
 

23 

 

 

 

 23-28، صفضات: 1400 ةِار، 1، قياره چِارمای، زهغ ىسهَ جؼویسی ؿتؽیسات گهعاٌَ

 

  ّای زراعی ای با رٍش فرًگی گلخاًِ هذیریت کٌترل بیواری کپک خاکستری گَجِ

 ضْرباًَ ٍکیلی بسطام

ةاغی، ىؼکؽ جضلیلات کكاورزی و ىٍاةؽ ظتیؿی اؿحان گهـحان. ؿازىان جضلیلات، آىّزش و جؼویر کكاورزی،  -زراؾیةعف جضلیلات ؾهّم 

 گؼگان، ایؼان

 sh.vakili@areeo.ac.ir*پـث انکحؼوٌیکی ٌّیـٍغه ىـئّل: 

 

  9/3/1400جاریط پػیؼش:                                                    7/12/1399جاریط دریافث: 

 

 چکیذُ

ةیيتاری ککتخ ظاکـتحؼی فؼٌگی اؿحان گهـتحان، ُای جّنیغ گّزَزا در گهعاٌَ ُای ظـارت جؼیً ةیياری از ىِو یکی

ی قاىم ةؼگ، دىتؼگ، ؿاكَ، گتم، ىیتّه و ظّقتَ ُّایی گیاه ُای اٌغامجيام اؿث. ایً كارچ  ةّجؼیحیؾ ٌاقی از كارچ

جّاٌغ ىٍسؼ ةتَ جكتغیغ ایتً و جِّیَ ضؿیف ىی زیادجؼاکو ُا و ی ىٍاؿب ةّجَؾغم رؾایث فاصهَ .کٍغىیّه را آنّده ىی

در صّرت ؾغم کٍحؼل ةتَ یاةغ. در قؼایط رظّةث ةاال و دىای پاییً ةَ ؿؼؾث گـحؼش ىیؾاىم ةیياری  .دقّةیياری 

ُتا وارد ةتَ ةّجتَ ٌاپتػیؼ ظـتارت زتتؼانو گیؼی وكّع ُيَؾاىم ةیياری در فضای گهعاٌَ،  ةیياری، ةا پؼاکٍفىّكؽ 

ىٍتؽ  ، کاُفی ىٍاؿبکٍحؼل رظّةث ةا اٌسام جِّیَُا، ىغیؼیث صضیش گهعاٌَ، صفغ جؼاکو ىٍاؿب ةّجَ .ظّاُغ قغ

و ىتغیؼیث  ُای آنّده، اؿحفاده از اركام ىحضيمؿازی اٌغامدر ىضیط گهعاٌَ ةا رؾایث ةِغاقث و صػف و ظارج آنّدگی

، در پیكتگیؼی و کٍحتؼل از نضاظ ایساد جّازن در رقغ رویكی و زایكی، اٌسام ُؼس صضیش و ةَ ىّكتؽ ُاىٍاؿب ةّجَ

 ایً ةیياری ةـیار ىؤدؼ ُـحٍغ. 

 ای، ىغیؼیث ةّجَ، ةّجؼیحیؾ کكث گهعاٌَ ّای کلیذی:ٍاژُ
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 هتي هقالِ

