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 چکیده 

 درصد 55 پودر وتابل صورت فرموالسیونبه %5 لیموکسانیو س %04 لی+ کلروتالون %04با ماده مؤثره مانکوزب  ادویآل کشه تأثیر قارچدر این پروژ
و مخلوو  بوردو    درصود  35 پوودر وتابول   فرموالسیون( با Cupravitهای رایج اکسی کلرور مس )کشدر مقایسه با قارچ ایاسپان یشرکت ماسو یدیتول
(Bordeaux Mixture با )فرموالسیون W/V 81  درصدSc هوای  گور  در لیرورد درکررورب شواه قوارچ      54و 844هوای به غلظتPhytophthora 

parasitica  وP. citrophthoraای و باغی مورد مطالعه قرار گرفوت  نروایج بررسوی    د عوامل بیماری گموز مرکااتد در شرایط آزمایشگاهید گلخانه
ای گردد  نرایج آزمون گلخانهد مروقف میرریگر  در ل 35و  34د 05د 04د 85که رشد این بیمارگرها در محیط کشت حاوی دزهای آزمایشگاهی نشان داد 

گر  در لیرر به ترتیب بورای   35و  04گر  در لیرر و  35و  05با دزهای آمیزی محل زخم نشان داد که رنگک ساله رقم پرتقاب سیاورز یهای با گیاهچه
د نسات به سایر تیمارها بهررین تأثیر را در توقف توسعه زخم ساقه داشره است  در شرایط باغد بهررین  P. citrophthoraوP. parasitica ی هاگونه

 دست آمد صورت دو بار در ساب )بهار و پاییز( بهکشد بهگر  در لیرر قارچ 85آمیزی نریجه با رنگ
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    1 مقدمه

های گموز و پوسویدگی  خسارت ناشی از بیماریهای اخیر در ساب
طوقه و ریشه ساب تغییر سیسرم تکثیر مرکاات از بذری بوه پیونودی   

های مقواو  یوا مرحمول در بسویاری از     پایه شده است  به همین دلیل
اسوت   هخیز شماب ایران رواج یافرو مراطق دنیا از جمله نواحی مرکاات

خیز جروب کشور همچران (  با این وجود در برخی از مراطق مرکاات9)
های حساس بوه بیمواری مانرود بکرایوی و لیمووترف اسور اده       از پایه

شود  در چرین شورایطی اسور اده از ترکیاوات شویمیایی بوه ویو ه       می
کیود  أهوای کررورب بیمواری ت   بور سوایر روف   دهای مراسوب کشقارچ
 شود می

ترین از مهم که های گموز و پوسیدگی طوقه و ریشهعامل بیماری
  قوارچ هوای شواه   هسورردد گونوه  قوارچی مرکاوات   شاه های بیماری

Phytophthora  که هر ساله خسارت قابل توجهی بوه باغوداران   بوده
در جزیوره سیسویل    8153کرد  این بیماری اولین بوار در سواب  وارد می

                                                           
هوای هورزد مؤسسوه    و دانش آموخره کارشراسی ارشد علف اسرادیاران  -5و  0د 3د 8

گرمسویرید سوازمان   ای نیموه هو تحقیقات علو  باغاانید پ وهشکده مرکاات و میووه 
 تحقیقاتد آموزف و ترویج کشاورزید رامسرد ایران
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جوه کورد و در اثور آن هوزاران     ایرالیا و اطراف دریای مدیررانه جلب تو
وجود این د 8980 تا ساب 8130های در ساب  درخت بارور از بین رفت

در (  9) کواری دنیوا بوه اثاوات رسوید     بیماری در بیشرر مراطق مرکاات
  P. citrophthoraو P. parasiticaهای گونه دایاالت مرحده امریکا

ر باغوات و  قوارچ د شواه  عامل پوسیدگی طوقه و ریشه اسوت  هور دو   
 شواه  عروان عامل اصولی بیمواری   های آریزونا و کالی رنیا بهنهالسران

 .P(  معمووال  مطالعوات فقوط روی دوگونوه     5) قارچی مرکاات اسوت 

parasitica و P. citrophthora    هوا بوه   در ارتاا  بوا مقاوموت پایوه
عالوه مقاوموت   گیرد  بهگموز و پوسیدگی ریشه مورد آزمایش قرار می

(  5) برنامه ارزیوابی پایوه اسوت    ها به بیماری گموز جزء اساسی درهپای
های مرعلق به قارچ فیروفروراد عوامل بروز چردین بیماری جدی و گونه

در ایوران و   Citrusخطرناک بور روی کولریوارهوای مخرلوف جورس     
 .P و P. parasiticaهووای گونووه(  88و  84) باشووردجهووان مووی

citrophthora خیز ایوران در ارتاوا  بوا پوسویدگی     رکااتاز مراطق م
(  یکوی از  3)شوده اسوت   طوقه و ریشه مرکاات جداسازی و گوزارف  

