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 چکیده

در درصد(  WG 5/52پرو و فاموکسادون + سیموکسانیل )اکویشن( SC 027 لی)داکون لیکلروتالونهای کشاثر قارچ

های کامل قالب طرح بلوکمورد مطالعه قرار گرفت. آزمایشات در  فرنگی در شرایط مزرعهموجی گوجهبیماری لکه کنترل

در شروع مرحله  های آزمایشیکرت. شدند در کرج اجرا 9830-07های سالتکرار طی  چهارتیمار و  هشتتصادفی با 

اولین عالئم بیماری شروع و با فواصل زمانی  های آزمایشی با مشاهدهپاشی کرتسمدهی با عامل بیماری تلقیح شدند. گل

اصالح شده هورسفال و بارات  روشبا استفاده از ( DSIشاخص شدت بیماری )ادامه یافت. ارزیابی  از هم روز 97 و 0، 5

وزن میوه هر کرت توزین و تعداد میوه در بوته  گرفت. انجامپاشی روز پس از آخرین سم 91و نیز پاشی قبل از هر سم

ها و میانگینانجام  SASها در دو سال پس از تبدیل به جذر، با نرم افزار مرکب دادهتجزیه واریانس شمارش گردید. 

نتایج  گردید. ( محاسبهAUDPC) . مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماریمقایسه شدنددانکن ای آزمون چند دامنهروش هب

داری در سطوح یک و داد که بین تیمارها از نظر مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری و عملکرد میوه اختالف معنی نشان

های مقایسه میانگینداری بین تیمارها وجود نداشت. پنج درصد وجود داشت ولی در میانگین تعداد میوه اختالف معنی

ا بداکونیل که  دادنشان ای دانکن به طریق آزمون چند دامنهمساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری ارزیابی نوبت پنجم و 

برترین با کمترین میانگین بیماری گرم در هکتار  157 پرو با مقدار مصرفاکویشن و ،لیتر در هکتار سهمقدار مصرف 

را کاهش بیماری پاشی بدون سمدرصد نسبت به شاهد  2/37و  22/37 به ترتیببودند. این تیمارها تیمارهای آزمایش 

ترتیب با کاهش خسارت به به گرم در هکتار 157پرو و اکویشن لیتر سه SCداکونیل در بررسی میانگین وزن میوه، دادند. 

 درصد نسبت به تیمار شاهد بیشترین تاثیر را اعمال نمودند. 78/25و  90/21میزان 

 پرو، داکونیلآلترناریا، اکویشن های کلیدی:واژه
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 مقدمه

 .Lycopersicon esculentum Millفرنگی، گوجه

زمینی است. فائو دومین محصول سبزی بعد از سیب

میلیون تن  922حدود  2792را در سال آن میزان تولید

(. در ایران سطح زیر کاشت 2798نام کند )بیگزارش می

هزار هکتار  8/922حدود  9830-07فرنگی در سال گوجه

میلیون تن با متوسط عملکرد  2/5و میزان تولید آن حدود 

 (. 9807نام تن در هکتار بوده است )بی 5/81

Alternaria ( با عامل EB) 9موجیبیماری لکه

solani (Ellis & G. Martin) L.R. Jones & Grout 

در تمام مراحل فرنگی گوجهکه  است یهای مهماز بیماری

. (9008باشد )جونز و همکاران رشدی به آن حساس می

فرنگی مقاومت نسبی به هر چند برخی از ارقام گوجه

 به آنموجی دارند ولی بیشتر ارقام رایج، بیماری لکه

، بوست 9001و  9008ناب و گاردنر حساس هستند )مک

بیماری در دامنه (. 2775، زیتر و درنان 9001و همکاران 

ویژه مناطق نیمه گرم و بهاز شرایط آب و هوایی  وسیعی

(. در مناطق 9005)الیس و گیبسون  یابدگرم گسترش می

گرم و نیمه گرم با رطوبت نسبی باال، شرایط محیطی برای 

و اگر اقدامات الزم در جهت چرخه بیماری فراهم شده 

-با از بین بردن اندامبیماری  ،عمل نیایدهکنترل بیماری ب

 کندهای سبز خسارت زیادی را متوجه محصول می

موجی خسارت بیماری لکه. (2772)چائرانی و ووریپس 

درصد گزارش  03تا  85گیر فرنگی در شرایط همهگوجه

، جونز و 9032، داتار و مایی 9001شده است )باسو 

ها (. عالئم بیماری در شرایطی که برگ9008همکاران 

درجه  28-25برای مدت حداقل سه ساعت در دمای 

یابد )مدن و گراد مرطوب بمانند گسترش میسانتی

عامل بیماری در دمای  زنی کنیدی(. جوانه9003همکاران 

 07سبی باالی گراد و در رطوبت ندرجه سانتی 81باالی 

                                                           
1 - Early Blight 

-بیماری لکه(. 9032ناب افتد )شرف و مکدرصد اتفاق می

گزارش  در ایران فرنگیموجی از اکثر مناطق کشت گوجه

 (.9833ارشاد شده است )

