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، اییی ترکیبات تجاری مخلوط بردو درکنترل بیماری سفیدک داخلی خیار گلخانهاکار
Pseudoperonospora cubensis 
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 مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزي، تهران، ايران.  گیاهی،

 7/2/9311تاريخ پذيرش:                                     3/00/9311دريافت: تاريخ 

 چکیده

هاي اين محصول ترين بیمارييکی از مهم ،Pseudoperonospora cubensis ،ناشی از شبه قارچسفیدك کرکی خیار 

 مخلوط بردوچهار برند از يی اکاردر مطالعه حاضر  .کندکه ساالنه خسارت زيادي وارد می استاي هاي گلخانهدر کشت

®و)اينفینیت + پروپاموکارب هیدروکلرايد فلوپیکولیدکش هدف و و پنج در هزار به عنوان قارچ در دو غلظت چهار
SC 

® )رانمن سیازوفامید و ( دو در هزار68.75%
SC 400در کنترل بیماريهاي استاندارد کش( نیم در هزار به عنوان قارچ 

 شد. ارزيابی هاي کامل تصادفی با چهار تکرارهاي تهران و مازندران در قالب طرح بلوكدر استان خیار داخلیسفیدك 

بار و  سهروز در استان تهران  دهالی هفت با فاصله با مشاهده اولین عالئم بیماري شروع و هاي آزمايشی پاشی کرتمحلول

محاسبه و تجزيه آماري  توماس و همکاران راساس روشببیماري شدت شاخص  .تکرار شدبار  چهاردر استان مازندران 

مقايسه میانگین مرکب درصد شدت  انجام شد. اي دانکندامنه ها با آزمون چندو مقايسه میانگین SASافزار با نرمها داده

در هزار، بردوتکس پنج در هزار و اينفینیتو دو  نیمهاي رانمن کشقارچکه نشان داد  هاي تهران و مازندراناستاندر بیماري 

ل يی را در کنترابیشترين کار پاشی،درصد نسبت به شاهد آب 1/72و  1/70،  9/71در هزار با کاهش شدت بیماري به میزان 

نج پو  چهاردرهزار، بردوسیف با دوز  چهاردرهزار، بردوتکس با دوز  پنجبردوکسین با دوز  هايکشقارچ .بیماري داشتند

درصد کاهش بیماري نسبت به شاهد  2/01و  2/72، 9/70، 3/70، 4/77هزار به ترتیب با  درپنج درهزار و بردوفیکس با دوز 

 هاي بردوتکسکشقارچدوزهاي چهار و پنج در هزار  توان گفتطور کلی میبنابراين بهقرار گرفتند. در رتبه بعدي  پاشیآب

 يیااز کاربراي کنترل بیماري سفیدك داخلی خیار  و بردوفیکس بردوکسینهاي کشقارچو بردوسیف و دوز پنج در هزار 

 .قابل قبولی برخوردار هستند

 .کنترل شیمیايی، فلوپیکولید، سیازوفامید ،پروپاموکارب هیدروکلرايد: های کلیدیواژه
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 مقدمه