توورین عواموول محدودکررووده کشووت مرکاووات در جروووب کشووور مهووم
در ایون خووو    و  پوسیدگی طوقه و ریشه یا گمووز مرکاوات اسوت   

ایون  های مخرلف مرکاات به عوامول مولود بیمواری    العمل گونهعکس
هوای  (  درگذشره به دلیل موجود ناودن پایوه 8)ه استاقدا  شد ریبیما

قووارچ در خوواکد شوواه مقوواو  و مرحموول مرکاووات و وجووود ز وسووپور 
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و در  رخ داده اسوت هوای مرکاوات شوماب    باغ های شدیدی درآلودگی
هوای  پایهاز حاب حاضر به دلیل اسر اده نکردن یا کمرر اسر اده کردن 

خسارت چشمگیری  دهای جروب کشورباغمقاو  و مرحمل مرکاات در 
بوه باغوات    پوسیدگی طوقوه و ریشوه مرکاوات )گمووز(    به علت شیوع 

های مرحمل نظیور نوارنجد   که با انرخاب و رواج پایهمرکاات وارد شده 
ولوی در برخوی از   شوده اسوت   تا حودودی مرت و     این بیماریمشکل 

ند بکرا وی و  نظیور لیموشویری   ییهوا با کاربرد پایه دخیزمراطق مرکاات
مانروود قووارچی خوواکزی شوواه لیموووترف کووه حساسوویت بووه عواموول 

Phytophthora    یهوا دارند کماکان خسوارت در باغوات و نهالسوران 
های مقواو  یکوی از   اسر اده از پایه ( 9)شود مشاهده میجروب کشور 

باشد  با این حاب قال از های ماارزه با بیماری فوق میترین روفمهم
برای بررسی مقاومت آن نسوات بوه پوسویدگی ناشوی از     انرخاب پایه 

انودازه و   لی از قایل یکروواخرید یباید مسا دPhytophthoraهای گونه
 مقاومت به اسیدیره باالد شورید زهکشید سورمازدگی و  کی یت میوهد

 ( 85سایر عوامل بیولوژیکی و محیطی را نیز مورد توجه قرار داد )
قاول از   لیرور  گور  در  54مقودار   بوه  لیکش مراالکسقارچ کاربرد
 .Pهوای  روی گونه د برکرررب زخم تره درخران مرکاات برایآلودگی 

parasitica و P. citrophthora مووثر   در صود  50و  99 ترتیوب  به
 Fosetyl Aluminium)آلیوت  کش بوده است در حالی که تاثیر قارچ

شوده  گوزارف   درصود  95و 51د به ترتیوب  گر  در لیرر 344با ( 80%
 اسور اده از  بوا پس از آلوودگی  تره درخران آمیزی رنگهمچرین است  

ناشوی  زخم تره درخران مرکاات د گر  در لیرر 54ل به مقدار یمراالکس
 58 و 50 به ترتیبP. citrophthora  و P. parasiticaهای گونهاز 

د گر  در لیرور  344ه مقدار آلیت بکه کاربرد کاهش داد در حالی درصد
ه کاهش آلودگی ناشی از دو بیمارگر فوق به ترتیب بوه مقودار   مرجر ب

کش مراالکسیل و آلیت نشان (  مقایسه دو قارچ0) شد درصد 98و 30
صورت سمپاشی روی برگ کمرر از کش مراالکسیل بهاثر قارچداد که 
صوورت  بوه کش در کرررب پوسیدگی طوقه دو قارچ هراثر اما  آلیت بود

هوای مراالکسویل   کش(  مقایسه قارچ80) استرنگ آمیزی مؤثر بوده 
(Ridomil)د آلیووت (Fosetyl Aluminium) د دیمرومووورف(EPA 

Reg )  و فلوآزیرووا (Omega 500F)  ناشوووی از در کررووورب گمووووز
Phytophthora کش آلیت و ریدومیل در مقایسه با نشان داد که قارچ

ف دیگوری  (  گزار1)است دارای میزان اثربخشی بیشرری  دموارد سایر
و  854کش آلیت در دو دز مورفی به مقودار  در مقایسه با کاربرد قارچ

لیرر در یک نوبتد اثر ح اظری کمرر از یک سواب را   844گر  در  044
داشره است ولی کاربرد آن در دو نوبت طی سواب بوه خووبی درخروان     

ناشی از های (  کرررب بیماری0)د بر علیه گموز ح اظت کررا مرکاات 
Phytophthora  ل به روف محلوب یدرخران هلو با کاربرد مراالکسدر

روی تروه   آمیوزی رنوگ  در خاک و کابرد  مراالکسیل و آلیت به روف
د (83) توماس وکوسورن تیرووس   (83) درخران موثر گزارف شده است

بوا   Phytophthoraهوای  که گونهکردند اعال  ( 85) تیمر ( و9) مرچ

در هور گور  خواک خشوک      )ز وسوپور(  زادمایه 85-04تراکم جمعیری
تحقیقوات   شووند  درصود موی   04موجب کاهش محووب بوه میوزان   

