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 چکیده

هاي سیب در دنیا است که گستردگی و خسارت باالي این بیمااري مادیریت   بیماري لکه سیاه یکی از مهمترین بیماري

با  در مقایسه ( WP%40  ®آتیس) کش مایکلوبوتانیلیی قارچآدر بررسی حاضر کار کند.شیمیایی آن را اجتناب ناپذیر می

تاري فلوکسای   ، (WG 50 % ® فلینات ) تاري فلوکسای اساتروبین   ، (WP 50% ®کاپتاان هاي رایج شامل کاپتان )کشقارچ

در کنترل بیماري  (500SC ® لوناسنسیشن)تري فلوکسی استروبین + فلوپیرام  (WG 50%  ®ناتیوو)استروبین + تبوکونازول 

در احماد )یاساو (   کهگیلویاه و بویر  و اردبیل )اردبیال( هاي در استان هاآزمایش فت.گرقرار  ارزیابیمورد  سیب لکه سیاه

، 146/3 با دوزهااي آتیس تکرار اجرا شد. تیمارها شامل  4تیمار و هر تیمار شامل  1هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوک

با و شاهدها ) در هزار 3در هزار، کاپتان  4/3 نلوناسنسیشدر هزار،  6/3 ناتیوودر هزار،  6/3 فلینتدر هزار،  314/3 و 668/3

 پاس از نوبات دوم  ، هاي برگیتورم جوانه اول در زمان مرحله، ها در سه نوبتپاشیسم ( بودند.پاشیبدون آب وپاشی آب

 دو بیماري و درصاد شادت بیمااري در    وقوعدرصد  انجام شد. پاشی دومروز بعد از سم 14  نوبت سوم و هاریزش گلبرگ

اي دانکان در سا ا احتماال پانج درصاد      ها با آزمون چند دامناه مقایسه میانگین انجام شد.محاسبه و تجزیه واریانس  تاناس

اساتان   دودار دارند. بررسی نتایج تیمار شاهد اختالف معنی با هر دو کش. نتایج نشان داد که تیمارهاي قارچصورت گرفت

 11و  26درصاد و در اردبیال    88و  11به ترتیب  یاسو در هزار در  668/3و در هزار  314/3کش آتیس قارچنشان داد که 

درصد و در  82و  13 در یاسو در هزار نیز  6/3در هزار و ناتیوو  4/3با غلظت  لوناسنسیشنیی آکار. یی داشتآکاردرصد 

 در هزار 4/3 ®لوناسنسیشن ،اردر هز 668/3 و 314/3دوزهاي  با ®هاي آتیسکشقارچبنابراین  درصد بود. 26و  24اردبیل 

   سایر تیمارها برخوردار بودند.  نسبت به يیی بهترآاز کاردر هزار  6/3 ®ناتیوو و

  .کنترل شیمیایی، لکه سیاه، مقاومت ،سیب درختی: هاي كلیديهژوا
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  :مقدمه

