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 :کیدهچ
اعث بروز خسارات کمی و کیفی بها برخی از استان قندمزارع چغندردر برگی سرکوسپورایی یماری لکهبکه  نظر به این

 کشقارچ ،این پژوهشدر . شود احساس می های جدید جهت کنترل این بیماریکشایش قارچنیاز به آزم ،شود می

بایجان غربی و آذرهای در استان یبیمار این نترلک برای استونازول آزوکسی استروبین و دیفنوک بی ازکه ترکی ارتیواتاپ

 هایکشقارچ از لیتر در هکتار 27/1و  1 ،07/3 دزسه  های آزمایشی شاملیمارت .ورد آزمایش قرار گرفتخوزستان م

 . بودند کشچرو شاهد بدون قا (WP, 50%) کاربندازیم نیم کیلوگرم در هکتار از دز ،(SC, 32.5%) تاپارتیوا

 چهار تیمار و پنجکامل تصادفی با  هایآماری بلوک طرحدر قالب  1991و  1990 هایای در سالعهمزر هایزمایشآ

 شدت بیماری رزیابیا .گرفتانجام  پاشیسم( های گرد برگیلکه) محض مشاهده اولین عالیم بیماریبه .شدتکرار اجرا 

ز در تیمارهای قند نیمیزان عملکرد چغندر ،در پایان فصل کشت .گردید نجاما صفر تا پنجهای مختلف با مقیاس در تیمار

کش قارچ لیتر در هکتار 1و  27/1 دزهای ربیاستان آذربایجان غ دردست آمده، بر اساس نتایج به .شدمختلف تعیین 

از نظر  .ها بودندترین تیمار، موثربیماری در مقایسه با شاهد دار شدتکاهش معنی درصد 03و 13به ترتیب با  ،ارتیواتاپ

 ه و بودتیمارها کاربندازیم موثرترین نیم کیلوگرم در هکتار دز  ارتیواتاپ وهکتار  لیتر در 27/1 زد، عملکرد بر تاثیر

کاهش  در استان خوزستان نیز درشده  استفادههای کشارچق .اند دادهافزایش درصد  72و  77میزان  ترتیب عملکرد را بهبه

 بودند که شدت بیماری را ارتیواتاپ  هکتار لیتر در 1و  27/1تیمارها، دز  ثرترینمو .بودندموثر  یدت بیماراخص شش

در  لیتر 07/3و  1، 27/1 دزهای، عملکرددر رابطه با . دادند کاهش شاهد در مقایسه بادرصد  07و  12ترتیب به میزان به

 .مقایسه با شاهد شدند عملکرد چغندر قند در %07 حدود افزایش باعث بودند وتیمارها موثرترین  ،ارتیواتاپ هکتار

.شیمیایی کنترل، سرکوسپورا، خوزستان، یرببایجان غذرآ :کلیدی هایهواژ

                                                 

  heydari1384@yahoo.com، اصغر حیدری :مسئول مکاتبات  
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:مقدمه  

 نترین گیاهان زراعی و تامیقند یکی از مهمچغندر

های جهان از جمله ایران کننده  قند در بسیاری از کشور

 تلف گیاهی از های مخآفات و بیماری. است

ولید این کننده کشت و تترین عوامل محدودعمده

 ;Arjmand 1997) دمحصول مهم کشاورزی هستن

Biancardi 1990; Byford 1996; Draycott 2006; 

Heydari et al., 2005; Kakvan et al., 2013; Jorjani 

et al., 2012; Mukhapadhyay 1987; Rossi et al., 

1995; Shahraki et al., 2008; Sheikholeslami et 

al., 2005).) برگی  لکه از جمله  ،برگیهای بیماری

 dagger Cercospora سرکوسپورایی با عامل قارچی

beticola (Sacc.)،  مهم چغندر قند  هایریبیماجمله از

هستند بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران  در
(Arjmand 1997; Dabbagh et al., 2015; Paulus et 

(al., 1982; Weiland and Koch, 2004.  اساس نتایج بر

بیماری  ،های مختلفشده در کشورهای انجامپژوهش

بر کمیت تولید  تواند عالوهبرگی سرکوسپورایی میلکه

ند ، بر خصوصیات کیفی محصول مان(عملکرد)قند چغندر

دهنده آن تاثیر منفی درصد قند و نیز ترکیبات تشکیل

 Dabbagh et al., 2015; Mahmoudi et) باشدته داش

al., 2009; Rossi et al., 1995; Rosso et al., 1994.) 