 ( نشوان داد 80) لی انجا  شده در آریزونا توسط سردلر و همکارانیتکم
مرر مکعب و زادمایه در هر سانری 85-04که سطوح جمعیری به میزان 

تووان  یم دزادمایه در هر گر  خاک خشک 04همچرین تعداد باالتر از 
 دبرای کرررب و مهار عامل بیماری از نظر اقروادیکش کاربرد قارچبا 

موجب کاهش خسارت عامل بیماری شده و در نریجوه درآمود باغودار    
برای کرررب و معالجه درخران مرکاات آلوده به گموزد  یابد افزایش می

 844کش بردو یا اکسی کلرور مس غلوی  بوه نسوات    اسر اده از قارچ
 ( 9)ه است لیرر در روی درخران توصیه شد گر  در

کوش  آزمایشوی در خووو  قوارچ    که تاکرون درکشوریی از آنجا
بررسی برابراین این تحقیق با اهداف  جدید آلیادو به عمل نیامده است

 مرکاواتد  گمووز فیروفروورایی  بیمواری  بر علیه  کش آلیادوکارایی قارچ
کارایی کرررب شویمیایی  باال بردن  و کشارزیابی دزهای مخرلف قارچ

 %04شد  آلیادو با ماده مؤثره مانکوزب  انجا در مقایسه با سمو  رایج 
پوودر   صورت فرمواالسیون به %5و سیموکسانیل  %04+ کلروتالونیل 

اسوپانیا در سوطو وسویعی     یتولیدی شرکت ماسوو   درصد 55وتابل 
ی محوووالت در  Phytophthoraناشوی از  هوای  بیمواری برای کرررب 

گیرد  ایون سوم   زمیری مورد اسر اده قرار مینظیر گوجه فرنگی و سیب
به س ارف شرکت زرین خوشه جروبد جهت کرررب گموز و پوسیدگی 

 مورد آزمایش قرار گرفت  Phytophthoraدر اثر  مرکاات ریشه
 

 هامواد و روش

 های آزمایشگاهیآزمونبرداری و نمونه

 .Pهوای  ه گموز و جداسازی گونهآلوده ب هایبرداری از باغنمونه

parasitica و P. citrophthora      شوواه از خواک آلووده انجووا  شود
و  8ذرت آگوار  و کشت روی محیط کشوت  یسازها پس از خالصقارچ

پوس از تهیوه کشوت     گراد نگهداری شودند  درجه سانری 03در دمای 
 کشوت فیروفرورا با روف نوک ریسوه در محویط    هایاز پرگرهخالص 

هوا کوه از اجوزای مهوم     قوارچ شواه  د تحریک تولید اسپوران  آگارذرت 
گوذاری بوذر   باشد بوا کموک طعموه   ها میشراسایی و رده بردی در آن

د بررسی تأثیر سم آلیادو در شرایط آزمایشوگاه برای شد   انجا شاهدانه 
رور  یگور  در ل  35د 34د 05د 04د 85شوامل  مخرلوف سوم    یابردا دزها

را  کش توسط شرکت مربوطوه( وصیه شده قارچ)دزها بر اساس مقدار ت
مخرلوف   های پرریتشرکاضافه کرده و در  ذرت آگارط کشت یبه مح

روزه  ه ته پرگره یاز حاش یمرریلیم 5 یهاسکی  شد  سپس دیتوز
قرار داده و بعود   های پرریتشرکه و در مرکز یقارچ مورد نظر تهشاه 

روزد  چهوار گراد بوه مودت   یدرجه سانر 00 یها در دماآن یاز نگهدار

                                                           
1- CMA 
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بررسی عالوه بر ایند برای  شد  یریگاندازهقارچ و  یسلیم یرشد شعاع
بوذر پرتقواب محلوی سویاورز )رقوم      د تأثیر سم آلیادو در شرایط گلخانه

و گردیود  حساس( با محلوب هیپوکلریت سدیم نیم درصود ضودع ونی   
دموای  با در گلخانه  دخاک ضدع ونی شده با بخار آبپس از کشت در 

 (  8 )شکل شدگراد نگهداری درجه سانری 00

 

 ایهای گلخانهآزمایش

بوذر پرتقواب    دبررسی تأثیر سم آلیادو در شرایط گلخانوه مرظور به 
محلی سیاورز )رقم حساس( با محلوب هیپوکلریت سودیم نویم درصود    

 دخاک ضدع ونی شده با بخار آبپس از کشت در و  گردیدضدع ونی 
پوس  (  8 )شکل شدگراد نگهداری درجه سانری 00ی با دمادر گلخانه 

توأثیر   ارزیوابی د مرور سوانری  04انودازه حودود   هوای بوه  از رشد گیاهچه
صورت گرفت  در ادامه کارد جهوت آغشوره نموودن دوغواب      کشقارچ
هوای بوذری سویاورز طاوق روف معمووب در      کش روی تره نهابقارچ