بیماري لکه سیاه سیب در دنیا اولین بار از سوئد 

 ,Behdadگزارش شد ) 1811در سال  1توسط فریز

(. در ایران این بیماري براي اولین بار توسط 1990

 ,Behdadگزارش گردید ) 1361اسفندیاري در سال 

 Venturia inaequalis (Cooke)(. عامل بیماري 1990

Wint. ها و هاي دروغی اولیه در برگبه شکل پریتس

گذرانی افتاده در پاي درخت، زمستان يهاي آلودهمیوه

ضی از مناطق و نیز برخی از ارقام عامل در بع کند.می

ها و یا صورت میسلیوم داخل جوانهتواند بهبیماري می

 Percival and) گذرانی کندهاي جوان زمستانشاخه

Haynes, 2009.) آسک و  ،هادر درون پریتس

هاي شدن برگبا مرطوبکه  دشوآسکوسپور تولید می

با جذب هاي رسیده ریخته شده به پاي درخت، آسک

رطوبت متورم شده و آسکوسپورهاي درون خود را با 

فرستند. آسکوسپورها توسط باد روي فشار به خار  می

هاي تازه روییده منتقل شده و آلودگی اولیه را ایجاد اندام

طور معمول ند. نق ة او  خرو  آسکوسپورها بهکنمی

هاي گل تا مرحلة کامل مصادف با مرحلة تورم جوانه

است. قارچ بعد از نفوذ در کوتیکول منشعب گلدهی 

روز از زمان آلودگی،  11تا  1شده و در نتیجه بعد از 

شده اي تشکیلهلکهشود. ها لکه ایجاد میروي برگ

باشند. ترین عالیم این بیماري میروي برگ و میوه مهم

از زمان شکفتن جوانه تا بایستی بر این اساس درختان 

 بعد از بارش باران، با  اتخلیه کامل آسکوسپوره

هاي مؤثر به خوبی سمپاشی شوند. اگر این کشقارچ

شود به احتمال زیاد، دیگر ها دقیق انجام سمپاشی

گیرند، روي میها منشاء نیديکهاي ثانویه که از آلودگی

(. در برخی از کشورها که Ashkan, 2006دهد )نمی

شکفتن  زمانرطوبت هوا در بهار و تابستان زیاد است، از 

بار روز یک 1 تا 1ها هر جوانه تا ریزش کامل گلبرگ

یز چند شوند و بعد از این مرحله نپاشی میدرختان سم

                                                           
1 Fries 

در  معموالًشود. روز سمپاشی تکرار می 14تا  13مرتبه هر 

بار سمپاشی )در زمان شکفتن  4تا  3شرایط کشور ما 

  ورهروز بعد از آن و در پایان د 14تا  13ها و جوانه

را کنترل  بیماريتواند روز بعد از آن( می 14 دهی وگل

شده رالبته چنانچه در مواقع ذک .(Ashkan, 2006کند )

 یابد.بارندگی کم باشد، دفعات سمپاشی نیز کاهش می

سیاه سیب متکی به استفاده از  مدیریت موفق بیماري لکه

و  هاي تلفیقی شامل استفاده از ارقام کمتر حساسروش

هاي کاشت، تحمل به بیماري، تهویه مناسب بین ردیفم

مناسب و کاهش مایه تلقیا اولیه عامل بیماري از  تغذیه

بندي شده از طریق رعایت بهداشت باغ و استفاده زمان

 هاي موثر در دفعات متعدد در طول فصلکشقارچ

(Biggs, 1990; Percival and Haynes, 2009; 

Henriquez et al., 2011) ها پس از خزان نیز ادامه آن و

ها در پاییز براي کاهش بیماري در فصل زراعی بعد برگ

(. استفاده از ترکیبات Beresford et al., 2008باشد )می

هاي ( نمکBengtsson et al., 2006مسی و گوگردي )

بیکربنات شامل سدیم، آمونیوم، بیکربنات پتاسیم و 

هاي کشقارچ ،(Jamar et al., 2007فسفات پتاسیم )

(، Holb, 2008دیتیانون، کاپتان و دیکلوفلوانید )

تري (، Percival and Haynes, 2009پنکونازول )

 Jelica and) فلوکسی استروبین و کرزوکسیم متیل

Tatjana, 2003; Wood et al., 2008)  براي کنترل لکه

هاي کاپتان کشاند. قارچشدهسیاه سیب در دنیا معرفی 

پاشی پاییزه ( براي سم®فلوآنید )اوپارن( و تولی®کاپتان)

در کاهش بیماري لکه سیاه برگ و میوه سیب در فصل 

(. در ایران نیز Beresford et al., 2008بعد مؤثر هستند )

و دودین ( ®بنلیت)بنومیل  ،(®کاپتان) کاپتان

 43هایی هستند که از دهه کشاولین قارچ(، ®ملپرکس)

ري لکه سیاه سیب در کشور به ثبت براي کنترل بیما 13و

 ،اساس نیازهاي بعد برسالدر  .اندشدهرسیده و مصرف 

(، نواریمول ®بایکورهاي بیترتانول )کشرچقا
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(، تري ®کسیم متیل )استروبیو(، کرز®تریمیدال)

( براي ®( و تیرام )پومارسول®فلوکسی استروبین )فلینت

 Khabbaz) دانبه ثبت رسیده بیماري در کشورکنترل این 

 Jolfaee and Azimi, 2011). نیز طی  هاي اخیردر سال

تري فلوکسی هاي کشیی قارچآهاي مختلف کارسیربر

 WG( )et Azimi %11 ®استروبین + تبوکونازول )ناتیوو

al., 2015)  تري فلوکسی استروبین + فلوپیرام و

سیاه کنترل بیماري لکه  براي (®500SCلوناسنسیشن)

یید قرار گرفته و در تأران بررسی و مورد سیب در ای

 هاي مجاز کشور به ثبت رسیده استکشلیست قارچ

(Khabbaz  Jolfaee et al., 2017). 

