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های مرگ جوانه عالئم و ترکیب شیمیایی در بهبود کشارزیابی کارآیی چند آفت

 روددر حاشیه زاینده 21جانبی بادام رقم شاهرود 

 

 1فرشید شبانی و 2فرناصر امانی

 

 ،شهرکردکشاورزي،  جیآموزش و ترو قات،یزمان تحق، ساچهارمحال و بختیارياستان  یعیو آموزش کشاورزي و منابع طب قاتیمرکز تحق ،یاهپزشکیگ قاتیبخش تحقدانشیار  -9

 چهارمحال و بختیاري، شهرکرد، ایران.استان  مدیریت حفظ نباتات کارشناس  -2 .رانیا

 
 92/99/9055تاریخ پذیرش:                 50/50/9055تاریخ دریافت: 

 :چکیده

ي واکاري شده در استان چهارمحال و بختیاري هادر برخی باغ 92هاي جانبی بادام رقم شاهرود عارضه مرگ جوانه

از  بیش عالئمدرختان داراي مورد در  و کمبود رويفایتوفترا هاي فراوانی نماتدهاي انگل گیاهی، گونه شود.مشاهده می

Velum Prime®; فلوپرایم )ل هاي کامل تصادفی با هفت تیمار شامدرختان بدون عالئم است. آزمایشی در قالب طرح بلوک

41.5% ,CE)آبامکتین ، (1.8% ,EC ;®Vertimec) ،( 84فوزتیل آلومینیوم + پروپاموکارب% ,SL ;®Previcur energy)،  فوزتیل

و شاهد با پنج تکرار،  (O2H4OZnS, %33) ، سولفات روي(EC ;®Bazodin, %60) ، دیازینون(WDG ;®Elit, %80)آلومینیوم 

انجام شد. یک هفته قبل از تیمار  رودزاینده، در حاشیه 9999 تا 9991هاي ، طی سال92روي درختان بادام رقم شاهرود 

از خاک اطراف ریشه و بافت ریشه درختان مورد آزمایش براي بررسی جمعیت  هایینمونه از آن، شیمیایی و سه ماه بعد

چهار شاخه تلف هر درخت شد. از جهات مخ برداشتههاي فایتوفترا و غلظت روي ، جداسازي گونهگیاهی انگلنماتدهاي 

هاي سالم )داراي برگ و میوه( و میزان جوانهاز آن، بعد  پنج ماهانتخاب گردید و یک هفته قبل از تیمار شیمیایی و حدود 

پریویکور دیازینون، سولفات روي،  ، آبامکتین،فلوپرایمتیمارهاي نشان داد  هاآزمایش هاي مرده شمارش شد. نتایججوانه

هاي بادام رقم میزان مرگ جوانه %9/96 و %9/99 ، %99، %9/96 ،%2/09، %9/66در مقایسه با شاهد به ترتیب  الیت و انرژي

بودند اما  مؤثرتردر بهبود عارضه ترکیبات با خاصیت نماتدکشی اگرچه کاهش دادند.  رودزایندهرا در حاشیه  92شاهرود 

دار داشتند بنابراین نقش ها با شاهد تفاوت معنیئم مرگ جوانهکاهش عال نظر ازسایر تیمارهاي مورد آزمایش نیز چون 

عالئم کنشی این عوامل در ایجاد و یا تشدید ممکن است اثر برهم و توان در ایجاد عارضه نادیده گرفتسایر عوامل را نمی

 باشد. هاآناز اثر تنهاي  مؤثرتر 92هاي بادام شاهرود گ جوانهمر

 فلوپرایمنماتد، واکاري،  سولفات روي، ن،آبامکتی کلیدی: هایواژه
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 :مقدمه

یکی  (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webbبادام )

 912191 حدوددرختان میوه در ایران است.  ترینمهماز 

تن  902900با میزان تولید  ،کشور هايباغهکتار از 

 91909به بادام اختصاص دارد، از این میزان  ،محصول

تن محصول مربوط به استان چهارمحال و  29699هکتار با 

فارس و خراسان  هاياستانبختیاري است که بعد از 

وزارت  9991)آمارنامه  رضوي در رتبه سوم قرار دارد

 .جهاد کشاورزي(

 ویژهبهتولید محصول بادام،  محدودکنندهعامل  ترینمهم

در مناطق سردسیر، سرمازدگی دیررس بهاره است، در 

دیر رقم  عنوانبهنیس( )فرا 92م رقم شاهرود راستا بادا این

 Ershadi etشد )مدیریت سرمازدگی معرفی  منظوربه گل

al., 2010 .)در استان چهارمحال و  15رقم از دهه  این

هاي بختیاري کشت و ترویج شد. عالوه بر این در سال

نیز  GNو  GF677هاي رویشی مانند اخیر استفاده از پایه

 ,Amanifarاست ) قرارگرفته استفادهموردبراي بادام 

2018.) 

-Non-infectious budجوانه ) غیرعفونیناهنجاري 

failure (NBF)عارضه فیزیولوژیکی در بادام  ی از( یک

انتهایی و  هايجوانهت، این عارضه باعث ناهنجاري در اس

تولید گل و میوه  برايضروري  جدید هايشاخهرشد 

در  ویژهبهمحصول،  منجر به کاهش درنهایت شده و

این عارضه  .گردداوایل توسعه ساختار درخت، می

 ;Kester and Jones, 1970است ) ناپذیربرگشت

Gradziel et al., 2019 .)در  9995از دهه  فوق عارضه

شود و باعث زوال درختان کالیفرنیا مشاهده می هايباغ

شود پاریل و کارمل میدر ارقام نان ویژهبهبادام 

(Gradziel et al., 2019.)  در ایران نیز روي بادام رقم

 .شوددیده می جاروییبه صورت شبه مامایی این عارضه

شناسی، جداسازي بیمارگر و نتایج انتقال با پیوند، بافت

هاي مولکولی نشان داد که عامل زنده در ایجاد بررسی

همان عارضه مرگ  احتماالً عارضه نقش ندارد واین 

 بادام از آمریکا است که در ایران شدهگزارش مجوانه بادا

در  (.Babaie, 2009است )حساس  آنرقم مامایی به 

برد از استان چهارمحال و بختیاري بیمارگرهاي خاک

در  ویژهبهعوامل زوال و مرگ درختان بادام،  ترینمهم

توان هاي واکاري شده، هستند، از این دسته عوامل میباغ

نماتدهاي ، Verticillium dahliaeرا، هاي فایتوفتگونه

 ,Sahragard and Banihashemi) را نام بردانگل گیاهی 

2006; Sahragard, 2008; Amanifar, 2019; 

Amanifar, 2020; Abdollahi-Arjenaki et al., 

2020.)  