یکسواله بوا در نظور     هوای کشد از نهابهای سمو  قارچانجا  آزمایش
 00تکرارد مجموعأ  3کش آلیادو( و در تیمار )دز مورفی قارچ 1گرفرن 

 اصله مورد اسر اده قرار گرفت 

 

  
 )ب(گیاهچه بذري سیاورز ؛ )الف( بذر سیاورز -1 شکل

Figure 1- (A) Siavaraze seed; (B) Siavaraze seedling 
 

از  یقسومر  دی سوطو خواک  مرری بواال یسانر 85ابردا در قسمت 
دو هایی به همان انودازه از  پوست تره را برداشره و به جای آن دیسک

( قرار داده P. citrophthoraو  .parasitica Pقارچ مورد نظر )گونه 
محکم نگوه  تره پارافیلم در جای خود در سطو  باها دیسک  سپس شد

شواه    محیط کشوت بودون میسولیو   از  دگیاهان شاهد در داشره شدند 
سوپس درون   هوا ایون نهواب    اسور اده شود  سطو چووب   بر رویقارچ 

لیرر حواوی مقودار کوافی آب بوه      سهپالسریکی به گرجایش  فالسک
هوایی از سواقه   ها قرار داده شودند  قسومت  مرظور پوشش سطو ریشه

های آگوار بودنود در بواالی سوطو آب ولوی      که حاوی دیسک هانهاب
مرظوور توأمین رطوبوت نسوای درون      گرفررد  به ها قرارفالسکدرون 

اطراف ساقه توسوط پراوه مسودود شود      در فالسک  یفالسکد دهانه
درجوه   08ه روه درجوه حورارت     دوها به مدت ن فالسکروگیاهان د

گراد در یک ژرمیراتور تحت تراوب نوری در طووب یوک چرخوه    سانری
بعود از ایون مودت موواد پوششوی        (0 ساعره قرار گرفررود )شوکل   80
د 4مخرلف شوامل  یفیلم حذف و با سوسپانسیون سم آلیادو )با دزهاپارا
اکسووی کلوورور مووس و سوومو  ( رووریگوور  در ل 35و  34د 05د 04د 85
(Cupravit با )و مخلوو  بوردو    درصود  35 پوودر وتابول   فرموالسیون

(Bordeaux Mixture با ) فرموالسویون W/V 81  درصودSc    بوه
آمیوزی شودند   و رنوگ مو  بوا قلوم  گور  در لیرورد    54و 844هایغلظت

و درگلخانوه بوا   های بزرگرر مررقول گردیود   ها به گلداننهاب(  3)شکل
(  جهوت ارزیوابی   0)شکل  گراد نگهداری شدنددرجه سانری 05دمای 
روز از زموان اعمواب تیمارهوای     04های تیمار شده پس از حدود نهاب
هوا  کش روی تره نهواب کشد اندازه زخم جدید پس از کاربرد قارچقارچ

  پوس از اتموا    (0) دیو مررمربو  ثاوت گرد  محاساه و برحسوب سوانری  
تجزیه واریانس و MSTATC ها بر اساس برنامه آماری داده دآزمایش

تیمار )دز  1با طرح کامال توادفی و با در نظر گرفرن مقایسه میانگین 
براسواس  اصولهد   00تکرارد مجموعوأ   3کش آلیادو( و در مورفی قارچ

 ورت گرفت آزمون توکی ص
هوای  در قالب طورح بلووک   در شرایط باغدآلیادو بررسی تأثیر سم 

های کرمان )جیرفت( و کامل توادفی در دو آزمایش جداگانه در اسران
اصله درخت برای هور مرطقوه بوا     00فارس )جهر ( با در نظر گرفرن 

تکرار و در هر تکورار   3کش آلیادو( در تیمار )دز مورفی قارچ 1اعماب 
از رخت در دو نوبت طی سواب سمپاشوی )یوک نوبوت در بهوارد      تک د

از و یک نوبت در پواییزد   اوایل فروردین ماه تا نیمه اوب اردیاهشت ماه
( روی درخروان اعمواب گردیود     اواخر شهریور توا نیموه اوب مهور مواه    

 باشرد:تیمارهای آزمایش به شرح زیر می
 

 

 ب الف
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 ک ساله رقم سیاورزیهاي سازي نهاللودهمراحل آ )الف تا ه( -2 شکل

Figure 2- (A-E) Inoculation steps of one year old seedlings of Siavaraze variety 
 

      

 کشمراحل انجام تیمار قارچ )الف تا و( -3شکل 
Figure 3- (A-F) Steps of fungicide treatment 

 

 
 کش در گلخانهي تیمار شده با قارچهانگهداري نهال -4شکل 

Figure 4- Maintenance of seedlings treated with fungicide in greenhouses 
 

کوش آلیوادو بوه ترتیوب بوا دزهوای       شامل قارچ 5تا  8تیمارهای 
اکسی کلرور مس  5گر  درلیررد تیمار  35و  34د 05د 04د 85مورفی 

