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چکیده
اثر قارچکشهای کلروتالونیل (داکونیل  )SC 027و فاموکسادون  +سیموکسانیل (اکویشنپرو  52/5 WGدرصد) در
کنترل بیماری لکهموجی گوجهفرنگی در شرایط مزرعه مورد مطالعه قرار گرفت .آزمایشات در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی با هشت تیمار و چهار تکرار طی سالهای  9830-07در کرج اجرا شدند .کرتهای آزمایشی در شروع مرحله
گلدهی با عامل بیماری تلقیح شدند .سمپاشی کرتهای آزمایشی با مشاهده اولین عالئم بیماری شروع و با فواصل زمانی
 0 ،5و  97روز از هم ادامه یافت .ارزیابی شاخص شدت بیماری ( )DSIبا استفاده از روش اصالح شده هورسفال و بارات
قبل از هر سمپاشی و نیز  91روز پس از آخرین سمپاشی انجام گرفت .وزن میوه هر کرت توزین و تعداد میوه در بوته
شمارش گردید .تجزیه واریانس مرکب داده ها در دو سال پس از تبدیل به جذر ،با نرم افزار  SASانجام و میانگینها
بهروش آزمون چند دامنهای دانکن مقایسه شدند .مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری ( )AUDPCمحاسبه گردید .نتایج
نشان داد که بین تیمارها از نظر مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری و عملکرد میوه اختالف معنیداری در سطوح یک و
پنج درصد وجود داشت ولی در میانگین تعداد میوه اختالف معنیداری بین تیمارها وجود نداشت .مقایسه میانگینهای
ارزیابی نوبت پنجم و مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری به طریق آزمون چند دامنهای دانکن نشان داد که داکونیل با
مقدار مصرف سه لیتر در هکتار ،و اکویشنپرو با مقدار مصرف  157گرم در هکتار با کمترین میانگین بیماری برترین
تیمارهای آزمایش بودند .این تیمارها به ترتیب  37/22و  37/2درصد نسبت به شاهد بدون سمپاشی بیماری را کاهش
دادند .در بررسی میانگین وزن میوه ،داکونیل  SCسه لیتر و اکویشنپرو  157گرم در هکتار بهترتیب با کاهش خسارت به
میزان  21/90و  25/78درصد نسبت به تیمار شاهد بیشترین تاثیر را اعمال نمودند.
واژههای کلیدی :آلترناریا ،اکویشنپرو ،داکونیل
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درصد اتفاق میافتد (شرف و مکناب  .)9032بیماری لکه-

مقدمه
گوجهفرنگیLycopersicon esculentum Mill. ،
دومین محصول سبزی بعد از سیبزمینی است .فائو
میزان تولید آنرا در سال  2792حدود  922میلیون تن
گزارش میکند (بینام  .)2798در ایران سطح زیر کاشت
گوجهفرنگی در سال  9830-07حدود  922/8هزار هکتار
و میزان تولید آن حدود  5/2میلیون تن با متوسط عملکرد
 81/5تن در هکتار بوده است (بینام .)9807
بیماری
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لکهموجی9

( )EBبا عامل Alternaria

solani (Ellis & G. Martin) L.R. Jones & Grout
از بیماریهای مهمی است که گوجهفرنگی در تمام مراحل
رشدی به آن حساس میباشد (جونز و همکاران .)9008
هر چند برخی از ارقام گوجهفرنگی مقاومت نسبی به
بیماری لکهموجی دارند ولی بیشتر ارقام رایج ،به آن
حساس هستند (مکناب و گاردنر  9008و  ،9001بوست
و همکاران  ،9001زیتر و درنان  .)2775بیماری در دامنه
وسیعی از شرایط آب و هوایی بهویژه مناطق نیمه گرم و
گرم گسترش مییابد (الیس و گیبسون  .)9005در مناطق
گرم و نیمه گرم با رطوبت نسبی باال ،شرایط محیطی برای
چرخه بیماری فراهم شده و اگر اقدامات الزم در جهت
کنترل بیماری بهعمل نیاید ،بیماری با از بین بردن اندام-
های سبز خسارت زیادی را متوجه محصول میکند
(چائرانی و ووریپس  .)2772خسارت بیماری لکهموجی
گوجهفرنگی در شرایط همهگیر  85تا  03درصد گزارش
شده است (باسو  ،9001داتار و مایی  ،9032جونز و
همکاران  .)9008عالئم بیماری در شرایطی که برگها
برای مدت حداقل سه ساعت در دمای  28-25درجه
سانتیگراد مرطوب بمانند گسترش مییابد (مدن و
همکاران  .)9003جوانهزنی کنیدی عامل بیماری در دمای
باالی  81درجه سانتیگراد و در رطوبت نسبی باالی 07