دهه گذشته شاهد افزایش چشمگیري در تحقیقات 

م و ها در صنعت کشاورزي بودیمربوط به نماتدکش

چندین نماتدکش جدید سنتز شد و باعث افزایش فشار 

ها شد و نتیجه آن ممنوعیت نظارتی روي نماتدکش

استفاده از چند نماتدکش تدخینی )متیل بروماید( و 

 ,.Desaeger et alاست )غیرتدخینی )آلدیکارب( 

 فلوپرایمهاي جدید (. یکی از این نماتدکش2020

کش توسط شرکت قارچ نوانعبه)فلوپیرام( است که ابتدا 

بایر معرفی شد سپس به خاصیت نماتدکشی آن پی بردند 

در  فلوپرایمتحت عنوان نماتدکش  2590و در سال 

 ,AgroNews( و آفریقاي جنوبی )EPA, 2015آمریکا )

به گروه ترکیبات شیمیایی  فلوپرایم ( ثبت شد.2015

یب تعلق دارد. این ترک سوکسینات دهیدروژناز مهارکننده

تماس  صورتبهنماتدها را از طریق سیستم آوند چوبی و 

و  هاي تیمار بذر. فرموالسیونکندمیدر خاک سرکوب 

در بازار موجود است  فلوپرایمکاربرد در آب آبیاري از 

 (.Bayer CropScience, 2016) شودمیو توصیه 
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 هامیکروارگانیسماز ترکیبات بیولوژیکی مشتق شده 

 تريمناسب، کاندید هابیماريفیقی مدیریت تل ازنظر

که میزبان اختصاصی سودمندند از این نظر  هاآنهستند. 

. در میان هستند زیستمحیطداشته و سازگار با 

طبیعی وجود دارند،  طوربهبیولوژیکی که  هاينماتدکش

 96یکی از اعضاي خانواده  هااینها هستند. آورمکتین

که توسط ند باشمی عضوي الکتون ماکروسایکل

تولید  Streptomyces avermitilis میکروارگانیسم خاک

در ها کشاز این گروه آفت آمیزموفقیت. موارد شوندمی

 شدهگزارشگیاهی توسط آبامکتین  کنترل نماتدهاي

 (.Muzhandu, 2014است )

در استان چهارمحال  92با توسعه کشت بادام رقم شاهرود 

هاي واکاري شده از باغدر برخی  اخیراً، و بختیاري

 شدهمشاهدههاي جانبی درختانی با عالئم مرگ جوانه

 و  (Amanifar, 2019هاي قبلی )است، پژوهش

هاي با عارضه فوق هاي میدانی نشان داد که در باغبررسی

نماتدهاي انگل برد مانند فراوانی بیمارگرهاي خاک

ل است. هاي فایتوفتورا بیشتر از سایر عوامو گونه گیاهی

در این پژوهش اثر کنترل شیمیایی عوامل فوق با استفاده 

کش و ترکیب شیمیایی در بهبود عارضه از چند آفت

، در حاشیه 92هاي جانبی بادام رقم شاهرود مرگ جوانه

، مورد 9999تا  9991هاي زراعی طی سال رودزاینده

 ارزیابی قرار گرفت.

 

 :هامواد و روش

: ات محل اجرای آزمایشانتخاب باغ و مشخص -2

داراي عالئم عارضه مرگ  واکاري شده یک باغ بادام

 05در روستاي شوراب ) هاشاخهدر جانبی  هايجوانه

کیلومتري شمال شرقی شهرکرد( انتخاب شد. درختان 

و سن  GF677با پایه رویشی  92بادام رقم شاهرود 

با عرض  محل اجراي آزمایش درختان شش سال بود.

درجه  09درجه شمالی و طول جغرافیائی  92 جغرافیائی

با میانگین  متر از سطح دریا، 2995شرقی و ارتفاع 

 6/99میانگین دماي سالیانه  ،مترمیلی 901بارندگی سالیانه 

و حداکثر دماي سالیانه میانگین حداقل  ،گرادسانتیدرجه 

با حداقل و  گرادسانتیدرجه  0/25و  1/6 به ترتیب

 اجرا شد. گرادسانتیدرجه  91و  -1/29حداکثر مطلق 

بادبزنی شکل سنگریزه  هايآبرفت بر رويباغ  هايخاک

و نیمه عمیق و  سبککه داراي بافت  قرارگرفتهوار 

آهکی در عمق خاک و با شیب  محدودکننده هايالیه

فامیل  سنگریزه سطحی دارد. %0-91و  %2-1عمومی 

 Fine, mixed, mesil, Typis calcrs xereptsخاک 

و  09/1، پی اچ و هدایت الکتریکی خاک به ترتیب است

 .است 11/9

وایل در ا :بردارینمونهانتخاب درختان و  -1

شاخص عارضه مرگ  عالئمدرختان با  9991 خردادماه

 گذاري شدند،پالک هاشاخهدر جانبی  هايجوانه

 ان انتخابیدرخت هايشاخهدرصد  95حداقل  کهطوريبه

درختان انتخابی از نظر میزان و شدت . بودند عالئمداراي 

و  ریشه فرااز خاک اطراف ریشه، عارضه یکسان بودند. 