اولین بار توساااط الیس و مارتین در عاامال بیماری    

زمینی جدا شد و در های خشک سیباز برگ 9332ساال  

فرنگی زا در گوجهعنوان عاامال بیمااری   باه  9302ساااال 

عنوان مختلفی به  از اسااامی(. 9052معرفی گردید )والکر 

شاده است، ولی بیشتر محققان از   نام بردهعامل بیماری 

کننااد )نیرگااارد اساااتفاااده می  Alternaria solaniنااام

 .A. tomatophila E.G( گونه2777(. ساایمونس )9015

Simmons  که از نظر مورفولوژیکی و مشااخصااات  "را

متفاااوت  A. solaniفنوتیپی در محیط کشااات بااا گونااه 

عنوان عامل بیماری معرفی کرده اسااات. نیز باه  "اسااات

های مورفولوژیکی بین ( ضااامن تایید تفاوت2772فرازر )

 .Aزایی بیشاااتر گونااه این دو گونااه، قاادرت بیماااری

tomatophila   تیره و را تاااییااد و بااه وجود دو فنوتیاا

کند. عامل بیماری روشن از آن در محیط کشت اشاره می

 یانبادنجانفرنگی در ساااایر گیاهان تیره عالوه بر گوجاه 

و فلفال نیز ایجااد بیماری    باادنجاان  زمینی، نظیر سااایاب 

، چائرانی 2772، باتیستا و همکاران 9015کند )نیرگارد می

. باایماااری ساااااقااه، برگ و میوه  (2772و ووریاپاس   

سااازد. اسپورهای عامل بیماری نگی را آلوده میفرگوجه

شاااوند روی نامیده می 2دیکتیوساااپور "کاه اصاااطالحا 

های نزدیک به ساااطح اندام ویژهههاای بوته آلوده ب انادام 

راحتی با جریان باد، آب باران و  خاک تشااکیل شااده و به

شاااوناد. این بیماری در خزانه  نیز آب آبیااری منتقال می  

. (9008)جونز و همکاران  شاااودموجب مرگ گیاهچه می

 گردای های قهوهلکهبه صااورت  روی برگعالئم بیماری 

ها . لکهشودظاهر میرنگ و اغلب احاطه شده با هاله زرد 

به ساااپس و  شااادههای پیر ظاهر ابتادا در برگ  "معموال

کنند. با توساااعه بیماری، عامل سااامت باال پیشاااروی می

های روی سازد. لکهمیآلوده نیز بیماری ساقه و میوه را 

ای با هاای روی برگ باه رنگ قهوه  میوه شااابیاه باه لکاه   

2 - Dictyospore 
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)جونز و همکاران  باشاااندهای متحدالمرکز تیره میحلقاه 

های . مدیریت بیماری متکی به روش(2770، هانسن 9008

ساله، از بین  8-1های گیری شامل استفاده از تناوبپیش

ا حساااساایت کم، بردن بقایای گیاهی، اسااتفاده از ارقام ب

اساتفاده از بذر و نشاای گواهی شده و عاری از بیماری،   

 باشد.ریزی زمان آبیاری میتغذیه کودی متعادل و برنامه

تواند در کاهش های مذکور میهر چند اساااتفاده از روش

ام هنگهبیماری موثر باشاد ولی بدون استفاده ب گساترش  

 ر اسااات.غیر مقدوکنترل بیماری  ،های موثرکشاز قاارچ 

، 9هاااتیوکااارباااماااتنظیر دی هاااکشاساااتفاااده از قااارچ

، 1، پیراکسی استروبین8ستروبینا، آزوکسی 2کلروتالونیل

روز برای  0-97بیکربنات پتاسااایم هر  و ترکیبات مسااای

دیالرد و همکاران کنترل بیماری توصااایه شاااده اسااات )

، پااساااچه و همکاران  2772، باارتلات و همکااران    9005

آزوکسی هایی مثل کشگساترش استفاده از قارچ  (.2771

کااه ساااازگاااری   5بنزوالر اس متیاالنوو اکی ساااتروبینا

بیشااتری با محیط زیساات دارند و در مقادیر بساایار کم   

تواند در جایگزینی با گیرناد می مورد اساااتفااده قرار می 

(. در 2779های دیگر مورد توجه باشااد )گراوس کشقارچ

ها که دارای نقطه اثر اختصاصی کشاساتفاده از این قارچ 

در کنترل بیماااری هساااتنااد بااایساااتی بااه امکااان بروز  

های مقاوم عامل بیماری توجه داشاات. با استفاده جمعیت

ثل م با طیف اثر وسای  و غیر سیستمیک  هاییکشاز قارچ

 هایمکانیسااامهایی که دارای کشکلروتاالونیل و یا قارچ 

در تناوب با  پرواکویشااانمثل  هساااتند گاانه چناد تااثیر  

های توان از بروز جمعیتهای تخصاااصااای می کشقارچ

، پاسچه و 2772مقاوم جلوگیری کرد )بارتلت و همکاران 

های چنین اساااتفااده از سااایساااتم  (. هم2771همکااران  

در  0و فاست 2کستآگاهی بیماری نظیر سایساتم تام  پیش

                                                           
1 - Ditiocarbamates 
2 - Chlorotalonil 
3 - Azoxystrobin 
4 - Piroxystrobin 
5 - Acino benzolar s metyle 
6 - Tomcast 
7 - Fast 
8 - Phthalimide  