برگی لکهکه بیماری شان داده شد ن یپژوهشدر 

کاهش فتوسنتز، با ایجاد مواد  عالوه بر ییسپوراوسرک

شود و سیدهای آمینه میفنلی سبب کاهش قند و میزان ا

و  استی چغندرقند یمحصول نها شکر که تهیه در فرآیند

 روی وزن ریشه، عملکرد قند و خلوص شربت خامنیز 

 ;Shane and (Teng, 1992) ثیر منفی و کاهنده داردتا

Yushinura et al., 1992. 
های های کشور مانند استاناین بیماری در برخی از استان

غربی و خوزستان  فارس، خراسان رضوی، آذربایجان

ان غربی و جبایراستان آذ ر دود تازگی  بهمشاهده شده و 

( Dabbagh et al., 2015 )  خوزستان گسترش یافته است

 خوزستانقند در باعث آلودگی شدید مزارع چغندر و

 ویژه دربه ها میزان آلودگیدر بعضی سال. شده است

 درصد 73تا  هنگام در ارقام تجاریهای کشت زودتاریخ

  تمشاهده شده اس درصد 13تا  و در ارقام حساس

.(Dabbagh et al., 2015)  
راعی مانند استفاده های زروش ،ی کنترل این بیماریبرا

شت متفاوت و نیز آزمایش ارقام مختلف ک هایتاریخ از

در کنترل اند که قند مورد بررسی قرار گرفتهچغندر

 Arjmand 1997; Wo)است نبوده چندان موثر بیماری 

et al., 2002; Abbasi et al., 2004.) ه به این جوبات

های شکاستفاده از قارچ کنترل شیمیایی و ،هامحدودیت

رترین روش برای کاهش خسارت و مبارزه ثمختلف مو

 بودن تعداد  با توجه به محدود .است با این بیماری

این بیماری در کشور و  علیه های در دسترسکشقارچ

یش و معرفی محیطی، آزمابا در نظرگرفتن مسایل زیست

( سازوکارهای)های و مکانیسم با ترکیبات ییهاکشقارچ

 .رسداین بیماری ضروری به نظر میبرای کنترل  مختلف

را  تاپارتیوا ترکیبی کششرکت سینجنتا قارچ تازگی به

با فنوکونازول دی وآزوکسی استروبین  ترکیبی ازکه 

بوده و   (SC, 32.5%)سوسپانسیون غلیظ  فرموالسیون

مختلفی جهت کنترل  (سازوکارهای) هایمسمکانیارای د

برگی ، برای مبارزه با بیماری لکهاست گرهای بیمارچقار

 .تفی و پیشنهاد نموده اسقند معرسرکوسپورایی چغندر

ر کشورهای د با فرموالسیون ذکر شده کشاین قارچ

روپایی و آفریقایی روی های اویژه در کشورمختلف به

ی هاها و سفیدکلفی از جمله زنگهای مختبیماری

 .مورد آزمایش قرار گرفته و موثر نشان داده است غالت

در  1993و 1911های کش در سالاین قارچ نچنی هم

ایران جهت کنترل بیماری سفیدک پودری خیار مورد 

ده اری موثر بوآزمایش قرار گرفته و در کنترل این بیم

ژوهشی در پ (.Khabbaz and Azimi, 2011)ست ا

کش را در کنترل ید نیز عظیمی و همکاران این قارچجد

با موفقیت  ایلخانهگ بیماری سفیدک پودری خیار

  (Azimi et al., 2018).اند کردهآزمایش 
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 1، 07/3 میزان 9در  کش ارتیواتاپدر این پژوهش قارچ

