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 89/92/9488تاريخ پذيرش:                 22/80/9488تاريخ دريافت: 

 :چكيده

هاي گندم ترين بیماريترين و شايعاز مهم،  Blumeria graminis f.sp. triticiعامل بابیماري سفیدك پودري گندم 

هاي مهم مديريت اين در حال حاضر يکی از جنبه .است از جمله ايران دنیادر نواحی مرطوب، نیمه مرطوب و نیمه خشك 

 %98 ؛پیالرتپ) پیراکلوستروبین + تبوکونازول جديد کشقارچيی آدر اين بررسی کار. استبیماري کنترل شیمیايی آن 

SC,) کند )استان ن( و کهنهمازندرا کال )استانسفیدك پودري گندم در سه منطقه قراخیل و بايع يماریبراي کنترل ب

به اجرا درآمد. تیمارهاي  تکرارهاي کامل تصادفی با شش تیمار در چهار خراسان شمالی( در مزرعه و در قالب طرح بلوك

( ,EC %22 ؛تیلت) پروپیکونازول لیتر در هکتار، 7/8و  6/8 ، 2/8، 4/8در چهار دز  هاي پیالرتپکشآزمايش شامل قارچ

ملیات سمپاشی در ع. پاشی( بودلیتر در هکتار و شاهد )بدون سم 9( هر يك به مقدار ,EW %22؛ ورفولیک) تبوکونازول و

يادداشت برداري از وضعیت آلودگی به بیماري با استفاده از روش . رفتن با ظهور برگ پرچم انجام شدمرحله رشدي ساقه

وع و شدت بیماري و عملکرد محصول ارزيابی وق درصد انجام شد و در نهايت 99تا  88 (double digit) ايدو نمره

 6/8دزهاي با  پیالرتپ کشقارچ و عملکرد محصول، بیماري ، شدتها بر درصد وقوعکشگرديد. در ارزيابی تاثیر قارچ

هاي حاصل از اين بررسی لیتر در هکتار در گروه اول آماري )برترين گروه( قرار گرفت. در مجموع، با توجه به يافته 7/8 و

لیتر در هکتار را براي کنترل بیماري  6/8با مقدار مصرف پیالرتپ کش قارچتوان و به منظور مصرف بهینه سموم، می

  م توصیه نمود.سفیدك پودري گند

 . پیالرتپ ،وقوع بیماري، شدت بیماري، عملکردگندم،  پودري سفیدك: هاي كليديواژه
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 :مقدمه