 ايهاي گلخانهار يکی از تولیدات مهم در کشتخی

طح زيرکشت آن در ايران در سال زراعی کشور است. س

هزار تن  9747هزار هکتار با مقدار تولید  0/7برابر  17-10

ن يتراز مهم يکی .(Ahmadi et al., 2017) است

 ،هاي باز و زير پالستیکي خیار در کشتهايماریب

 سالههمهسفیدك کرکی يا داخلی است. اين بیماري 

 و نمايدخسارت قابل توجهی را به اين محصول وارد می

 برخوردار است يیت باالیا از اهمیدر اکثر نقاط دن

((McGrath, 2006 . کدوئیان  داخلیبیماري سفیدك

 9171اولین بار توسط برکلی و کورتیس از کوبا در سال 

 Pseudoperonosporaيگونه .استگزارش شده 

cubensis (Berk. et Curt.) Rostovzev  عامل بیماري

سفیدك کرکی در گیاهان خانواده کدوئیان شامل خیار، 

 ,Colucci and Holmes) طالبی، کدو و خربزه است

ي اسفیدك کرکی کدوئیان در نواحی گرم، حاره(. 2010

خشک مثل برخی مناطق مديترانه و حتی نواحی نیمه

گسترش دارد ولی خسارت آن در نواحی گرم و مرطوب 

 Colucci and Holmes, 2010; Palti and) بیشتر است

Cohen, 1980 .) عامل بیماري در تمامی مراحل رشد

 اگرچه بیماري تنها  .سازدآن را آلوده می ،میزبان

سازد ولی با کاهش سطح هاي هوايی را آلوده میقسمت

اولیه رشد میزبان موجب فتوسنتز بخصوص در مراحل 

ن در ايرا .رددگکاهش استقرار گیاه و کاهش محصول می

توسط  9343اولین بار در سال  داخلیبیماري سفیدك 

اسکندري روي خیار در مزارع گیالن و مازندران مشاهده 

اي انههاي گلخسر کشور بويژه از کشتاشد و اکنون از سر

لوب محیطی مطو زير پالستیک بواسطه مهیاشدن شرايط 

گراد( درجه سانتی 97-22باال و دماي  نسبی )رطوبت

مديريت بیماري  .(Etebarian, 2006)گزارش شده است

گاهی آاز طريق استفاده از ارقام مقاوم، کنترل زراعی، پیش

هاي شکم بیماري، استفاده از قارچيو رديابی هفتگی عال

                                                           
1 Chlorothalonil 

و  بیماريمحافظتی با دامنه اثر گسترده قبل از بروز 

کننده با دامنه اثر محدود بعد از بروز هاي معالجهکشقارچ

 (.McGrath, 2006گیرد )صورت میعالئم اولیه بیماري 

چند مقاومت به اين بیماري در خیار بیشتر از ساير هر

گیاهان خانواده کدوئیان است ولی غالب ارقام تجاري 

 ,McGrath)) مقاومت کافی در مقابل اين بیماري ندارند

 هاي کاشت، اجتنابويه کافی بین رديفهايجاد ت .2006

از کاشت در سايه، اجتناب از آبیاري در اوايل صبح که 

ه گیاه کطوريهب ،ها داراي شبنم هستند و نیز آخر روزبرگ

ته شدن قبل از تشکیل شبنم داشفرصت کافی براي خشک

هاي زراعی براي کودي متعادل از روش باشد و استفاده

عامل بیماري (. McGrath, 2006) کاهش بیماري است

اغلب از طريق باد از مناطق آلوده و يا مناطقی که بیمارگر 

ت جهت حرک .شودگذرانی است منتقل میقادر به زمستان

اي که اسپورهاي عامل باد و شرايط مساعد محیطی منطقه

 .شوند در وقوع بیماري نقش مهمی دارندبیماري مستقر می

 اين از اطالعات مربوط به اين دو عامل براي بنابر

(. McGrath, 2006) شودآگاهی بیماري استفاده میپیش

هاي مسی کشهاي براوو، مانب، ديتان و قارچکشقارچ

یماري گیري از بهاي محافظتی براي پیشکشبعنوان قارچ

 ,McGrath) شوندسفیدك کرکی کدوئیان استفاده می

مريکا آتحقیقات انجام يافته در کارولیناي شمالی (. 2006

ثیر بهتري در مقايسه با مانب و أت 9نشان داد که کلروتالونیل

گیري از بیماري هاي مسی در محافظت و پیشکشقارچ

هاي کشاستفاده از قارچ(. McGrath, 2006) دارد

 اهومیستا-اثر روي ؤم تکنیکالسیستمیک با ماده 

(Oomycetes)  7از مشاهده اولین عالئم بیماري هر پس-

چنین توصیه شده که هم .شودروز يکبار توصیه می 0

 ثره حفاظتؤشده با دو ماده مهاي فرمولهکشچنانچه قارچ

کننده در دسترس نباشد با اختالط آنها درون و درمان

 هاکشپاش از ترکیب اين دو گروه از قارچتانک سم
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هاي کشقارچ(. McGrath, 2006) استفاده شود

2®کورزيت) + مانکوزب 9سیموکسانیل
72% ،)

4®تانوس) + سیموکسانیل 3سادونکفامو
50% ،)