سه با لیتر در هکتار در مقای 27/1و ( دز پیشنهادی شرکت)

 در ( در هکتار نیم کیلوگرم) یمکش کاربندازقارچ

های یجان غربی و خوزستان که از استانهای آذربااستان

و نیز پیشینه  هستندور قند در کشچغندرمهم کشت 

مورد آزمایش برگی سرکوسپورایی را دارند، بیماری لکه

 .گرفت رو ارزیابی قرا

 

 :هاروش مواد و
 بایجان غربیاستان آذر -الف

قند که یک مزرعه چغندر ی،خو یایستگاه تحقیقات در

 بوداری لکه برگی سرکوسپورایی دارای پیشینه بیم

قند ازی و کشت چغندرسمادهآانتخاب و عملیات 

رقم  .گرفت های رایج منطقه انجامبراساس روش

که حساس به این  دبو قند مورد استفاده رقم اکباتانچغندر

یه و د آبیاری، تغذمرحله داشت مزرعه مانن .استبیماری 

های رایج منطقه بر اساس روشهرز  هایعلفمبارزه با 

 .انجام گردید

برگی  ری لکهبه محض مشاهده اولین عالیم بیما

قند در مزرعه های چغندرسرکوسپورایی روی برگ

  ، استفاده ازبودتیرماه  که در اواخر آزمایشی

م به الز .شددر پروژه انجام  مورد نظرهای کشقارچ

پاشی  مجموع دو بار سمدر در این استان توضیح است که 

های مورد کشقارچ. گرفت روز انجام 17با فاصله زمانی 

 میزان 9کش ارتیواتاپ در از قارچ ندآزمایش عبارت بود

کش کاربندازیم و قارچ لیتر در هکتار 27/1و  1، 07/3

 .رگرم در هکتایلوک 7/3 به میزان

شدت  پاشی، شاخص پانزده روز پس از آخرین سم

 های مختلف بهبرگی سرکوسپورایی در تیمار ی لکهبیمار

 :شدعیین و ت ارزیابی زیر روش

پنج خط کشت میانی تعداد  دواز  چهار خطی از هر کرت

شد و عالیم بیماری روی  تصادفی انتخابشکل بوته به 

 .Rossi et al  ها بررسی شد و بر اساس روشبوته

 :کهطوریبه گردید یارزیاب 7-3با مقیاس  (1995)

ها گرسطح ب%  23تر از  کم) 1، (بدون عالیم بیماری) 3 

 سطح % 73تا % 23 بین) 2 ،(های بیماریدارای لکه

 سطح% 73تر از  بیش) 9، (های بیماریها دارای لکهبرگ

عالوه بر ) 0، (م پیوستههری بههای بیماها دارای لکهبرگ

ای عالیم ها دارگهم پیوسته بیماری، برهای بهلکه

تمام بوته دارای عالیم ) 7و ( سوختگی یا بالیت

 .(سوختگی و بالیت شدید

برگی سرکوسپورایی در هر بیماری لکهشاخص شدت 

های وتهبه بهای داده شده ن میانگین مقیاسکرت با تعیی

عالوه بر تعیین  .گردید شده آن محاسبه و تعیینیابیارز

میزان ایان فصل کشت شاخص شدت بیماری، در پ

تیمارهای مختلف تعیین قند نیز در عملکرد چغندر

 .گردید

 ,Disease Severity Index)  شاخص شدت بیماری

DSI) برگی سرکوسپورایی با استفاده از فرمول زیر لکه 

 : محاسبه و تعیین گردید

 
(n0×0) + n1×1) + (n2×2) + (n3×3) + (n4×4) + (n5×5)   

  
N                                     

N:  های بررسی شدهکل بوتهتعداد،:  n0-n5 : هابوتهتعداد 

 7صفر تا  آلودگی با مقیاس

 