 :بیاى هسألِ

ای ىِو پؾ از دوىیً ؿتؽی ىیّه فؼٌگی گّزَ    

ىیهیّن جً  3/182زىیٍی اؿث کَ ؿاالٌَ صغود ؿیب

ىیهیّن ُکحار ؿعش زیؼ کكث، در دٌیا جّنیغ  85/4از 

 و ؿتؽی ایگهعاٌَ ُایکكث (.2019، 1)فائّقّد ىی

-ةِؼه ،ُاوری آب و ٌِادهافؽایف ةِؼه ؾهث ةَ صیفی

 کكاورزی، ُایزىیً کّچخ كعؿات وری ةیكحؼ از

 ةّدن جّنیغ ةَ دنیم اكحصادی زایی، اقحغالپحاٌـیم 

 چٍغیً و فصم ىضصّالت از ظارج جّنیغ اىکان

 و کكّر در فضای ةاز، کكث ةَ ٌـتث ةؼاةؼی ؾيهکؼد

زيهَ از  .اؿث صال افؽایف در گهـحان اؿحان در

ای در ُای گهعاٌَ ی کكثُای جّؿؿَ ىضغودیث

ُا در  ةاالی آفات و ةیياریاؿحان گهـحان، ظـارت 

)ةازدیغ ىیغاٌی  ُای ةا ىغیؼیث ضؿیف اؿثگهعاٌَ

زا در  ُای ظـارت جؼیً ةیياری . یکی از ىِوٌّیـٍغه(

ٌاقی  فؼٌگی ةیياری ککخ ظاکـحؼیگّزَ یگهعاٌَ

کَ در صّرت ؾغم کٍحؼل ةَ  اؿثةّجؼیحیؾ از كارچ 

 وکٍغ ىیُا وارد ٌاپػیؼی ةَ ةّجَ ىّكؽ ظـارت زتؼان

جّاٌغ ىٍسؼ ةَ از ةیً رفحً در ىّارد ةـیار قغیغ ىی

ةا ىغیؼیث صضیش گهعاٌَ . قّددر ؿعش وؿیؽ  ُاةّجَ

جّان از وكّع ةیياری و رؾایث اصّل زراؾی ىی

ُا از زهّگیؼی ٌيّده و در صّرت آنّده قغن ةّجَ

 گیؼی و ظـارت گـحؼده ىياٌؿث کؼد.ُيَ

 عاهل بیواری ٍ عالئن رٍی بَتِ

ُتّایی  ُای اٌتغامجيتام ةیياری ککتخ ظاکـتحؼی     

ی قاىم ةؼگ، دىتؼگ، ؿاكَ، گم، ىیّه و ظّقتَ گیاه

کٍغ. ةؼوز ؾالئتو روی ةتؼگ و ؿتاكَ ىیّه را آنّده ىی

                                              
1
 FAO 

ُتای زتّان و ُتو جؼ اؿث کَ ُتو روی اٌتغام ىحغاول

ُتای ةیضتّی و رٌت  افحغ. نکَُای پیؼ اجفاق ىیاٌغام

ةؼگ ةَ دىتؼگ و ؿتاكَ  ای جیؼه از ٌّكپؼیغه جا كِّه

 كارچ ؾاىتم ایتً ةیيتاری(. 1 قکمیاةغ )گـحؼش ىی

ی ؾالىتتث ىكعصتتَ .ٌتتام دارد 2ةتتّجؼیحیؾ ؿتتیٍؼا

ای در كِتّه –ُتای کؼکتی ظاکـتحؼی  ةیياری، ُاگ

-در قؼایط ىؼظّب در صّرجی ُای ٌکؼوزه اؿث. ةافث

کَ ةافث آنّده جکان داده قتّد اةتؼی از اؿتکّرُا آزاد 

 ُتتایصهلتتَ صتتّرت ةتتَ ؿتتاكَ آنتتّدگیقتتّد. ىتتی

 قتکم) ؿاكَ قکاف ةَ ىٍسؼ اغهبو  ةّده ىحضغانيؼکؽ

 ایتً آنتّدگی. قّدىی آن ةاالیی ُایاٌغام ىؼگ ( و2

-ىتی ایستاد (3قکمگهگاه ) از ىؿيّالً ىیّه روی كارچ

آب ؿتتّظحَ  و روی ىیتتّه ةتَ قتتکم پّؿتیغگی قتّد

 .اؿثىكاُغه كاةم  (4قکم)

 

 روی ةؼگ ککخ ظاکـحؼیؾالئو  -1قکم 

 

ةّجؼیحیؾ  ککخ ظاکـحؼی ٌاقی از كارچ ؾالئو -2قکم 

 روی ؿاكَ

                                              
2
 Botrytis cinera 
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، ىغیؼیث ةیياری ککخ ظاکـحؼی گّزَ فؼٌگی وکیهی ةـعام

   گهعاٌَ

 

 

 قکم 3- آنّدگی گم ةَ كارچ ةّجؼیحیؾ

 