بوردو بوا دز موورفی    مخلو   9ار لیررد تیم گر  در  844با دز مورفی 
   پاشی()آب شاهد 1لیرر و تیمار گر  در  54

های بکرایی ساله از پایه 80اصله درخت  00در این آزمایش تعداد 

)جیرفوت( و   کرموان  هوای و لیموترف آلوده بوه گمووز تروه در اسوران    
با دزهای پیشورهادی تیموار    کش آلیادوبا قارچ (5 شکل)فارس)جهر ( 

سن و توا حودودی بوا    درخران هم دکشل از اعماب تیمار قارچشدند  قا
هوا بوه   انرخاب شدند  پوسوت محودوده زخوم    دهای تره مشابه همزخم

لون س ید پوشوانده و  یده و سپس محیط اطراف زخم با نایآرامی خراش

 الف ب ج د ه و

 ه

 د

ج

 
   

 الف ب
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در هر فول یک بوار زموان   (  5 شکل) با ماژیک محدود و معین شدند
رایط محیطوید بیولووژی قوارچ و    رنگ آمیزی )سمپاشی( بر اساس شو 

در درخروان شواهد محول    بروز بیماری در مراطقد در نظر گرفره شود   
 دوم قلماسر اده از در درخران انرخابی با  و داده شد زخم با آب شسرشو

محلووب  بوا  مرور  یسانر 1-84محل زخم و حاشیه محل زخم تا حدود 
ن تیموار    جهوت ارزیوابی درخروا   (9 شکل) آمیزی شدندکش رنگقارچ

ماه از زمان اعماب تیمارد اندازه زخم جدید پس از  5شده پس از حدود 
مربو    مرریکش روی تره درخران محاساه و برحسب سانرکاربرد قارچ

اسواس برناموه    د  پس از اتما  آزمایش اعداد مربوطه بریثات گرد( 0)
ها براساس تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده MSTATCآماری 

 ون توکی انجا  شد آزم
ر یو سا یاریو آب یند کوددهیات داشت اعم از وجیه عملیضمرا  کل

 دشیانجوا  گرفووت و در قطعوه آزمووا   یمطووابق عورف محلوو  داتیو عمل
ه گمووز  یو عل مورد نظور بور   یمارهایکش به جز اعماب تگونه قارچچیه

مارهوا  یاعماب ت دقارچ در مرطقهشاه  یولوژیانجا  نگرفت  با توجه به ب
 ز انجا  شد ییبهار و پا در

 

   
ضدعفونی محل تنه درخت ، )ج( نحوه عالمت گذاري ناحیه زخم)الف( عالیم بیماري گموز به صورت ترشح صمغ در ناحیه طوقه، )ب(  -5شکل 

 آلوده

Figure 5- (A) symptoms of gummosis as gum secretion in the crown area, (b) how to mark the wound area, (c) disinfection 

of the infected site on the tree trunk  
 

 و بحث نتایج

  های آزمایشگاهیآزمون

بر اساس اسپوران یو  تولیدی و ابعاد اُاُسوپور و آنرریودیو  و سوایر    

 و P. parasiticaهوووای گونوووه (3) خووصووویات مرفولووووژیکی 
P.citrophthora  ( 5شراسایی و ت کیک شد )شکل 

 

   
 هاو اسپورانژ آن P. citrophthoraو  P. parasiticaکلنی  -6شکل 

Figure 6- Colonies of Phytophthora parasitica and P. citrophthora and their sporangium 
 

روی دو  ذکور شوده  کش آلیادو با دزهوای  ثیر قارچأنرایج بررسی ت
د در شوورایط آزمایشووگاه P. citrophthoraو  P. parasiticaگونووه 

  (9 ) شکلکامال  از رشد شاه قارچ عامل بیماری گموز جلوگیری کرد 
 خالصه شده است  0الی  8نرایج در جداوب 

کش آلیادو در نرایج حاصل از تجزیه واریانس دزهای مخرلف قارچ
 5الوی   3در جوداوب  د شرایط گلخانوه در رایج  یهاکشقارچ مقایسه با

 اند شده ذکر

 

 الف
 ب ج

Phytophthora citrophthora Phytophthora parasitica 
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فاقد  تشتک پتري) X1، کش(حاوي قارچ تشتک پتري) X2 کش اضافه شده به محیط کشتثیر دزهاي مختلف قارچأت -7شکل 

 (عنوان شاهدبه کشقارچ

Figure 7- The effect of different doses of fungicides added to the culture medium X2 and X1 (Petri dish containing fungicides) 

and control (Petri dish without fungicide) 

 

 در شرایط آزمایشگاه با دزهاي پیشنهادي شرکت P.citrophthora و P.parasiticaمیزان رشد  -1جدول 

Table 1- Growth rate of P.parasitica and P. citrophthora in laboratory conditions with recommended doses by the 

company 

 متر(قارچ )میلیشبه  پرگنهمیزان رشد شعاعی 
The radial growth of fung-likeus colonies (mm) 

 تیمار

 (Treatment) 