 (آباد دزفولصفی) استان خوزستان :ب

رخالف ب که کشت چغندرقند آباد دزفولدر منطقه صفی

 باقند مزرعه چغندر یک ،استمناطق کشور پاییزه  دیگر

بر  ، انتخاب وبرگی سرکوسپورایی پیشینه بیماری لکه

از  .گردیدازی و کشت سآماده های رایج،اساس روش

برای کشت به این بیماری  حساس انقند اکباتقم چغندرر

د آبیاری، تغذیه داشت مزرعه مانناحل مر .استفاده گردید

های رایج منطقه س روشهرز بر اساهایو مبارزه با علف

 .گردید انجام 

و سرکشی به مزارع بازدید  1990از اوایل بهمن ماه 

و پیدایش عالیم بیماری  وسط مجری استانی انجام شدت

DSI = 
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مشاهده  ضمحبه. گردید برگی سرکوسپورایی بررسیلکه

 برگی سرکوسپورایی روی  اولین عالیم بیماری لکه

پاشی  سم ،که در اوایل بهمن ماه بود قندهای چغندربرگ

الزم  .انجام شدر گرفته شده نظهای درکشقارچکاربرد  و

شدت باالبودن  استان به علت به توضیح است که در این

 17بار سمپاشی با فاصله زمانی  بیماری، مجموعا چهار

 های مورد آزمایش عبارتکشقارچ. شدروز انجام 

دز ) 1، 07/3 میزان 9کش ارتیواتاپ در قارچ از ندبود

کش و قارچ کتارلیتر در ه 27/1و ( پیشنهادی شرکت

  .رگرم در هکتاکیلو 7/3میزان  کاربندازیم به

پاشی، شاخص شدت  پانزده روز پس از آخرین سم

های مختلف با برگی سرکوسپورایی در تیمارهبیماری لک

 ررسی و ارزیابیباال باز فرمول بیان شده در  استفاده

ایان عالوه بر تعیین شاخص شدت بیماری، در پ .گردید

یمارهای یز در تقند نفصل کشت میزان عملکرد چغندر

های محل استان دردر ضمن  .دگردی نمختلف تعیی

هر  در هاکردن غدهبا وزن ریشه اجرای پروژه، عملکرد

هکتار  تعیین شد و سپس به صورت تن در کرت 

 .محاسبه گردید

 نتایجهای آماری تجزیه و تحلیل روش

 های آذربایجان غربی و خوزستانابتدا برای نتایج استان 

و با توجه  شد انجام مرکب (ANOVA)تجزیه واریانس

 ، تجزیهدر تیمار مکاندار بودن اثر متقابل نیبه مع

به صورت  پروژهاز مناطق اجرای  یکواریانس برای هر 

دانکن  ایاز آزمون چند دامنه. فتنجام گرنیز ا جداگانه

(Duncan’s multiple range test ) برای مقایسه

 SASزار آماری افنرم. ستفاده گردیدا ها میانگین

(Statistical Analysis System)  واریانس و برای تجزیه

 . قرار گرفت مورد استفادهها مقایسه میانگین

 

 :نتایج

نتایج تجزیه واریانس مرکب جهت بررسی تاثیر 

 .است شدهارایه  1مکان در تیمار در جدول 

دهد بر اساس تجزیه نشان می 1گونه که جدول همان

استان محل )تیمار و مکان  تاثیر متقابلواریانس مرکب، 

تجزیه دار بود و بر این اساس الزم بود که معنی( اجرا

 هایلوجد) شود نجاما نیز داگانه برای هر استانج آماری

 (.0و 2

 

   .های آذربایجان غربی و خوزستاناستان ایمزرعه هایآزمایشنس مربوط به نتایج تجزیه مرکب واریا -1 جدول

Table1. Combined Analysis of variance for the results of West Azerbaijan and Khuzestan field 

experiments. 