قکم 4- قؼوع پّؿیغگی آب ؿّظحَ روی ىیّه ٌاقی از 

ارچ ةّجؼیحیؾك  

 بیواری  ی اًتقال عاهل ًحَُ

ةیياری ةا زؼیتان ُتّا یتا  ؾاىم اؿکّرُای اةحغا در    

ایتً كتارچ قٌّغ. ىی ىٍحلمپاقف كعؼات آب ةَ گیاه 

دارای داىٍَ ىیؽةاٌی گـحؼده ةتّده و در قتؼایط ؾتغم 

ةلایای گیاُی آنتّده  و در ظاك ،وزّد ىیؽةان ىٍاؿب

دوام  ؿعحیٍَ )فؼم ىلاوم( قکم ةؼای ىغت ظّالٌی ةَ

ظتّر ىؿيتّل گیتاه را از و ةتٌَيایتغ ىتیظّد را صفغ 

 ،کٍتغ. در قتؼایط رظّةتث زیتادآنّده ىی ظؼیق زظو

ُای اؿکّر ظاکـحؼی كارچ جّنیغ و ةا ةاد پؼاکٍتغه جّده

و ىؼظّب ةتؼای گـتحؼش  ؿؼدقٌّغ. قؼایط اةؼی ىی

 . (1398)ؾاةغی و اصيغوٌغ،  اؿث ىٍاؿبةیياری 

 ی بیواری  ضرایط تَسعِ

ؼایط ُّای ؿتؼد و ىؼظتّب ی ةیياری در قجّؿؿَ    

 25جتا  صفؼزٌی اؿکّر در دىای یاةغ. زّاٌَافؽایف ىی

 90و در قتتؼایط رظّةتتث ةتتاالی  ؿهـتتیّسی درزتتَ

درزتَ و  15قّد. در دىتای  درصغ ةَ ظّةی اٌسام ىی

تث ةاالیی از اؿکّرُا ظی درصغ، ٌـ 98رظّةث ةاالی 

جِّیتَ ُتا و ةّجَ زیادجؼاکو زٌٍغ. ؿاؾث زّاٌَ ىی 24

. دقتّجّاٌغ ىٍسؼ ةَ جكتغیغ ایتً ةیيتاری ضؿیف ىی

ُتا ؿتعش ىیتّه غةؼای وكتّع ةیيتاری روی ىیتّه ةایت

-نکَىؼظّب ةاقغ، ؾالئو ةیياری روی ىیّه ةَ صّرت 

کتَ ةتؼای آنتّدگی قّد در صّرجیىیدیغه ُای آةغار 

جسيؽ رظّةتث روی آن ضتؼورت  ؾالئو،ػِّر و ؿاكَ 

 . (2012، 1)ٌیم ٌغارد

 کٌترل بیواری  پیطگیری ٍ 

کٍحتتؼل ىعهتتّب زِتتث  ىتتغیؼیث زراؾتتی گهعاٌتتَ    

قّد: کٍحؼل رظّةث ی ىِو ىیقاىم ؿَ ٌکحَ ةیياری

-و ىغیؼیث ىٍاؿب ةّجتَ ىٍتؽ آنّدگیگهعاٌَ، کاُف 

 .ُا

ةَ ظتّةی کٍحتؼل  غرظّةث گهعاٌَ ةای، کٌترل رطَبت

ظّالٌی  ةَ ىغت ُای گیاهماٌغاؿعش کَ ظّریقّد، ةَ

، از ىذتالةَ ؾٍتّان در ىؿؼض رظّةث ةاال كؼار ٌگیؼٌغ. 

