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   مدیریت کنترل تلفیقی کپک خاکستری انگور در شرایط پس از برداشت
  2نیامحر اضریلع و 1یوسف حکیمی

 

 چكیده
های خوری در مزرعه و دورههای تازهانگورهای ترین بیماری، یکی از مهمBotrytis cinereaبیماری پوسیدگی خاکستری ناشی از قارچ 

های جدید کشهای شیمیایی، استفاده از قارچ تریکودرما و قارچکشباشد. از راهکارهای پایدار برای جایگزینی قارچپس از برداشت می

ان مهار رشد میسیلیوم کپک ( با بیشترین میزTrichderma harzianum T39باشند. در مطالعه حاضر، یک جدایه از قارچ تریکودرما )می

گرم بر لیتر میلی 2۵۰های شیمیایی فسفید پتاسیم، نوردوکس و ولگرو مس+روی در غلظت کشخاکستری در شرایط آزمایشگاهی و قارچ

ترین گراد، بدون ایجاد زخم و زخم، بیشسانتی درجه ۵علیه کپک خاکستری در شرایط پس از برداشت ارزیابی شد. در شرایط انبارمانی 

درجه  2۰درصد با تیمار تلفیقی تریکودرما و فسفید پتاسیم حاصل شد. در دمای  ۸۵و  ۵/۹۳زا به ترتیب با مقادیر مهار رشد قارچ بیماری

تا  1۵( را نشان داد. کمترین میزان مهار در تمامی شرایط با مهار A91گراد نیز این ترکیب بیشترین میزان مهار کپک خاکستری )سویه سانتی

ها در مبارزه با کپک کشدهنده کارایی کم قارچتنهایی مورداستفاده قرار گرفتند که نشانها بهکشدرصدی، زمانی حاصل شد که قارچ ۳۰

زیستی جهت کاهش خسارت محصوالت باغی باشد. مدیریت تلفیقی آفات، راهکاری پایدار و محیطخاکستری در شرایط انبارمانی می

باشد بلکه در درازمدت از مقاومت عامل زا میتنها منجر به مهار باالی عامل بیماریباشد که نهیط پس از برداشت میویژه انگور در شرابه

 .نمایدها جلوگیری میکشزا به قارچبیماری

  مدیریت تلفیقی، مدیریت پس از برداشت کش، تریکودرما،قارچ كليدی: یهاواژه

 

 بیان مسئله

ای، رونده، چوبی و انگور گیاهی است درختچه

ترین و مهم Vitaceaeخزان شونده که متعلق به تیره 

. بر (Abbasi et al. 2020)باشد می Vitisجنس آن 

مان خواربار و کشاورزی ملل متحد اساس آمارنامه ساز

 2۰2۰انگور در سال کشت  ، سطح زیر(2020) )فائو(

باشد که عملکرد هکتار می ۶۹۵۰۹۳۰در جهان به میزان 

باشد کیلوگرم در هکتار می 1122۶طور متوسط آن به

درصدی  2۷/۴، افزایش 2۰1۵که نسبت به سال 

. در ایران نیز، سطح کشت دهدعملکرد را نشان می

هکتار تخمین  1۵۸۴۶۷، به میزان 2۰2۰انگور در سال 

طور میانگین عملکردی معادل ت که بهزده شده اس

  کیلوگرم در هکتار را ثبت نموده است. 12۵۶۳

گیاهان در طول دوره رشد توسط عوامل مختلفی 

گیرند زیستی قرار می های زیستی و غیرتحت تنش

                                                           
 ، ایران.کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج 1
 ایران. ،پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، پاکدشت پزشکیکارشناسی ارشد، گروه گیاه 2

(Hakimi et al. 2022; Taghipour et al. 2022). 

ها ها و ویروسها، باکتریعوامل مختلفی همچون قارچ

های ترین بیماریتوانند انگور را بیمار کند. از مهممی

تواند به کپک خاکستری، آنتراکنوز، سفیدک آن می

دک داخلی، مرگ ناگهانی مو سطحی، سفی

 )آپوپلکسی(، لکه سیاه و سرطان مو اشاره کرد

(He et al., 2019). 