® فوروم) 0ديمتومورف
 7، مانکوزب + زوفامید(43.5%

7®گاول)
هاي جديد فسفريک اسید کشچ، قار(75%

، ®90و فسفیت ®1، پروفیت®1شامل فوسترول

12®پرويکور فلکس) 99پروپاموکارب
 ®Previcur Flex

براي استفاده در مديريت بیماري 13®رانمن ، (66.5%

(. McGrath, 2006) اندسفیدك کرکی جالیز توصیه شده

هاي مانب + گوگرد، مانکوزب و کلروتالونیل کشقارچ

هاي کشگیري از وقوع بیماري و نیز قارچدر پیش

سیستمیک پروپاموکارپدر پیشگیري از تولید اسپورانژ و 

ثر ؤگیري از گسترش بیماري مه پیشزئوسپور و در نتیج

(. طی Sherf and Macnab, 1986اند )شده گزارش

هاي مانکوزب، زينب کشقارچ در استان گیالناي همطالع

-مسمناسب براي ثر و زمان ؤو مانب در کنترل بیماري م

 ه استشدپاشی قبل و يا به محض ظهور بیماري ذکر 

(Mirhosseini-Moghaddam et al., 1992).  نظر به اينکه

هاي مانکوزب، زينب و مانب ممکن است براي کشقارچ

صورت هها بد استفاده از آننانسان خطراتی در بر داشته باش

 ,Etebarian) شودپاشی روي بوته خیار توصیه نمیسم

 هاي آلومنیومکشقارچ ،طی تحقیقی در جیرفت .(2008

14®)آلیت تريس
WDG 80%)موکارپ و وپا، پر

 شدارش ثر گزؤمتاالکسیل + مانکوزب در کنترل بیماري م

(Sardouyiet al., 1995.)  طی آزمايشاتی در خوزستان اثر

 هاي آلومنیوم تريس، مانکوزب و ريدومیل کشقارچ

زد و عصاره کمپوست کود گاوي در کنترل بیماري -ام

                                                           
1 Cymoxanil 
2 Curzate 
3 Famoxadone 
4-Tanos 
5-Dimethomorph 
6-Zoxamide 
7- Gavel 
8- Fostrol 
9- Profit 
10- Fosphite 
11-Propamocarb 
12- Previcur flex 

ه تیمار نشان داد ک نتايجشد و سفیدك کرکی خیار بررسی 

 درصد 10آلومنیوم تريس با متوسط اثربخشیکش قارچ

در  .(Mozaffari, 1998) عمل نمودنسبت به شاهد موثر 

 هاي ديمتومورفکشاستان خوزستان قارچ

15®آکروبات)
SC 500 سه در هزار،  غلظت( با

 97WDG®پرواکويیشن) سادون + سیموکسانیلکفامو

 گرم در هکتار، کلروتالونیل 400مقدار ه( ب52.5%

17®داکونیل)
40.4%SC در هکتار در  لیتر سه مقداره ( ب

زارش گ ثرؤم هاي زير پالستیککشت کنترل بیماري در

در تحقیق ديگري اثر . (Dehghani et al., 2010)شدند 

19®رووس) 91پروپامیدماندي اينفینیتو،هاي شکقارچ
SC 

ريدومیل متاالکسیالم )+  کوپرو  (% 23.3

20®گلدپالس
WP 44%) بیماري سفیدك  در کنترل

اي و زير پالستیک مورد کرکی خیار در کشت گلخانه

 لظت دوغبا کش اينفینیتو را و قارچگرفت بررسی قرار 

 Shahriari et)شد ثر معرفی ؤدر کنترل بیماري مدرهزار 

al., 2013). در کنترل سفیدك  رانمنکش اثر قارچ

استان مناطقی از اي در هاي گلخانهکرکی خیار در کشت

 کشاز اين قارچ در هزار 0/0و  4/0يزد آزمايش و مقدار 

 (.Fani et al., 2014) شدثر گزارش ؤم روي بیماري

يی ادر هزار فسفیت پتاسیم نیز کار پنجتا  سهتیمارهاي 

از خود  %10تا  07/19مناسبی در کنترل بیماري به میزان 

 Fani et al., 2015; Pouzeshimiyab and) نشان دادند

Fani, 2017.) هاي اکسیدمس کشقارچ

21®نوردوکس)
WG 75%کلرورمس (، اکسی

22®کوپراويت)
WP 35%کلرورمس+ ( و اکسی

23®سی کوپروزيتسیموکسانیل )
WP 43.95% از )

13- Ranman 
14-Aliette 
15- Acrobat 
16- EquationPro 
17- Daconil 
18-Mandipropamid 
19- Revus 
20- RidomilGoldPlus 
21-Nordox 
22- Cupravit 
23- Cuprosate C 



 فانی و همکاران                  990

 
 