 Blumeria ملعا بابیماري سفیدك پودري گندم 

graminis f.sp. tritici هاي مهم اين يکی از بیماري

آيد که انتشار جهانی داشته و میزان محصول به حساب می

درصد برآورد  92-28طور متوسط بین آن بهخسارت 

اي داراي شرايط مناسب میزان هگردد. در سالمی

 برآورد شده استهم محصول  درصد 28خسارت تا 
(Korbas, 2009; Jaczewska-Kalicka, 2006 

Jaczewska-Kalicka, 2002;.)  بیماري سفیدك پودري

 ، استهاي مهم غالت ن نیز از بیماريدر انگلستا

درصد محصول در اثر اين بیماري  92طوري که ساالنه هب

از بین رفته و به همین دلیل مطالعات زيادي در ارتباط با 

 ه استکنترل شیمیايی آن در اين کشور انجام شد

(Reader and Miller, 1991) . اين بیماري در ايران نیز

هاي مهم گندم بوده و در برخی مناطق يکی از بیماري

هاي شمالی خسارت قابل توجهی به ويژه استانهکشور ب

اين بیماري هر ساله در . کنداين محصول زراعی وارد می

غرب استان گندم خیز گلستان )مزارع شهرستان 

هاي سبز نیز تر حتی روي سنبلها شدت بیشکردکوي(، ب

ظاهر شده و خسارت زيادي به محصول گندم اين منطقه 

کی از ي .(Kazemi et al., 2014b)کند وارد می

هاي مبارزه با اين بیماري کنترل شیمیايی ثرترين روشمو

بدين منظور . استکش مناسب با استفاده از سموم قارچ

بهتري روي  نمود که تأثیربايست از سمومی استفاده می

عامل بیماري داشته و خطرات زيست محیطی کمتري 

دلیل اهمیت اين بیماري در کاهش به .داشته باشند

محصول و ايجاد خسارت، تحقیقات زيادي در زمینه 

ها توسط محققان در دنیا کشکنترل آن با استفاده از قارچ

 .(Jaczewska-Kalicka, 2006) صورت گرفته است

در مرحله  هاکشقارچ استفاده ازيج نشان داد که نتا

رشدي اولین گره قابل رويت تا مرحله برگ پرچم 

 ترالگوي فیکس(، کنترل مناسب 0تا  6)مرحله رشدي 

تر محصول را سفیدك پودري گندم و عملکرد بیش

چنین هم .(Lipps and Madden, 1988) شودموجب می

و  (WP, 25% ؛تونبايل) ترياديمفون هايکشقارچ اثر

علیه سفیدك پودري  (EC, 25% ؛تیلت) پروپیکونازول

 یرثتا .(Watkins, 1985) شناخته شدگندم موثر 

 پروپیکونازول، (EC, 40%) فلوسیالزولهاي کشقارچ

 (SC, 5.12% ؛)ايمپکت و فلوتريافول( ,EC %25 ؛تیلت)

(Al-Ayoubi and Shephard, 1990،) تريازول گروه 

 تبوکونازول ،(,EC %25 ؛تیلت) وپیکونازولپر چونهم)

 ,SC ؛)ايمپکت و فلوتريافول (EW, 25% ؛فولیکور)

5.12%) )(Wolfe, 1984) ،25 ؛تیلت) پروپیکونازول% 

EC, )(Gooding et al., 1994) ،؛تیلت) پروپیکونازول 

25% EC, )فلوتريافول و (؛ايمپکت SC, 5.12% )

(Higginbotham and Clarke, 1996) بیماري کنترل  در

در  .اندبه خوبی مشاهده گرديدهسفیدك پودري گندم 

نشان دادند که بیماري  در ايتالیا هاي ديگربررسی

هايی چون کشسفیدك پودري گندم توسط قارچ

 + فلوتريافول، (EC, 25% ؛تیلت) پروپیکونازول

 ,SL ؛)آلتو سیپروکونازول، (SC ؛کاربندازيم )ايمپکت

 EC, 40% (Pancaldi and فلوسیالزولو ( 10%

Brunelli, 1998) ،تبوکونازول (25 ؛فولیکور% EW,) ،

 ؛)ايمپکت و فلوتريافول( SL, 10% ؛)آلتو سیپروکونازول

SC, 5.12%) (Pancaldi and Alberti, 1994) خوبی به

 قابل کنترل است.

هاي انجام شده در اسلواکی و مجارستان نیز در بررسی

، (,EC %25 ؛تیلت) زولپروپیکوناهاي کشقارچ

 فلوتريافولو  (,EW %25؛ فولیکور) تبوکونازول

علیه بیماري سفیدك پودري  (SC, 5.12% ؛)ايمپکت

 (.Svec et al., 1994) اندگندم موثر شناخته شده

و  (,EW %25؛ فولیکور) تبوکونازولهاي کشقارچ

 که در واقع مواد موثر  SC, 25%پیراکلوستروبین

هاي موثر کش، به عنوان قارچهستندپ پیالرت کشقارچ

هاي پودري )از جمله سفیدك پودري در کنترل سفیدك
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 کشقارچ(. Anonymous, 2017اند )گندم( معرفی شده

هاي بیماري کشی موثر در کنترلعنوان قارچبه پیالرتپ

نحوي که دوام همعرفی شده است، ب هابرگی يا لکه برگی

ه داشته و باعث و جذب بهتري در سطح برگ گیا

تر و سبزتر شدن تحريك رشد گیاه زراعی و ضخیم

 . (Anonymous, 2019) شودها نیز میبرگ

در ايران در ارتباط با کنترل بیماري سفیدك پودري 

 کشقارچ، تاثیر چند 9908-09گندم، در سال زراعی 

مورد بررسی  سفیدك پودري گندم رايج روي بیماري

 پروپیکونازولهاي کشارچقرار گرفت که در نتیجه ق

( ,EW %25 ؛فولیکور) تبوکونازول( و ,EC %25 ؛تیلت)

لیتر در هکتار بیشترين تاثیر را در  يكهر يك به میزان 

 Kazemi)کنترل بیماري و افزايش میزان محصول داشتند 

et al. 2014a) . کشقارچتاثیر نتايج حاصل از بررسی 

در کنترل  (SC ؛کاربندازيم )ايمپکت + فلوتريافول

 بیماري سفیدك پودري )سطحی( گندم در سال زراعی

در مقايسه با  کشقارچکه اين  نشان داد 02-9909 

و  (,EC %25 ؛تیلت) پروپیکونازولهاي مرجع کشقارچ

، بیشترين تاثیر را در (,EW %25؛ فولیکور) تبوکونازول

 Kazemi) کاهش بیماري و افزايش میزان محصول داشت

et al., 2014b) . کش قارچيی آکارهمچنین در بررسی

گرم در  928)پیراکلوستروبین  EC %2/22اکسور وپپر

گرم در لیتر( در کنترل بیماري  72لیتر+ فلوکساپیروکساد 

نتايج  9997-90در سال زراعی سفیدك پودري گندم 

، کشاين قارچ لیتر در هکتار 2/9-2دز  کهنشان داد 

بیماري و افزايش میزان را در کنترل  يیآکاربیشترين 

 .(Kazemi et al., 2019) محصول داشت

 پیراکلوستروبین + تبوکونازولجديد  کشقارچ

کشی سیستمیك و ترکیبی از ( قارچ,SC %30 ؛پیالرتپ)