ها کشبه قارچنسبت هاي بیمارگر بروز مقاومت در قارچ

 هاکشهاي مصرف قارچترین محدودیتیکی از مهم

 کشرغم مصرف قارچباشد زیرا در این صورت علیمی

شدن عوارض ناشی از آن و صرف هزینه، و متحمل

 شود. بروز مقاومت درکنترل بیماري حاصل نمی

 V. inaequalis گزارش  1121به دودین در سال  نسبت

(. این Szkolnik and Gilpatrick, 1969شده است )

وه بنزیمیدازول مثل هاي گرکشقارچ همچنین به قارچ

ل دیفنوکونازول و مث DMIهاي گروه کشبنومیل، قارچ

 ,.Stevic et alفلوسیالزول مقاومت نشان داده است )

کارهاي کاهش احتمال . یکی از مؤثرترین راه(2010

مدت از ت در بیمارگر عدم استفاده طوالنیبروز مقاوم

کش جدید گیري از قارچهاي قدیمی و بهرهکشقارچ

یی و آتحقیق حاضر با هدف تعیین میزان کار. مؤثر است

در آتیس کش جدید قارچنتخاب مؤثرترین دز مصرفی ا

کش قارچکنترل بیماري لکه سیاه سیب انجام گرفت. 

. است هاآزولتري متعلق به گروهمایکلوبوتانیل 

 ءهاي غشاهاي این گروه از بیوسنتز استرولکشقارچ

این . کنندجلوگیري می به ویژه ارگسترول سلولی

له ي از کشورها از جمطور وسیع در بسیاربهکش قارچ

مورد استفاده قرار روي بسیاري از گیاهان اتحادیه اروپا 

 .(Anonymous, 2013) گیردمی

 

 :هامواد و روش

کهگیلویه و  و اردبیلهاي در استان هاآزمایش

 باغ با مذکور یکدر هر دو استان اجرا شد. احمد بویر

 انتخاب شد. لکه سیاه سیببیماري آلودگی به سابقه 

هاي مذکور به رقام مورد بررسی در هر یک از استانا

آزمایش در  .ندبودرقم قرمز  و رقم گلدن اسموتی ترتیب

تکرار  4تیمار و  1هاي کامل تصادفی با قالب طرح بلوک

  ®آتیس) مایکلوبوتانیل انجام شد. تیمارهاي آزمایش،

WP 40%) 146/3 ،668/3  دوز درخواستی )در هزار

دوز ) در هزار 314/3 ( واتیسسبز محصول د شرکت

تري فلوکسی ، (سبز محصول داتیس درخواستی شرکت

تري ، در هزار 6/3 (WG 50 % ® فلینت) استروبین

 (WG 50%  ®ناتیوو)فلوکسی استروبین + تبوکونازول 

تري فلوکسی استروبین + فلوپیرام  ،در هزار 6/3

 ®کاپتانکاپتان ) ،در هزار 4/3 (500SC ® لوناسنسیشن)

WP 50%) 3 پاشی و شاهد با شاهد بدون آب ،در هزار

 آزمایشی شاملدر این بررسی هر کرت  بودند.پاشی آب

ساله بود. بین درختان مورد  13تا  1درخت حدود  6

آزمایش یک درخت بدون تیمار جهت اجتناب از تأثیر 

هاي آزمایشی تیمارها روي هم در نظر گرفته شد. کرت

دار در سه نوبت، توري النسبا استفاده از سمپاش مو

، نوبت دوم: هاي برگیتورم جوانه هنگامنوبت اول: 

روز بعد  14، نوبت سوم: هاریزش گلبرگپس از مرحله 

روز  33سمپاشی شدند. پس از گذشت  پاشی دوماز سم

هاي که عالیم روي برگطوري)به پاشیسم از آخرین

، ها به خوبی ظاهر شد(بوط به شاهددرختان مر

 هابرداري از برگشده بررسی و نمونههاي تیمارتدرخ

 ي هر کرت هابه این منظور از درخت صورت گرفت.