ترکیبات مسی ثبت شده براي کنترل طیف وسیعی از 

کش هاي قارچی و باکتريايی هستند. قارچبیماري

کنترل بیماري  سی براي-کوپراويت و کوپروسیت

 سفیدك کرکی گیاهان جالیزي در کشور ثبت شده است

., 2017)et al (Sheikhi .با  9کش مخلوط بردوقارچ 

®هاي تجاري بردوفیکسنام
SC 18% ،

®میشوبردوکس
SC 18% و بردوکیمیا ®

SC 18%   هرچند

هاي غربالی زردآلو و شانکر تنها براي کنترل بیماري

ه است کشور به ثبت رسید سیتوسپوريايی درخت سیب در

 هاي قارچی وولی براي کنترل طیف وسیعی از بیماري

ر . د(Sheikhi et al., 2017) شوندباکتريايی استفاده می

هاي کشو نیز قارچهاي آلی کشحال حاضر از قارچ

ن به دفعات زياد براي کنترل اي و معموالًپايه مس  برمعدنی 

م نظر به اهمیت تولید محصول سال .شودبیماري استفاده می

برد بر اثر کار در عامل بیماري مقاومتو جلوگیري از بروز 

هاي کش، استفاده از قارچآلیهاي کشقارچمکرر 

 مصرفو سالم و نیز مديريت زيست سازگار با محیط

اوت و ثیر متفأهاي آلی با نقطه اثر و مکانیسم تکشقارچ

کنترل اين بیماري  هاي مديريتچندگانه در برنامه

خوري و برداشت استفاده تازهچنین ضروري است. هم

روزانه خیار اهمیت باقیمانده سموم  تدريجی و تقريباً

کش را در اين محصول کش و از جمله سموم قارچآفت

ر ثؤهاي مکشبرجسته نموده و ضرورت استفاده از قارچ

سی دسترسازد. خطر را اجتناب ناپذير میمصرف و کمکم

میايی هاي شیثر از گروهؤهاي مکشنندگان به قارچکتولید

در جهت کاهش  کشاورزانمتنوع ضمن کمک به 

ه بامکان بروز مقاومت  ،خسارت اقتصادي ناشی از بیماري

مخلوط بردو  .دهدا کاهش میر هابیمارگر ها درکشقارچ

در خالل  فرانسه بردو درمنطقه نوزدهم که دراواخرقرن

هاي بیماري سفیدك داخلی مو کشف شد، ترکیبی طغیان

است و به  Ca(OH))2(و آهک  CuSO)4(از سولفات مس 

هاي کش در مزارع و باغات براي مهار بیماريعنوان قارچ

                                                           
1 Bordeaux mixture 

سفیدك داخلی، سفیدك پودري، باليت سیب زمینی، 

پیچیدگی برگ هلو، لکه سیاه سیب و برخی ديگر از 

کش به شود. اين قارچی استفاده میهاي گیاهبیماري

ه کننده از بیماري روي گیاعنوان يک ترکیب جلوگیري

شود. بردو براي استفاده در کشاورزي ارگانیک پاشیده می

نیز تأيید شده است. مکانیسم عمل مخلوط بردو ناشی از 

موجود در مخلوط است. اين  Cu)+2(هاي مس ناثر يو

اي موجود در اسپورهاي شبه قارچ هها با تأثیر در آنزيميون

کند. اين ها جلوگیري میزنی آنعامل بیماري از جوانه

مله جبدان معنی است که از مخلوط بردو بايد قبل از 

 پاشی رويبیماري استفاده شود. پوشش کاملی از سم

 . (Pscheidt and Ocamb, 1999)گیاهان ضروري است 

ش کتجاري از قارچ ترکیبيی چهار آدر اين تحقیق کار 

®بردوسیفمخلوط بردو شامل 
SC 18%  تولید شرکت

®بردوفیکس، سبزآور نگین فالت
SC 18%  تولید شرکت

®بردوکسینباغبان تاك، 
SC 20%  اکسین تولید شرکت

®بردوتکسو  شیمی آدان
SC 18%   تولید شرکت پرتونار

تهران  هايخیار در استان داخلیدر کنترل بیماري سفیدك 

هاي کشدر مقايسه با قارچ)آمل( و مازندران ( )ورامین

يید و با هدف بررسی امکان تاْ رانمن و ثبت شده اينفینیتو

 .دشبررسی ها ها و ثبت دوز مؤثر آنکشتاْثیر اين قارچ

 

 هامواد و روش

در قالب طرح ها آزمايش ،پروژهمنظور اجراي به

 هاي تهرانتیمار در استان 92هاي کامل تصادفی با بلوك

چهار تکرار مازندران )آمل( و هر آزمايش با و  )ورامین(

منطقه اجرا که رايج هر شد. براي کاشت از بذر ارقام اجرا 

ه در کطورياستفاده شد به بودندحساس به بیماري نیز 

ذر و در استان مازندران ب سلطانسوپر بذر رقم استان تهران 

کشت  سماهاي نشاء و در بستر پیتدر سینیرقم ويکتور 
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نتقل م گلخانهاصلی و در مرحله برگ کوتیلدون به زمین 

 20بوته به فاصله  90ر کرت آزمايشی شامل ه گرديد.

 .متر بودسانتی 00هايی به فاصله متر روي رديفسانتی

هدايت و آبیاري و تغذيه  بر اساس نوع کاشتها بوته

هاي تیمار گرفت. هاي ضروري انجامها و نیز مراقبتبوته

 9هاي تهران و مازندران بشرح جدول در استان مايشآز

بودند.