ها است که مانع ها و استروبیلورينهاي آزولخانواده

سنتز ارگوسترول در ديواره سلول قارچ بیمارگر و نیز 

زيم سوکسینات دهیدروژناز بوده و باعث بازدارنده آن

اختالل در تنفس میتوکندريايی قارچ بیمارگر هم 

درمانی داشته  -خاصیت حفاظتی کشقارچشود. اين می

 در منظور اين به .رودپاشی به کار میو براي محلول

 + تبوکونازول جديد کشقارچ يیآکار حاضر بررسی

 با مقايسه در( SC, 30% ؛پیالرتپ) پیراکلوستروبین

 و EC %22ل( تیلت )پروپیکونازو هايکشقارچ

 بیماري کنترل در (EW, 25%؛ فولیکور) تبوکونازول

 .گرفت قرار ارزيابی سفیدك پودري گندم مورد

 

 ها:مواد و روش

هاي هاي مازندران )ايستگاهاين بررسی در استان

کند( )ايستگاه کهنه خراسان شمالی کال( وقراخیل و بايع

هاي کامل ر مزرعه آزمايشی در قالب طرح بلوكو د

از . تصادفی با شش تیمار در چهار تکرار به اجرا در آمد

بذر گندم رقم حساس به بیماري سفیدك پودري براي 

)در مازندران رقم فالت و کشت در هر منطقه استفاده شد 

ها تحت و آزمايشدر خراسان شمالی رقم پیشگام( 

واحد عملیات  گرفت.ام شرايط آلودگی طبیعی انج

متر بود.  2پشته بلند به طول  4کرتی و هر کرت شامل 

 22ها )فاروها( ، عرض جويچهمتریسانت 68ها عرض پشته

 92متر و روي هر پشته سه رديف گندم به فاصله سانتی

 92 و متر 9کرت هر )عرض  متر از هم کشت شدسانتی

يك پشته . بین هر کرت با کرت مجاور متر بود(سانتی

نکاشت، فاصله در نظر گرفته شد. فاصله تکرارها 

هاي زراعی از جمله متر بود. مراقبت 2/9ها( )بلوك

هاي هرز کوددهی مناسب، انجام آبیاري و کنترل علف

در زمان مناسب انجام شد. تیمارهاي آزمايش شامل 

 پیراکلوستروبین + تبوکونازول هايکشاستفاده از قارچ

لیتر  7/8و  6/8، 2/8، 4/8 با مقادير( ,SC %98؛ پیالرتپ)

 9( به مقدار ,EC %22 ؛تیلت) پروپیکونازول در هکتار،

( به   ,EW%22 ؛فولیکور) تبوکونازول لیتر در هکتار،

پاشی و فقط شاهد )بدون سم و لیتر در هکتار 9مقدار 

 پاشی( بودند.آب
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رفتن با ظهور ملیات سمپاشی در مرحله رشدي ساقهع

رچم بر اساس الگوي رشدي زادوکس و همکاران برگ پ

. (Lipps and Madden, 1988) ( انجام شد9974)