ها مفید اساات )مادن و کشکاهش دفعات اسااتفاده از قارچ

 (.2779، گراوس 9003ران همکا

کشی با قارچ 3کلروتالونیل از گروه شیمیایی فتالمیدها 

اشی پطیف اثر وسی  و غیر سیستمیک بوده، از طریق سم

عنوان محافظت کننده مورد استفاده ههای هوایی و باندام

. (2798)مشفق الرحمان و همکاران  گیردقرار می

 0از طریق ترکیب با مولکولی به نام گلوتاتیون لیکلروتالون

تیلمن و همکاران کند )میعمل در درون سلول قارچ 

، 97با اسامی تجاری داکونیلکه  (. کلروتالونیل9008

دورن )ون عرضه گردیده است 98و اکو 92، ترمیل99براوو

برای کاهش رشد و  9021سال  از (،9005و همکاران 

شود )وار ها استفاده میاسپورزایی طیف وسیعی از قارچ

کش پس از ترکیبات گوگردی و این قارچ(. 2771و ویتاکر 

مسی رتبه سوم استفاده را در ایاالت متحده آمریکا داشته 

(. موارد استفاده از کلروتالونیل بیشتر 9000کوگس است )

فرنگی زمینی و گوجهزمینی، سیبمحدود به مزارع بادام

برای (. کلروتالونیل 9005یانسی و اندرسون ج) است

-مهرگان آبزی بسیار سمی است، بهماهیان، پرندگان و بی

کش در هر لیتر آب گرم از این قارچمیکرو 5/97که طوری

و دو میکروگرم از حاد  مسمومیت نیریآب ش انیدر ماه

س و همکاران ککند )کاومزمن ایجاد می تیمسمومآن 

پوستی، سوزش (. کلروتالونیل در انسان ضایعات 9002

کند )دراپر و پوست و چشم و مشکالت گوارشی ایجاد می

استفاده از کلروتالونیل در مدیریت (. 2778همکاران 

ها، کپک خاکستری، ها، بالیتبرگی، زنگهای لکهبیماری

-هو لک ، اسکبهاهای میوه، سفیدکآنتراکنوز، پوسیدگی

. (2770)هانسن  فرنگی توصیه شده استموجی گوجه

متر در ک ،های متفاوت تاثیرلروتالونیل به دلیل مکانیسمک

ها قرار داشته و برای معرض ریسک بروز مقاومت

9 - Glutathione 
10 - Daconil 
11 - Bravo  
12 - Termil 
13 - Echo 
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هایی که دارای ریسک باال در کشاستفاده متناوب با قارچ

 .(9000نام بی) شودها هستند توصیه میبروز مقاومت

ماااده موثره درصااااد  5/22پارو دارای  اکاویشااان 

 اسااات. 2سااایموگساااانیلد درصااا 87و  9فاموگساااادون

عنوان ماده محافظت کننده از طریق اخالل هفاموگسادون ب

در جذب اکسایژن طی چند ثانیه موجب لیز سلول قارچی  

شاود. سایموگسانیل نقش درمان کننده داشته و رشد   می

. (2779کرزیک ) کندروز متوقف می 9-8میسالیوم را طی  

چسااابد پرو باه کوتیکول و ساااطوح مومی می اکویشااان

در  کشاین قارچ شود.بنابراین در اثر بارندگی شسته نمی

صاورت مصاارف در مراحل اولیه شاروع بیماری بساایار   

برای کنترل  8پرو. اکویشااان(2779کرزیک موثر اسااات )

زمینی و جالیز و مو، ساایب 1های ساافیدک دروغیبیماری

توصیه شده است.  فرنگیموجی گوجهو لکه 5فرنگیگوجه

پرو را روی دانااه گرده یر اکویشااان( تاااث2773اوزترک )

شااکلی در دانه گرده را در  فرنگی مطالعه و بروز بدگوجه

( گزارش کرده در هزار 3/7صااورت اسااتفاده با دز باال ) 

 است.