برگ از چهار جهت اصلی و مرکز  133طور تصادفی به

فریزر مجزا به  هايچیده شد و در کیسه درختان

 آزمایشگاه منتقل گردید. 
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ها بر اساس تعداد نمونهتعیین درصد وقوع بیماري: 

داراي عالیم و فاقد عالیم بیماري لکه سیاه  ياهبرگ

سیب مشخص و طبق فرمول زیر درصد وقوع بیماري در 

 ها محاسبه گردید. آن
PDI = (ndN)100 

PDIدر این فرمول
: dnها، : درصد وقوع بیماري در برگ1

: تعداد کل Nهاي داراي عالیم بیماري، تعداد نمونه

 .هاي شمارش شدهنمونه

عالیم روي هر برگ، بر شدت بیماري:  تعیین درصد

برگ از  اساس درصد تخمینی پوشش لکه روي س ا

کروگسال و همکاران بندي بر اساس درجه  1صفر تا  

(Croxall et al., 1952a) بندي شد:به شرح زیر طبقه 

 1درجه صفر: بدون عالمت، درجه یک: صفر درصد تا 

درصد  1 :3درصد، درجه  1درصد تا  1: 6درصد ، درجه 

: 1درصد، درجه  61تا درصد  13: 4درصد، درجه  13تا 

درصد،  11درصد تا  13: 2درصد، درجه  13درصد تا  61

 درصد. 133درصد تا  11: 1درجه 

100N]V ) ivi(n PDS = [ 
: تعداد  in: درصد شدت بیماري، PDS6 در این فرمول

: درجه بیماري ivهاي با درجه آلودگی مشابه، نمونه

: تعداد کل نمونه مربوط به هر Nمربوط به هر نمونه، 

  : حداکثر درجه آلودگی. Vتکرار،
نتایج حاصل از ها: تجزيه واريانس و مقايسه میانگین

محاسبه میزان درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري 

 SAS (v. 9.1)لکه سیاه براي هر کرت در برنامه آماري 

دار بودن اختالف به معنیتجزیه واریانس شدند و با توجه 

اي دانکن در تیمارها با آزمون چند دامنه تیمارها، میانگین

 س ا احتمال پنج درصد مورد مقایسه قرار گرفتند. 
  