هاي فایتوفترا، جداسازي گونه منظوربهقطعاتی از ریشه 

و غلظت روي تهیه  انگل گیاهیتعیین جمعیت نماتدهاي 

. سیستم آبیاري باغ به صورت قطره اي بود و تعداد شد

 .درخت در هکتار بود 055ود درختان در باغ حد

ها کشزمان استفاده از آفت: تیمارهای آزمایش -3

بود. تیمارهاي  9991و هفتم تیرماه  9991دهم تیرماه 

آزمایشی در هر دو سال روي درختان انتخابی و پالک 

براي هر تیمار گذاري شده در سال اول انجام شد. 

ئم عال با میزان و شدت یکسان ازآزمایشی پنج درخت 

هنگام  انتخاب شد. هاشاخهجانبی روي  هايجوانهمرگ 

استفاده از ترکیبات همزمان با آبیاري بود به طوریکه براي 

هر درخت ترکیب مورد نظر در پنج لیتر آب داخل ظرف 
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 .ها ریخته شدپالستیکی حل شد و کنار نازل قطره چکان

 تیمارهاي آزمایشی به شرح ذیل بود.

( براي هر Velum Prime; EC, 41.5%) فلوپرایم 

 لیترمیلی 0درخت 

 95( براي هر درخت Vertimec; EC, 1.8%آبامکتین )

 لیترمیلی

 ;Previcur energyفوزتیل آلومینیوم + پروپاموکارب )

SL, 84% ) لیترمیلی 95براي هر درخت 

براي هر درخت ( Elit; WDG, 80%فوزتیل آلومینیوم )

 گرم 95

 95( براي هر درخت Bazodin; EC, 60%دیازینون )

 لیترمیلی

 95( براي هر درخت O,2H4OZnS %33سولفات روي )

 گرم

 شاهد )بدون تیمار شیمیایی(

، نماتدها و تعیین Phytophthoraجداسازی  -4

یک هفته قبل از اجراي : غلظت عنصر روی در خاک

و سه ماه بعد )اوایل  اوایل تیرماه(آزمایشی )تیمارهاي 

مقدار دو کیلوگرم  9991و  9991 هايلدر سا مهرماه(

متري از جهات سانتی 05خاک و فراریشه از عمق صفر تا 

براي بررسی  و مختلف درختان مورد آزمایش تهیه شد

 :دیدبه آزمایشگاه منتقل گربه شرح ذیل 

 هایجدایهو شناسایی  جداسازی -4-2

Phytophthora : از خاک اطراف ریشه هر درخت مورد

گرم خاک و فراریشه در داخل لوله حاوي  پنجآزمایش 

 سوسپانسیونآب مقطر سترون ریخته شد، از  لیترمیلی 25

 25میکرولیتر به لوله دیگر که حاوي  055 شدهتهیه

آب مقطر سترون بود اضافه گردید، این عمل  لیترمیلی

در چهار لوله جداگانه تکرار شد. از دو رقت  چهار بار

میکرولیتر در محیط  955آخري سوسپانسیون میزان 

و شبه  هاقارچبراي جداسازي  CMAو  PDA هايکشت

 oC9 ± 21دماي پخش شد. ظروف پتري در  هاقارچ

 CMAو  PDAهاي قارچی روي نگهداري شدند. پرگنه

 هاجدایه .(Singleton et al., 1992شدند ) سازيخالص

شدند شناسایی  شناسیریخت هايویژگیبر اساس 

(Ershad, 1992.) 

 و خاک گرم 255 مقدار نمونه هر از :نماتدها -4-1

 و سانتریفیوژ الک هايروش از و شد توزین فراریشه

 ,DeGrisseگردید ) استفاده براي استخراج نماتدها

براي تعیین جمعیت نماتدها در خاک مقدار یک (. 1969

در اسالید شمارش سوسپانسیون حاوي نماتد از  لیترمیلی

ي نماتدهاکل زیر میکروسکپ تعداد  رو دریخته شد 

سه بار شمارش و معدل  انگل گیاهی )حاوي استایلت(

و براي تعیین میزان جمعیت در کل گیري شد 

در یک  آمدهدستبهسوسپانسیون، میزان جمعیت 

  255کل حجم سوسپانسیون حاصله از  به لیترمیلی

 شد. و تعمیم داده متر مکعب خاک محاسبهسانتی

 روی موجود در خاک:عنصر ین میزان تعی -4-3

از  شده تهیهاز نمونه خاک  کیلوگرممقدار یک 

تیمارهاي آزمایشی براي تعیین عنصر روي موجود در 

مرکز  خاک و آبخاک در آزمایشگاه بخش تحقیقات 

تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی چهارمحال 

 و بختیاري مورد آزمایش قرار گرفت.

در هر بار ارزیابی زان مرگ جوانه: شمارش می -5

، به طول از هر درخت چهار شاخه هاجوانهمیزان مرگ 

، در جهات مختلف انتخاب شد، در هر مترسانتی 15

 هاییجوانه، تعداد جوانه فعال )هاجوانهشاخه تعداد کل 

 هايجوانهکه منجر به تولید میوه و برگ شده بودند( و 

مرگ جوانه در هر  مرده شمارش گردید، سپس درصد

درخت محاسبه شد. ارزیابی میزان مرگ جوانه در چهار 

و  91تیرماه اول ، 91، دوازدهم آبان91 دوم تیرماهزمان 

 انجام گرفت. 91پانزدهم آبان 
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طررح آزمایشری   : های آمااری وتحلیل دادهتجزیه -6

هاي کامل تصادفی بود و براي تجزیه استفاده بلوک مورد

اسرتفاده شرد    SAS 9.4 M6افرزار  نررم  هرا از آمراري داده 

(Statistical Analysis System;SAS Institute, Cary, 

NC, 1998    هرا  (. با توجه به دامنره وسریع تفراوت برین داده

تبررردیل شررردند  Arcsin√xابترردا برررا اسرررتفاده از فرمررول   

(Fernandez 1992.) 