برداري از وضعیت آلودگی به بیماري قبل از يادداشت

سمپاشی در همان روز، هشت روز بعد از سمپاشی و 

سپس هر هفته يکبار تا آلودگی کامل تیمار شاهد با 

 بود 99تا  88 (double digit) اياستفاده از روش دو نمره

يا جزء اول مربوط به ارتفاعی از گیاه است  9Dکه در آن 

يا جزء دوم مرتبط  2Dکه توسط بیمارگر آلوده شده و 

اين . با شدت آلودگی روي چهار برگ بااليی گندم است

قابلیت ارزيابی بیماري را دارد و  99-88سیستم در دامنه 

به شرح زير می  9 دامنه ارزيابی در هر دو جزء از صفر تا

 .باشد

بروز  (9، )بدون آلودگی)مصون(( 8) :براي جزء اول 

ترين و پراکنده به مقدار کم روي پايینهاي جدا لکه

هاي ثانويه هاي پراکنده روي برگبروز لکه( 2، )هابرگ

بروز آلودگی کم ( 9، )هاي اولیهتوام با آلودگی برگ

گسترش ( 4، )پايین بوته 9/9هاي ناحیه روي برگ

ايجاد ( 2، )بیماري در حد متوسط تا نصف ارتفاع بوته

هاي پايین گسترش بیماري تا آلودگی شديد روي برگ

 9/9بروز آلودگی شديد روي ( 6، )نصف ارتفاع بوته

بروز ( 7، )ارتفاع بوته و آلودگی متوسط تا نیمه بوته

هاي پايینی و میانی و گسترش آلودگی شديد روي برگ

برگ ماقبل پرچم يا آلودگی ناچیز روي آلودگی تا 

هاي گسترش شديد بیماري روي برگ( 0، )برگ پرچم

و  پايینی و میانی و آلودگی خیلی کم روي برگ پرچم

و  ها و آلودگی سنبلهآلودگی شديد روي کلیه برگ( 9)

(  %98 -9) بدون آلودگی )مصون(، (8): براي جزء دوم

ه برحسب درصد آلودگی به بیماري در سطح برگ و بقی

 Eyal et) گیرندبین اين دو قرار می(  ...و 28%، 98%)

al., 1987; Sarri and Prescott, 1975.)  ارزيابی درصد

شدت بیماري به عنوان شاخص بیماري براي مقايسه 

 ,.Dreisigacker et al)تیمارها از فرمول زير محاسبه شد 

2015): 

988 ( ×9/2D)( ×9/9D)درصد شدت بیماري = 

بر اساس نتايج بدست آمده يك مرحله از مراحل 

اي که میزان بیماري يادداشت برداري فوق الذکر )مرحله

در شاهد به حد نهايی رسید( انتخاب و مورد تجزيه و 

ضمنا درصد وقوع بیماري نیز بر تحلیل قرار گرفت. 

 .هاي آلوده براي هر تیمار تعیین شداساس درصد بوته

عنوان يك شاخص از یماري بهارزيابی درصد وقوع ب

  (:Dreisigacker et al., 2015) فرمول زير محاسبه شد

هاي هاي مورد بررسی/ تعداد بوته)تعداد کل بوته×988

 = درصد وقوع داراي عالئم(

چنین به منظور بررسی عملکرد محصول، پس از هم 

بر حسب رسیدن گندم، محصول هر کرت برداشت و 

ها با استفاده و تحلیل آماري دادهتجزيه . توزين شدگرم 

بندي میانگین انجام و گروه SAS 9.1از نرم افزار آماري 

 .ها با استفاده از آزمون دانکن انجام شدآن

 

 

 :نتايج
 ايستگاه سه آزمايش در مرکب حاصل از تجزيه نتايج

نشان  کندکهنه و کال بايع قراخیل، کشاورزي تحقیقات

اي مختلف اثرات متفاوتی هتیمارها در مکان داد که

نتايج تجزيه آماري براي هر منطقه اجراي  لذااند. داشته

 .گرددمیآزمايش به صورت مجزا ارايه 

تجزيه واريانس تاثیر  (:قراخيل) استان مازندران

تیمارهاي اعمال شده بر درصد وقوع و شدت بیماري 

 سفیدك پودري گندم و عملکرد گندم در ايستگاه

 %9ران نشان داد که بین تیمارها در سطح قراخیل مازند

(. مقايسه 9دار وجود داشت )جدول اختالف معنی

میانگین تیمارها به روش دانکن نشان داد که تیمارها از 

نظر تاثیر بر درصد وقوع و شدت بیماري و عملکرد 

محصول به ترتیب در سه، دو و چهار گروه آماري 

اين جدول و  (. بر اساس2مختلف قرار گرفتند )جدول 
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لیتر  7/8و  6/8هاي پیالرتپ کشدر مقايسه تیمارها، قارچ

در هکتار، تیلت و فولیکور با کمترين درصد وقوع 

 2/8و  4/8( جا گرفتند. پیالرتپ Cبیماري در گروه اول )

( و شاهد نیز با بیشترين Bلیتر در هکتار در گروه دوم )

تند. از ( قرار گرفAدرصد وقوع بیماري در گروه آخر )

و  6/8، 2/8 با دز لحاظ تاثیر بر شدت بیماري، پیالرتپ

لیتر در هکتار، تیلت و فولیکور با کمترين درصد  7/8

( قرار گرفتند. شاهد در Bشدت بیماري در گروه اول )

لیتر در هکتار نیز در گروه  4/8( و پیالرتپ Aگروه آخر )

( جا گرفتند. از نظر تاثیر بر عملکرد ABمشترك )

لیتر در هکتار، تیلت و فولیکور با  7/8صول، پیالرتپ مح

( و شاهد در گروه آخر Aبیشترين عملکرد در گروه اول )