موجی از اکثر مناطق کشت گوجهفرنگی در ایران گزارش
شده است (ارشاد .)9833
عاامال بیماری اولین بار توساااط الیس و مارتین در
ساال  9332از برگهای خشک سیبزمینی جدا شد و در
ساااال  9302باهعنوان عاامال بیمااریزا در گوجهفرنگی
معرفی گردید (والکر  .)9052از اسااامی مختلفی به عنوان
عامل بیماری نام برده شاده است ،ولی بیشتر محققان از
نااام  Alternaria solaniاساااتفاااده میکننااد (نیرگااارد
 .)9015ساایمونس ( )2777گونه A. tomatophila E.G.
 Simmonsرا "که از نظر مورفولوژیکی و مشااخصااات
فنوتیپی در محیط کشااات بااا گونااه  A. solaniمتفاااوت
اسااات" نیز باهعنوان عامل بیماری معرفی کرده اسااات.
فرازر ( )2772ضااامن تایید تفاوتهای مورفولوژیکی بین
این دو گونااه ،قاادرت بیماااریزایی بیشاااتر گونااه A.
 tomatophilaرا تاااییااد و بااه وجود دو فنوتیا تیره و
روشن از آن در محیط کشت اشاره میکند .عامل بیماری
عالوه بر گوجاهفرنگی در ساااایر گیاهان تیره بادنجانیان
نظیر سااایابزمینی ،باادنجاان و فلفال نیز ایجااد بیماری
میکند (نیرگارد  ،9015باتیستا و همکاران  ،2772چائرانی
و ووریاپاس  . )2772باایماااری ساااااقااه ،برگ و میوه
گوجهفرنگی را آلوده می سااازد .اسپورهای عامل بیماری
کاه اصاااطالحا"

دیکتیوساااپور2

نامیده میشاااوند روی

انادامهاای بوته آلوده بهویژه اندامهای نزدیک به ساااطح
خاک تشااکیل شااده و به راحتی با جریان باد ،آب باران و
نیز آب آبیااری منتقال میشاااوناد .این بیماری در خزانه
موجب مرگ گیاهچه میشاااود (جونز و همکاران .)9008
عالئم بیماری روی برگ به صااورت لکههای قهوهای گرد
و اغلب احاطه شده با هاله زرد رنگ ظاهر میشود .لکهها
معموال" ابتادا در برگهای پیر ظاهر شاااده و ساااپس به
سااامت باال پیشاااروی میکنند .با توساااعه بیماری ،عامل
بیماری ساقه و میوه را نیز آلوده میسازد .لکههای روی
میوه شااابیاه باه لکاههاای روی برگ باه رنگ قهوهای با

- Early Blight

1

- Dictyospore

2

حسین عظیمی
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حلقاههای متحدالمرکز تیره میباشاااند (جونز و همکاران

کاهش دفعات اسااتفاده از قارچکشها مفید اساات (مادن و

 ،9008هانسن  .)2770مدیریت بیماری متکی به روشهای

همکاران  ،9003گراوس .)2779

پیشگیری شامل استفاده از تناوبهای  8-1ساله ،از بین

کلروتالونیل از گروه شیمیایی فتالمیدها 3قارچکشی با

بردن بقایای گیاهی ،اسااتفاده از ارقام با حساااساایت کم،

طیف اثر وسی و غیر سیستمیک بوده ،از طریق سمپاشی

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

اندامهای هوایی و بهعنوان محافظت کننده مورد استفاده

تغذیه کودی متعادل و برنامهریزی زمان آبیاری میباشد.

قرار میگیرد (مشفق الرحمان و همکاران .)2798

هر چند اساااتفاده از روشهای مذکور میتواند در کاهش

کلروتالونیل از طریق ترکیب با مولکولی به نام

گلوتاتیون0

گساترش بیماری موثر باشاد ولی بدون استفاده بههنگام

در درون سلول قارچ عمل میکند (تیلمن و همکاران

از قاارچکشهای موثر ،کنترل بیماری غیر مقدور اسااات.