 

 :نتایج

گاهی در یک  مشاهدات نشان دادند کهعالئم بیماری: 

که در درختان ت عالئم وجود دارد در صورتیدرخ

اي از آلودگی مشاهده نمی شد که این اطراف هیچ نشانه

برد است که عالئم هاي خاکهاي بیمارياز ویژگی

. (B-9شکل )ت موضعی و پراکنده دیده می شوندصوربه

دهی درختان بیمار یک هفته تا سه هفته دیرتر از شکوفه

گل و میوه درختان بسیار کم و  درختان سالم بود و تعداد

. (D-9شکل و  C-9شکل ) درختان سالم بود %95حدود 

طور چشمگیر کمتر از تعداد برگ درختان آلوده به

که از دور درختان بیمار از طوري، بهاستدرختان سالم 

سوم  هاي یک. در شاخهاندتشخیصدرختان سالم قابل

فقط در  انتهایی درخت تعداد برگ بسیار کم است و

 اي دیده شدانتهاي شاخه تعدادي برگ به حالت کپه

اي تیره تا هاي غیرفعال قهوه(. اطراف جوانهB-9)شکل 

یافته و هاي فرعی کاهشرنگ است. تعداد ریشهسیاه

( گاهی روي ریشه درختان J-9ها کوتاه شده )شکل ریشه

(. در I-9 بیمار تعداد زیادي غده مشاهده شد )شکل

بودیافته عالئم عارضه یک سال بعد از تیمار درختان به

طور کامل یافته و در سال دوم عالئم بهکش کاهشآفت

و  G-9هاي از بین رفت و شبیه درختان سالم شد )شکل

H-9هاي گل و سپس تشکیل (. کاهش تشکیل جوانه

روي شاخه از عالئم این عارضه بود  صورت جانبیمیوه به

رخی درختان عالئم نکروز (. در بE-9و  D-9هاي )شکل

   ریشه و یا پوسیدگی طوقه مشاهده شد.

 ه بهنماتدهاي انگل گیاهی شناسایی شد شناسایی نماتد:

 Paratylenchusترتیب فراوانی جمعیت عبارت بودند از:

sp. ، Mesocriconema xenoplax ،Pratylenchus 

neglectus ،Merlinius brevidense ،Meloidogyne 

sp.  و Ditylenchus sp.   

هاي جدایه :Phytophthora spهای شناسایی جدایه

Phytophthora sp متعلق به دو گونه Phytophthora 

cactorum  وPhytophthora cryptogea بودند. پرگنه 

 یا و شعاعی و گرد و صاف Ph. cactorum هايجدایه

 و قائمه زاویه با هاانشعابات ریسه  .بود نامنظم گلسرخی

 سپس و شده انشعاب باریک محل در فرعی هايخهشا

 با اسپورانژیوفرها شد، مشاهده آماس کمی بالفاصله

 سیمپودیال صورتمیکرومتر، ساده و به 2-0عرض 

 اسپورانژیوم از رأس اوقات هم گاهی و بودند منشعب

 گالبی مرغی،ها تخماسپرانژیوم شکل .شدندمی منشعب

 و بوده گرد قسمت پایه . دربودند کروي تقریباً یا وارونه

 هاآنتریدیوم .داشتند کروي نیم بزرگ پاپیل رأس، در

 .Phهاي رشد جدایه .بودند نامنظم و کروي و پاراژن

cryptogea  روي محیط کشتCMA ها سریع بود، پرگنه

 غیریکنواخت ها عرضیریسهیکنواخت و کرکدار بودند، 

 قائمه اهیگ و حاده زاویه با فرعی هايداشتند. شاخه

 صورتبه مایع محیط در ايریسه آماس شدندمی منشعب

 و پاپیل فاقد ها اسپرانژیوم .شدمی زنجیروار تشکیل

  بودند. شکل اياستوانه و گاهی وارونه گالبی

 یا و مرغیتخم بیضوي، به شکل و ژن آمفی هاآنتریدیوم

 .Phهايفراوانی جداسازي جدایه .بودند اياستوانه

cactorum  هاي بیشتر از جدایهPh. cryptogea  بود و

 تعلق داشت. Ph. cactorum ها بهجدایه %15حدود 
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 -A: رودزایندهو اثر برخی تیمارها در بهبود عارضه در حاشیه  92بادام رقم شاهرود  جانبی هايعالئم عارضه مرگ جوانه -9شکل 

هاي جانبی در مرگ جوانه -C، هااي برگحالت کپهو  مرگ جوانهعالئم  -Bگ جوانه در مقایسه با درخت سالم، مرعالئم  بادرخت 

 -F عدم تشکیل جوانه گل در شاخه درخت بیمار، -E، سالم و بیمار هاي درختتراکم میوه و برگ در شاخه -D درخت شاهد،

بهبود عارضه مرگ جوانه در درخت تیمار شده با  -G، در سال دوم وپرایمفلهاي درخت تیمار شده با تشکیل جوانه گل روي شاخه

هاي کاهش ریشه -I، 9999در سال  فلوپرایمعارضه مرگ جوانه در درخت تیمار شده با  ي کاملبهبود -H، در سال دوم فلوپرایم

)منبع  .Meloidogyne spبه خت آلوده در در گره-تشکیل ریشه -Jها در اثر تغذیه نماتدهاي انگل گیاهی، فرعی و کوتاهی ریشه

 فر(.عکس، امانی

Fig1. Symptoms of lateral buds death disorder of almond (Ferragnes cv.) and effect improving some treatments on 

disorder in along Zayanderood: A- Compare trees with and without bud death symptoms, B- Lateral buds death and 

leaves agglomerate symptoms, C- Lateral buds death in control trees, D- Number of leaves and fruits on the branch 

on health and disease trees, E- Lack of flower bud formation on diseased tree branches, F- Flower buds formation on 

branches of tree treated with velum in the second year, G- Improving lateral buds death in a treated tree with velum in 

the second year, H- Improving lateral buds death in a treated tree with velum in 2020, I- Decrease growth of roots by 

feeding plant parasite nematodes, J- Root-knot formation in tree infected to Meloidogyne sp. 