(D قرار گرفتند. پیالرتپ )لیتر در هکتار به  2/8و  6/8

جا گرفتند.  BCو  ABهاي مشترك ترتیب در گروه

قرار گرفت  Cلیتر در هکتار نیز در گروه  4/8پیالرتپ 

 (. 2)جدول 

تجزيه واريانس تاثیر  (:كالبايعاستان مازندران )

و شدت بیماري تیمارهاي اعمال شده بر درصد وقوع 

 عملکرد گندم در ايستگاه سفیدك پودري گندم و

 %9کال مازندران نشان داد که بین تیمارها در سطح بايع

(. مقايسه 9دار وجود داشت )جدول اختالف معنی

کن نشان داد که تیمارها از میانگین تیمارها به روش دان

نظر تاثیر بر درصد وقوع  و شدت بیماري و عملکرد 

محصول به ترتیب در چهار، سه و سه گروه آماري 

(. بر اساس اين جدول و 2مختلف قرار گرفتند )جدول 

لیتر در  7/8هاي پیالرتپ کشدر مقايسه تیمارها، قارچ

یماري هکتار، تیلت و فولیکور با کمترين درصد وقوع ب

لیتر در هکتار  6/8( جا گرفتند. پیالرتپ Dدر گروه اول )

( با گروه اول و دوم و CDنیز در گروه مشترك )

( با BCلیتر در هکتار در گروه مشترك ) 2/8پیالرتپ 

لیتر در هکتار  4/8گروه دوم و سوم قرار گرفت. پیالرتپ 

( و شاهد نیز با بیشترين درصد وقوع Bدر گروه سوم )

( جا گرفتند. از لحاظ تاثیر بر Aدر گروه آخر ) بیماري

لیتر در هکتار، تیلت و  7/8شدت بیماري، پیالرتپ 

فولیکور با کمترين درصد شدت بیماري در گروه اول 

(C و پیالرتپ )لیتر در هکتار در گروه مشترك  6/8

(BC با گروه اول و دوم قرار گرفتند. پیالرتپ )و  4/8

( جا گرفت. شاهد نیز Bوه دوم )لیتر در هکتار در گر 2/8

( قرار Aبا بیشترين درصد شدت بیماري در گروه آخر )

و  6/8گرفت. از نظر تاثیر بر عملکرد محصول، پیالرتپ 

لیتر در هکتار، تیلت و فولیکور با بیشترين عملکرد  7/8

( و شاهد با کمترين عملکرد در گروه Aدر گروه اول )

لیتر در هکتار  2/8و  4/8( جا گرفتند. پیالرتپ Cآخر )

 (. 2( قرار گرفتند )جدول Bدوم ) نیز در گروه

تجزيه واريانس  (:كندكهنه) خراسان شمالياستان 

تاثیر تیمارهاي اعمال شده بر درصد وقوع و شدت 

بیماري سفیدك پودري گندم و عملکرد گندم در 

کال مازندران نشان داد که بین تیمارها در بايع ايستگاه

(. 9دار وجود داشت )جدول اختالف معنی %9سطح 

مقايسه میانگین تیمارها به روش دانکن نشان داد که 

تیمارها از نظر تاثیر بر درصد وقوع و شدت بیماري و 

عملکرد محصول به ترتیب در سه، پنج و سه گروه آماري 

(. بر اساس اين جدول و 2مختلف قرار گرفتند )جدول 

لیتر  7/8و  6/8هاي پیالرتپ کشدر مقايسه تیمارها، قارچ

در هکتار و فولیکور با کمترين درصد وقوع بیماري در 

( و B( جا گرفتند. تیلت در گروه دوم )Cگروه اول )

( با ABلیتر در هکتار در گروه مشترك ) 2/8پیالرتپ 

گروه دوم و سوم قرار گرفتند. شاهد نیز با بیشترين درصد 

( جا گرفت. از A)وقوع بیماري در گروه سوم يا آخر 

لیتر در هکتار  7/8لحاظ تاثیر بر شدت بیماري، پیالرتپ 

لیتر در هکتار در گروه  6/8( و پیالرتپ Eدر گروه اول )

( با گروه اول و دوم قرار گرفتند. فولیکور DEمشترك )

لیتر در هکتار و  2/8، پیالرتپ CDدر گروه مشترك 

در هکتار  لیتر 4/8و پیالرتپ  BCتیلت در گروه مشترك 

جا گرفتند. شاهد نیز با بیشترين  ABدر گروه مشترك 

(  قرار گرفت. از Aدرصد شدت بیماري در گروه آخر )
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لیتر در  7/8و  6/8نظر تاثیر بر عملکرد محصول، پیالرتپ 

( و پیالرتپ Aهکتار با بیشترين عملکرد در گروه اول )

ر ( قراBدوم ) لیتر در هکتار و فولیکور در گروه 2/8

لیتر در هکتار، تیلت و شاهد نیز با  4/8گرفتند. پیالرتپ 

)جدول  ( جا گرفتندCکمترين عملکرد در گروه آخر )

2.)