داکونیل با  SCدر این تحقیق کارایی فرموالسیون 

با پیشینه استفاده در کشور مقایسه  WPفرموالسیون 

که شرایط " SCوالسیون گردید تا امکان جایگزینی فرم

ا ب "کندتری را در سالمت استفاده کننده فراهم میبهینه

کش چنین کارایی قارچفراهم گردد. هم WPفرموالسیون 

موجی با توجه به مقدار پرو در کنترل بیماری لکهاکویشن

ز امصرف کم آن در مقایسه با داکونیل بررسی گردید تا 

موجی بیماری لکهبرای کنترل ثبت مصرف آن  قیطر

پرو با ای برای جایگزینی اکویشنفرنگی، زمینهگوجه

 های متداول فراهم شود. کشقارچ

 

 

                                                           
1 - Famoxadon 
2 - Simoxanil 
3 - Equation-Pro 
4 - Downy mildews 

 هامواد و روش

های کامل مزرعه آزمایشی در قالب طرح بلوک

با استفاده تکرار  چهارو ( 9)جدول تیمار  هشتتصادفی با 

در محل مزارع آزمایشی  6از نشاهای واریته ریو گراند

آزمایشگاه تحقیقات گیاهپزشکی کرج که مسبوق به 

 5/9ها ها و بین بلوکبین کرتکشت گردید. آلودگی بود 

ردیف کاشت  ششهر کرت دارای متر فاصله گذاشته شد. 

متر بود. نشاها روی  97متر و طول سانتی 05با فاصله 

های تمراقبمتر کشت شدند. سانتی 25ردیف با فاصله 

انجام  تغذیهوجین و  ای،جوی و پشته آبیاریزراعی شامل 

بوته  97 ،هر کرت آزمایشیچهار ردیف وسطی . در گرفت

مجموع بارندگی  گذاری شدند.به تصادف انتخاب و شماره

متر بوده میلی 837و  207ترتیب به 9830-07های در سال

 است )اطالعات اخذ شده از هواشناسی استان البرز(.

 هاي مورد استفادهکشتيمارهاي آزمايش و قارچ -1دول ج

)قارچ کش(شرح تيمار شماره تيمار  

 لیتر در هکتار 2مقدار به SC 027داکونیل  1

 لیتر در هکتار 5/2مقدار به SC 027داکونیل  2

 لیتر در هکتار 3مقدار به SC 027داکونیل  3

 *هکتارکیلوگرم در  2مقدار به  WP%05داکونیل  4

 گرم در هکتار 357مقدار به WG %5/52پرو اکویشن 5

 گرم در هکتار 477مقدار به WG %5/52پرو اکویشن 6

 گرم در هکتار 457مقدار به WG %5/52پرو اکویشن 0

 پاشيسم شاهد بدون 8

 کش مرجععنوان قارچ* به

 مزارعبا بازدید ها: تهیه زادمایه عامل بیماری و تلقیح بوته

 موجیهای برگ واجد عالئم بیماری لکهفرنگی نمونهگوجه

محیط کشااات های پتری محتوی تشاااتکآوری و در جم 

( کشااات PDA) 0زمینی، دکساااتروز، آگارعمومی سااایب

 25درون انکوباتور با دمای  هاای پتری گردیاد. تشاااتاک  

گراد و تاااریکی دائم قرار گرفتنااد. پس از ساااانتی درجااه

5 - Late Blight  
6 - Rio Grande 
7 - Potato Dextrose Agar 
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 ،عامل بیماریو تایید شناسایی  ،یخالص ساز جداسازی،

روزه برای تهیااه  95هااای خااالاص شااااده   از کالانای   

استفاده گردید )باتیستا و عامل بیماری ساوساپانسایون    

 تعداد(. چگالی کنیدی در ساوسپانسیون به 2799همکاران 
تنظیم گردیاد )زیتر و درنان   لیتراساااپور در میلی 2×197

روز  15-57)ها دهی بوته(. در شاااروع مرحلاه گال  2775

پس از انتقال نشااها به مزرعه( ساوسپانسیون کنیدی به   

لیتر در هر متر مرب  از ساااطح مزرعااه میلی 977میزان 

پاش پشااتی موتوری روی آزمایشاای با اسااتفاده از ساام 

)باتیساااتا و  گردیاد روز بعاد تکرار   95و هاا پخش  بوتاه 

 .  (2799همکاران 

با مشاهده ی: های آزمایشی و ارزیابی بیمارپاشی کرتسم

های آزمایشااای با پاشااای کرتساااماولین عالئم بیماری 

و نیز ارزیابی تیمارها پاش پشااتی کتابی اسااتفاده از ساام

 انجام گرفت. 2شرح جدول به

 

پاشی و ارزيابیبندي سمزمان -2جدول 

 زمان ارزيابی پاشیزمان سم پاشی/ ارزيابینوبت سم

 پاشي اولقبل از سم بیماری با مشاهده اولین عالئم اول

 پاشي دومقبل از سم پاشي اولروز پس از سم 5 دوم

 پاشي سومقبل از سم پاشي دومروز پس از سم 0 سوم

 پاشي چهارمروز بعد از سم 14و  پاشي چهارمقبل از سم پاشي سومروز پس از سم 17 چهارم

 

