1شاخص شدت بیماری 

. بدین ادامه یافت (Thomas et al., 1987) همکاران

  .پاشی با تیمارها انجام گرفتمنظور چهار نوبت محلول

-هفته پس از آخرین محلول یک برای ارزیابی بیماری،

 برگ  یک بوته هراز و  بوته 16 آزمایشی کرتاز هر پاشی 

ر شدت بیماری براساس معیاارزیابی و انتخاب  به تصادف

 Thomas et) دهی توماس و همکاراننمرهی اصالح شده

al., 1987) صورت گرفت 1شرح جدول ه ب.

 

  .خلیدا کسفید ریبیما تشد یابیارز ایبر دهستفاا ردمو (،Thomas et al., 1987) اصالح شده توماس و همکاران یلگوا -1جدول 

Table 1. The modified pattern used for disease severity of cucumber downy mildew disease scaling based 

on Thomas et al. (1987).  

Symptoms description Score 
No symptom 1 
Visual spots without sporangium formation (incompatible) 3 
Visual spots with a few sporangium (compatible) 5 

Visual spots with scattered sporangium (5×103 spores per square cm of spot) 7 
Spots covered the leaf surface (highly compatible) with a lot  of sporangium (5×104 spores 

per square cm of spot) 
9 

* Compatible sporangium in lower leaf spots is tracked by presence of watersoaking margin. It is revealed that disease is 

developing. 

 شوند که نشانه ادامه گسترش بیماری است.های سطح زیرین برگ با حاشیه آب سوخته شناخته میدر لکه ی فعال* اسپورانژها

 

 

تعیین  1 تا 1 شاخص سساا بر گرـب رـهدر  ریاـبیم تشد

ر برای ه زیرشدت بیماری با استفاده از فرمول درصد و 

 .محاسبه شدکرت 

𝐷𝑆 = (
∑ 𝑛𝑖 × 𝑣𝑖

𝑁 × 𝑉
) × 100 

 

های با تعداد برگ ni شدت بیماری، DS در این فرمول

 N برای هر برگ، 1-1نمره بیماری از  vi نمره مشابه،

باالترین نمره  V های مورد ارزیابی،تعداد کل برگ

 هر سطح هــک تیروــصدر . بنابراین است( 1بیماری )

 ( و شدت1 هد )نمرـباش دهوـلآ کامال سیربر ردمو گبر

 .خواهد بود 166 اــب رــبابر هدــش بهــمحاس ریاــبیم

ز ا شدت بیماری در هر کرت با استفادههای حاصل از داده

با ها داده تجزیه واریانس و میانگین  SAS نرم افزار آماری
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د ـصدر 5طح ـسدر ای دانکن چند دامنه نوـماز آز دهتفاـسا

  مورد مقایسه قرار گرفتند.

 ارخی کرکی کسفید اثربخشی تیمارها در کاهش بیماری

 لذیبا استفاده از فرمول پاشی آبدر مقایسه با شاهد 

 (.Azimi, 2014)محاسبه شد 

𝑒𝑓 = 100 − (
�̅�𝑡

�̅�𝑐
 × 100) 

درصد  نیانگیم  t�̅� مار،یت یاثربخش ef فرمول نیدر ا

شدت درصد  نیانگیم  c �̅�و  هاتیمار شدت بیماری

 است. شاهدهای بوتهبیماری در 

  :نتایج

های حاصل از ارزیابی درصد شدت دادهتجزیه مرکب 

 )آمل( مازندران هایاستان شاملمکان اجرا  دوبیماری در 

 هاو بین مکان بین تیمارهانشان داد )ورامین( تهران  و

اثر  در ولی وجود دارد %1در سطح  یداراختالف معنی

دار وجود ندارد )جدول تیمار و مکان اختالف معنیمتقابل 

6). 

 

 .های  مازندران )آمل( و تهران )ورامین(استان در درصد شدت بیماری مکان تجزیه واریانس مرکب -6جدول 

Table 2. Location combined analysis of variance (ANOVA) disease severity percent at Mazandaran 

(Amoul) and Tehran (Varamin). 