 :نتايج

 دوبا توجه به این که ارقام درختان ماورد بررسای در   

شاده باراي   فاوت بودناد و آزماون بارتلات انجاام    استان مت

                                                           
Disease Incidence of Percent 1 

2 Percent  of Disease Severity  

هاي هرکدام از لذا داده ،ر شدداصفات مورد بررسی معنی

 طور مجزا مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. ها بهاستان

 اردبیلاستان 

هاي هاي حاصل از ارزیابی برگتجزیه واریانس داده

نشان داد که تیمارها در استان اردبیل درختان تیمار شده 

بر کاهش درصد شدت بیماري و درصد وقوع بیماري در 

(. مقایسه 1اند )جدولدار داشتهمعنی اثر مقایسه با شاهدها

هاي درصد شدت بیماري و درصد وقوع بیماري میانگین

(P=5%)  از نظر کنترل شدت بیماري نشان داد که

داري بین تیمارهاي مربوط به اختالف آماري معنی

ها وجود نداشته و همگی در یک گروه آماري کشقارچ

(. از لحاظ 6ول و متفاوت از شاهدها قرار گرفتند )جد

درصد وقوع بیماري نیز کمترین میزان وقوع بیماري بدون 

در  6/3 تیمارهاي ناتیوودار در معنیاختالف آماري 

در هزار و  314/3در هزار، آتیس  4/3 هزار، لوناسنسیشن

تر داشتند و کارآیی مناسبدر هزار رخ داد  3کاپتان 

در  668/3هاي آتیس کش(. با این وجود قارچ6)جدول 

در  6/3 در هزار با تیمارهاي ناتیوو 146/3هزار و آتیس 

در هزار  314/3در هزار، آتیس  4/3 هزار، لوناسنسیشن

 668/3در هزار هم با آتیس  6/3گروه هستند و فلینت هم

گروه می باشد در هزار هم 146/3در هزار و آتیس 

  (.6)جدول 

 كهگیلويه و بويراحمداستان 

هاي حاصل از ارزیابی انس دادهنتایج تجزیه واری

شده در استان کهگیلویه و درختان تیمار يهابرگ

بویراحمد نشان داد که اثر تیمارها بر کاهش درصد شدت 

(. مقایسه 1ول دار است )جدبیماري و وقوع بیماري معنی

 میانگین درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري

(P=5%روي برگ  ) هاي کشچهمه قارها نشان داد که

مورد بررسی در مقایسه با شاهدها از کارآیی برخوردار 

از گروه شاهدها  وده و از نظر آماري در گروهی جداب

در این استان از نظر کاهش درصد شدت . قرار گرفتند

در هزار،  314/3هاي آتیس کشبیماري، قارچ
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در هزار، ناتیوو  668/3در هزار، آتیس  4/3 وناسنسیشن

هزار و از نظر کاهش درصد  در 6/3و فلینت  در هزار 6/3

در  4/3 لوناسنسیشندر هزار،  314/3وقوع بیماري آتیس 

هزار در یک گروه آماري بودند  در 668/3آتیس  وهزار

(. با این وجود 6یی مناسبی داشتند )جدول آو کار

در هزار و کاپتان از نظر  146/3هاي آتیسکشقارچ

ه آماري دیگري کاهش درصد شدت بیماري در گرو

شدت  یی مناسبی با توجه به میزانآقرار گرفتند و کار

(. از نظر 6بیماري شاهدها از خود نشان دادند )جدول 

در  6/3در هزار و فلینت  6/3درصد وقوع بیماري ناتیوو 

در هزار و  146/3هزار در یک گروه آماري و آتیس 

کاپتان با هم در یک گروه آماري نسبت به سایر 

ها با در کشند ولی همه قارچها قرار گرفتکشقارچ

گرفتن میزان درصد شدت بیماري و درصد وقوع نظر

(.6یی الزم را داشتند )جدول آبیماري در شاهدها کار

 

اردبیل و کهگیلویه و هاي سیب در دو استان تجزیة واریانس درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي برگ -1جدول 

  .احمدبویر
Table 1. Variance Analysis of disease severity percent and disease incidence percent on apple leaves in 

Ardabil and Kohkiloye and Boyerahmad provinces. 

S.O.V. D.F. 

Mean squares 

Ardabil Kohkiloye and Boyerahmad 

Disease 

incidence (%) 

Disease 

severity (%) 

Disease  

incidence (%) 

Disease 

severity 

(%) 

Replicate 3 83.22ns 26.28ns 2.91ns 1.88ns 

Treatment 8 1217.24** 192.43** 4655.68** 1767.22** 

Error 24 87.30 24.62 7.77 2.41 

C.V.  24.19% 24.58% 8.87% 10.76% 

** Significant at 1% level                              ns: not significant 

 
 

اردبیل و کهگیلویه و  هاي سیب در دو استانمقایسة میانگین درصد وقوع بیماري و درصد شدت بیماري روي برگ -6جدول 

 .احمدبویر

Table 2. Mean comparison of disease severity percent and disease incidence percent on apple leaves in 

Ardabil and Kohkiloye and Boyerahmad.  