 ساعت 24

(24 Hour) 
 ساعت 44

(48 Hour) 
 ساعت 72

(72 Hour) 
 ساعت 66

 (96 Hour) 
 ساعت 121

 (120 Hour) 
 ساعت 144

(144 Hour) 
 ساعت 166

 (166 Hour) 
 ساعت 166

 (196 Hour) 
A1 (15 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

A2 (20 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

A3 (25 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

A4 (30 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

A5 (35 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

(100 g/l) *O 1 1 1 1 1 1 1 1 

(50 g/l)*B 1 1 1 1 1 1 1 1 

Control 9.17 18.21 20.75 26.77 34.76 38.11 41.36 42.12 

 (Oکش: کد مسد بر مارای کلمه اوب قارچ کلرور و اکسی Bکش: بر مارای کلمه اوب قارچ بردود) رایج کشقارچ O,B * کد

*O and B: Copper oxychloride and Bordeaux mixture, respectively 
 

کش در شرایط گلخانه روی نهاب سیاورز آلووده  بررسی تأثیر قارچ
داری بوین  ( نشان داد که اخورالف معروی  3 )جدوب P. parasiticaبه 

هوا  درصد وجود دارد و در مقایسه میوانگین زخوم  پرج تیمارها در سطو 
پاشی( شاهد )آببیشررین سطو زخم مربو  به تیمار  مشخص شد که

آلیادو بوا دز   و کمررین سطو زخم مربو  به تیمارهای08/80به میزان 
گر   05دز مورفی  و 59/5به میزان  آب رریل یکگر  در  35مورفی 

با کمررین میزان سوطو زخوم    بود که 54/9به میزان  آب رریل یکدر 
)اکسی کلرور مس و بردو( برتری داشوت   های رایجکشنسات به قارچ

 ( 0)جدوب 

( مشخص 5)جدول  P. citrophthoraقارچ شبه در رابطه با 
درصاد   پان  داري بين تيمارهاا در طاط    شد كه اختالف معني

تايین  كاه باي    نشاا  داد مقایسه مياانيين  نتای  د و وجود دار
و  55/71به ميزا   پاشي()آب شاهد طط  زخم ميبوط به تيمار

گاي    55با دز مصايیي  كمتيین طط  زخم ميبوط به تيمارهاي 
 آب تاي يل یکگي  در  55دز مصيیي و ( 71/5) ليتي آب یکدر 
بااا كمتاايین مياازا  طااط  زخاام نسااب  بااه   بااود كااه (22/6)

هاي رای  )اكسي كليور مس و بايدو( بيتايي داشاتند    ك قارچ
 .(6)جدول 
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 تر از دز پیشنهادي شرکت در شرایط آزمایشگاهبا دزهاي پایین P.citrophthora و P.parasiticaمیزان رشد  -2 جدول

Table 2- The growth rate of P. parasitica and P. citrophthora in laboratory conditions at doses lower than the 

recommended doses by the company 

 متر(قارچ )میلیشبه میزان رشد شعاعی کلنی 

The radial growth of fungus-like colonies (mm) 

 تیمار

 (Treatment) 

 ساعت 24

(24 Hour) 
 ساعت 44

(48 Hour) 
 ساعت 72

(72 Hour) 
 ساعت 66

 (96 Hour) 

 ساعت 121

 (120 

Hour) 

 ساعت 144

(144 

Hour) 

 ساعت 166

 (166 

Hour) 

 ساعت 166

 (196 

Hour) 
A1 (12.5 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

A2 (10 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

A3 (7.5 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

A4 (5 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

A5 (35 g/l) 1 1 1 1 1 1 1 1 

(100 g/l) *O 1 1 1 1 1 1 1 1 

(50 g/l)*B 1 1 1 1 1 1 1 1 

Control 7.06 14.23 20.75 25.75 31.76 34.21 37.17 39.59 

 (Oکش: کد مسد بر مارای کلمه اوب قارچ کلرور و اکسی Bکش: بر مارای کلمه اوب قارچ بردود) جیرا کشقارچ O,B کد* 

*O and B: Copper oxychloride and Bordeaux mixture, respectively 

 

 .Pهاي مورد مطالعه بر جلوگیري از توسعه زخم روي نهال سیاورز آلوده به گونه کشهاي مختلف قارچواریانس اثر غلظتتجزیه  -3 جدول

parasitica تحت شرایط گلخانه 

Table 3- Analysis of variance of the effect of different concentrations of the studied fungicides on prevention of wound 

development on Siavaraze seedlings infected by P. parasitica under greenhouse conditions 
 منابع تغییرات

SOV 

 درجه آزادي

 DF 

 میانگین مربعات
MS 

 7 19.642 (Fungicide doses)کش قارچ یدزها
 خطای آزمایش

(Error) 
16 5.125 

 کل

(Total) 
23  

   
 راتییتغ  ضریب  )%(

Coefficient of variation , CV = 23.70% 
 دار است در سطو پرج درصد اخرالف معری

There is significant differences at a=5%. 
 