برای  (DSI) 9بیماریشدت پاشی شاخص قبل از هر سم 

هر بوته با توجه به درصااد سااطح پوشااش بوته توسااط  

و  9-0و با اختصاص نمره ( 2797( )احمد FPP) 2بیماری

نیز میاانگین شااادت بیمااری برای هر کرت در هر نوبت   

شااارح بهو  (9015روش هورسااافال و بارات )به ارزیابی

 مشخص گردید. 8جدول 

 و هورسفال روش به بيماري شدت بنديگروه -3جدول  

 (1491)بارات

 ميانگين گروه درصد شدت بيماري گروه

1 7 7 

 5/2 7<شدت بیماری  <5 2

 5/0 5<ی ماریشدت ب <17 3

 5/10 17<ی ماریشدت ب <25 4

 5/30 25<ی ماریشدت ب <57 5

 5/62 57<ی ماریشدت ب <05 6

 5/80 05<ی ماریشدت ب <177 0

                                                           
1 - Disease Severity Index 
2 - Foliage Protection Percentage 

 97شاااخص شاادت بیماری هر بوته با انتخاب تصااادفی  

برگ و با اسااتفاده از فرمول زیر محاساابه شااد )نوتر و   

 (.2772همکاران 

𝐷𝑆𝐼 =  

∑ (
𝑙𝑖

2

𝐿𝑖
2) × 100𝑛

𝑖=1

𝑛
 

 2Lمسااااحات عالئم بیماری روی برگ،   2lدر این فرمول 

  تعداد برگ است. nمساحت کل برگ و 

 مساحت ،بیماریبرای تفسایر نقش تیمارها در گسااترش  

 با استفاده از   (AUDPC) 8مارییبپیشرفت زیر منحنی 

میانگین شدت بیماری پنج نوبت ارزیابی طبق فرمول زیر 

 .(9007)کمپل و مدن  محاسبه گردید

𝐴𝑈𝐷𝑃𝐶 =  ∑ (
𝑦𝑖 +  𝑦𝑖+1

2
)

𝑛−1

𝑖=1

(𝑡𝑖+1 −  𝑡𝑖) 

3 - Area Under the Disease Progress Curve 
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 iyنوبت ارزیابی،  iتعداد دفعات ارزیابی،  nدر این فرمول 

ترتیب میانگین شااادت بیماری و زمان در ارزیابی به itو 

ترتیب میانگین شااادت بیماری و زمان به 1it+و  1iy+قبلی، 

   در ارزیابی حاضر هستند.

ای که دارای قطر بیش های رسااایدهمیوه: عملکرد ارزیابی

متر بوده و قابل عرضاااه به بازار بودند با از پنج ساااانتی

برای  میوه برداشتفاصله سه روز از هم برداشت شدند. 

های مادت چهاار هفتاه اداماه یاافت. در هفته چهارم میوه     

های رسایده برداشاات شااد )باسو  همراه میوهسابز نیز به 

برداشاات شده بر  (. مجموع وزن میوه2778، فونتم 9001

های آزمایشی به تن در هکتار تبدیل اساس مساحت کرت

 شد.  

ا در تعداد برای بررساای اثر تیماره :شمممارش تاداد میوه

بوتااه  97میوه، تعااداد میوه تولیااد شاااده در هر کاادام از 

گذاری شاده شمارش و میانگین آن برای هر بوته  شاماره 

 محاسبه گردید.

از های حاصاال داده ها:تجزیه واریانس و مقایسممه میاننین

محاساابه مساااحت زیر منحنی پیشاارفت بیماری پس از   

نگین تعداد تبادیال باه جذر و نیز مجموع وزن میوه و میا   

در قالب طرح  SASبا استفاده از نرم افزار میوه دو سال 

واریانس مرکب شاااد. هاای کامل تصاااادفی تجزیه  بلوک

هااای پیشااارفاات بیماااری همچنین برای ترسااایم منحنی

های حاصل از هر نوبت ارزیابی متوالی دو سال پس داده

مقایساااه از تبدیل به جذر تجزیه واریانس مرکب شااادند. 