ؿتاؾث ةایتغ  6ةتیف از  درصتغ 85ةاالی  ُای رظّةث

زٌی ؿتؼیؽ اؿتکّرُا جتا كتتم از زهّگیؼی قّد. زّاٌَ

افحغ ونی ةایغ دكث داقث اجفاق ٌيی درصغ 90رظّةث 

از  ُتا ةیكتحؼکَ رظّةث ٌؽدیتخ ىیکؼوکهیيتای ةّجتَ

)ٌیتم،  دُتغؿٍر ٌكتان ىتیىلغاری اؿث کَ رظّةث

. از گؼىتتا و جِّیتتَ زِتتث کتتاُف رظّةتتث در (2012

. ٍُگام صتش از افتؽایف ٌاگِتاٌی قّدگهعاٌَ اؿحفاده 

ةیكتحؼ از افؽایف ) قّد زهّگیؼیدىای ُّای گهعاٌَ 

درزَ در ؿاؾث ٌتاقتغ( جتا از جكتکیم قتتٍو روی  2

ایً چٍیً ىتّاردی د. در قّ ةّجَ ىياٌؿثؿعّح ؿؼد 

زهّگیؼی از افؽایف ٌاگِتاٌی  ةؼایاز جِّیَ ةِحؼ اؿث 

. ةتتؼای یکٍّاظتتث کتتؼدن دىتتا و قتتّددىتتا اؿتتحفاده 

را  چؼظكتیُتای فً ،ایزهّگیؼی از ؿؼد ةّدن ٌلعَ

                                              
1
  Neill 
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 اول / قياره چِارم/ زهغ 1400ىسهَ ؿتؽیسات گهعاٌَ ای/ ؿال 

  

 

. آنّدگی ةتّجؼیحیؾ ىؿيتّالً از ٌلتاط ٌيّدروقً ةایغ 

قتّد. ُتا آغتاز ىتی ةعارییا دور از  ُا هؿؼد کٍار دیّار

ّزتب ٌکتؼوزه ا ظكتخ ىاگِاٌی ُّای ؿتؼد یتورود ٌ

ُا قغه کَ ظعتؼ آنتّدگی ی ةؼگقغن ٌّك و صاقیَ

. ةٍاةؼایً ةا جغییؼ کّچخ دُغ افؽایف ىیةّجؼیحیؾ را 

قتغن از ٌکتؼوزه  ،گهعاٌتَ ىضیعتیو جغریسی قؼایط 

ُتای ةتؼگ ،و در صّرت وكتّع کؼده ُا زهّگیؼی ةؼگ

 .ٌيّدصػف ةایغ ٌکؼوزه را 

ی  ىٍتاةؽ اونیتَکتاُف  ،ُتغف، هٌبع آلَدگیکاّص 

كتارچ ؾاىتم  .اؿتثگهعاٌَ  ةّجؼیحیؾ در آنّدگی كارچ

جّاٌتغ ىٍستؼ ةتَ ةیياری ةا جّنیغ اؿکّرُای ُّازاد ىی

د. آنتّدگی ٌاقتی از ایتً قتُّتا ی ةّجَآنّدگی داٌّیَ

اؿتتکّرُا ةیكتتحؼ از اؿتتکّرُای ظتتارزی اؿتتث کتتَ از 

قتٌّغ. ةٍتاةؼایً صتػف یتا ُای جِّیَ وارد ىتی دریچَ

 ةتتؼایاُف ؾاىتتم ةیيتاری در اوایتتم فصتم کكتتث کت

کٍحتتؼل ةیيتتاری ةـتتیار ضتتؼورت دارد. ٍُگتتاىی کتتَ 

آنتّدگی ادتتؼ  ىٍتاةؽ صتػف ،کّچتخ ُـتحٍغ ُتا ةؼگ

چّن ضيً ةَ جتاظیؼ در کٍحؼل ةیياری دارد  یةیكحؼ

اٌغاظحً قؼوع آنّدگی، ةاؾتخ کتاُف جؿتغاد چؼظتَ 

گیتؼ قتغن قتّد و در ٌِایتث از ُيتَ ةیياری ٌیتؽ ىی

ةتَ کتارگؼان زِتث  غکٍتغ. ةایتزهّگیؼی ىی ةیياری

در  ةؼرؿی ىٍؼو و ُفحگی ؾالئتو آىتّزش داده قتّد.