 

 

و عملکرد محصول در اثر بیماري سفیدك پودري  بیماري شدت و تجزيه واريانس تاثیر تیمارهاي اعمال شده بر وقوع -9جدول 

 .گندم
Table 1. Analysis of variance of the effect of applied treatments on incidence and disease severity and 

crop yield due to wheat powdery mildew disease. 

S.O.V. df 

Mean squares 
North Khorasan(Kohne-Kand) Mazandaran(Qarakheil) Mazandaran(Bayekola) 
Disease 

Incidence 

(%) 

Disease 

Severity 

(%) 
Yield 

Disease 

Incidence 

(%) 

Disease 

Severity 

(%) 
Yield 

Disease 

Incidence 

(%) 

Disease 

Severity 

(%) 
Yield 

Replicate 3 5.18 88.68 27647.62 382.14** 9.79 41622.4** 224.7* 53.93 2824786** 

Treatment 6 245.25** 968.50** 4240378** 955.95** 650.60** 226776.9** 1111.9** 721.4** 382409.8** 

Error 18 7.45 45.55 17253.17 51.58 91.51 5124.89 47.62 20.99 14637.7 

C.V. - 6.46 16.78 1.88 18.79 29.81 1.74 16.58 18.93 3.42 

** Significant at 1% level 

 

 .و عملکرد محصول در اثر بیماري سفیدك پودري گندم بیماري شدت و وقوعمقايسه میانگین تاثیر تیمارهاي اعمال شده بر  -2جدول 
Table 2. Comparison of the mean effect of applied treatments on incidence and severity disease and crop 

yield due to wheat powdery mildew disease. 

Treatment Dosage 
North Khorasan(Kohne-Kand) Mazandaran(Qarakheil) Mazandaran(Bayekola) 
Mean of 

disease 

Incidence (%) 

Mean of 

disease 

Severity (%) 

Mean of 

Yield 
Mean of disease 

Incidence (%) 

Mean of 

disease 

Severity (%) 

Mean of 

Yield 
Mean of 

disease 

Incidence (%) 

Mean of disease 

Severity (%) 
Mean of 

Yield 

Pilartep SC 30% 0.4 l/ha 50.5 a 54.01 ab 5852.5 c 50 b 31.2 ab 3949.2 c 50 b 29.94b 3303.7 b 

Pilartep SC 30% 0.5 l/ha 46.75 ab 40.74 bc 7447.5 b 45 b 19.13 b 4060.5 bc 46.25 bc 25.31 b 3446.7 b 

Pilartep SC 30% 0.6 l/ha 35.75 c 25.92 de 8115 a 30 c 18.21 b 4191.7 ab 35 cd 2.37 bc 3697.5 a 

Pilartep SC 30% 0.7 l/ha 32.5 c 19.75 e 8132.5 a 25 c 14.51 b 4305.2 a 30 d 15.12 c 3738.5 a 

Tilt EC 25% 1 l/ha 42.25 b 41.66 bc 6075 c 25 c 14.51 b 4312.2 a 28.75 d 12.96 c 3781 a 

Folicur  EW 25% 1 l/ha 35.75 c 34.75 cd 7317.5 b 27.5 c 20.68 b 4330.2 a 27.5 d 14.51 c 3816.2 a 

check (unsprayed) - 52.25 a 64.81 a 5830 c 65 a 50 a 3687.7 d 73.75 a 51.23 a 2982.7 c 

* The means of each column followed by common letters are not significantly different (Duncans multiple range test α= 1%) 

 داري ندارند )آزمون دانکن در سطح احتمال يك درصد(.هايی که داراي حداقل يك حرف مشترك هستند، اختالف معنیمیانگین *

 