تاثیر  .شاااددانکن انجام ای با آزمون چند دامنها همیانگین

تیمارها در کاهش بیماری و خساااارت ناشااای از آن در  

  با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد. 9مقایسه با شاهد

𝑒𝑓 = 100 − (
�̅�𝑡

�̅�𝑐
 × 100) 

اثر تیمار در کاهش بیماری و خسارت  efدر این فرمول 

 میانگین شاهد است. �̅�cمیانگین تیمار و   �̅�tناشی از آن،

                                                           
1 - Efficacy  

 نتایج

تجزیه واریانس مرکب  :ارزیمابی شمماشد شممدت بیماری  

تجزیه های حاصل از هر نوبت ارزیابی تیمارها و نیز داده

مرکب مسااااحت زیر منحنی پیشااارفت بیماری  واریانس 

(AUDPC  در دو سااال نشااان داد بین تیمارها اختالف )

داری در ساااطوح اطمینان پنج و یک درصاااد وجود معنی

(. از تجزیاه واریانس و مقایساااه میانگین  1دارد )جادول  

هاای حااصااال از نوبت اول ارزیابی که قبل از اولین   داده

پاشی انجام شده است تنها برای تعیین مقدار بیماری سام 

های پیشاارفت ها و رساام منحنیپاشاایدر شااروع ساام 

بیمااری اساااتفاده گردیده اسااات. مقدار باالی ضاااریب   

دلیل پایین بودن مقدار بیماری ول بهتغییرات در ارزیابی ا

و غیر یکنواختی آن در مراحل اولیه شاروع بیماری است.  

با پیشااارفت بیماری و تاثیر تیمارها و با بروز یکنواحتی 

در مقادیر شااادت بیماری، ضاااریب تغییرات کاهش یافته 

های دوم و (. هر چند اثر سااال در ارزیابی1اسات )جدول  

منحنی پیشااارفت بیماری  پنجم و نیز در مسااااحات زیر 

دار باشااد ولی اثر متقابل تیمار و سااال معنی دار میمعنی

 نیست. 

های مساحت زیر منحنی پیشرفت مقایسه میانگین

بیماری که نشان دهنده تاثیر تیمارها در طول دوره شروع 

اولیه بیماری تا میزان حداکثر شدت بیماری در تیمار 

 WGپرو  ی اکویشندهد که تیمارهاشاهد است، نشان می

 SC 027داکونیل و گرم  157درصد بامقدار مصرف  5/52

برترین تیمارهای  لیتر در هکتار با میزان مصرف سه

ترتیب بیماری را نسبت به اند بهآزمایش بوده و توانسته

 (.2و  5درصد کاهش دهند )جداول  22/37و  27/37شاهد 

ا تیمارهتجزیه واریانس مرکب عملکرد  ارزیابی عملکرد:

داری دهد بین تیمارها اختالف معنیدر دو سال نشان می

در سطوح اطمینان پنج و یک درصد وجود دارد )جدول 

دهد که (. جدول مقایسه میانگین تیمارها نشان می1

 لیتر در هکتار سه SCداکونیل  وگرم  157پرو اکویشن
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درصد  90/21و  78/25مقدار ترتیب با کاهش خسارت بهبه

به تیمار شاهد برترین تیمارهای آزمایش بوده و  نسبت

گیرند لحاظ عملکرد قرار میدر باالترین گروه آماری به

 (.2و  5)جداول 

تجزیه واریانس مرکب میانگین تعداد  ارزیابی تاداد میوه:

دهد بین تیمارها میوه در هر بوته در دو سااال نشااان می 

 (.1دار آماری وجود ندارد )جدول اختالف معنی

 
 

 

 

 

 

 

 
 پيشرفت بيماري در هر نوبت ارزيابی اثر تيمارها در منحنی -1شکل 
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ارزيابیهاينوبت

شاهد بدون سمپاشي لیتر در هکتار2مقدار به 027SCداکونیل 
گرم در هکتار357مقدار به WG% 52.5پرو اکویشن کیلوگرم در هکتار2مقدار به  WP%05داکونیل 

لیتر در هکتار2.5مقدار به 027SCداکونیل  گرم در هکتار477مقدار به WG% 52.5پرو اکویشن
لیتر در هکتار3مقدار به 027SCداکونیل  گرم در هکتار457مقدار به WG% 52.5پرو اکویشن
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 .و اجزاي عملکرد ميوه (AUDPCپيشرفت بيماري )هاي متوالی و مساحت زير منحنی ( در ارزيابیDSIتجزيه واريانس مرکب شاخص شدت بيماري ) -9جدول 

 منبع تغيير

 

 درجه آزادي

 (MSميانگين مربعات ) 

 هاي ارزيابینوبت

 

AUDPC 

 

 اجزاي عملکرد ميوه

 تعداد  وزن 5  4  3  2  1

 51/12 17643976 ** 1858/15 ** 6003/1 * 2359/7 * 27918/7 ** 1873/7 7773/7 1 سال

 04/46 59210638 3618/7 7215/7 7533/7 7247/7 7292/7 7140/7 6 1اشتباه 

 50/88 ** 1111741244 ** 6129/284 ** 1736/18 ** 0714/11 ** 9283/3 ** 2298/7 ** 1920/7 0 تیمار

 02/48 83282044 1878/1 1572/7 7878/7 7600/7 7250/7 7841/7 0 سال ×تیمار 

 4/354 368257862 0002/7 1779/7 7523/4 7467/7 29/7 7671/7 42 2اشتباه 

CV 3/16%  23/9%  52/9%  98/6%  64/6% 66/4% 65/17%  76/21% 

Ns  درصد 1در سطح احتمال و معني دار دار معنيبه ترتیب به مفهوم غیر** و. 