 

 .هاي تهران و مازندراندر استانها کشقارچتیمارهاي آزمايش  -9جدول 
Table 1. Fungicide assay treatments in Tehran and Mazandaran provinces. 

Dose Treatment No. 
4 ml/L Bordeaux mixture (Bordofix® SC 18%) 1 
5 ml/L Bordeaux mixture (Bordofix® SC 18%) 2 
4 ml/L Bordeaux mixture (Bordoxin® SC 20%) 3 
5 ml/L Bordeaux mixture (Bordoxin® SC 20%) 4 
4 ml/L Bordeaux mixture (Bordosafe® SC 18%) 5 
5 ml/L Bordeaux mixture (Bordosafe® SC 18%) 6 
4 ml/L Bordeaux mixture (Bordotex® SC 20%) 7 
5 ml/L Bordeaux mixture (Bordotex® SC 20%) 8 
2 ml/L Propamocarb hydrochloride + Fluopicolide (Infinito® 68.75 SC)  9 
0.5 ml/L Cyazofamid (Ranman® SC 400) 10 
- Controls (water spraying)  11 
- Control (without any spraying) 12 

 

 

هاي آزمايشی با مشاهده اولین عاليم بیماري تیمار کرت

لیتري  20پاش برقی با استفاده از سمپاشی صورت محلولهب

ش کگرفت. براي تهیه محلول قارچانجام با نازل مخروطی 

پاشی با تیمارها از آب شرب هر محل استفاده شد. محلول

پاشی به روز تا رسیدن تیمار شاهد با آب 90الی  7هر 

 Thomas etدهی در سیستم نمره 1شاخص شدت بیماري 

al. (1987) منظور در آزمايش استان ادامه يافت. بدين

تهران سه نوبت و در آزمايش استان مازندران چهار نوبت 

 آماربرداري از پاشی با تیمارها انجام گرفت. محلول

 با رسیدن شدت آلودگی در  هاي آزمايشیکرت

هاي در استان 1پاشی به مرحله هاي تیمار شاهد آبکرت

 .Thomas et al) دهیتهران و مازندران در روش نمره

 .انجام شد 1987)

بوته در هر کرت و از هر بوته  90هت ارزيابی بیماري، ج

هاي مختلف بوته )سه برگ از يک سوم برگ از قسمت 90

بااليی، سه برگ از يک سوم میانی و چهار برگ از يک 

 آوري و شدت بیماريجمعبه تصادف سوم پايینی بوته( 

اين  در ت.صورت گرفمذکور دهی براساس معیار نمره

هايی با حضور ، برگ9هاي فاقد عالئم نمره روش به برگ

ها به تعداد ، اسپرانژيوم3ها و بدون اسپرانژيوم نمره لکه

محدود تشکیل و با میکروسکوپ قابل تشخیص باشند نمره 

ها به صورت پراکنده تشکیل شده باشند نمره ، اسپرانژيوم0

ها به تعداد فراوان تشکیل شده باشند نمره و اسپورانژيوم 7

.(2)جدول  شدداده  1
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 (Thomas et al., 1987بیماري )الگوي مورد استفاده براي ارزيابی شدت  -2جدول 
Table 2. The pattern used for disease severity scaling (Thomas et al., 1987). 

Symptoms description Score 
No symptom 1 

Visual spots without sporangium formation (incompatible) 3 
Visual spots with a few sporangium (compatible) 5 
Visual spots with scattered sporangium (5×103 spores per square cm of spot) 7 
Spots covered the leaf surface (highly compatible) with a lot  of sporangium (5×104 spores per 

square cm of spot)  

9 

 

 براي هرشدت بیماري با استفاده از فرمول زير درصد 

 .محاسبه شدکرت 

 

هاي با تعداد برگ ni شدت بیماري، DS در اين فرمول

تعداد  N براي هر برگ، 9-1نمره بیماري از  vi شابه،م نمره

( 1باالترين نمره بیماري ) V هاي مورد ارزيابی،کل برگ

 .است

اي حاصل هدادهها: تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

  افزار آمارياري در هر کرت با استفاده از نرمبیم از شدت

SAS ،اي ها با آزمون چند دامنهتجزيه واريانس و میانگین

 ند.مقايسه شد( درصد 0 )در سطح احتمالدانکن 

اثربخشی تیمارها در  تیمارها: 1محاسبه اثربخشی

کاهش بیماري در مقايسه با شاهد با استفاده از فرمول زير 

 (.Azimi, 2014ها محاسبه شد )براي میانگین

𝑒𝑓 = 100 − (
�̅�𝑡

�̅�𝑐
 × 100) 

 c�̅�و  مار یت نیانگی م t�̅�مار، یت یاثربخش    efفرمول  نيدر ا

 شاهد است. نیانگیم

 