F-value Mean square Df Source 

47.58** 2205.00 1 Location 
ns1.94  89.69 6 Block (Location) 

38.97** 4512.82 9 Treat 
ns1.85 85.66 9 Treat × Location 

- 46.34 54 Error 

19.62 CV%  
 دار وجود ندارد.: اختالف معنیns، وجود دارد. %1دار در سطح **اختالف معنی

** Significant at 1% Level, ns:  not significant  

 

کان م دو در درصد شدت بیماریمرکب مقایسه میانگین 

دوزهای نشان داد ای دانکن به روش آزمون چند دامنهاجرا 

درهزار  1/6کش اوروگو و دوز درهزار قارچ 8/6و  1/6

 با و 5/16، 11/12 استار به ترتیب با ریالکش کقارچ

ر را در ترین تاثیدرصد میانگین شدت بیماری بیش 21/18

کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار در بین تیمارهای 

ترین گروه آماری به لحاظ و در پایین ه استداشت آزمایش

های تیمارچنین . همه استصد شدت بیماری قرار گرفتدر

کش درهزار قارچ 5/6و  اینفینیتوکش درهزار قارچ دو

های مرجع به ترتیب با میانگین کشعنوان قارچهرانمن ب

درهزار  2/6و دوز  درصد 66/66و  18/61شدت بیماری 

درصد  83/65کش اوروگو با میانگین شدت بیماری قارچ

 2/6و  5/6آماری قرار گرفتند. دوزهای در یک گروه 

دت ترتیب با میانگین شکش کاریال استار بهدرهزار قارچ

ترین تاثیر را در کنترل درصد کم 31/31و  18/31بیماری 

بیماری داشته و در باالترین گروه آماری قبل از تیمارهای 

پاشی قرار پاشی با آب و شاهد بدون محلولشاهد محلول

ارهای چنین نشان داد بین تیمها همسه میانگینگرفتند. مقای

الف اخت نیزپاشی پاشی با آب و بدون محلولشاهد محلول

 در  کدامدارد و هر وجود  %1در سطح داری معنی

  (.3قرار گرفتند )جدول  جدا آماری هایگروه
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و درصد اثر بخشی  ای دانکنبه روش آزمون چند دامنه رخیا خلیدا کسفید ریبیما تشددرصد  مرکب مقایسه میانگین -3جدول 

 .تیمارها
Table 3. Combined mean comparison of the average disease severity of cucumber downy mildew by 

Duncan Multiple Range Tests and percent of treatments efficacy.   

Efficacy (%) Disease Severity%** Treatment 

- 81.67a Water sprayed control 

10.6 73.06b No spraying control 

53.8 37.78c Carial Star®  0.5 ml/L-1 

61.6 31.39cd Carial Star® 0.6 ml/L-1 

66 27.78de Infinito® 2 ml/L-1 

68.4 25.83de Orvego® 0.6 ml/L-1 

72.8 22.22ef Ranman® 0.5 ml/L-1 

77.2 18.61fg Carial Star® 0.7 ml/L-1 

80.3 16.11fg Orvego® 0.7 ml/L-1 

84.7 12.50g Orvego® 0.8 ml/L-1 

 داری با یکدیگر در سطح احتمال پنج درصد ندارند.هایی با حروف مشابه در هر ستون تفاوت آماری معنیمیانگین
The means with same letter in each column statistically was not found significant at the level of 5%. 

 

 
 بر اساس  تمایشادر آز رخیا خلیدا کسفید ریبیما تشد تعیینی الگوی اصالح شده عالئم بیماری سفیدک داخلی در خیار، -1شکل 

( عالئم با شدت آلودگی متفاوت، b, c, d, e, f( برگ فاقد آلودگی، a ،(Thomas et al., 1987) دهی توماس و همکارانروش نمره

gبودن بیمارگر سوخته که نشانگر فعالها کم تا متوسط و جدا از هم و با حاشیه آب( عالئم بیماری در سطح زیرین برگ که در آن لکه

سوخته که نشانگر با حاشیه آب ی پیشرفتهها( لکهiهای زیاد و پیوسته ولی غیر فعال، ( عالئم بیماری در سطح زیرین برگ با لکهhاست.، 

 . بودن بیمارگر استفعال

Figure 1. Symptoms of downy mildew disease on cucumber. Determination of disease severity of cucumber 

downy mildew modified scales based on Thomas et al. (1987), a) symptomless leaf., b,c,d,e,f) Symptoms 

with different disease severity., g) Visual spots with a few sporangium (compatible), h) Visual spots without 

sporangium formation (incompatible), i) A closer view of spots with watersoaking margins which indicates 

the percense of activated pathogen. 
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 :بحث