F value Mean of squares      DF Source of Variance 

 Yield Disease Index Yield Disease Index 

28.80** 37.03** 2483.77 12.97 1 Location 

18.94** 249.17** 1207.23 13.47 4 Treatment 

6.35** 18.89** 488.83 2.24 4 Location × Treatment 

- - 16.40% 17.58% - CV 

** significant at 1% level, ns Not significant 

 
های پروژه در استان آذربایجان فتهنتایج تجزیه واریانس یا

دار تیمارهای مختلف بر دهنده تاثیر معنیغربی نشان

برگی  شاخص شدت بیماری لکهی فاکتورها

 % 1قند در سطح ز عملکرد چغندرو نیسرکوسپورایی 

، تمامی استان آذربایجان غربی در. (2جدول )است 

را در  ص شدت بیماریاخشده ش های استفادهکشقارچ

در بین . داری کاهش دادندمقایسه با شاهد به شکل معنی

کش ارتیواتاپ موثرترین بود ، قارچتیمارهای مختلف

این  هکتار در لیتر 07/3 و 1، 27/1ولی در بین دزهای 

بر  (.9جدول ) نشدداری مشاهده اختالف معنی ترکیب
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نیز در  کش کاربندازیمقارچ ،دست آمدهاساس نتایج به

با شاهد  مقایسه ری دربیما شاخص شدت دارکاهش معنی

-لیتر در هکتار قارچ 1و  07/3موثر نشان داده و با دزهای 

 یک گروه آماری قرار گرفتندارتیواتاپ در  کش

 (.9جدول )

ریشه تیمارهای مختلف برمیزان عملکرد  از نظر تاثیر

هکتار  لیتر در 27/1ارتیواتاپ با دز  کشچغندرقند، قارچ

کاربندازیم موثرترین بودند و در یک  کشنیز قارچ و

کش قارچ (.9جدول )اری قرار گرفتند گروه آم

را  د چغندرقندنیز عملکرلیتر در هکتار  1ارتیواتاپ با دز 

بعدی زایش داده و درگروه آماری در مقایسه باشاهد اف

کش قارچ ،دست آمدهبر اساس نتایج به. قرارگرفت

 داری برلیتر در هکتار تاثیر معنی 07/3ادز ارتیواتاپ ب

در یک  کشنشان نداده و با شاهد بدون قارچ عملکرد

 (.9جدول ) گرفتگروه آماری قرار 

 

 
 .ای استان آذربایجان غربینس مر بوط به نتایج آزمایش مزرعهتجزیه واریا -2جدول 

Table 2. Analysis of variance for the results of West Azerbaijan field experiment. 

F value Mean of squares      DF Source of Variance 

 Yield Disease Index Yield Disease Index 

1.23 
ns

 1.19 
ns

 40.079 0.059 3 Block 

27.99
**

 73.6
**

 909.075 3.64 4 Treatment 

- - 32.475 0.049 12 Error 

- - 12.15% 15.99% - CV 

** significant at 1% level, ns Not significant 

 

 

 .ای استان آذربایجان غربیها مربوط به نتایج آزمایش مزرعهمقایسه میانگین -9 جدول

Table3. Mean comparison for the results of West Azerbaijan field experiment. 

Yield (Ton/hec) Disease Index (0-5 scale) Treatment  

62.55 a 0.60 
c
 Ortiva Top (1.25 l/h) 

45.83 
bc

 0.92 
bc

 Ortiva Top (1.00 l/h) 

36.25 
cd

  1.05 
bc

 Ortiva Top (0.75 l/h) 

58.10 
ab

 1.27 
b
 Carbendazim (0.5 kg/h) 

26.15 
d
 3.05 

a
 Control 

 