   

A سالم B بیمار 

C D مسال ربیما   

G F E 

J I H 



092                                                                                                                    (  9999، 9جلد ، 2پزشکی )شماره ها در علوم گیاهکشآفت   

ها و ترکیبات شیمیایی بر بهبود عالئم کشاثر آفت

، Phytophthora spها و جداسازی مرگ جوانه

اثر سال تنها در میزان جمعیت نماتدها و غلظت روی: 

 دار بود. اثرمعنی 92هاي بادام رقم شاهرود مرگ جوانه

 جز روي فراوانی جداسازي برداري بهزمان نمونه

دار بود. اثر ها معنیهاي فایتوفتورا روي سایر شاخصگونه

برداري در جمعیت نماتدها مؤثر زمان نمونه×متقابل سال

گیري شده هاي اندازهبود. اثر تیمار بر تمامی شاخص

روي و  فایتوفتورا، جمعیت نماتدها، غلظت )جداسازي

زمان ×اثر متقابل تیماردار بود. ها( معنیرگ جوانهمیزان م

میزان مرگ  ؛ ونماتدها  روي جمعیت بردارينمونه

تیمار فقط روي ×اثر متقابل سال دار بود.ها معنیجوانه

 (.9دار بود )جدول ها معنیمرگ جوانه

ها و ترکیبات شیمیایی کشهاي اثر آفتمقایسه میانگین

هاي زیر را بنديگروههاي موردبررسی روي شاخص

 نشان داد:

پریویکور  های فایتوفتورا:جداسازی گونه -الف

و الیت در یک گروه قرار گرفتند، سایر تیمارها  انرژي

، آبامکتین، سولفات روي، دیازینون و شاهد( فلوپرایم)

 (.2در گروه دیگر قرار گرفتند )جدول 

 

نماتدهاي انگل  ، جمعیتPhytophthora spترکیب شیمیایی روي جداسازي کش و تجزیه واریانس مرکب اثر چند آفت -9جدول 

 (Pr >F) 9991-99هاي رود در سالهاي جانبی بادام در حاشیه زاینده، میزان روي در خاک و فراریشه و میزان مرگ جوانهگیاهی

Table 1. Combined analysis of variance effect of several pesticides on isolation of Phytophthora sp. 

population of  plant-parasitic nematodes and Zn rate on soil and rhizosphere bud death rate of almond in 

along Zayandehrood during 2018-2020 (Pr >F). 

                       Pr >F   

Bud death 

rate 

(No/ a 70 cm 

branch) 

Zn 

(mg/kg soil) 

population of  

plant-parasitic 

nematodes 

(No/200 cm3 soil) 

Phytophthora sp 

(isolation) 

DF Source 

0.01 0.78 0.26 0.43 1 Year (Y) 

0.04 0.1 0.0003 0.27 8 Rep (year) 

<0.0001 0.0003 <0.0001 0.08 3 Sampling date (S) 

0.06 0.07 0.0004 0.09 3 S*year 

<0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 6 Treatment (T) 

<0.0001 0.29 0.03 0.78 18 S*T 

0.04 0.13 0.77 0.82 6 Y*T 

0.34 0.09 0.72 0.91 18 S*Y*T 

    216 Error 

15.4 10.7 20.5 25.3 - CV 
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نماتدهاي پارازیت  ، جمعیتPhytophthora spکش و ترکیب شیمیایی روي جداسازي هاي اثر چند آفتمقایسه میانگین -2جدول 

 (.P=0.05) 9991-99هاي رود در سالهاي جانبی بادام در حاشیه زاینده، میزان روي در خاک و فراریشه و میزان مرگ جوانهگیاهی

Table 2. Comparison of the mean efficiencies effect of several pesticides on isolation of Phytophthora 

sp., population of plant-parasitic nematodes, Zn rate on soil and rhizosphere and bud death rate of almond 

in along Zayandehrood during 2018-2020 (P=0.05). 

  Index    

Bud death rate 

(No/ a 70 cm branch) 

Zn 

(mg/kg soil) 

population of plant-

parasitic nematodes 

Phytophthora sp 

(isolation) 

 

Treatment 

4.2d 0.71b 9.1e 0.6a Fluopyram 

5.8d 0.69bc 50.2d 0.7a Abamectin 

10b 0.64bc 242.3b 0.17b Previcur Energy 

10.3b 0.68bc 268.2b 0.2b Elite 

8.3c 0.93a 376a 0.63a Zinc sulfate 

7.9c 0.68bc 112.3c 0.65a Diazinon 

12.4a 0.67bc 392.5a 0.77a Control 

 داري ندارند.تفاوت معنی %0هاي داراي حروف مشترک در سطح احتمال ها میانگین* در ستون

*Within columns, means followed by the same letter are not significantly different at the 0.05 probability level. 

 

 ،فلوپرایم هايتیمارفراوانی جمعیت نماتدها:  -ب

، و دیازینون هر کدام در یک گروه جداگانه آبامکتین

در گروه دیگر و  الیت و پریویکور انرژيتیمارهاي 

قرار  یک گروه نیز درشاهد  هاي سولفات روي وتیمار

و  فلوپرایمترین جمعیت نماتدها در تیمارهاي گرفت. کم

بود ترین جمعیت در درختان شاهد آبامکتین و بیش

از صفر تا  گیاهی انگلنماتدهاي  جمعیت (.2جدول )

متر مکعب خاک، سانتی 255عدد نماتد در  9155بیش از 

در  بسته به زمان و تیمار آزمایشی، شمارش گردید.