ای ٌکؼوزه یا آؿیب  ُای نکَ ُای اول ةایغ در ةؼگُفحَ

دیغه، آنّدگی ةَ ةّجؼیحیؾ ةؼرؿی قّد. ةؼظی ىّاكتؽ 

دُغ و ةَ دٌتتال آن رخ ىی ای ُای نکَ ةؼگآنّدگی در 

    . (2012)ٌیتم،  کٍغی گیاُان زّان صيهَ ىیةَ ؿاكَ

ُتای ٌکتؼوزه و  ُای ةّجؼیحیؾ ةایغ در ٌتّك ةؼگنکَ

ُتای  ُای قکـتحَ، ةتَ ویتده در زةاٌخ ُيچٍیً ةؼگ

ی آنّده ةتَ ُا ُا ةؼرؿی قّد. ةؼگ ىاٌغه از صػف ةؼگ

ُتای کّچتخ صػف قتٌّغ. نکتَ غةّجؼیحیؾ صحياً ةای

آنّده روی ؿاكَ را ةایغ ةا اؿحفاده از یخ چتاكّی جیتؽ 

ةؼداقث. ٍُگاىی کَ آنتّدگی ىّزتب ؿتّراخ قتغن 

ُتا،  ؿاكَ و پدىؼدگی قغ، ةّجَ ةایغ صتػف قتّد. ةؼگ

ی صػف قغه را صحياً ةایتغ از ُای آنّدهو ةّجَ ُاؿاكَ

 گهعاٌَ ظارج ٌيّد. 

-ةتَ ،ىحتّازن ةاقتغ ُاةّجَةایغ رقغ ، ّاهذیریت بَتِ

جّنیتغ ُتا، دار ةّجَآب رویكی زیاد و از رقغ کَظّری

غیً زهّگیؼی قّد. ةتاٌتّه  یُاُای ٌؼم و  ةؼگؿاكَ

، ةایتغ از آةیتاری ةتیف از صتغ ازحٍتاب قتّد. ىٍؼّر

ویتتتده در کكتتتث ةتتتَ ُتتتغایث انکحؼیکتتتی ىضهتتتّل

در صغ ىٍاؿب ٌگَ داقحَ و جؿتادل ةتیً  ُیغروپٌّیخ

کَ پحاؿیو کتافی و ؾٍاصؼ غػایی صفغ قّد، ةَ ظّری

یؼد. در ایتً ةا صغاكم ٌیحؼوژن در دؿحؼس گیاه كؼار گ

ةا کارقٍاس ىضصّالت گهعاٌَ ىكّرت قّد  غىّرد ةای

ُيچٍیً جؼاکو روی گیاه ٌغاقحَ ةاقغ.  سىؿکّجا ادؼ 

ةّجتَ در ىحتؼ ىؼةتؽ ةیكتحؼ ةاقتغ  5/2ُا ٌتایغ از ةّجَ

ُای اونیَ پؾ از اٌحلتال  در ُفحَ(. 2018، 1)الٌگٍِّن

ٌكاء، آةیاری ةایغ ىضغود قّد جا از رقغ رویكی ةتیف 

غ زهّگیؼی قّد. گیاُان ةا ؿعش کهـیو پتاییً، از ص

ی ؿهّنی ضؿیف، ةَ ةّجؼیحیؾ اصحياالً ةَ دنیم دیّاره

قٌّغ. گیاُان پیٌّغی ةتَ ظتاظؼ كتغرت جؼ ىیصـاس

ً اؿتث ةتَ ةتّجؼیحیؾ ةیكحؼ پایَ ةتؼای رقتغ، ىيکت

ةتَ دكتث رقتغ  غ. در ایتً ىتّرد ةایتجؼ ةاقٍغ صـاس

یو گّقتحی ُتای ضتعرویكی ىغیؼیث و از رقغ ؿاكَ

ُتای ةتؽرگ ةتَ ؾهتث  ىياٌؿث قّد. اركام دارای ةؼگ

اٌغاز گیتاه و اصحيتال  زؼیان ُّای کيحؼ در زیؼ ؿتایَ

آؿیب دیغن جّؿط کتارگؼان و جسِیتؽات، ةیكتحؼ ةتَ 

جؼاکو  غُا ةای صـاس ُـحٍغ. ةا صػف ةؼگةّجؼیحیؾ 

اٌغاز ةؼگ کاُف یاةغ، در ؾیً صتال ةایتغ دكتث  ؿایَ

 از ؿتَ ةتؼگ ةتیً دو ظّقتَقّد ةیف از یخ ةتؼگ 

ٍُگتاىی کتتَ  ی زیؼیًُتاف ةؼگػص ةا صػف ٌكّد.