گر تاثیر  استان خوزستان بیان هایدادهتجزیه واریانس 

 ای مختلف بر شاخص شدت بیماری دار تیمارهمعنی

ز عملکرد چغندر قند در نی و برگی سرکوسپوراییلکه

 . (0جدول )است % 1سطح 

خوزستان  استان در ،7 جدول شده دربر اساس نتایج بیان

اخص در کاهش ش شدههای استفادهکشتمامی قارچ نیز

ی داردر مقایسه با شاهد به شکل معنی شدت بیماری

 کش ارتیواتاپرچ، قاهاکه از میان آن موثر نشان دادند

و در یک گروه  هرترین بودموثدر هکتار  لیتر 1و  27/1

 07/3ارتیواتاپ  تیمارهای(. 7جدول )گرفتند آماری قرار 

دو  کش کاربندازیم نیز هرو نیز قارچ هکتار در لیتر

شاخص شدت بیماری را در مقایسه با شاهد کاهش داده 

 (. 7جدول )آماری بعدی قرار گرفتند گروه و در 

 تیمارهای ارتیواتاپ، در رابطه با عملکرد چغندرقند

دار نیلیتر در هکتار باعث افزایش مع 07/3و  1، 27/1

قند در مقایسه با شاهد شده و هر سه در عملکرد چغندر

بر اساس (.  7جدول )تند یک گروه آماری جای گرف

کش دست آمده دراستان خوزستان، قارچنتایج به

با  نشان نداده و عملکرد برداری معنیتاثیر کاربندازیم 

 (. 7ولجد) ندشاهد دارای گروه آماری مشابه بود
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 .ای استان خوزستاننس مربوط به نتایج آزمایش مزرعهتجزیه واریا -0جدول 

Table 4. Analysis of variance for the results of Khuzestan field experiment. 

Mean of squares      DF Source of Variance 

 Yield Disease Index 

175.629 0.421 3 Block 

917.55 12.074 4 Treatment 

93.886 0.123 12 Error 

15.42% 13.38%  - CV 

** Significant at 1% probability level, ns: Not significant 

 

 

 .(آبادصفی)ای استان خوزستان ها مربوط به نتایج آزمایش مزرعهمقایسه میانگین -7جدول 

Table5. Mean comparison for the results of Khuzestan (Safiabd) field experiment. 

Yield (Ton/hec) Disease Index (0-5 scale) Treatment 

73.58 
a
 0.88 

d
 Ortiva Top (1.25 l/h) 

73.55 
a
 1.25 

cd
 Ortiva Top (1.00 l/h) 

73.50 
a
 1.90 

c
 Ortiva Top (0.75 l/h) 

52.00 
b
 3.63 

b
 Carbendazim  

41.50 
c
 5.00 a Control 

 

 