 .)9008کلروتالونیل که با اسامی تجاری داکونیل،97

اساااتفاااده از قااارچکشهااا نظیر دیتیوکااارباااماااتهااا،9

براوو ،99ترمیل 92و اکو 98عرضه گردیده است (وندورن

کلروتالونیل ،2آزوکسی استروبین ،8پیراکسی استروبین،1

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

ترکیبات مسااای و بیکربنات پتاسااایم هر  0-97روز برای

اسپورزایی طیف وسیعی از قارچها استفاده میشود (وار

کنترل بیماری توصااایه شاااده اسااات (دیالرد و همکاران

و ویتاکر  .)2771این قارچکش پس از ترکیبات گوگردی و

 ،9005باارتلات و همکااران  ،2772پااساااچه و همکاران

مسی رتبه سوم استفاده را در ایاالت متحده آمریکا داشته

 .)2771گساترش استفاده از قارچکشهایی مثل آزوکسی

است (کوگس  .)9000موارد استفاده از کلروتالونیل بیشتر

اساااتروبین و اکینوبنزوالر اس متیاال 5کااه ساااازگاااری

محدود به مزارع بادامزمینی ،سیبزمینی و گوجهفرنگی

بیشااتری با محیط زیساات دارند و در مقادیر بساایار کم

است (جیانسی و اندرسون  .)9005کلروتالونیل برای

مورد اساااتفااده قرار میگیرناد میتواند در جایگزینی با

ماهیان ،پرندگان و بیمهرگان آبزی بسیار سمی است ،به-

قارچکشهای دیگر مورد توجه باشااد (گراوس  .)2779در

طوریکه  97/5میکروگرم از این قارچکش در هر لیتر آب

اساتفاده از این قارچکشها که دارای نقطه اثر اختصاصی

در ماهیان آب شیرین مسمومیت حاد و دو میکروگرم از

در کنترل بیماااری هساااتنااد بااایساااتی بااه امکااان بروز

آن مسمومیت مزمن ایجاد میکند (کاوکس و همکاران

جمعیتهای مقاوم عامل بیماری توجه داشاات .با استفاده

 .)9002کلروتالونیل در انسان ضایعات پوستی ،سوزش

از قارچکشهایی با طیف اثر وسای و غیر سیستمیک مثل

پوست و چشم و مشکالت گوارشی ایجاد میکند (دراپر و

کلروتاالونیل و یا قارچکشهایی که دارای مکانیسااامهای

همکاران  .)2778استفاده از کلروتالونیل در مدیریت

تااثیر چنادگاانه هساااتند مثل اکویشااانپرو در تناوب با

بیماریهای لکهبرگی ،زنگها ،بالیتها ،کپک خاکستری،

قارچکشهای تخصاااصااای میتوان از بروز جمعیتهای

آنتراکنوز ،پوسیدگیهای میوه ،سفیدکها ،اسکب و لکه-

مقاوم جلوگیری کرد (بارتلت و همکاران  ،2772پاسچه و

موجی گوجهفرنگی توصیه شده است (هانسن .)2770

همکااران  .)2771همچنین اساااتفااده از سااایساااتمهای

کلروتالونیل به دلیل مکانیسمهای متفاوت تاثیر ،کمتر در

پیشآگاهی بیماری نظیر سایساتم تامکست 2و فاست 0در

معرض ریسک بروز مقاومتها قرار داشته و برای

1

9

2

10

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

- Glutathione
- Daconil
11
- Bravo
12
- Termil
13
- Echo
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استفاده متناوب با قارچکشهایی که دارای ریسک باال در
بروز مقاومتها هستند توصیه میشود (بینام .)9000
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مواد و روشها
مزرعه آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل

اکاویشااانپارو دارای  22/5درصااااد ماااده موثره

تصادفی با هشت تیمار (جدول  )9و چهار تکرار با استفاده

فاموگساااادون 9و  87درصا اد سااایموگساااانیل 2اسااات.