شی تیمارها     سه اثربخ شان داد در این تحقیق مقای که  ن

Orvego® آمتوکترادین + دیمتومورف )های  کشقارچ 

SC 525   ندی ما نازول      ( و  ید + دیفنوکو پام  Carial)پرو

SC 500® Star)  در کنترل بیماری ســفیدک کرکی خیار

های        قایســـه دوز ند. این م ــت درهزار  8/6و  1/6موثر هسـ

قارچ  1/6کش اوروگو و دوز قارچ  یال   درهزار  کار کش 

درصــد کاهش  6/11و  1/80، 3/86اســتار را به ترتیب با 

مارهای عنوان برترین تیهپاشی ببیماری نسبت به شاهد آب

کش  درهزار قارچ  2/6هرچند دوز   کند. آزمایش تایید می   

شاهد      0/28اوروگو نیز با  سبت به  صد کاهش بیماری ن در

ــی آب ــطح قــارچ  هم پــاشـ +  فلوپیکولیــد       هــای کش سـ

با ( SC 68.75% ®Infinito) پروپاموکارب هیدروکلراید

با  (SC 40% ®Ranman) ســـیازوفامیددرهزار و  دودوز 

به   هـای مرجع  کشعنوان قـارچ هدرهزار بـ  5/6دوز  کـه 

درصـــد بیماری را نســـبت به شـــاهد با  8/16و  22ترتیب 

 پاشی کاهش دادند اثربخشی داشت. آب

 گرم 665 و آمتوکترادین گرم 366از  اوروگو کشقارچ

 دوره. مواد همراه تشکیل شده است بعالوهدیمتومورف 

آن از  50LDکارنس اوروگو در خیار یک روز و مقدار 

گرم بر میلی 6666و  566طریق دهانی و پوست به ترتیب 

 آمتوکترادین از گروه شیمیاییکیلوگرم وزن بدن است. 

ای هبرای کنترل بیماریپیریمیدیالمین -تریازول جدید

سفیدک داخلی مثل سفیدک داخلی تاک، سفیدک 

فرنگی و سفیدک کرکی زمینی و گوجهدروغی سیب

معرفی شده است  BASFرکت توسط شگیاهان جالیزی 

(Merk et al., 2010.) روه شیمیایی از گ دیمتومورف

کش بعنوان قارچ 1188در سال  سینامیک اسید آمیدها

و  کنندگیمیک جدید با اثرات حفاظتی، درمانسیست

و  Pernosporaceaeجلوگیری از اسپورزایی اعضای 

 ,.Cohen et alمعرفی شده است ) Phytophthoraجنس 

اوروگو در کنترل بیماری یی آکار در تحقیقی(. 1995

و  (Tegge et al., 2011)زمینی سفیدک دروغی سیب

تایید  (Trajčevski, 2015)بیماری سفیدک داخلی تاک 

رل در کنتاوروگو یی آدر تحقیقی دیگر کار. شده است

 زمینی، سفیدک داخلیهای سفیدک دروغی سیببیماری

ه پیدایش و ب تاییدتاک و سفیدک کرکی گیاهان جالیزی 

 ,.Cohen et al)شده است های مقاوم به آن اشاره جمعیت

انجام شده است، در هندوستان در مطالعاتی که . (1995

لیتر میلی 866با مقدار مصرف  اوروگوهای کشقارچتاثیر 

با مقدار  WP 50%متومورف  ی، دو یک لیتر در هکتار

با مقدار  WP 75%، مانکوزب در هکتارمصرف یک لیتر 

گرم در هکتار، سیموکسانیل + مانکوزب مصرف دو کیلو

WP 72%  کیلوگرم در هکتار و  5/1با مقدار مصرف

لیتر در هکتار  5/6با مقدار مصرف  SC 25%آمتوکترادین 

روی بیماری سفیدک داخلی خیار بررسی و تاثیر ضعیف 

در کنترل  + مانکوزب لیموکسانیومورف و سمتید

 به احتمال بروز مقاومت در بیمارگر به این بیماری 

 Ravikumar and)داده شده است نسبت ها کشقارچ

Navi, 2017).  دن بوموثرنتایج حاصل از مطالعه حاضر که

کش اوروگو را در کنترل بیماری سفیدک کرکی قارچ

 باق است. در انط قبلیکند با نتایج محققین خیار تایید می

 656از خانواده تریازول دارای  کاریال استارکش قارچ

پروپامید در هر لیتر گرم ماندی 656گرم دیفنوکونازول و 

دوره کارنس کاریال استار در گیاهان جالیزی یک است. 