شده، پوسیدگی قارچی عامل در میان عوامل اشاره

های تازه اصلی پوسیدگی پس از برداشت در انگور

کپک  .(Ahmed et al. 2018)باشد خوری می

زا در خاکستری، ازنظر اقتصادی دومین عامل خسارت

 باشدهای قارچی میمیان عوامل اصلی بیماری

(Dean et al. 2012) .های های اخیر، استراتژیدر سال

های فیزیکی، شیمیایی و مختلفی همچون کنترل

منظور بهبود بیولوژیکی برای کنترل کپک خاکستری به
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مدیریت پوسیدگی پس از برداشت در انگورهای تازه 

آن پیشنهادشده خوری و جلوگیری از افت کیفیت 

 .(Lichter et al. 2016; Sonker et al. 2016)است 

اند که کاربرد های مختلفی نشان دادهپژوهش

کش در محصوالت مع سموم قارچغیراصولی و تج

های متعددی وخاک منجر به بیماریکشاورزی، آب

، دیابت (Huang et al. 2019)همچون سرطان 

(Velmurugan et al. 2017) مشکالت تنفسی ،

(Langley 2011) پارکینسون ،(Brouwer et al. 2017) 

رو، شود. ازاینمی (Carles et al. 2017)و آلزایمر 

کشی بوده ولی یافتن ترکیباتی که دارای خاصیت قارچ

باشد از راهکاری جدید برای خطرات زیستی کمی می

شد. باها میپیشگیری از شیوع آفات و بیماری

های ای توسعه برنامهطور گستردهکنندگان بهمصرف

کاربردی زیست محور را برای کنترل میکروبی در 

غذایی به دلیل تقاضای رو به -های کشاورزیزنجیره

زیست و رشد برای رویکردهای سازگاربامحیط

پذیرند محصوالت عاری از مواد شیمیایی مصنوعی می

(Raveau et al. 2020; Russo et al. 2017). 

های جنس تریکودرما، ها، گونهدر میان میکروب

ای گندرو است که در خاک و خاک یک قارچ رشته

عنوان یک عامل کنترل کند. بهاطراف ریشه زیست می

زای مختلف گیاهی بیولوژیک در برابر عوامل بیماری

کند ای عمل میای و دولپهلپهدر گیاهان زراعی تک

(Galarza et al. 2015)کودرما، میکروارگانیسم . تری

های زا هستند که گیاهان را در برابر بیماریبیماری غیر

قارچی ناشی از فیتوفترا، ریزوکتونیا، اسکلروتیوم، 

 .Suleiman et al)کنند پیتیوم و فوزاریوم محافظت می

بر این، عملکرد محصوالت کشاورزی  . عالوه(2019

. این (Ezziyyani et al. 2004)دهند را افزایش می

 های ضدها در تولید متابولیتصفات به دلیل توانایی آن

های هیدرولیتیک و رفتار نزیمقارچی، آزادسازی آ

مایکوپارازیتی و تولید سایر مواد است که رشد گیاه را 

 .(Suárez Meza et al. 2008)دهد افزایش می

ها همیشه در اولویت آخر قرار کشکاربرد قارچ

توان اصولی می های تغذیهدارد. با استفاده از روش

تری که مقاومت بهتری نسبت به محصوالت باکیفیت

ها دارند، تولید نمود. راهکارهای آفات و بیماری

فیزیکی و شیمیایی مختلفی جهت مبارزه با کپک 

ری موردبررسی قرارگرفته است. مدیریت تاج خاکست

های هرس شده درخت، حذف بقایای پیر و شاخه

ها و هرس خوشه ها،آلوده، اجتناب از آسیب حبه

های اضافی یکی از راهکارهای ها و شاخهحذف برگ

فیزیکی مدیریت کپک خاکستری در سطح باغات 

باشد که با کنترل نور ورودی و گردش هوای آزاد، می

 سازدشرایط را برای رشد کپک محدود می

(Latorre et al. 2015). 

اند که تغذیه با چندین مطالعه گزارش کرده

های ها را مستعد ابتال به عفونتنیتروژن باال، حبه

کند. نیتروژن باال، باعث رشد و قدرت قارچی می

فزایش پوششی را اشود که تراکم تاجرویشی بیشتر می

دهد، بنابراین یک ریزاقلیم در تاج انگور ایجاد می

کند که به نفع قارچ است. عالوه بر این، سطوح می

اندازد، باالی نیتروژن رسیدن توت را به تأخیر می

دهد و ضخامت ها را افزایش میفشردگی خوشه

 ;Keller et al. 2001)دهد کوتیکول حبه را کاهش می

Valdés-Gómez et al. 2008). 