از نشاهای واریته ریو گراند 6در محل مزارع آزمایشی

فاموگسادون بهعنوان ماده محافظت کننده از طریق اخالل

آزمایشگاه تحقیقات گیاهپزشکی کرج که مسبوق به

در جذب اکسایژن طی چند ثانیه موجب لیز سلول قارچی

آلودگی بود کشت گردید .بین کرتها و بین بلوکها 9/5

می شاود .سایموگسانیل نقش درمان کننده داشته و رشد

متر فاصله گذاشته شد .هر کرت دارای شش ردیف کاشت

میسالیوم را طی  9-8روز متوقف میکند (کرزیک .)2779

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

اکویشااانپرو باه کوتیکول و ساااطوح مومی میچسااابد

ردیف با فاصله  25سانتیمتر کشت شدند .مراقبتهای

بنابراین در اثر بارندگی شسته نمیشود .این قارچکش در

زراعی شامل آبیاری جوی و پشتهای ،وجین و تغذیه انجام

صاورت مصاارف در مراحل اولیه شاروع بیماری بساایار

گرفت .در چهار ردیف وسطی هر کرت آزمایشی 97 ،بوته

موثر اسااات (کرزیک  .)2779اکویشااانپرو 8برای کنترل

به تصادف انتخاب و شمارهگذاری شدند .مجموع بارندگی

بیماریهای ساافیدک دروغی 1جالیز و مو ،ساایبزمینی و

در سالهای  9830-07بهترتیب  207و  837میلیمتر بوده

گوجهفرنگی 5و لکهموجی گوجهفرنگی توصیه شده است.

است (اطالعات اخذ شده از هواشناسی استان البرز).

اوزترک ( )2773تاااثیر اکویشااانپرو را روی دانااه گرده
گوجهفرنگی مطالعه و بروز بد شااکلی در دانه گرده را در
صااورت اسااتفاده با دز باال ( 7/3در هزار) گزارش کرده

جدول  -1تيمارهاي آزمايش و قارچکشهاي مورد استفاده
شرح تيمار(قارچ کش)

شماره تيمار
1

داکونیل  SC 027بهمقدار  2لیتر در هکتار

در این تحقیق کارایی فرموالسیون  SCداکونیل با

2

داکونیل  SC 027بهمقدار  2/5لیتر در هکتار

3

داکونیل  SC 027بهمقدار  3لیتر در هکتار

فرموالسیون  WPبا پیشینه استفاده در کشور مقایسه

4

داکونیل  WP %05بهمقدار  2کیلوگرم در هکتار*

گردید تا امکان جایگزینی فرموالسیون " SCکه شرایط

5

اکویشنپرو  WG %52/5بهمقدار  357گرم در هکتار

بهینهتری را در سالمت استفاده کننده فراهم میکند" با

6

اکویشنپرو  WG %52/5بهمقدار  477گرم در هکتار

0

اکویشنپرو  WG %52/5بهمقدار  457گرم در هکتار

8

شاهد بدون سمپاشي

است.

فرموالسیون  WPفراهم گردد .همچنین کارایی قارچکش
اکویشنپرو در کنترل بیماری لکهموجی با توجه به مقدار

* بهعنوان قارچکش مرجع

مصرف کم آن در مقایسه با داکونیل بررسی گردید تا از
طریق ثبت مصرف آن برای کنترل بیماری لکهموجی

تهیه زادمایه عامل بیماری و تلقیح بوتهها :با بازدید مزارع

گوجهفرنگی ،زمینهای برای جایگزینی اکویشنپرو با

گوجهفرنگی نمونههای برگ واجد عالئم بیماری لکهموجی

قارچکشهای متداول فراهم شود.

جم آوری و در تشاااتکهای پتری محتوی محیط کشااات
عمومی سااایبزمینی ،دکساااتروز،

آگار0

( )PDAکشااات

گردیاد .تشاااتاکهاای پتری درون انکوباتور با دمای 25
درجااهساااانتیگراد و تاااریکی دائم قرار گرفتنااد .پس از
1

5

2

6

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

- Late Blight
- Rio Grande
7
- Potato Dextrose Agar
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جداسازی ،خالص سازی ،شناسایی و تایید عامل بیماری،

بوتاههاا پخش و  95روز بعاد تکرار گردیاد (باتیساااتا و

از کالانایهااای خااالاص شااااده  95روزه برای تهیااه

همکاران .)2799

ساوساپانسایون عامل بیماری استفاده گردید (باتیستا و
همکاران  .)2799چگالی کنیدی در ساوسپانسیون بهتعداد
 2×971اساااپور در میلیلیتر تنظیم گردیاد (زیتر و درنان
 .)2775در شاااروع مرحلاه گالدهی بوتهها ( 15-57روز
پس از انتقال نشااها به مزرعه) ساوسپانسیون کنیدی به

سمپاشی کرتهای آزمایشی و ارزیابی بیماری :با مشاهده
اولین عالئم بیماری سااامپاشااای کرتهای آزمایشااای با
اسااتفاده از ساامپاش پشااتی کتابی و نیز ارزیابی تیمارها
بهشرح جدول  2انجام گرفت.