                                              
1
 Langenhoven 
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، ىغیؼیث ةیياری ککخ ظاکـحؼی گّزَ فؼٌگی وکیهی ةـعام

   گهعاٌَ

 

، ی رؿتیغگی ؿتتؽ رٌت  ُـتحٍغُتا در ىؼصهَىیتّه

ؾالوه ةؼ جـؼیؽ در رؿتیغگی ىیتّه )وکیهتی ةـتعام، 

ُا ایستاد ةّجَ اٌغازجؼی در ؿایَجِّیَ ىٍاؿب ،(1398

ُا و اٌسام ُؼس در صّرجی  زِث صػف ةؼگ قّد.ىی

جتّان از  کَ ةا اؿحفاده از ٌاظً كاةم صػف ٌتاقتٍغ، ىی

چاكّ یا كیچی جیؽ اؿتحفاده کتؼد و جتا صتغ ىيکتً از 

-ای ةَ زا ٌياٌغ. ؿاكٌَؽدیخ ؿاكَ صػف قّد جا زائغه

کكی ةا صهلَ و ٌط ىِار قتٌّغ جتا  ُا ةایغ پؾ از پاییً

کتَ در  ةَ زای ایًگیؼٌغ. در رظّةث کف گهعاٌَ كؼار ٌ

 غص، صسو ةؼگ زیادی صػف قتّد، ةایتیخ زىان ظا

زٌی را کو و ةَ جغریر و در زىان صتتش ایتً کتار ةؼگ

ُتای  اٌسام قّد جا زىان کافی ةؼای ظكخ قغن زظو

ایساد قغه روی ؿاكَ وزّد داقحَ ةاقغ. اىا ایتً کتار 

فؿال ٌكغه، ٌتایغ اٌستام  صتش ظیهی زود کَ گیاه ٍُّز

ادتؼات چكتيگیؼی در  ؾيهیات زراؾی اؿحاٌغارد یؼد.گ

ُای افحتاده، کٍحؼل ةّجؼیحیؾ دارد. ةلایای ةؼگ، ىیّه

ُتای ةلایتای ظّقتَ و ُای زاٌتی ُتؼس قتغهقاظَ

. اٌغاز گیاه ظارج ٌيتّد ا ةایغ از زیؼ ؿایَةؼداقث قغه ر

ُتا و جِّیَ ىٍاؿب در ةتیً ةّجتَو ایساد ُؼس کؼدن 

ُتای ةتؼای زظتو كتارچکف اؿتحفاده از ،پؾ از ُؼس

 .در کاُف ظـارت ةیياری ىّدؼ اؿث ایساد قغه

 ترٍیجی ّایتَصیِ

  .ةّجَ در ىحؼ ىؼةؽ ةیكحؼ ٌتاقغ 5/2ُا از جؼاکو ةّجَ -

ُتا کَ ةّجتَُا صفغ قّد، ةَ ظّریجؿادل رقغ ةّجَ - 

 ُا زیاد ٌكّد.ةؼگ ُا ٌؼم و صسوآةغار و ؿاكَ

ؿتاكَ ةتاكی ٍُگام ُؼس ةؼگ یا قاظَ، زةاٌتَ روی  -

 ٌياٌغ.

ُای آنتّده ةتَ  ُای ضؿیف و ةؼگُای ةا ىیّهظّقَ -

 ةّجؼیحیؾ صػف قّد.كارچ 

ُای دارای ؾالئو آنّدگی را ةایغ صػف کتؼده و ؿاكَ -

 .جیيار ٌيّد ىٍاؿب ىاٌٍغ ؿیگٍّم کفةا كارچ

-ُای صػف قغه را ةایغ از پاییً ةّجَُا و ةؼگؿاكَ -

 آوری کؼد.ُا زيؽ

 ٌؽدیخ زىیً ةایغ صػف قٌّغ.ُای ؿاكَ -

-ُتا در ىؼصهٍَُگتاىی کتَ ىیتّه ی زیؼیًُتاةؼگ -

 صػف قٌّغ. ی رؿیغگی ؿتؽ رٌ  ُـحٍغ

ی ىٍاؿتب رظّةتث اضتافی فضتای ةا اٌستام جِّیتَ - 

 گهعاٌَ ظارج قّد.
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