 نتایج
ورد مکان مدو  نتايج تجزيه واريانس شدت بیماري در 

لی دار نبوده وبین تکرارها اختالف معنی آزمايش نشان داد

 . دار دارنداختالف معنی %0تیمارها در سطح احتمال 

هاي تهران و مازندران آزمايشات استان هاي حاصل ازداده

ي هامیانگین و صورت مرکب تجزيه واريانس شدندهب

 شدت بیماري مورد مقايسه قرار گرفتند.  

 

 های تهران و مازندرانآزمایش استان

هاي حاصل از ارزيابی درصد شدت تجزيه مرکب داده

هاي تهران و مازندران مکان اجرا شامل استانبیماري در دو 

 %9داري در سطح نشان داد بین تیمارها اختالف معنی

هاي اجرا و نیز اثر متقابل مکان وجود دارد ولی بین مکان

اين اساس (. بر3دار نیست )جدول تیمار اختالف معنی ×

کن اي دانمقايسه میانگین مرکب به روش آزمون چند دامنه

 .انجام گرفت

 

 

 

 

                                                           
1- Efficacy 

100
)(

DS 






VN

vini
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 .هاي تهران و مازندرانتجزيه واريانس مرکب درصد شدت بیماري سفیدك داخلی خیار در استان -3جدول

Table 3. Location complex analysis of variance of cucumber downy mildew disease severity percentage 

in Tehran and Mazandaran provinces. 

F value MS DF Variation Resources 
0.13 ns 10.08 1 Location 
2.90* 218.35 6 Block  
57.92** 4354.13 11 Treatment 
0.27 ns 19.96 11 Treatment×Location 
- 81.46 66 Error 2 (remained) 

20.09% Coefficient of Variation 

(CV) 
ns: no significant difference, * significance difference at P<0.05, ** significance difference at P<0.01  

 

مقايسه میانگین درصد  مقایسه میانگین شدت بیماری:

که نشان داد  هاي تهران و مازندراناستاندر شدت بیماري 

بردوتکس پنج در هزار  در هزار، 0/0رانمن  هايکشقارچ

 بیماري به میزان شدت با کاهشو اينفینیتو دو در هزار 

آزمايش بود.  هايبرترين تیماردرصد  1/72و  1/70 9/71

ی يااز نظر کار بردوتکس هاي پنج و چهار در هزارغلظت

از نظر آماري در کاهش شدت بیماري در دو گروه مجزا 

 در مورد بردوکسین و بردوفیکسقرار گرفتند. اين حالت 

 یندر هزار بردوتکس، بردوکس پنجنیز اتفاق افتاد. غلظت 

، 1/70و بردوفیکس شدت بیماري را به ترتیب به میزان 

صورتی که غلظت کاهش دادند دردرصد  2/01و  4/77

شدت بیماري را به ترتیب در هزار همین ترکیبات چهار 

بردوسیف در دو  کاهش دادند.درصد  7/32و  7/00، 3/70

شدند و از نظر درصد  9/70-2/72غلظت موجب کاهش 

اين آزمايش  در گرفتند.آماري در يک گروه قرار 

پاشی پاشی و شاهد بدون محلولتیمارهاي شاهد آب

ه کطوريداري نسبت به هم بودند بهداراي اختالف معنی

درصد بیماري را نسبت به شاهد بدون  0/90 پاشیآب

 (.4پاشی افزايش داد )جدول محلول

 

 .هاي تهران و مازندراندر آزمايش استان سفیدك داخلی خیار مقايسه میانگین مرکب درصد شدت بیماري -4جدول 
Table 4. Comparison of complex average of cucumber downy mildew disease severity percentage in Tehran 

and Mazandaran provinces assays. 