میزان  977میلیلیتر در هر متر مرب از ساااطح مزرعااه
آزمایشاای با اسااتفاده از ساامپاش پشااتی موتوری روی
جدول  -2زمانبندي سمپاشی و ارزيابی
نوبت سمپاشی /ارزيابی

زمان ارزيابی

زمان سمپاشی

اول

با مشاهده اولین عالئم بیماری

قبل از سمپاشي اول

دوم

 5روز پس از سمپاشي اول

قبل از سمپاشي دوم

سوم

 0روز پس از سمپاشي دوم

قبل از سمپاشي سوم

چهارم

 17روز پس از سمپاشي سوم

قبل از سمپاشي چهارم و  14روز بعد از سمپاشي چهارم

قبل از هر سمپاشی شاخص شدت بیماری )DSI( 9برای

شاااخص شاادت بیماری هر بوته با انتخاب تصااادفی 97

هر بوته با توجه به درصااد سااطح پوشااش بوته توسااط

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

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

همکاران .)2772

نیز میاانگین شااادت بیمااری برای هر کرت در هر نوبت
ارزیابی بهروش هورسااافال و بارات ( )9015و بهشااارح
جدول  8مشخص گردید.

𝑙2
∑𝑛𝑖=1 ( 𝑖2 ) × 100
𝑖𝐿
= 𝐼𝑆𝐷
𝑛
2

2

در این فرمول  lمسااااحات عالئم بیماری روی برگL ،
جدول  -3گروهبندي شدت بيماري به روش هورسفال و

مساحت کل برگ و  nتعداد برگ است.

بارات()1491

برای تفسایر نقش تیمارها در گسااترش بیماری ،مساحت

گروه

درصد شدت بيماري

ميانگين گروه

1

7

7

2

 >5شدت بیماری >7

2/5

3

 >17شدت بیماری >5

0/5

4

 >25شدت بیماری >17

10/5

5

 >57شدت بیماری >25

30/5

6

 >05شدت بیماری >57

62/5

0

 >177شدت بیماری >05

80/5

- Disease Severity Index
- Foliage Protection Percentage

زیر منحنی پیشرفت بیماری )AUDPC( 8با استفاده از
میانگین شدت بیماری پنج نوبت ارزیابی طبق فرمول زیر
محاسبه گردید (کمپل و مدن .)9007
𝑛−1

𝑦𝑖 + 𝑦𝑖+1
( ∑ = 𝐶𝑃𝐷𝑈𝐴
) 𝑖𝑡 ) (𝑡𝑖+1 −
2
𝑖=1

1
2

- Area Under the Disease Progress Curve

3
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در این فرمول  nتعداد دفعات ارزیابی i ،نوبت ارزیابیyi ،

نتایج

و  tiبهترتیب میانگین شااادت بیماری و زمان در ارزیابی

ارزیمابی شمماشد شممدت بیماری :تجزیه واریانس مرکب

قبلی yi+1 ،و  ti+1بهترتیب میانگین شااادت بیماری و زمان

دادههای حاصل از هر نوبت ارزیابی تیمارها و نیز تجزیه

در ارزیابی حاضر هستند.

واریانس مرکب مسااااحت زیر منحنی پیشااارفت بیماری

ارزیابی عملکرد :میوههای رسااایدهای که دارای قطر بیش
از پنج ساااانتیمتر بوده و قابل عرضاااه به بازار بودند با
فاصله سه روز از هم برداشت شدند .برداشت میوه برای
مادت چهاار هفتاه اداماه یاافت .در هفته چهارم میوههای
سابز نیز بههمراه میوههای رسایده برداشاات شااد (باسو
 ،9001فونتم  .)2778مجموع وزن میوه برداشاات شده بر
اساس مساحت کرتهای آزمایشی به تن در هکتار تبدیل
شد.