 

 ( و اجزاي عملکرد تيمارها در دو سالDSIبيماري )مقايسه ميانگين مرکب شاخص شدت  -1جدول 

 تيمار

 )%( SE ±ميانگين شدت بيماري  

 

 ميانگين

 )کيلوگرم در هکتار( SE ±وزن 
  یابيارزهاي نوبت

AUDPC 
1  2  3  9  1 

 c 05/1 bc 3 b 76/5 b 16/16 b 80/35 b 41/517 d 24695 لیتر در هکتار SC 2داکونیل 

 c 08/1 bc 5/2 cd 5/3 e 05/5 d 80/16 e 33/236 b 29098 لیتر در هکتار SC 5/2داکونیل 

 bc 12/2 bc 02/2 d 08/2 e 73/5 ef 05/12 f 89/194 a 33763 لیتر در هکتار SC 3داکونیل 

 ab 69/2 b 79/3 b 79/5 d 62/11 c 12/23 d 95/369 cd 26453  *کیلوگرم در هکتار WP  2داکونیل

 a 16/3 bc 84/2 b 94/5 c 05/13 c 30/23 c 75/474 d 25593 گرم در هکتار 357پرو اکویشن

 ab 02/2 bc 59/2 c 80/3 e 77/6 e 25/14 e 75/220 bc 29427 گرم در هکتار 477پرو اکویشن

 bc 31/2 c 44/2 cd 12/3 e 25/5 f 66/11 f 56/191 a 33238 گرم در هکتار 457پرو اکویشن

 bc 16/2 a 30/4 a 76/15 a 80/32 a 80/61 a 37/980 e 27147 پاشيسم شاهد بدون

  .ای دانکن در سطح احتمال پنج درصدمقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنه

 .کش مرجععنوان قارچ* به
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 اثر تيمارها در کاهش شاخص شدت بيماري و کاهش خسارت نسبت به شاهد در دو سال -6جدول 

 تيمار

  (%کاهش بيماري نسبت به شاهد ) 
 کاهش خسارتبه عملکرد

 (%ميوه نسبت به شاهد ) 
  ی **ابيارز هاينوبت

AUDPC 
2 3 9 1 

 62/22 37/48 73/42 84/57 47/66 43/31 لیتر در هکتار SC 2داکونیل 

 95/40 76/06 03/02 51/82 06/06 86/42 لیتر در هکتار SC 5/2داکونیل 

 10/64 26/87 39/09 07/84 54/81 83/30 لیتر در هکتار SC 3داکونیل 

 35/31 53/62 63/62 65/64 27/66 30/29  *کیلوگرم در هکتار WP 2داکونیل

 78/20 70/59 23/62 10/58 56/67 79/35 گرم در هکتار 357پرو اکویشن

 78/46 77/00 90/06 05/81 37/04 87/47 گرم در هکتار 477پرو اکویشن

 73/65 67/87 16/81 73/84 28/09 29/44 گرم در هکتار 457پرو اکویشن

 کش مرجععنوان قارچ* به                  

 آن در این قسمت درج نگردیده است. هایدادهپاشي اول انجام شده است. بنابراین ** ارزیابي نوبت اول قبل از انجام سم   

 

داری نتایج اجرای آزمایشات نشان داد که کاهش معنی

در شاخص شدت بیماری، مساحت زیر منحنی پیشرفت 

پاشی های سمبیماری و خسارت عملکرد میوه در کرت

-شاهد وجود دارد. بر طبق این نتایج قارچشده نسبت به 

در  SCو  WPدر هر دو فرموالسیون کلروتالونیل کش 

فرنگی موثر عمل موجی گوجهگیری از بیماری لکهپیش

کش کلروتالونیل با اثرات زیست محیطی قارچکند. می

توجه به گستره استفاده از آن ضرورت استفاده 

زیست  ت به محیطهوشمندانه را در جهت اجتناب از خسار

-دهد که قارچنشان می مطالعه حاضرکند. نتایج ایجاب می

کش کلروتالونیل با نام تجارتی داکونیل و با فرموالسیون 

SC 720  لیتر در هکتار در کنترل  سهبا مقدار مصرف

منطبق با  یافته. این (2)شکل  بیماری موثر بوده است

مناب   طوری که در بررسیهب ،باشدبررسی مناب  می

کش در هر دو نوع گزارشی مبنی بر عدم کارایی این قارچ

دیالرد و مشاهده نگردید ) SCو   WPفرموالسیون

 9000، کوگس 9055، جیانسی و اندرسون 9005همکاران 

  (.2770و هانسن 

طور وسیعی برای کنترل هکش اکویشن پرو بقارچ

 و  ،فرنگیزمینی و گوجههای سفیدک دروغی سیببیماری

 