Efficacy (%) Disease severity* (%) Dose (ml/l) Treatment 
79.1 19.2 h 0.5 Ranman® SC 400 
75.8 22.2gh 5 Bordotex® SC 20% 
72.8 25fgh 2 Infinito® 68.75 SC 
67,4 30efg 5 Bordoxin® SC 20% 
65.3 31.9ef 4 Bordotex® SC 20% 
62.2 34.7 e 5 Bordosafe® SC 18% 
60.1 36.7 de 4 Bordosafe® SC 18% 
59.2 37.5 de 5 Bordofix® SC 18% 
50.7 45.3 d 4 Bordoxin® SC 20% 

32.6 61.9 c 4 Bordofix® SC 18% 
- 81.4 b - Controls (without any spraying)  
- 91.9 a - Control (water spraying) 

*Significant differences are denoted by different letters within each column at P<0.05 according to Duncan's Multiple ranges Test 
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 بحث
ه که در اکثر گیاهان تیرسفیدك داخلی  عامل بیماري 

 تغییرات زيادي را در طول ،کندکدوئیان ايجاد بیماري می

که گزارش  ات ش  دت طوريدهه گذش  ته داش  ته اس  ت به

ا، ه هاي گس   ترده، پیدايش ژنوتی     بیماري باال و اپیدمی   

سبت ب  ها و تی نژادها، پاتوتی  ه هاي سازگار از بیمارگر ن

شته ا  ست ) گذ (. Cohen et al., 2015فزايش پیدا کرده ا

مديريت بیماري سفیدك کرکی گیاهان جالیزي متکی به  

ستفاده تلفیقی از ارقام مقاوم و قارچ  ست  ثر اؤهاي مکشا

(Cohen et al., 2015).    کنترل ش   یمیايی   9140تا دهه

هاي گیاهی محدود به استفاده از مواد شیمیايی غیر   بیماري

  شدند بود توسط خود کشاورزان آماده می   آلی که عمدتاً

(Russell, 2005.)  اس  تفاده از مخلوط بردو در اواخر قرن

فرانس  ه ش  روع ش  د.   ي بردومنطقه  و در باغات مو در 91

( و 4CuSOمخلوط بردو از ترکی  ب س   ولف  ات مس )          

ش   ود و براي ( تهیه می2Ca(OH)هیدروکس   ید کلس   یم )

یم  اري        ب ترل  فی  دك داخلی و      کن برخی      ه  اي س    یز  ن

ا ش  ود. بدر باغات مواس  تفاده می هاي ديگر عمدتاًبیماري

کش   ی تماس   ی اس   ت   توجه به اينکه مخلوط بردو قارچ    

ثیر أثر نیس  ت. تؤاس  تفاده از آن بعد از اس  تقرار بیماري م 

ماري    مل بی یل وجود يون  هب زا مخلوط بردو روي عوا دل

ا هآنزيمبرخی ثیر روي أ( اس   ت. يون مس با تCu+2مس )

ش   ود. در اس   تفاده از  زنی اس   پور بیمارگر میمانع جوانه

مخلوط بردو بايد پوش   ش کاملی روي گیاه ايجاد کرد و     

پاش  ی بايس  تی بعد از هر بارندگی تکرار گردد. از  محلول

 پاش   ی مخلوط بردو يک نوبت در س   ال نیز بعنوان س   م   

ش  ود. از مخلوط بردو زمس  تانه درختان میوه اس  تفاده می 

ي در اطور گسترده هماري سفیدك داخلی مو ب عالوه بر بی

ماري     يت بی یب     مدير یدك دروغی س    زمینی، هاي س   ف

. ودش  ش  تري هلو و لکه س  یاه س  یب نیز اس  تفاده می   لب

اس   تفاده از مخلوط بردو در تولید ارگانیک محص   والت 

. (Anonymous, 2019) مورد پذيرش قرار گرفته اس   ت  

ترل              Heft, 2014هف  ت )  ن ک بردو را در  خلوط  م یز  ن  )

ثر گزارش کرده و آن را يکی از ؤهاي داخلی مس  فیدك 

یک         کشقارچ  گان ید محص   والت ار هاي موفق در تول

 معرفی کرده است.

اس  تفاده از مخلوط بردو و مهار بیماري منجر به گس  ترش  

بهتر شاخ و برگ شده و در نتیجه تعداد میوه در بوته بیشتر 

شده و در نهايت عملکرد باالتري  رگها بزو اندازه آن تر 

صل می   شش در هند . (Chaudhry et al. 2009)شود  حا

 تهفبا فاص  له  در هزار س  هپاش  ی با مخلوط بردو بار س  م

 90در هزار با فاص  له  دو پاش  ی با آلیتبار س  م س  ه روز يا

ار در هزسه  پاشی با مانکوزب  بار سم  سه روز و پس از آن 

صله   سی  هفتبا فا شت در    روز از روز  شروع ک ام بعد از 

سفیدك داخلی خیار در طول فصل بارندگی مؤثر    کنترل 

بوده و در کنار آن افزايش عملکرد و تولید نیز مش   اهده     

تان     .(Khetmalas, 2003)ش   ده اس   ت   پاکس    طی در 

مايش    اتی اثرب  ماري   آز خش   ی مخلوط بردو در کنترل بی

ده اس  ت درص  د برآورد ش   47/72س  فیدك کرکی خیار 

(Chaudhry et al., 2009). 