های بهار و بیشترین آبیاری باغات انگور در ماه

های قدیمی، به روش سطحی باشد. تاکستانتابستان می

که در شوند، درحالی( آبیاری می)غرقابی و شیاری

ای استفاده های آبیاری قطرههای جدید، سیستمتاکستان

نظر از سیستم مورداستفاده، آبیاری شود. صرفمی

های کننده برای توسعه بیماری عنوان عامل مستعدبه

شود، زیرا رطوبت را در قارچی در نظر گرفته می
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یب با کود دهد و در ترکها، افزایش میاطراف خوشه

نیتروژن، باعث تقویت بنیه ساقه، رشد شاخه و برگ، 

شود ها میها و تأخیر دررسیدن میوهفشردگی خوشه

(Valdés-Gómez et al. 2008) به همین دلیل، آبیاری .

گردد ها میزیاد سبب افزایش رطوبت در اطراف خوشه

 بخشد.و شرایط را برای رشد کپک خاکستری بهبود می

قی هدف از این پژوهش بررسی مدیریت کنترل تلفی 

کپک خاکستری انگور در شرایط پس از برداشت با 

های شیمیایی کشاستفاده از قارچ تریکودرما و قارچ

فسفید پتاسیم، نوردوکس و ولگرو مس+روی در 

 باشد.شرایط پس از برداشت می

 

 هامعرفی یافته
با توجه تغییرات مهار رشد کپک خاکستری در      

 T39توان ترکیب جدایه گانه، میپاسخ به ترکیبات سه

گرم بر میلی 2۵۰تریکودرما با فسفید پتاسیم با غلظت 

درصدی بهترین تیمار  ۵۰/۹۳لیتر را با مهار رشدی 

قارچ بیمارگر  A91جهت کنترل رشد جدایه 

B.cinerea  گراد درجه سانتی ۵در شرایط انبارمانی

درصدی مهار  ۵۰/1۷و  ۶دانست. این ترکیب به ترتیب 

بیشتری را نسبت به تیمارهای ترکیبی حاوی ولگرو 

 مس+روی و نوردوکس و تریکودرما نشان داد )شکل

 .(2و  1

 

 

 
درجه  ۵های انگور تیمار شده با ترکیب فسفید پتاسیم+تریکودرما در دمای بازدارندگی از گسترش آلودگی در حبه -1شکل 

یمار شاهد، تیمار تریکودرما+ ولگرو مس و روی و تیمار گراد. از چپ تیمار تریکودرما+فسفید پتاسیم، تسانتی

 تریکودرما+نوردوکس
 

 

 
 تنهایی و ترکیب با هم روی کپک خاکستریکشی بهتریکودرما و ترکیبات قارچ قارچ مایکوپارازیتی T39 اثر جدایه -2شکل 

 گرادسانتیدرجه  ۵در دمای  A91جدایه 
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گراد نیز همانند انبارمانی درجه سانتی 2۰در دمای 

تریکودرما با فسفید  T39جدایه سرد، تیمار ترکیبی 

گرم بر لیتر را با مهار رشدی میلی 2۵۰پتاسیم با غلظت 

درصدی بهترین تیمار جهت کنترل رشد جدایه  ۵۰/۹۰

A91  قارچ بیمارگرB.cinerea  2۰در شرایط انبارمانی  

 

و  ۳باشد. این ترکیب به ترتیب گراد میسانتیدرجه 

درصدی مهار بیشتری را نسبت به تیمارهای  ۵۰/1۴

ترکیبی حاوی ولگرو مس+روی و نوردوکس همراه با 

 (.۴و  ۳تریکودرما نشان داد )شکل 

 

 

 

 
درجه  2۰با ترکیب فسفید پتاسیم+تریکودرما در دمای  های انگور تیمار شدهبازدارندگی از گسترش آلودگی در حبه -۳شکل 

گراد. از چپ تیمار تریکودرما+فسفید پتاسیم، تیمار شاهد، تیمار تریکودرما+ ولگرو مس و روی و تیمار سانتی

 تریکودرما+نوردوکس
 

 
تنهایی و ترکیب با هم روی کپک خاکستری کشی بهتریکودرما و ترکیبات قارچ قارچ مایکوپارازیتی T39 اثر جدایه -۴ شکل

 گرادسانتیدرجه  2۰در دمای  A91جدایه 

 