( )AUDPCدر دو سااال نشااان داد بین تیمارها اختالف
معنیداری در ساااطوح اطمینان پنج و یک درصاااد وجود
دارد (جادول  .)1از تجزیاه واریانس و مقایساااه میانگین
دادههاای حااصااال از نوبت اول ارزیابی که قبل از اولین
سامپاشی انجام شده است تنها برای تعیین مقدار بیماری
در شااروع ساامپاشاایها و رساام منحنیهای پیشاارفت
بیمااری اساااتفاده گردیده اسااات .مقدار باالی ضاااریب
تغییرات در ارزیابی اول بهدلیل پایین بودن مقدار بیماری
و غیر یکنواختی آن در مراحل اولیه شاروع بیماری است.

شمممارش تاداد میوه :برای بررساای اثر تیمارها در تعداد

با پیشااارفت بیماری و تاثیر تیمارها و با بروز یکنواحتی

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

در مقادیر شااادت بیماری ،ضاااریب تغییرات کاهش یافته

شامارهگذاری شاده شمارش و میانگین آن برای هر بوته

اسات (جدول  .)1هر چند اثر سااال در ارزیابیهای دوم و

محاسبه گردید.

پنجم و نیز در مسااااحات زیر منحنی پیشااارفت بیماری
معنیدار میباشااد ولی اثر متقابل تیمار و سااال معنیدار

تجزیه واریانس و مقایسممه میاننینها :دادههای حاصاال از

نیست.

محاساابه مساااحت زیر منحنی پیشاارفت بیماری پس از

مقایسه میانگینهای مساحت زیر منحنی پیشرفت

تبادیال باه جذر و نیز مجموع وزن میوه و میانگین تعداد

بیماری که نشان دهنده تاثیر تیمارها در طول دوره شروع

میوه دو سال با استفاده از نرم افزار  SASدر قالب طرح

اولیه بیماری تا میزان حداکثر شدت بیماری در تیمار

بلوکهاای کامل تصاااادفی تجزیه واریانس مرکب شاااد.

شاهد است ،نشان میدهد که تیمارهای اکویشنپرو WG

همچنین برای ترسااایم منحنیهااای پیشااارفاات بیماااری

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

دادههای حاصل از هر نوبت ارزیابی متوالی دو سال پس

با میزان مصرف سه لیتر در هکتار برترین تیمارهای

از تبدیل به جذر تجزیه واریانس مرکب شااادند .مقایساااه

آزمایش بوده و توانستهاند بهترتیب بیماری را نسبت به

میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن انجام شاااد .تاثیر

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

تیمارها در کاهش بیماری و خساااارت ناشااای از آن در
ارزیابی عملکرد :تجزیه واریانس مرکب عملکرد تیمارها

مقایسه با شاهد 9با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
𝑡 ̅𝑥
)× 100
𝑐 ̅𝑥

در دو سال نشان میدهد بین تیمارها اختالف معنیداری

( 𝑒𝑓 = 100 −

در سطوح اطمینان پنج و یک درصد وجود دارد (جدول

در این فرمول  efاثر تیمار در کاهش بیماری و خسارت
ناشی از آن 𝑥̅ t ،میانگین تیمار و  𝑥̅ cمیانگین شاهد است.
- Efficacy

1

 .)1جدول مقایسه میانگین تیمارها نشان میدهد که
اکویشنپرو  157گرم و داکونیل  SCسه لیتر در هکتار

حسین عظیمی
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بهترتیب با کاهش خسارت بهمقدار  25/78و  21/90درصد

ارزیابی تاداد میوه :تجزیه واریانس مرکب میانگین تعداد

نسبت به تیمار شاهد برترین تیمارهای آزمایش بوده و

میوه در هر بوته در دو سااال نشااان میدهد بین تیمارها

در باالترین گروه آماری بهلحاظ عملکرد قرار میگیرند

اختالف معنیدار آماری وجود ندارد (جدول .)1

(جداول  5و .)2

60
50
40
30
20
10
0
6

5

3

4

2

0

1

نوبتهاي ارزيابی

داکونیل SC 027بهمقدار  2لیتر در هکتار

شاهد بدون سمپاشي

داکونیل WP %05بهمقدار  2کیلوگرم در هکتار

اکویشنپرو WG %52.5بهمقدار  357گرم در هکتار

اکویشنپرو WG %52.5بهمقدار  477گرم در هکتار

داکونیل SC 027بهمقدار  2.5لیتر در هکتار

اکویشنپرو WG %52.5بهمقدار  457گرم در هکتار

داکونیل SC 027بهمقدار  3لیتر در هکتار

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

شاخص شدت بيماري( DSI ،درصد)