     :حثب

 دهاااد کاااه نشاااان مااای نتاااایج کلااای ایااان پاااژوهش

  از جملااه در ایاان پااژوهش شاادهتفادههااای اسااکااشقااارچ

برگای   بیماری لکه شدت در کاهش کش ارتیواتاپقارچ

 شادت  غندر قناد ماوثر باوده و شااخص    چ سرکوسپورایی

در منااطق   کاش بدون قاارچ  را در مقایسه با شاهد بیماری

تااثیر  گار  چنین بیاان  تایج همن .کاهش دادندپروژه اجرای 

بار میازان عملکارد ریشاه     کاش  مثبت و افزاینده این قارچ

  البتاه در نتاایج   .اسات قند در مناطق اجرای پاروژه  ندرچغ

آذربایجان غربی و خوزساتان   هایاستان دست آمده دربه

توانااد ناشاای از گاردد کااه ماای یمشاااهده مااهااایی تفااوت 

، شرایط محیطای در فصل کشت و نیز تفاوت در  اختالف

 .اشدزراعی و خصوصیات خاک ب

بارای  هاای آذربایجاان غربای و خوزساتان     اساتان  انتخاب

 هاا از به سبب ایان باود کاه ایان اساتان      اجرای این پروژه

 وهساتند   در ایران عمده کشت و تولید چغندر قندمناطق 

 یکی برگی سرکوسپورایی ها بیماری لکهدر این استان نیز

زای چغنادر قناد   عوامل خساارت ها و ترین بیماریاز مهم

 هاای شایمیایی  کاش حال حاضر توسط قارچ که دراست 

-کشبودن تعداد قارچوده به محدجبا تو .گرددکنترل می

بر علیه این بیماری در کشاور و   در دسترس یهای شیمیای

هاا در  کاش ن قاارچ مقاومت به ای پیشگیری از پیدایشنیز 

هاای  گارفتن آلاودگی  باا درنظر  چناین  همعامل بیماری و 

 باار سااموم شاایمیایی بااارمحیطاای و تاااثیرات زیااانزیساات

این پروژه با هدف  ،دات غیر هدفموجوانسان و  سالمتی

در کنتارل  یاد ارتیواتااپ   جدکاش  کارآیی قاارچ بررسی 

 .شدچغندرقند اجرا  برگی سرکوسپوراییبیماری لکه

در نتایج پروژه، در استان آذربایجان غربی، بر اساس 

گانه های سهبیماری دز شدت شاخص کاهش مورد

داری نشان تالف معنیارتیواتاپ با یکدیگر اخکش قارچ

برگی بیماری لکهشدت  ،تیمارسه ولی هر ندادند 

داری کل معنیمقایسه با شاهد به ش درسرکوسپورایی را 

 نبودن تفاوت در تاثیر . دادند کنترل کرده و کاهش
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اپ در کنترل بیماری اتکش ارتیوهای مختلف قارچدز

مختلف این های واند ناشی از تفاوت کم در بین دزتمی

شدت بیماری در  کلیبودن کم چنین هم. باشدکش قارچ

. عامل دیگری در این مورد باشد توانداین استان نیز می

در این استان  کش کاربندازیم نیزاساس نتایج، قارچبر

یتر در ل 1و  07/3دزهای  مشابه با را بیماری موثر بوده و

کش ثبت قارچتاثیر م. هکتار ارتیواتاپ کاهش داده است

برگی سرکوسپورایی کاربندازیم در کنترل بیماری لکه

 های اخیر گزارش شده استوهشژچغندر قند در پ
.(Dabagh et al., 2015)   
های مختلف بر عملکرد ریشه در رابطه با تاثیر تیمار

ثیر بر ، نتایج مشابه تاجان غربیچغندر قند در استان آذربای

 07/3ها به جز دز کشو تمامی قارچاست بیماری بوده 

اپ در افزایش عملکرد به کش ارتیواترچلیتر در هکتار قا

موثر کش بدون قارچدر مقایسه با شاهد  داریشکل معنی

 کاهنده دهنده نقشنشان تواندکه این امر می ندا هبود

 باشد که در  عملکرددر رایی برگی سرکوسپو لکهبیماری 

 نیز رانهای پیشین در کشورهای دیگر و نیز ایپژوهش

 Biancardi et al., 1990; Dabagh) گزارش شده است

et al., 2015; Wo and Verreet, 2002.)  

آباد منطقه صفی)مده در استان خوزستان دست آنتایج به

بایجان رنتایج استان آذ هایی بادهنده تفاوتنشان( دزفول

شدت بیماری شاخص ها شامل این تفاوت .استغربی 

قند سپورایی و نیز عملکرد ریشه چغندربرگی سرکولکه

فصل و تاریخ  سبب تفاوت دربهتواند که می است

آب و هوا، میزان بارندگی، رطوبت نسبی و نیز کشت، 

آن  ترکیبات ناشی از عواملی چون بافت خاک مزارع و

مختلف  هایبیان شده در باال بر بیماریوارد تاثیر م. باشد

 برگی سرکوسپورایی و نیز گیاهی از جمله بیماری لکه

های پیشین در پژوهش قندو عملکرد چعندر محصول

 Dabagh et al., 2015; Rossi et)گزارش شده است 

al., 1995.) 