مقايس   ه اثربخش   ی تیمارها در اين تحقیق نش   ان داد که      

نام    کشقارچ  با  جاري بردوفیکس   مخلوط بردو   ®هاي ت

رکت تولید ش   ®تولید ش  رکت باغبان تاك، بردوکس  ین 

تولید ش رکت س بزآور    ®آدان، بردوس یف اکس ین ش یمی  

نترل تولید شرکت پرتونار در ک ®نگین فالت و بردوتکس

ند.       تايج ا  بیماري س   فیدك کرکی خیار مؤثر هس   ت ين ن

تحقیق که نشانگر اثربخشی ترکیبات تجاري مخلوط بردو   

تا  2/01پاش  ی بین در کنترل بیماري نس  بت به ش  اهد آب

حدودي         1/70 تا قان قبلی  تايج محق با ن درص    د اس    ت 

 .(Chaudhry et al., 2009) مطابقت دارد
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ا هاي بکشنشان داد که قارچاين مطالعه نتايج حاصل از  

شی پابا فواصل سممورد بررسی مخلوط بردو  ماده مؤثره

کنترل مناسبی از پاشیصورت محلولهروز ب هفت تا ده

بیماري سفیدك کرکی خیار را به همراه دارد. تغییر فاصله 

پاشی به شرايط محیطی مناسب براي گسترش محلول

سترش که گبستگی خواهد داشت. با توجه به اينبیماري 

بیماري نیازمند رطوبت نسبی باال و شبنم آزاد )میانگین 

درصد در طول روز( در سطح  10رطوبت نسبی باالي 

همزمان با درجه حرارت مناسب )میانگین درجه  ،میزبان

 گراد( استدرجه سانتی 20الی  90حرارت در طول روز 

(Colucci and Holmes, 2010)، شدن اين شرايط با فراهم

روز( در نظر  7پاشی در حداقل خود )بايد فاصله محلول

 گرفته شود.

کش مخلوط هاي تجاري از قارچبدون شک حضور برند

مطالعه شده در اين تحقیق در سبد سموم سبزي و  بردو

ر تصیفی کشور در مديريت اين بیماري و نیز در تولید سالم

خواهد بود. با توجه به اينکه محصوالت جالیز مفید 

هاي مؤثر براي کنترل بیماري کشپاشی با قارچمحلول

سفیدك کرکی بايد به دفعات انجام گیرد توجه به 

 آلودگی خاك از طريق تجمع يون مس نیز ضروري است.
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Abstract 

Downy mildew disease caused by fungal-like Pseudoperonospora cubensis is one of the most 

destructive disease of cucumber cultivated in greenhouses. In the present study efficacy of four commercial 

brands of Bordeaux mixture in two doses of 4 and 5 ml/L as target fungicides and propamocarb 

hydrochloride + fluopicolide (Infinito® 68.75 SC) at the rate of 2ml/L and Cyazofamid (Ranman® SC 400) 

at the rate of 0.5 ml/L as standard fungicides in controlling of cucumber downy mildew disease were 

assessed. Experiments were carried out in Tehran and Mazandaran provinces in a Randomized Complete 

Block Design (RCBD) with 4 replications. Foliar applications of fungicides started once after the early 

symptoms appearance and followed up at 7-10 days intervals and were repeated for three times in Tehran 

and four times in Mazandaran provinces. The disease severity was assessed based on a scale described by 

Thomas et al. Data were analyzed using SAS software and the means were compared using Duncan's 

multiple range test. Comparison of the complex average percentage of disease severity in the provinces of 

Tehran and Mazandaran shows that Ranman fungicide (0.5 ml/L), Bordotex (5 ml/L) and Infinito (2 ml/L) 

show decrease in disease severity by 79.1, 75.8 and 72.8% respectively and were effective in controlling 

the disease compared with water spray treatment. Meanwhile the results reveal that Bordoxin (5 ml/L), 

Bordotex (4ml/L), Bordosafe (4 and 5 ml/L) and Bordofix (5 ml/L) showed  67.4, 65.3, 60.1, 62.2 and 

59.2% efficacy in comparison with water spray control respectively and were ranked after the other three 

brands. Therefore it is concluded that doses of 4 and 5 ml/L of Bordotex and Bordosafe and the dose of 5 

ml/L of Bordoxin and Bordofix are appropriate rates to control cucumber downy mildew disease. 

Keywords: Chemical control, Cyazofamid, Fluopicolide, Propamocarb hydrochloride. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 Corresponding author: Seyed Reza Fani, Email: rezafani52@gmail.com 