70
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جدول  -9تجزيه واريانس مرکب شاخص شدت بيماري ( )DSIدر ارزيابیهاي متوالی و مساحت زير منحنی پيشرفت بيماري ( )AUDPCو اجزاي عملکرد ميوه.
ميانگين مربعات ()MS
منبع تغيير

درجه آزادي

نوبتهاي ارزيابی
1

2

3

4

5

سال

1

7/7773

** 7/1873

* 7/27918

* 7/2359

** 1/6003

اجزاي عملکرد ميوه

AUDPC
** 15/1858

وزن

تعداد

17643976

12/51

اشتباه 1

6

7/7140

7/7292

7/7247

7/7533

7/7215

7/3618

59210638

46/04

تیمار

0

** 7/1920

** 7/2298

** 3/9283

** 11/0714

** 18/1736

** 284/6129

** 1111741244

88/50

تیمار × سال

0

7/7841

7/7250

7/7600

7/7878

7/1572

1/1878

83282044

48/02

اشتباه 2

42

7/7671

7/29

7/7467

4/7523

7/1779

7/0002

368257862

354/4

%16/3

%9/23

%9/52

%6/98

%6/64

%4/66

%17/65

%21/76

CV

 Nsو ** به ترتیب به مفهوم غیرمعنيدار و معني دار در سطح احتمال  1درصد.

جدول  -1مقايسه ميانگين مرکب شاخص شدت بيماري ( )DSIو اجزاي عملکرد تيمارها در دو سال
ميانگين شدت بيماري )%( SE ±
تيمار

ميانگين

نوبتهاي ارزيابی

AUDPC

وزن ( SE ±کيلوگرم در هکتار)
24695 d

1

2

3

9

1

داکونیل  2 SCلیتر در هکتار

1/05 c

3 bc

5/76 b

16/16 b

35/80 b

517/41 b

داکونیل  2/5 SCلیتر در هکتار

1/08 c

2/5 bc

3/5 cd

5/05 e

16/80 d

236/33 e

29098 b

داکونیل  3 SCلیتر در هکتار

2/12 bc

2/02 bc

2/08 d

5/73 e

12/05 ef

194/89 f

33763 a

داکونیل  2 WPکیلوگرم در هکتار*

2/69 ab

3/79 b

5/79 b

11/62 d

23/12 c

369/95 d

26453 cd

اکویشنپرو  357گرم در هکتار

3/16 a

2/84 bc

5/94 b

13/05 c

23/30 c

474/75 c

25593 d

اکویشنپرو  477گرم در هکتار

2/02 ab

2/59 bc

3/80 c

6/77 e

14/25 e

220/75 e

29427 bc

اکویشنپرو  457گرم در هکتار

2/31 bc

2/44 c

3/12 cd

5/25 e

11/66 f

191/56 f

33238 a

شاهد بدون سمپاشي

2/16 bc

4/30 a

15/76 a

32/80 a

61/80 a

980/37 a

27147 e

مقایسه میانگین به روش آزمون چند دامنهای دانکن در سطح احتمال پنج درصد.

* بهعنوان قارچکش مرجع.

حسین عظیمی
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جدول  -6اثر تيمارها در کاهش شاخص شدت بيماري و کاهش خسارت نسبت به شاهد در دو سال
کاهش بيماري نسبت به شاهد ()%
نوبتهاي ارزيابی **

تيمار

کاهش خسارتبه عملکرد

AUDPC

ميوه نسبت به شاهد ()%
22/62

2

3

9

1

داکونیل  2 SCلیتر در هکتار

31/43

66/47

57/84

42/73

48/37

داکونیل  2/5 SCلیتر در هکتار

42/86

06/06

82/51

02/03

06/76

40/95

داکونیل  3 SCلیتر در هکتار

30/83

81/54

84/07

09/39

87/26

64/10

داکونیل  2WPکیلوگرم در هکتار*

29/30

66/27

64/65

62/63

62/53

31/35

اکویشنپرو  357گرم در هکتار

35/79

67/56

58/10

62/23

59/70

20/78

اکویشنپرو  477گرم در هکتار

47/87

04/37

81/05

06/90

00/77

46/78

اکویشنپرو  457گرم در هکتار

44/29

09/28

84/73

81/16

87/67

65/73

* بهعنوان قارچکش مرجع
** ارزیابي نوبت اول قبل از انجام سمپاشي اول انجام شده است .بنابراین دادههای آن در این قسمت درج نگردیده است.