گرم بر میلی 6158از طریق دهانی  آن 50LDمقدار روز و 

  5666کیلوگرم وزن بدن و از طریق پوست بیش از 

از  دیفنوکونازولگرم بر کیلوگرم وزن بدن است. میلی

در  ها بوده از طریق بازدارندگیازولگروه شیمیایی تری

کند غشاء سلولی اثر می تشکیل ( واستروللیپید )سنتز 

(MoA=40این قارچ .) کش دارای ریسک متوسط از نظر

(. FARC=3مت است )بروز مقاو
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 101-181طول نیمه عمر آن در آب یک روز و در خاک 

ماندی پروپامید از گروه شیمیایی ماندلیک اسید روز است. 

یواره داسترول در سنتز  بازدارندگیطریق بوده از  1آمیدها

طول نیمه عمر آن در آب  (.MoA=3کند )سلولی عمل می

 است روز 118الی  62روز و در خاک  62الی  5/0

(Anonymous, 2013).  

ه از گروپروپامید و دیمتومورف های ماندیکشاثر قارچ

ک در کنترل بیماری سفیدکربوکسیلیک اسید آمیدها 

کرکی خیار بررسی و مقدار اثر آنها متوسط تا باال ارزیابی 

در تحقیقی با  .(Ojiambo et al., 2010)شده است 

ئیس سینجنتا در سومشارکت مرکز مطالعات حفظ نباتات 

( 6SCRIو انستیتو تحقیقات کشاورزی اسکاتلند )

های موثر بر کشهای اثر قارچمشکالت رصد مکانیسم

بررسی شده است. در این های اوومیست روی شبه قارچ

 پروپامید در کنترلماندییی آکارضمن تایید تحقیق 

( و Plasmopara viticolaبیماری سفیدک داخلی تاک )