و آبامکتین جمعیت نماتدها  فلوپرایمبا  شده درختان تیمار

در برخی درختان در  کهطوريبهکاهش یافت  شدتبه

 نشد. جداسازيي سال دوم آزمایش هیچ نماتد

تیمار استفاده از سولفات روي در یک : غلظت روی -ج

گرفتند دیگر قرار  هايگروه و سایر تیمارها در گروه

 (.2جدول )

و  فلوپرایمتیمارهاي ها: میزان مرگ جوانه -د

پریویکور و  الیتآبامکتین در یک گروه، تیمارهاي 

 ويسولفات رتیمارهاي دیازینون ودر گروه دوم،  انرژي

شاهد در گروه چهارم قرار گرفتند تیمار گروه سوم و  در

ها در همه تیمارهاي میزان مرگ جوانه(. 2)جدول 

 شدتبهشاهد( در سال دوم آزمایش  جزبهآزمایشی )

، فلوپرایم کاهش یافت، این کاهش در تیمارهاي

 (.2مشهودتر بود )جدول  دیازینونآبامکتین و 
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 :بحث

جمعیت نماتدها و تیمارهاي بر اساس نتایج شمارش 

 توان گفت نماتدهاي انگل گیاهی اثر آزمایشی می

هاي جانبی در بادام داري در عارضه مرگ جوانهمعنی

و  %09 فلوپرایم کهطوريبهدارند،  92رقم شاهرود 

و  % 0/21دیازینون ، % 2/02و  %0/05، آبامکتین 9/12%

ور پریویک، % 0/99و  % 0/25، سولفات روي 1/09%

و در  ،%9/95و  %1/91 الیت و % 0/91و  %2/29 انرژي

ها و بهبود مقایسه با شاهد باعث کاهش مرگ جوانه

چون شدند.  9991و  9991هاي عارضه، به ترتیب در سال

درختان آزمایشی در هر دو سال یکسان بودند و اثر 

تیمارهاي آزمایشی در سال دوم در بهبود عارضه بهتر از 

دار ه عبارتی اثر سال در مرگ جوانه معنیسال اول بود ب

براي بهبود عارضه  توان گفتمی ( لذا9بود )جدول 

 مورد موثر ترکیبات 92هاي بادام شاهرود مرگ جوانه

گرفته  کاربه در این پژوهش در دو سال متوالی استفاده

در همه تیمارهاي آزمایشی عالئم  9999در سال  شوند.

با در مقایسه  92ها در بادام شاهرود عارضه مرگ جوانه

کاهش نشان داد و روي درختان تیمار شده با  9991سال 

و  گونه عالئمی از عارضه مشاهده نشدهیچ فلوپرایم

 (.H-9)شکل بهبودي کامل ایجاد شد

ون، سولفات روي، دیازین ، آبامکتین،فلوپرایمتیمارهاي 

 در مقایسه با شاهد به ترتیب و الیت پریویکور انرژي

هاي مرگ جوانهترین اثرگذاري را در بهبود عارضه بیش

؛ نشان دادند رودزایندهرا در حاشیه  92بادام رقم شاهرود 

، فلوپرایمترکیبات با خاصیت نماتدکشی )بنابراین 

د عارضه مرگ تري در بهبو( اثر بیشو دیازینون آبامکتین

توان گفت نقش نماتدها لذا می .اندهاي بادام داشتهجوانه

چون  .تر از سایر عوامل استعارضه بیشاین در ایجاد 

کاهش عالئم  ازنظرنیز  آزمایش سایر تیمارهاي مورد

وان شاید بت دار داشتندها با شاهد تفاوت معنیمرگ جوانه

ضه نقش اي از عوامل در ایجاد این عارگفت مجموعه

تر است، نماتدها، بیش ویژهبهدارند که سهم عوامل زنده، 

و اثر  غیرزندهبین این عوامل زنده و اما نقطه ارتباط 

این  کنندهتعیینریشه  و فرا ریشه با هاآنکنشی برهم

( در synergistخواهد بود که آیا اثر تشدیدکنندگی )

 این عارضه دارند یا خیر. ایجاد

شده با سولفات روي میزان بهبود  در درختان تیمار

بود، یکی  %99در مقایسه با درختان شاهد حدود  عارضه

در درختان میوه کاهش تراکم  کمبود روياز عالئم 

هاي انتهایی است که به عالئم برگ و میوه در شاخه

حدودي تا  92هاي بادام رقم شاهرود مرگ جوانه عارضه

وي براي بادام شباهت دارد از طرفی حد بحرانی عنصر ر

گرم در کیلوگرم خاک اطراف ریشه میلی 60/5حدود 

 ,Brown 2011, Amiri et al. 2016است )

Sadeghzadeh, 2013).  اما چون مدیریت تغذیه در باغ

آزمایشی مطلوب بود و میزان روي در همه تیمارهاي 

( از طرفی 2)جدول  بودر از حد بحرانی تآزمایشی بیش

ه با سولفات روي میزان مرگ جوانه در درختان تیمار شد

با تیمارهاي نماتدکش بهبودي  در مقایسهکاهش یافت اما 

در مقایسه با درختان تیمار  کهطوريبهکامل حاصل نشد 

تر مرگ جوانه مشاهده شد. بیش % 0/09 فلوپرایمشده با 

در جذب عناصر  بردبیمارگرهاي خاک از آن جایی که

( و شرایط شیمی خاک Agrios, 2005) مؤثرندغذایی 

( Sadeghzadeh, 2013دارد ) تأثیردر جذب عنصر روي 

ه نماتدها و این امکان وجود دارد که در درختان آلوده ب

وجود عنصر روي کافی  رغم بهرا در این پژوهش، فایتوفت

و  در خاک، جذب روي با اختالل مواجه شده باشد

 .را تشدید کند عارضه مرگ جوانه

به سمت شرق )مسیر  رودزایندهر حاشیه در یک بررسی د

افزایش نشان  Ph. cactorumرودخانه( میزان جداسازي 

هاي باالدست به رودخانه باغ پساببا توجه به ورود  داد،

هاي میزان مایه بیمارگر همراه با آب آبیاري در باغ

 Sahragard andیابد )افزایش می دستپایین
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Banihashemi, 2006 .)رد آزمایش از چون باغ مو 