Treatment 

Ardabil Kohkiloye and Boyerahmad 

Mean of 

disease 

incidence 

(%)* 

Mean of 

disease 

severity 

 (%)* 

Mean of 

disease 

incidence 

(%)* 

Mean of 

disease 

severity 

(%)* 

Captan  WP 50% 3.000 g/l 23.50d 16.87b 21.75c 7.53c 

Luna Sensation 500 SC 0.500 ml/l 24.10dc 15.72b 10.50ef 2.60e 

Nativo WG 50% 0.200 ml/l 25.67dc 13.77b 12.25ed 3.53de 

Atis WP 40% 0.314 g/l 26.97dc 16.10b 6.75f 1.35e 

Atis® WP 40% 0.228 g/l 30.77cb 17.22b 10.75ef 2.74e 

Atis® WP 40% 0.142 g/l  39.00cb 18.37b 23.75c 5.71dc 

Flint® WG 50% 0.200 ml/l 43.87b 21.00b 15.50d 3.78de 

Control (without any spraying)  68.50a 30.50a 94.25a 54.03a 

Control (water spraying) 65.25a 34.75a 87.25b 48.53b 

* The means of each column followed by common letters are not significantly different (Duncan’s multiple range test 

= 5%) 
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 :بحث

استان هر دو بیماري در  هايمیانگینارزیابی 

 دردهد نشان می و اردبیل احمد )یاسو (کهگیلویه و بویر

 هاي موردکشقارچ همه بیماري شدت درصد خصوص

وردار بودند. مشابهی برخ از کارآیی تقریبا بررسی

ها کشکه در اردبیل همه تیمارهاي مربوط به قارچطوریبه

ت بیماري در یک گروه آماري واقع از لحاظ درصد شد

 احمد نیز تنها دو شدند و در استان کهگیلویه و بویر

در هزار در گروه  146/3کش کاپتان و آتیس قارچ

در ها قرار گرفتند. کشتري نسبت به سایر قارچپایین

شده با آتیس احمد درختان تیماراستان کهگیلویه و بویر

در هزار،  668/3در هزار و  314/3در دوزهاي 

در هزار کمترین  6/3 در هزار و ناتیوو 4/3لوناسنسیشن 

میزان وقوع بیماري را داشتند. در استان اردبیل نیزکمترین 

، 314/3شده با آتیس زان وقوع بیماري در درختان تیمارمی

 6/3 در هزار و ناتیوو 3در هزار، کاپتان  4/3 لوناسنسیشن

 314/3آتیس  با در هزار 668/3آتیس داد.  در هزار رخ

در  6/3و نیز ناتیوو  در هزار 4/3 لوناسنسیشندر  هزار و 

بوده فلذا در  هزار از لحاظ آماري داراي حروف مشترک

هاي بنابراین با مقایسه داده .گرفتند یک س ا آماري قرار

 314/3توان گفت که آتیس دو من قه مذکور در کل می

 در هزار 4/3ن لوناسنسیش در هزار، 668/3آتیس ، در هزار

یی را در کنترل بیماري آبهترین کار در هزار 6/3 ناتیوو و

و  در هزار 314/3کش آتیس که قارچطوریبه .داشتند

 به ترتیب احمددر استان کهگیلویه و بویر در هزار 668/3

درصد  11و  26اردبیل  استان درصد و در 88و  11

و ناتیوو  در هزار 4/3یی لوناسنسیشنآیی داشتند. کارآکار

در ترتیب بهنیز در کاهش وقوع بیماري  در هزار 6/3

 استان درصد و در 82و  13احمد استان کهگیلویه و بویر

 هايبا یافتهموضوع این  درصد بود. 26و  24اردبیل 

خباز جلفایی و همکاران که طی یک  پیشین توسط

بررسی لوناسنسیشن را براي کنترل لکه سیاه سیب معرفی 

 ,.Khabbaz Jolfaee et al)ابقت دارد کردند، م 

2017a.) کش همچنین عظیمی م عم و همکاران نیز قارچ

ناتیوو را براي کنترل بیماري لکه سیاه سیب کارآمد 

دارد م ابقت هاي پروژه حاضر معرفی کردند که با یافته

(Azimi et al., 2015).  