لکهموجی گوجهفرنگی توصیه شده است .بنابراین
نتایج اجرای آزمایشات نشان داد که کاهش معنیداری

استفاده از آن میتواند همزمان در کنترل این دو بیماری

در شاخص شدت بیماری ،مساحت زیر منحنی پیشرفت

که از بیماریهای مهم گوجهفرنگی هستند موثر باشد.

بیماری و خسارت عملکرد میوه در کرتهای سمپاشی

نتایج حاصل از اجرای این آزمایشات نیز نشان دهنده

شده نسبت به شاهد وجود دارد .بر طبق این نتایج قارچ-

تاثیر خوب این قارچکش در کنترل بیماری لکهموجی

کش کلروتالونیل در هر دو فرموالسیون  WPو  SCدر

گوجهفرنگی است که با مقدار مصرف  177گرم در هکتار

پیشگیری از بیماری لکهموجی گوجهفرنگی موثر عمل

توصیه میگردد (شکل  .)2همچنین نظر به مکانیسم تاثیر

میکند .اثرات زیست محیطی قارچکش کلروتالونیل با

چندگانه قارچکش اکویشنپرو و با توجه به نتایج مطلوب

توجه به گستره استفاده از آن ضرورت استفاده

این قارچکش در کنترل بیماری لکهموجی گوجهفرنگی و

هوشمندانه را در جهت اجتناب از خسارت به محیط زیست

نیز مقدار استفاده کم آن در مقایسه با کلروتالونیل،

ایجاب میکند .نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که قارچ-

اکویشنپرو جایگزین مناسبی برای کلروتالونیل در

کش کلروتالونیل با نام تجارتی داکونیل و با فرموالسیون

استفاده متناوب با قارچکشهایی با مکانیسم تاثیر

 SC 720با مقدار مصرف سه لیتر در هکتار در کنترل

تخصصی برای اجتناب از بروز جمعیتهای مقاوم است.

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

نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که استفاده از

بررسی مناب میباشد ،بهطوری که در بررسی مناب

قارچکشها با کاهش شاخص شدت بیماری حداکثر به-

گزارشی مبنی بر عدم کارایی این قارچکش در هر دو نوع

مقدار  37/2و حداقل بهمقدار  13/8درصد در مقایسه با

فرموالسیون  WPو  SCمشاهده نگردید (دیالرد و

شاهد در پیشگیری از کاهش عملکرد میوه موثر بوده و

همکاران  ،9005جیانسی و اندرسون  ،9055کوگس 9000

توانستند در مقایسه با شاهد حداکثر  25/78و حداقل

و هانسن .)2770

 22/22درصد از کاهش عملکرد پیشگیری نمایند .این

قارچکش اکویشن پرو بهطور وسیعی برای کنترل
بیماریهای سفیدک دروغی سیبزمینی و گوجهفرنگی ،و

نتایج با گزارش بررسیهای فونتم ( )2778که کاهش -25

00
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 92درصدی را در اثر ابتال به بیماری لکهموجی نشان می-

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

دهد مطابقت دارد .بررسی همبستگی بین مساحت زیر

باتیستا و همکاران ( )2799نیز گزارش میکنند که وقتی

منحنی پیشرفت بیماری و عملکرد نشان داد که  31درصد

شاخص شدت بیماری لکه موجی گوجهفرنگی بهمقدار 20

کاهش عملکرد میوه در اثر ابتال به بیماری لکهموجی بوده

درصد نسبت به شاهد کاهش مییابد میزان عملکرد 89

است .همچنین رگرسیون بین مساحت زیر منحنی پیشرفت

درصد افزایش نشان میدهد .همچنین بین شاخص شدت

بیماری و عملکرد میوه نشان داد که بهازای هر واحد

بیماری لکهموجی گوجهفرنگی و تعداد میوه تشکیل شده

افزایش در مساحت زیر منحنی بیماری  95/8کیلوگرم

در هر بوته ارتباطی مشاهده نگردید.
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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