   :بحث
هاي انجام شده در سه منطقه با توجه به بررسی

کند )استان کال )استان مازندران( و کهنهقراخیل و بايع

ي گندم در هر سفیدك پودربیماري خراسان شمالی(، 

ها و در مقايسه با شاهد کشسه منطقه تحت تاثیر قارچ

که  کاهش يافت. نتايج اين پژوهش در قراخیل نشان داد

سفیدك پودري گندم به  بیماريکنترل وقوع درصد 

تا  9/29ها )نسبت به شاهد(، از حداقل کشوسیله قارچ

درصد متغیر بود. به عبارت ديگر  2/69حداکثر 

 6/8، تیلت يك و پیالرتپ 7/8پیالرتپ اي هکشقارچ

درصد  0/29و  2/69، 2/69لیتر در هکتار به ترتیب با 

کنترل وقوع بیماري و با قرار گرفتن در يك گروه آماري 

 9/29لیتر در هکتار با  4/8(، بیشترين و پیالرتپ C)گروه 

يی را در کنترل آدرصد کنترل وقوع بیماري، کمترين کار

درصد کنترل شدت بیماري اري داشتند. اين صفت از بیم

ها )نسبت به شاهد( در اين منطقه، از کشبه وسیله قارچ

درصد متغیر بود. به بیان  2/02تا حداکثر  7/97حداقل 
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، تیلت يك، پیالرتپ 7/8پیالرتپ هاي کشديگر، قارچ

و فولیکور يك لیتر در هکتار به ترتیب  2/8پیالرتپ  ،6/8

درصد کنترل شدت  6/20 و 4/69، 6/69، 2/02، 2/02با 

(، Bگرفتن در يك گروه آماري )گروه و با قراربیماري 

درصد  7/97لیتر در هکتار با  4/8پیالرتپ بیشترين و 

يی را در کنترل آکنترل شدت بیماري، کمترين کار

شدت بیماري سفیدك پودري گندم داشتند. درصد 

ت به ها )نسبکشبه وسیله قارچافزايش عملکرد گندم 

 4/97تا حداکثر  9/7شاهد( در اين منطقه، از حداقل 

هاي فولیکور کشبه عبارت ديگر قارچ درصد متغیر بود.

لیتر در  6/8و پیالرتپ  7/8پیالرتپ يك، تیلت يك، 

درصد  7/99و  7/96، 9/96، 4/97هکتار به ترتیب با 

افزايش عملکرد و با قرار گرفتن در يك گروه آماري 

 9/7لیتر در هکتار با  4/8پیالرتپ شترين و بی(، A)گروه 

يی را در افزايش آدرصد افزايش عملکرد، کمترين کار

 عملکرد محصول گندم داشتند. 

سفیدك پودري  بیماريکنترل وقوع درصد کال، در بايع

ها )نسبت به شاهد(، از حداقل کشگندم به وسیله قارچ

ت ديگر درصد متغیر بود. به عبار 7/62تا حداکثر  2/92

و  7/8تیلت يك، پیالرتپ هاي فولیکور يك، کشقارچ

و  9/29، 69، 7/62لیتر در هکتار به ترتیب با  6/8پیالرتپ 

درصد کنترل وقوع بیماري و با قرار گرفتن در يك  2/22

لیتر در  4/8(، بیشترين و پیالرتپ Dگروه آماري )گروه 

درصد کنترل وقوع بیماري، کمترين  2/92هکتار با 

درصد  يی را در کنترل اين صفت از بیماري داشتند.آارک

ها )نسبت به کشکنترل شدت بیماري به وسیله قارچ

 7/74تا حداکثر  6/49شاهد( در اين منطقه، از حداقل 

تیلت يك، هاي کشدرصد متغیر بود. به بیان ديگر، قارچ

لیتر در هکتار  6/8و پیالرتپ  7/8فولیکور يك، پیالرتپ 

درصد کنترل  2/68 و  2/78، 7/79، 7/74با به ترتیب 

و با قرار گرفتن در يك گروه آماري شدت بیماري 

 6/49لیتر در هکتار با  4/8پیالرتپ بیشترين و (، C)گروه 

يی را در آدرصد کنترل شدت بیماري، کمترين کار

کنترل شدت بیماري سفیدك پودري گندم داشتند. 

ها کشارچبه وسیله قدرصد افزايش عملکرد گندم 

تا  0/98)نسبت به شاهد( در اين منطقه، از حداقل 

به عبارت ديگر  درصد متغیر بود. 9/27حداکثر 

و  7/8پیالرتپ هاي فولیکور يك، تیلت يك، کشقارچ

، 0/26، 9/27لیتر در هکتار به ترتیب با  6/8پیالرتپ 

گرفتن در درصد افزايش عملکرد و با قرار 24و  9/22

لیتر  4/8پیالرتپ بیشترين و (، A)گروه يك گروه آماري 

درصد افزايش عملکرد، کمترين  9/7در هکتار با 

 يی را در افزايش عملکرد محصول گندم داشتند.آکار

سفیدك پودري  بیماريکنترل وقوع درصد کند، در کهنه

ها )نسبت به شاهد(، از حداقل کشگندم به وسیله قارچ

د. به عبارت ديگر درصد متغیر بو 0/97تا حداکثر  9/9

فولیکور و  6/8، پیالرتپ 7/8پیالرتپ هاي کشقارچ

 99/ 6و  6/99، 0/97يك لیتر در هکتار به ترتیب با 

گرفتن در يك گروه رصد کنترل وقوع بیماري و با قرارد

لیتر در هکتار  4/8(، بیشترين و پیالرتپ Cآماري )گروه 

ی را در يآدرصد کنترل وقوع بیماري، کمترين کار 9/9با 

درصد کنترل شدت  کنترل اين صفت از بیماري داشتند.