فرنگی توصیه شده است. بنابراین موجی گوجهلکه

زمان در کنترل این دو بیماری تواند هماستفاده از آن می

موثر باشد.  هستندفرنگی های مهم گوجهکه از بیماری

نیز نشان دهنده  آزمایشاتنتایج حاصل از اجرای این 

موجی کش در کنترل بیماری لکهتاثیر خوب این قارچ

گرم در هکتار  177است که با مقدار مصرف فرنگی گوجه

همچنین نظر به مکانیسم تاثیر  .(2)شکل  گرددتوصیه می

پرو و با توجه به نتایج مطلوب کش اکویشنچندگانه قارچ

فرنگی و موجی گوجهکش در کنترل بیماری لکهاین قارچ

نیز مقدار استفاده کم آن در مقایسه با کلروتالونیل، 

زین مناسبی برای کلروتالونیل در پرو جایگاکویشن

هایی با مکانیسم تاثیر کشاستفاده متناوب با قارچ

 های مقاوم است.تخصصی برای اجتناب از بروز جمعیت

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از 

-ها با کاهش شاخص شدت بیماری حداکثر بهکشقارچ

د در مقایسه با درص 8/13مقدار و حداقل به 2/37مقدار 

گیری از کاهش عملکرد میوه موثر بوده و شاهد در پیش

و حداقل  78/25توانستند در مقایسه با شاهد حداکثر 

گیری نمایند. این درصد از کاهش عملکرد پیش 22/22

-25( که کاهش 2778های فونتم )نتایج با گزارش بررسی
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-می موجی نشاندرصدی را در اثر ابتال به بیماری لکه 92

دهد مطابقت دارد. بررسی همبستگی بین مساحت زیر 

درصد  31منحنی پیشرفت بیماری و عملکرد نشان داد که 

ه موجی بودکاهش عملکرد میوه در اثر ابتال به بیماری لکه

 فتشریپ یمنحن ریمساحت ز نیباست. همچنین رگرسیون 

ازای هر واحد که به نشان دادمیوه و عملکرد  یماریب

کیلوگرم  8/95ر مساحت زیر منحنی بیماری افزایش د

(. 8کاهش در عملکرد میوه وجود داشته است )شکل 

کنند که وقتی ( نیز گزارش می2799باتیستا و همکاران )

 20مقدار فرنگی بهشاخص شدت بیماری لکه موجی گوجه

 89یابد میزان عملکرد درصد نسبت به شاهد کاهش می

نین بین شاخص شدت دهد. همچدرصد افزایش نشان می

فرنگی و تعداد میوه تشکیل شده موجی گوجهبیماری لکه

 در هر بوته ارتباطی مشاهده نگردید.

 

 
 دار استگر فقدان اختالف معنیحروف مشابه نشان -

  AUDPCروزه بر اساس مقادير  36اثر تيمارها در منحنی پيشرفت بيماري در يک دوره  -2شکل 
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Abstract 

Effect of chlorothalonil (Daconil SC 725) and famoxadone + cymoxanil (Equation Pro WG 

%52.5) fungicides in control of Early Blight disease of tomato were evaluated under field conditions. 

The experiments were carried out in a Randomized Complete Blocks Design (RCB) with eight 

treatments and four replications during two years in Karaj. Experimental plots inoculated with causal 

organism at the beginning of flowering stage. Spraying of plots was started by early symptoms seen 

and continued with 5, 7 and 10 days intervals. Disease Severity Index (DSI) assigned by Foliage 

Protection Percentage (FPP) with causal agent by using Horsfall and Barratt method, before each 

spraying, and the later assessing was done 14 days after last spraying. Yield of each plot was 

measured, and numbers of fruits for each plant were counted. Analysis of variance of two years data, 

were done at Randomized Complete Blocks Design (RCB) by SAS software, and means were 

compared with Duncan multiple range test. Area under the Disease Progress Curve (AUDPC) was 

calculated using five separate disease assessments data, and effects of treatments on disease progress 

were also studied. The results revealed that there were significant differences between treatments in 

DSI in all assessments, AUDPC and yield but there was no significant difference between treatments 

in number of fruits. Also the results for 5th assessment and AUDPC in both study years showed that 

Daconil SC 725 (3 L/ha) and Equation Pro (450 g/ha) with lowest mean based on DSI were the best 

treatments to control of Tomato Early blight disease. Daconil SC 725 (3 L/ha) and Equation Pro (450 

g/ha) were decreased DSI by 80.26 and 80.6 percent in compare to control, respectively. In terms of 

mean fruit weight, Equation Pro (450 g/ha) and Daconil SC 725 (3 L/ha) were increased yield 65.03 

and 64.17 percent in compare to control, respectively, and were the best treatments.  

Key words: Alternaria solani, Daconil, Equation pro  
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