برای  روشی ،فرنگیزمینی و گوجهدروغی سیبسفیدک 

ه است شدکش توصیف تشخیص مکانیسم اثر این قارچ

(Blum et al., 2010) . مطالعاتی در اسپانیا، طی 

های سیازوفامید، کشقارچهای تاثیر مکانیسم

ها روی اامیست پروپامیدو ماندی 3والیفنالتفاموگسادون، 

عه های مورد مطالکشبررسی شد. نتایج این تحقیق قارچ

ک بیماری سفید در کنترلهای موثر کشعنوان قارچهرا ب

 ,.González-Arvarez et al) کردداخلی تاک معرفی 

 هایکشقارچتاثیر در تحقیقی دیگر  .(2011

 یماریل بکنتر در دیپروپامیو ماند توینینفی، ادیمتومورف

شان ن  این تحقیق جی. نتاشدی بررسخیار  یداخل دکیسف

 طور بهشده  شیآزما یهاکشدادند که تمام قارچ

درصد شدت بیماری را نسبت به شاهد کاهش  یداریمعن

از نتایج حاصل این منابع . (Bhat et al., 2018) دادند

وثره با مواد مکاریال استار کش قارچکه " را تحقیق حاضر

                                                           
1 mandelic acid amides 

2 Scottish Crop Research Institute 

در کنترل بیماری پروپامید را دیمتومورف و ماندی

 د. ننکیتایید م "ندککرکی خیار موثر معرفی میسفیدک 

شده در این های مطالعهکشبدون شک حضور قارچ

ز که ا" تحقیق در سبد سموم سبزی و صیفی کشور

شده در دنیا برای استفاده در مدیریت ترکیبات جدید ارائه

های سفیدک داخلی از جمله سفیدک کرکی خیار بیماری

در مدیریت این بیماری مفید خواهد بود. استفاده  "هستند

 های تاثیر اختصاصیها با مکانیسمکشبهنگام از قارچ

ا کش بکش اختالط دو قارچبخصوص موقعی که قارچ

ترل کن "معموال ،مکانیسم و نقطه تاثیر متفاوت باشد

های و از بروز جمعیتمطمئنی از بیماری هدف را فراهم 

نتایج این تحقیق نشان داد دوز . مایدنمیمقاوم جلوگیری 

 هایکشدوز مناسب برای ثبت قانونی قارچ ،درهزار 1/6

 یال استار است. اراوروگو و ک

ــل از نتایج  ــان داد که  این تحقیقحاصـ  هایکشقارچنشـ

ــتار  ــلهدرهزار برای  1/6 دوزبا  اوروگو و کاریال اس  فاص

کنترل مناسبی از  ها پاشی محلولصورت  هروز ب 1پاشی  سم 

فاصله  تغییر .داردخیار را به همراه  کرکیبیماری سفیدک 

ــتگی محلول ــی بس ــرایط محیطی  پاش جه به . با توداردبه ش

میانگین ) که گسترش بیماری نیازمند رطوبت نسبی باالاین

و شبنم آزاد   درصد در طول روز(  85نسبی باالی   رطوبت

بان   ــطح میز ناســــب         ،در سـ جه حرارت م با در مان  همز

جه حرارت در طول روز     یانگین در جه   65الی  15)م در

ست گراد( سانتی  ص شرایط  شدن این  با فراهم ،ا له باید فا

ــی در حداقل خود    محلول ته   هفت  ،پاشـ روز در نظر گرف

های اوروگو و کاریال اسـتار دارای دوره  کشقارچ شـود. 

ن         ــت جالیزی هسـ هان  نابراین  کارنس یک روزه در گیا د. ب

ر دصــورت یک روز در میان هتنظیم برداشــت محصــول ب

 ها میسر است.کشاین قارچ استفاده از

 

3 valifenalate 
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یدک     ــف ماری سـ یار همواره در کشـــت   کرکیبی های  خ

ود با ش لذا توصیه می  ،یابدای شیوع می ای و گلخانهمزرعه

ــاهده اولین  ،هاو گلخانهبازدیدهای مرتب از مزارع  با مشـ

ــی را با قارچعالئم بیماری محلول ــهای ثبتکشپاش ه دش

وب صورت متنا هشده ب در کشور و با مقدار مصرف توصیه   

سترش بیماری هر      سرعت گ سب  روز  10الی  1انجام و ح

  .تا توقف گسترش بیماری تکرار گردد

ــیــه می ــود توصـ برای اجتنــاب از بروز مقــاومــت در شـ

یت  مارگ   جمع قارچ     های بی به  بت  ــ اوروگو و کش ر نسـ

ــتار     ــتفاده بیش از  از ، کاریال اسـ  0متوالی و نوبت   دواسـ

خودداری ها  کشاز این قارچ ی تولید  در یک دوره نوبت  

  .شود
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Abstract 

Downy mildew, caused by Pseudoperonospora cubensis, is one of the most destructive pathogen to 

cucumber specially cultivated in the greenhouses. Experiments were performed to evaluate new fungicides 

for the control of cucumber downy mildew in Tehran and Mazandaran provinces in a RCBD with 10 

treatments and 4 replications. Treatments included 0.6, 0.7 and 0.8 ml/L-1 of ametoctradin+dimethomorph 

(Orvego SC 525) and 0.5, 0.6 and 0.7 ml/L-1 of mandipropamid+difenoconazole (Carial-Star SC 500) as 

target fungicides, propamocarb hydrochloride+fluopicolide (Infinito SC 68.75) 2 ml/L-1 and cyazofamid 

(Ranman SC 40) 0.5 ml/L-1 as standard fungicides, non-treated and water treatment controls. Foliar 

applications started upon appearance of symptoms and followed up with 7 days intervals. Plants were 

evaluated when the disease severity reached to 9 based on Thomas et al. scale in water treatment. Results 

revealed that the doses of 0.7, and 0.8 ml/L-1 of Orvego and 0.7 ml/L-1 of Carial-Star decreased disease 

severity by 80.3, 84.7, and 77.2% respectively compared with the water treatment. The efficacy of Infinito 

and Ranman were 66 and 72.8% respectively and were placed in the same statistical group as Orvego with 

the dose of 0.6 ml/L-1 and efficacy of 68.4%. Carial-Star at the doses of 0.5 and 0.6 ml/L-1 showed disease 

control up to 53.8 and 61.6%. Results indicate that Orvego and Carial-Star can be recommended with the 

dose of 0.7 ml/L-1 to be used every 7-10 days intervals. However, Orvego with the dose of 0.6 ml/L-1 is 

could also be recommended in order to reduce pesticide use. 

Keywords: chemical control, cyazofamid, cucurbits, downy mildew, fluopicolide, propamocarb. 
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