 مدیریت بیماري لکه سیاه سیب در دنیا معموالً نیازمند 

ها تا هاي متعدد، از مرحله نوک سبزي جوانهپاشیسم

 ;Gadoury et al., 1989) برداشت محصول است

Carisse and Jobin, 2012.)  در برخی از کشورها که

رطوبت هوا در بهار و تابستان زیاد است، از زمان شکفتن 

روز یک بار  1تا  1ها هر جوانه تا ریزش کامل گلبرگ

یز چند وند و بعد از این مرحله نشپاشی میمدرختان س

گردد. البته با پاشی تکرار میروز سم 14تا  13مرتبه هر 

هاي الکترونیکی که با سنجش میزان گیري از دستگاهبهره

ع عفونت را تعیین توانند زمان وقودما و رطوبت محیط می

 Khabbaz) ها محدودتر شده استپاشیکنند، تعداد سم

Jolfaee et al., 2017b)هاي گذشته . در شرایط دهه

در زمان شکفتن  ،پاشیبار سم 4تا  3 با انجام ایران

روز بعد از آن و در پایان دوره  14تا  13ها و جوانه

 بود بیماريروز بعد از آن امکان کنترل  14 دهی وگل

(Ashkan, 2006). شده البته چنانچه در مواقع ذکر

ش پاشی نیز کاهسم شد، دفعاتبارندگی کم می

یل تغییرات اقلیمی هاي اخیر به دلیافت. ولی در سالمی

در باشد. ها میپاشی قبل از تورم جوانهزمان اولین سم

طور طبیعی رطوبت نسبی باالست و این مناطقی که به

، الزم است در سابقه دارد هاکاريسیببیماري در 

ي اولین ها و یا به محض مشاهدهي تورم جوانهمرحله

سمپاشی انجام گیرد. در مناطقی که روش عالیم، 

دهنده یا منحنی آگاهی رایج است و دستگاه هشدارشپی

بینی شدت بیماري لکه سیاه الپالس )روش پیش -میلس

باشد بهتر است سمپاشی بر اساس سیب( در اختیار می

آگاهی صورت بینی وقوع و شدت بیماري و پیشپیش

عالوه  .(Khabbaz Jolfaee and Azimi, 2011) گیرد
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 .V ها بر علیهکشاستفاده مکرر از قارچ که جااز آن بر این

inaequalis ي احتمال خ ر)ریسک( باالیی از توسعه

 ,Anonymous) دارد به دنبال ها راکشمقاومت به قارچ

هاي مؤثر از کشاستفاده متناوب از قارچ (،2009

ستفاده هاي مختلف و با مکانیسم تاثیر متفاوت و یا اگروه

 هاي اثر چندگانه در هایی با مکانیسمکشاز قارچ

هاي مدیریت بیماري جهت جلوگیري از بروز برنامه

کشی با مایکلوبوتانیل قارچ مقاومت، ضروري است.

، سیستمیک و محافظتی (Broad spectrum) طیف وسیع

ها است که باعث مهار دمتیالسیون از گروه تریازول

شود. ارگسترول رگسترول میاستروئیدها به خصوص ا

به  و باشدها میهاي قارچیک ماده حیاتی در غشاء سلول

شود و در غشاء سلولی آنها میتکامل این ترتیب مانع از 

 ,Anonymousگردد )نتیجه رشد قارچ نیز مهار می

 QoIمتعلق به گروه کش فلینت قارچ (.2013

سی گروه اکها(، زیرهاي خارجی کوئینون)بازدارنده

باشند که ریسک بروز مقاومت به آن ها میمینواستاتآ

از آنجاکه بیش از  (.Fernández et al., 2010) باال است

کش در ایران ده سال از ثبت و مصرف این قارچ

گذرد، با توجه به ریسک باالي بروز مقاومت به این می

مصرف آن محدود به موارد لزوم و است کش، بهتر قارچ

 هاي دیگر صورت گیرد.کشقارچدر تناوب با 

تري فلوکسی استروبین و ماده مؤثره  دارايلوناسنسیشن 

با طیف وسیع، ها کشاست. هر دو این قارچ فلوپیرام

 کننده از خانوادهدرمانمحافظتی، سیستمیک و 
succinate dehydrogenase inhibitor (SDHI) 