شود و محسوب می رودزایندهسد  دستپایینهاي باغ

 موردنظرهاي منطقه برد در باغمیزان بیمارگرهاي خاک

 ;Sahragard and Banihashemi, 2006باالست )

Amanifar, 2018)از طرفی باغ انتخابی واکاري شده  ؛

لذا فراوانی جداسازي فایتوفتورا چشمگیر بود  ،بود

به پوسیدگی ( GF677) مورداستفادهیه همچنین پا

از عالئم  .(Amanifar, 2019)فایتوفترایی حساس است 

 نکروز  تواندهاي فایتوفترا نیز میآلودگی به گونه

کاهش برگ و  ها، پوسیدگی طوقه، خزان زودرسریشه

ها باشد. در این پژوهش در خشکیدگی سرشاخه

جداسازي  يپریویکور انرژو  الیت تیمارهاي استفاده از

Phytophthora sp  کاهش چشمگیري نشان داد و با سایر

هاي جانبی در دار بود و میزان مرگ جوانهتیمارها معنی

هاي فوق، در مقایسه با شاهد، حدود کشقارچ با تیمار

 کاهش نشان داد. 25%

هاي کورتکس ریشه خارجی از سلول نماتدهاي انگل

در سلول بافت میزبان  کنند و با ایجاد تغییراتیتغذیه می

 کنندفراهم می را براي نماتد نیاز موردمواد مغذي 

(Hussey et al., 1992 در اثر تغذیه نماتدها از ریشه .)

شود و یابد، ریشه کوتاه میمیزبان حجم ریشه کاهش می

 Nyczepir etشود )باعث کاهش ارتفاع و وزن گیاه می

al., 1997; Nyczepir et al., 1987ايهاتدهاي حلق(. نم 

باعث کاهش غلظت نیتروژن، فسفر و  داريطور معنیبه

شود، عالوه بر این باعث تنش پتاسیم در برگ هلو می

(. در Sharpe et al., 1986شود )در برگ آلو می آبیکم

میزان آمینواسیدهاي  ايهجمعیت باالي نماتدهاي حلق

ست یابد که ممکن اآزاد در ریشه و شاخه هلو کاهش می

هاي مربوط به کاهش میزان جذب نیتروژن در ریشه

و باعث حساسیت درختان به شانکر  باشد دیدهآسیب

 ,.Nyczepir et al., 1997; Cao et al) شودباکتریایی می

فراوانی جمعیت نماتدهاي نیز در این پژوهش  (.2006

 بود.( M. xenoplax) باال ايهحلق

اکاري شده هلو در و هايباغدر  سالهسهدر یک بررسی 

 نمونه ریشه و فرا 951استان چهارمحال و بختیاري از 

هاي ، گونهايهریشه فراوانی جداسازي نماتدهاي حلق

، %9/69یتوفترا و نماتدهاي مولد گره ریشه به ترتیب اف

 به عالئم و شدت بیماري میزانبود.  % 0/25و  6/02%

 تا % 90 از حدود عارضه این .دارد بستگی مختلفی عوامل

 در. شد مشاهده عالئم، اساس بر درختان، % 15 از بیش

 قبلی کشت درختان از امحاء پس بالفاصله که هاییباغ

 که مواردي در .تر استبیش عالئم شدت شده واکاري

 ترینبیش. است بیماري بیشتر میزان بوده هلو قبلی کشت

 ریشه و طوقه عالئم پوسیدگی با ویژهبه عارضه، میزان

 GF677پایه رویشی  از که است هاییباغ به وطمرب

این پایه به  ،(Amanifar, 2019) است شده استفاده

 ,.Abdollahi-Arjenaki et alنماتدهاي مولد گره ریشه )

 هايگونه( و پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از 2020

پایه درختان  (.Amanifar, 2018حساس است ) یتوفترااف

 بود. GF677 نیز سیمورد آزمایش در این برر

 Meloidogyneو Criconemella xenoplaxنماتدهاي 

spp. هاي غالب نماتدهاي انگل گیاهی در از گونه

 (.McKenry and Kretsch, 1987هستند )درختان بادام 

پیرامون نماتدهاي بادام در منطقه  شدهانجامپژوهش 

 سامان از استان چهارمحال و بختیاري نشان داده که 

، C. xenoplax ،Pratylenchus neglegtusهاي گونه
Criconemella antipolitanum وMeoidogyne 

javanica و ترین فراوانی، پراکنش به ترتیب بیش

هاي بادام آلوده به شانکر را داشتند، در باغ جمعیت

هاي بدون عالئم بیماري باکتریایی در مقایسه با باغ

 ,Eshaghiشد ) شکار M. xenoplaxتري از جمعیت بیش

هاي نماتدهاي بررسی نیز تاکسوندر این  (.2000

 جداسازي شده به ترتیب فراوانی عبارت بودند از:

Paratylenchus sp. ،Mesocriconema xenoplax ،
Pratylenchus neglectus ،Merlinius brevidense، 

Meloidogyne sp. وDitylenchus sp. .  در آزمایشی در
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-اثر دو نماتدکش فلون ،ل گلخانهشرایط گلدان داخ

( و اسپیروتترامات fluensulfoneسولفان )

(spirotetramat بر جمعیت )M. xenoplax  روي هلو با

سولفان نشان داده که فلون (Nemaguardپایه نماگارد )

کاهش داده اما اسپیروتترامات اثر  %96جمعیت نماتد را تا 

 Shirley et)کاهشی در جمعیت این نماتد نداشته است 

al., 2019.)  بر اساس منابع در دسترس هیچ پژوهشی

انگل  روي نماتدهاي فلوپرایمپیرامون اثر آبامکتین و 

و این  در درختان میوه هسته دار انجام نشده است گیاهی

 اولین بررسی است.