د عادی که در نتایج استان خوزستان وجود دارنکته غیر

کش ارتیواتاپ از نظر نه قارچاین است که دزهای سه گا

برگی سرکوسپورایی  بیماری لکه شدت تاثیر بر شاخص

باهم متفاوت  شانداری موثر بوده ولی تاثیرکل معنیبه ش

گرچه تاثیر بر عملکرد  از نظر کهدرحالی ،است بوده

 اند، اما در بینداری داشتههمگی تاثیر افزاینده و معنی

دلیل این امر . شودنمی هها تفاوتی مشاهداین دز تاثیر

 تاپ برکش ارتیواتر قارچ تاثیر بیش به تواند مربوطمی

تر  و تاثیر کم( افزایش مقاومت به بیماری) رشد رویشی

باشد که تابعی از شرایط ( عملکرد)شد زایشی بر ر

 (.Biancardi et al.,1990; Gado, 2007) است محیطی 

ها نیز ریشهاز  کافی و نامناسببرداری نانمونه چنین هم

با این وجود و با  .باشد بوده تواند در این مورد موثرمی

هر سه دز  ه در مقایسه با شاهد بدون تیمارکتوجه به این

 هم شاخص شدت بیماری و هم تاپکش ارتیواقارچ

توان می ،اندداری کاهش دادهعملکرد را به شکل معنی

کش ز قارچترین د از این نکته استفاده مثبت نموده و کم

 . تاپ را برای استان خوزستان توصیه نمودارتیوا

هایی در دست آمده گرچه تفاوتبه کلی بر اساس نتایج

مشاهده  و خوزستان بایجان غربیآذرهای نتایج استان

فصل کشت تفاوت در تواند مربوط به که میشد

های مدیریتی و دو استان و نیز تفاوت قند درچغندر

تاثیر مثبت و چنین حاکی از  همنتایج ولی  ،باشد اقلیمی

 27/1و  1تاپ به ویژه دزهای کش ارتیواکاهنده قارچ

یی و نیز تاثیر برگی سرکوسپورابیماری لکهشدت بر  لیتر

تان دو اس قند در هرها بر عملکرد چغندرافزاینده این دز

تواند به عنوان که می استآذربایجان غربی و خوزستان 

چنین  نتایج هم. نظر گرفته شودنقطه مشترک مهمی در 

کش کاربندازیم در دار قارچدهنده تاثیر معنینشان

نیز افزایش عملکرد نسبت به شاهد اما با  کاهش بیماری و

 کش ارتیواتاپ سه با قارچتر در مقای نسبت کم

  .است

بایجان با توجه به نتایج کلی این پروژه در دو استان آذر

لیتر در  رسد که از دز یکغربی و خوزستان به نظر می

کش کش ارتیواتاپ بتوان به عنوان یک قارچهکتار قارچ
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Abstract: 

Cercospora leaf spot causes quantitative and qualitative damages to the sugar beet production in some 

provinces and testing new fungicides to control this disease is necessary. In this research, Ortivatop 

(azoxystrobin-difnoconazole SC 32.5%) fungicide was evaluated against the disease caused by 

Cercospora beticola in West Azerbaijan and Khuzestan provinces of Iran. Treatments included Ortiva top 

at three doses (1.25 1 and 0.75 l/hec), Carbendazim at 0.5 kg/hec and no fungicide control. The design of 

the experiments was randomized complete block design (RCBD) with five treatments and four 

replications. Fungicide application was performed after observation of the first symptoms of the disease 

as circular leaf spots. Disease evaluation was done in different treatments based on a 0-5 disease severity 

index scaling.  In addition to the disease, the yield of sugar beet root for each treatement was also 

determined at the harvesting time. According to the results, in West Azarbaijan province, Ortiva top at 

1.25 and 1 l/h were the most effective treatments and reduced the disease severity by 80% and 70% 

respectively. With regard to the yield, Ortivatop at 1.25 and 1 l/h were also significantly effective and 

resulted in 55 and 43% increase in the yield respectively. In Khuzestan province, results indicated that all 

fungicides reduced the disease severity significantly and the most effective treatments were Ortivatop at 

1.25 and 1 l/h with 82 and 75% disease reduction respectively. Regarding the yield, all three doses of 

Ortiva top were significantly effective and increased the yield by 44% compared to the control. 

Keywords: West Azerbaijan, Khuzestan, Cercospora beticola, Chemical control.  
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