روي زنجیره تنفسی اثر  هاکشد. این قارچنباشمی

ها در زنجیره تنفسی متفاوت محل اثر آن لیگذارد ویم

 1متوسط و معموالً بعد از ها آناست. ریسک مقاومت به

. از آنجا که کندمیسال مصرف، مقاومت به آن بروز 

 ،فلوپیرام با  تري فلوکسی استروبین اثر سینرژیستی دارد

یی آتواند کارکش میاستفاده از ترکیب این دو قارچ

از طرف دیگر  .کنترل بیماري داشته باشد بهتري در

ریسک بروز مقاومت نیز نسبت به مصرف انفرادي هر 

 ,.Khabbaz Jolfaee et al) یابدکاهش میها از آنیک 

تري نیز داراي ماده مؤثره کش ناتیوو قارچ .(2017

تبوکونازول متعلق تبوکونازول است.  بافلوکسی استروبین 

نمودن تولید استرول ا محدودها که بگروه تري آزول به

 کند.از تشکیل دیواره سلولی جلوگیري می

در هر دو استان با توجه به نتایج حاصل از بررسی حاضر، 

با دوز  WP%43®آتیس ،احمد و اردبیلکهگیلویه و بویر

کارآیی باالیی  در هزار 314/3 و دوزدر هزار  668/3

یکی از از توان بنابراین بسته به شدت بیماري میتند. شدا

برنامه مدیریت کش در این قارچ الذکرهاي فوقغلظت

استفاده کرد. در ضمن باید  کنترل بیماري لکه سیاه سیب

نظر داشت که طبق دستورالعمل مدیریت مقاومت در

با دوز  ®500SCلوناسنسیشنهاي کشاز قارچاستفاده 

که  در هزار 6/3با دوز  WG %13®ناتیوو و در هزار 4/3

 Khabbaz Jolfaee et) هاي قبلیبررسی و بررسیدر این 

al., 2017; Azimi et al., 2015)  کارآیی مناسب و

هاي مختلف ورت تناوبی در نوبتصبه باالیی داشتند

پاشی براي کنترل بیماري لکه سیاه سیب ضروري سم

عالوه بر  مذکورهاي کشکه قارچبا توجه به ایناست. 

ل سفیدک پودري سیب هم کنترل لکه سیاه سیب در کنتر

پاشی علیه هاي سمکارآیی م لوب دارند، همچنین نوبت

سفیدک پودري سیب با لکه سیاه سیب م ابقت دارد لذا 

از  ها نیازي به استفادهکشدر صورت استفاده از این قارچ

سفیدک پودري بیماري هاي دیگر براي کنترل کشقارچ

نیست.
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Abstract 

Apple scab disease is one of the most important diseases of apple worldwide. Due to its high injury 

levels use of chemical pesticides for its management is inevitable. In the present study, the efficacy of 

myclobutanil (Atis®) in comparison with common fungicides including Captan (Captan© WP 50%), 

Trifloxystrobin (Flint© WG 50%), Trifloxystrobin + Tebuconazole (Nativo© WG 50%), Trifloxystrobin + 

Fluopyram (Luna Sensation© 500SC) was evaluated against apple scab disease. The experiment was 

carried out in a Randomized Complete Block Design with 9 treatments and 4 replications in Kohgiloyeh 

and Boyerahmad (yasuj) and Ardabil (Ardabil) provinces. Treatments included 0.142, 0.228 and 0.314 ml 

L-1 of  Atis®, 0.2 ml L-1 of Flint® , 0.2 ml L-1 of Nativo® , 0.4 ml L-1 of Luna Sensation®, 3 g L-1 of 

Captan®, and controls (without any spraying and with water spraying). Treatments were applied at three 

stages (silver tip stage which followed up at the end of flowering stage and 14 days after the 2nd 

spraying). The incidence, severity of the disease and mean comparisons were calculated and analyzed. 

Results show that fungicides treatments were significantly different from both control treatments. The 

results of the experiments in both locations show the efficacy of Atis at the rate of 0.314 and 0.228 ml L-1 

in Yasuj was 97% and 88% and in Ardabil it was 62% and 55% respectively. Similarly, the efficacies of 

Luna Sensation at the rate of 0.4 ml L-1 and Nativo at the rate of 0.2 ml L-1 were 90% and 86% in Yasuj 

and 64% and 55% in Ardabil respectively. In conclusion, Atis at the rates of 0.314 and 0.228 ml L-1, Luna 

Sensation at the rate of 0.4 ml L-1 and Nativo at the rate of 0.2 ml L-1 had the highest efficacy against the 

apple scab disease. 
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