در گزارشی از سوی سازمان خواربار و کشاورزی 

ملل متحد، تخمین زده شد که یک سوم مواد غذایی 

سان پس از تولیدشده در سراسر جهان برای مصرف ان

. (Gastavsson et al., 2011)رود برداشت از بین می

های واردشده در سراسر زنجیره تأمین به دلیل زیان

ها جزء اصلی هدر رفت های ناشی از پاتوژنبیماری

ها ممکن است در باشد. حمله پاتوژنمواد غذایی می

ونقل، انبارمانی، فروش و پس از طول برداشت و حمل

تیمار . (Elad et al., 2016) کننده رخ دهدخرید مصرف

ترکیبی تریکودرما و فسفید پتاسیم در هر دو شرایط 

 ۹۰گراد، مهار باالی درجه سانتی 2۰انبار سرد و دمای 

زیستی تواند راهکاری محیطدرصد را نشان داد که می
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ها و همچنین کشدر جهت کاهش مصرف قارچ

زا ریهای بیماجلوگیری از بروز مقاومت در قارچ

همچنین این روش به دلیل مصرف کمتر باشد. 

های مفید های شیمیایی منجر به حفظ قارچکشقارچ

گردد که در درازمدت به بهبود شرایط در خاک می

تواند کند. عالوه بر این میاکولوژیکی مزارع کمک می

های اقتصادی تولیدکنندگان و منجر به کاهش خسارت

فسفید پتاسیم در مزارع  کنندگان گردد. کاربردمصرف

کشی دارای و باغات نیز عالوه بر خاصیت قارچ

باشد و منجر به بهبود کیفیت ای نیز میخواص تغذیه

 گردد.میمحصوالت 

 

 دستورالعمل

منظور مدیریت تلفیقی کپک خاکستری در به

شود برابر روش زیر شرایط پس از برداشت توصیه می

 های انگور تیمار شوند.خوشه

 

 طریقه تيمار

گرم بر لیتر تهیه میلی 2۵۰فسفیدپتاسیم با غلظت  -1

توان از این گردد. برای مصارف تجاری می

 1۰۰طور مثال برای تهیه نسبت استفاده کرد. به

گرم  2۵توان کش میلیتر از محلول قارچ

 فسفیدپتاسیم بکار برد.

برای تهیه سوسپانسیون قارچ تریکودرما هم  -2

پزشکی و معتبر گیاهتوان به مؤسسات می

توان ها مراجعه نمود و هم میهمچنین دانشگاه

کش بیولوژیک تریکودرما در بازار تهیه از قارچ

بنیان به ثبت های دانشنمود که توسط شرکت

 اند.رسیده

باشند. تیمارها به دو روش قابل کاربرد می -۳

وری و هم روش توان از روش غوطهمی

 پاشی استفاده کرد.محلول

های توان خوشهاز برداشت محصوالت می پس -۴

انگور را با استفاده از ترکیب فسفید پتاسیم و 

منظور انبارمانی تریکودرما اسپری کرد و سپس به

 بندی نمود.در دمای معمولی و سرد بسته

 

 های ترویجیتوصیه

ها و آوری بقایاهای گیاهی مانند برگجمع -

های میوهشده در کف باغ و  های ریختهمیوه

 مانده روی درختان.باقی

های خشکیده، شکسته و نیز حذف شاخه -

های ضعیف و بیمار از درختان و خارج شاخه

 ها از محیط باغ.کردن آن

انداز درختان های هرز در قسمت سایهحذف علف -

منظور جلوگیری از رقابت با درختان بر سر آب به

 و مواد غذایی.

که منجر به افزایش نحویبهآبیاری اصولی درختان  -

 ها نشود.رطوبت و بهبود شرایط برای رشد قارچ

ضدعفونی ابزارها و ادوات کشاورزی بخصوص  -

 قیچی برداشت.

تغذیه بهینه گیاهان با استفاده از عناصر ریزمغذی،  -

های حاوی پتاسیم و کلسیم که ها و کودآمینواسید

 گردد.تری میمنجر به تولید محصوالت باکیفیت

تیمار با استفاده از ترکیب تریکودرما و  -

گرم بر لیتر که میلی 2۵۰فسفیدپتاسیم با غلظت 

درصدی کپک خاکستری در  ۵/۹۳منجر به کنترل 

درصدی در  ۵/۹۰گراد و درجه سانتی ۵دمای 

گردد که به لحاظ گراد میسانتی درجه 2۰دمای 

صرفه بهاقتصادی بسیار برای باغداران مقرون

 .خواهد بود

پس از برداشت، بالفاصله اقدام به خنک کردن - -

ساعت نمایند که گرمای  2۴محصوالت به مدت 
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اولیه محصوالت خود عامل بروز بسیاری از 

 باشد.ها میبیماری
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