ها )نسبت به شاهد( در اين کشبیماري به وسیله قارچ

درصد متغیر بود.  2/69تا حداکثر  7/96منطقه، از حداقل 

لیتر  6/8و پیالرتپ  7/8پیالرتپ  کشقارچبه بیان ديگر، 

درصد کنترل شدت  68 و 2/69در هکتار به ترتیب با 

(، Eو با قرار گرفتن در يك گروه آماري )گروه یماري ب

درصد  7/96لیتر در هکتار با  4/8پیالرتپ ترين و بیش

يی را در کنترل آکنترل شدت بیماري، کمترين کار

شدت بیماري سفیدك پودري گندم داشتند. درصد 

ها )نسبت به کشبه وسیله قارچافزايش عملکرد گندم 

 2/99تا حداکثر  4/8داقل شاهد( در اين منطقه، از ح

 7/8پیالرتپ  کشقارچبه عبارت ديگر  درصد متغیر بود.

 2/99و  2/99لیتر در هکتار به ترتیب با  6/8و پیالرتپ 

درصد افزايش عملکرد و با قرار گرفتن در يك گروه 

لیتر در  4/8پیالرتپ ترين و بیش(، Aآماري )گروه 
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يی را آترين کاردرصد افزايش عملکرد، کم 4/8هکتار با 

 در افزايش عملکرد محصول گندم داشتند.

تبوکونازول و يعنی پیالرتپ تشکیل دهنده هاي کشقارچ

هاي موثر در کنترل کشپیراکلوستروبین، به عنوان قارچ

پودري )از جمله سفیدك پودري گندم(  هايسفیدك

 کشقارچ. (Anonymous, 2017)اند معرفی شده

هاي کشی موثر در کنترل بیماريچپیالرتپ به عنوان قار

دوام و جذب بهتر در از طريق ها  برگی يا لکه برگی

تر سطح برگ گیاه و تحريك رشد گیاه زراعی و ضخیم

 ,Anonymous) معرفی شده است ،هاو سبزتر شدن برگ

 %98پیالرتپ  کشقارچيی آگزارش حاضر کار (.2019

SC ر مصرف پیراکلوستروبین( با مقدا + )تبوکونازول

سفیدك بیماري کنترل لیتر در هکتار را براي  7/8-6/8

 کند.تايید می پودري گندم

هاي حاصل از اين بررسی و به در مجموع با توجه به يافته

پیالرتپ  کشقارچتوان منظور مصرف بهینه سموم، می

98% SC  لیتر در هکتار را به صورت جايگزين  6/8با دز

ي معدود رايج علیه بیماري هاکشيا در تناوب با قارچ

مورد استفاده قرار داد تا ضمن  سفیدك پودري گندم

کنترل بهینه بیماري از بروز مقاومت در عامل آن نیز 

 جلوگیري به عمل آيد.
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Abstract: 

Powdery mildew of wheat caused by Blumeria graminis f.sp. tritici, is one of the most important and 

common wheat disease in humid, semi-humid and semi-arid regions of the world, including Iran. At 

present, one of the important aspects of the management of this disease is its chemical control. In this 

study, the efficacy of the Pilartep (Tebuconazole +Pyraclostrobin) SC 30% was evaluated in controlling 

the powdery mildew of wheat in three regions of Qarakheil and Bayekola (Mazandaran) and Kohnekand 

(North Khorasan province) regions based on randomized complete block design with six treatments and 

four replications. Experimental treatments included Pilartep (SC 30%) 0.4, 0.5, 0.6 and 0.7 l/h, Tilt (EC 

25%) 1 l/h, Folicur (EW 25%) 1 l/h and control. Spraying operation was performed in the growing stage 

of stem emergence with the emergence of flag leaves. The plots were evaluated for disease incidence and 

severity percentage using double digit scale and at the end of the season, wheat yields were recorded for 

each plot. In evaluating the effect of fungicides on incidence, disease severity percentage and crop yield, 

Pilartep fungicide at the rate of 0.6 and 0.7 l/h was placed in the first statistical group (the highest group). 

In general, according to the results obtained in order to use the fungicide optimally, Pilartep (SC 30%) at 

the rate of 0.6 l/h is recommended in the control of powdery mildew of wheat. 

Keywords: Powdery mildew, disease incidence, disease severity, yield, Pilartep. 
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