 های باغیآزمایش

نروایج حاصول از تجزیوه    : )جیرفوت(  نرایج بررسی در شرایط بواغ 
هوای  کوش کش آلیادو در مقایسه با قارچواریانس دزهای مخرلف قارچ

های کش در فولدر دو نوبت سمپاشی با قارچ 9 و 9 داوبجطی رایج 
 باشد بهار و پاییز به شرح زیر می

 (9موورفی )جودوب    هوای کوش با توجه به تجزیه واریانس قوارچ 
پاشوی  مرر مربو  در نوبوت اوب سوم   میزان سطو زخم بر حسب سانری

داری بوین  که اخرالف معروی  دهدنشان می )فول بهار( در شرایط باغ
درصد وجوود دارد و از مقایسوه میوانگین نریجوه     پرج رها در سطو تیما
بوده پاشی( شاهد )آبمربو  به تیمار سطو زخم بیشررین  شود کهمی

 34با دز موورفی   آلیادو هایمربو  به تیمارنیز سطو زخم و کمررین 

بود لیرر آب  یکگر  در  05با دز مورفی  آلیادو و لیرر آب یکگر  در 
قورار گرفررود    گروه آماریهای رایج در یک کشبا قارچدر مقایسه که 

 ( 1)جدوب 
 (9موورفی )جودوب    هوای کوش با توجه به تجزیه واریانس قوارچ 

پاشوی  مرر مربو  در نوبوت دو  سوم   میزان سطو زخم بر حسب سانری
داری بوین  دهد که اخرالف معروی نشان می یز( در شرایط باغی)فول پا

مقایسووه میووانگین نروایج   .دارددرصوود وجووود  یوک  تیمارهوا در سووطو 
پاشوی(  شواهد )آب  مربو  به تیموار سطو زخم بیشررین مشخص کرد 

کش مورفی در طی آزموایش پوا یزه   بوده و در بررسی تیمارهای قارچ
 b هوا در گوروه  کوش داری وجوود نداشوت و هموه قوارچ    اخرالف معری

 بوا  لیرور آب  در یکگر   34با دز مورفی  تیمار آلیادو قرارگرفررد ولی
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هوا برتوری داشوره    کشکمررین میزان سطو زخم نسات به سایر قارچ
 (  84 است )جدوب

نروایج حاصول از تجزیوه     :)جهور (  شورایط بواغ  نرایج بررسوی در  

هوای  کوش کش آلیادو در مقایسه با قارچواریانس دزهای مخرلف قارچ
کوش در  در دو نوبوت سمپاشوی بوا قوارچ     83 و 88 جوداوب طوی   رایج
 باشد و پاییز به شرح زیر می های بهارفول

 
هاي مورد مطالعه تحت کشهاي مختلف قارچتحت تأثیر غلظت P. parasiticaمقایسه میانگین سطح زخم در نهال سیاورز آلوده به گونه  -4 جدول

 شرایط گلخانه

Table 4- Mean comparison of wound area in Siavaraze seedlings infected by P. parasitica affected by different concentrations 

of the studied fungicides under greenhouse conditions 

 تیمار

 Treatment 

 (مربع مترسانتی) زخم سطح

Wound surface (centimeter square) 

 آب رریل یکگر  در  85 آلیادو با دز مورفی

 (Aliado 15g/L) 
11.74 ab 

 آب رریل یکگر  در  04آلیادو با دز مورفی

 (Aliado 20g/L) 
9.74 ab 

 آب رریل یکگر  در 05دز مورفی آلیادو با

 (Aliado 25g/L) 
7.60 b 

 آب رریل یکگر  در 34دز مورفی  آلیادو با

 (Aliado 30g/L) 
8.88 ab 

 آب رریل یکگر  در 35آلیادو با دز مورفی 

 (Aliado 35g/L) 
5.57 b 

 آب رریل یکگر  در 844رفی اکسی کلرور مس با دز مو

 (Aliado 100g/L) 
10.02 ab 

 آب رریل یکگر  در  54بردو  با دز مورفی 

 (Aliado 50g/L) 
8.97 ab 

 پاشی(شاهد )آب

 (Control) 
14.21 a 

    ررد دار با یکدیگر هسدارای اخرالف معری (P≤0.05اندد در آزمون توکی )هایی که با حروف مخرلف نشان داده شدهتیمار*

*Mean compare with Tuki test at a=5%. a with maximum of wound and b with minimum of wound 

 
 .Pهاي مورد مطالعه بر جلوگیري از توسعه زخم روي نهال سیاورز آلوده به گونه کشهاي مختلف  قارچتجزیه واریانس اثر غلظت -5جدول 

citrophthora تحت شرایط گلخانه 

Table 5- Analysis of variance of the effect of different concentrations of the studied fungicides on prevention of wound 

development on Siavaraze seedlings infected by P. parasitica under greenhouse conditions 