به صورت جانبی و یا بر  92شاهرود  هاي گل بادامجوانه

گل  .شودلید میروي سیخک )اسپورهاي کوتاه( تو

( در سال قبل از شکوفایی flower inductionانگیزي )

 flower) افتد.گل آغازياتفاق می اواخر تیرها در گل

initiation)  یا تشکیل اجزاي گل به صورت جنینی در

افتد و تا آغاز پاییز ي گل، در مرداد اتفاق میداخل جوانه

 شوندمی ي گل ظاهري گل در داخل جوانهاجزاي اولیه

به تدریج در پاییز جوانه هاي گل رشد کرده و قابل 

 ,.Ershadi et alهاي برگ هستند )تشخیص از جوانه

 تیمارهاي شیمیایی در این بررسی قبل از  (.2010

هاي انگیزي انجام شد و اثر تیمارها در تولید جوانهگل

 کامال مشهود بود  همان سال گل و برگ در پاییز

 (.F-9و  E-9هاي )شکل

براساس نتایج پژوهش حاضر چندین عامل در ایجاد 

 در  92هاي جانبی بادام شاهرود عارضه مرگ جوانه

هاي واکاري شده در حاشیه زاینده رود نقش دارند باغ

بیشتر از سایر عوامل گیاهی  انگلکه سهم نماتدهاي 

هاي فایتوفترا( )مانند گونه دیگر است؛ اگرچه عوامل زنده

غیرزنده )کمبود روي( این عارضه را تشدید و عوامل 

هاي کنند اما با مدیریت کنترل شیمیایی نماتدها در باغمی

و  فلوپرایمهایی مانند واکاري شده با استفاده از نماتدکش

توان آبامکتین در اوایل تیر ماه طی دو سال متوالی، می

داري بهبود بخشید. چون این طور معنیاین عارضه را به

 هاي واکاري شده مشاهده شده استه فقط در باغعارض

، مانند عدم کشت با مدیریت عارضه واکاري استممکن 

-گونهاز  درختان بادام بالفاصله بعد از امحاء درختان قبلی

( و عدم استفاده از پایه Amanifar, 2019) دارهسته هاي

-GF677 (Abdollahiهاي حساس به نماتدها مانند 

Arjenaki et al., 2020،) را نیز کنترل  این عارضهوان بت

 کرد.

 

 پروژه نتایج از قسمتی پژوهش این: سپاسگزاری

 مصوب 0-02-96-550-965551شماره  تحقیقاتی

 که است کشاورزي ترویج و تحقیقات، آموزش سازمان

 کشاورزي جهاد سازمان آن توسط اعتبارات از بخشی

 سازمان از است، شده تأمین و بختیاري چهارمحال استان

آقاي مهندس اسحاقی از   شود. قدردانی می و تشکر فوق

 مرکز پزشکی، گیاه تحقیقات بخششناس نماتد  مجقق

 طبیعی منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات

بخاطر همکاري در جداسازي،  بختیاري و چهارمحال

آقاي دکتر فرود  ،تشخیص و تخمین جمعیت نماتدها

 آموزش و یقاتتحق مرکزصالحی عضو هیئت علمی 

بختیاري بخاطر  و چهارمحال طبیعی منابع و کشاورزي

و از آقاي مهندس  هاهمکاري در تجزیه آماري داده

مجید فرزان کارشناس آزمایشگاه بخش تحقیقات آب و 

 منابع و کشاورزي آموزش و تحقیقات خاک مرکز

بختیاري بخاطر تعیین میزان عنصر  و چهارمحال طبیعی

 سپاسگزاریم. ي آزمایشیهاروي در نمونه
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Abstract: 

The lateral bud death disorder in almond (cv. Shahroud 12) is observed in some replanted orchards in 

Chaharmahal and Bakhtiary province. The abundance of plant parasitic nematodes, phytophthora species 

and zinc deficiency were more in trees with symptoms than the asymptomatic trees. Experiment was 

performed in a randomized complete block design with seven treatments including pesticides like 

fluopyram (Velum Prime®; EC, 41.5%), Abamectin (Vertimec®; EC, 1.8%), Fosetyl-Al + Propamocarb 

(Previcur Energy®; SL, 840), Fosetyl-Al (Elite®; WDG, 80%), Diazinon (Bazodin®; EC, 60%) , Zinc 

sulfate (ZnSO4H2O, 33%) and control with five replications on Shahroud 12 cultivar almond trees along 

Zayandehrood during 2018-2020. A week before the application of chemical treatment and three months 

later, soil and root samples were collected for the measurement of plant-parasitic nematode population 

and isolation of Phytophthora species and the zinc content. Four branches per tree were selected from 

different directions, a week before the chemical treatment and five months later, and  healthy (containing 

leaf and fruit) and dead buds were counted. The results show the treatments of Velum Prime, Abamectin, 

Diazinon, Zinc sulfate, Previcor and Elite reduced the bud death and improved the disorder of the almond 

trees by 66.1%, 53.2%, 36.3%, 33%, 19.3% and 16.9%, compared with the control, respectively. 

Although compounds with nematicidal properties were more effective in improving this disorder; other 

treatments were also significantly different compared with control in terms of reducing the symptoms of 

bud death. The role of other factors in causing this disorder can not be ignored; therefore, the interactional 

effects of these factors in causing or exacerbating  the symptoms of  bud death of almond (Shahroud 12 

cv.) may be more effective than a single cause alone. 

Key words: abamectin, nematode, replant, velum, Zinc sulfate. 
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