 منابع تغییرات

SOV 

 درجه آزادي

 dF 

 میانگین مربعات

MS 
 کشقارچ دزهای

 (Fungiside doses) 
7 39.670 

 خطای آزمایش

(Error) 
16 2.571 

 کل

(Total) 
23  

   
 

 
 راتییتغ  ضریب  )%(

Coefficient of variation , CV =16.98 % 
 دار است در سطو پرج درصد اخرالف معری *

*There is significant differences at a=5%. 
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هاي مورد کشهاي مختلف قارچتحت تاثیر غلظت P. citrophthoraمیانگین میزان سطح زخم در نهال سیاورز آلوده به گونه مقایسه  -6 جدول

 مطالعه تحت شرایط گلخانه

Table 6- Mean comparison of wound area in Siavaraze seedlings infected by P. parasitica affected by different concentrations 

of the studied fungicides under greenhouse conditions 
 تیمار

Treatment 

 (مربع مترسانتی) زخم پیشرفت

Wound development (centimeter square) 
 آب رریل یکگر  در  85آلیادو با دز مورفی

 (Aliado 15g/L) 
11.76 b 

 آب رریل یکگر  در  04آلیادو با دز مورفی

 (Aliado 20g/L) 
9.18 bc 

 آب رریل یکگر  در 05دز مورفی آلیادو با

 (Aliado 25g/L) 
7.78 bc 

 آب رریل یکگر  در 34دز مورفی  آلیادو با

 (Aliado 30g/L) 
6.22 c 

 آب رریل یکگر  در 35آلیادو با دز مورفی 

 (Aliado 35g/L) 
5.47 c 

 آب رریل یکگر  در 844اکسی کلرور مس با دز مورفی 

 (Aliado 100g/L) 
9.19 bc 

 آب رریل یکگر  در  54بردو  با دز مورفی 

 (Aliado 50g/L) 
8.87 bc 

 پاشی()آب شاهد

 (Control) 
17.05 a 

 ترین سطو زخمبا کم c ترین سطو زخم وبابیش .a آزمون توکیبا اسر اده از  %5احرماب مقایسه میانگین در سطو *
*Mean comparison with Tuki test at a=5%. a and c with maximum and minimum wound area, respectively. 

 
از اوایل فروردین ماه تا نیمه اول اردیبهشت ، )فصل بهار (سمپاشیرنگ آمیزي ) یک بار تجزیه واریانس میزان سطح زخم در نوبت اول -7 جدول

 )جیرفت( ماه( در شرایط باغ

Table 7- Analysis of variance of the wound area in the first time painting (spring season) under orchard conditions (Jiroft) 

 مراب  تغییرات
SOV 

 درجه آزادی

 dF 
 میانگین مربعات

MS 
 بلوک

Block 

2 0.044 

 کشقارچ دزهای

 (Fungiside doses) 

7 0.299 

 خطا

(Error) 

14 0.075 

 کل

(Total) 

 راتییتغ  ضریب  )%( 23

Coefficient of variation , CV 

=16.98% 
  دار استدر سطو پرج درصد اخرالف معری *

*There is significant differences at a=5%  

 
 (88موورفی )جودوب    هوای کوش با توجه به تجزیه واریانس قارچ
پاشوی  مرر مربو  در نوبوت اوب سوم   میزان سطو زخم بر حسب سانری

داری بوین  دهد که اخرالف معروی نشان می )فول بهار( در شرایط باغ
درصد وجوود دارد و از مقایسوه میوانگین نریجوه     پرج تیمارها در سطو 

شواهد  مربوو  بوه تیموار شوماره     سوطو زخوم   بیشوررین   شود کوه می

بوا دز   آلیادوهای مربو  به تیمارسطو زخم بوده و کمررین پاشی( )آب
گور  در   05رفی بوا دز موو   آلیوادو و  لیرر آب یکگر  در  34مورفی 

های رایوج در یوک کوالس    کشبود و در مقایسه با قارچلیرر آب  یک
 ( 80قرار گرفررد )جدوب آماری 
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 )جیرفت( مقایسه میانگین میزان سطح زخم در نوبت اول سمپاشی در شرایط باغ -4 جدول

Table 8- Mean Comparison of wound area in the first time painting under orchard conditions (Jiroft) 

 تیمار

 Treatment 

 (مربع مترسانتی) زخم پیشرفت

Wound development (centimeter square) 
 آب رریل یکگر  در  85 آلیادو با دز مورفی

(Aliado 15g/L) 
1.32 ab 

 آب رریل یکگر  در  04آلیادو با دز مورفی

(Aliado 20g/L) 
1.36 ab 

 1.10 b (Aliado 25g/L) آب رریل یکگر  در  05 دز مورفی آلیادو با

 آب رریل یکگر  در  34دز مورفی  آلیادو با

(Aliado 30g/L) 
0.99 b 

 آب رریل یکگر  در  35آلیادو با دز مورفی 

(Aliado 35g/L) 
1.24 ab 

 آب رریل یکگر  در  844اکسی کلرور مس با دز مورفی 

(Aliado 100g/L) 
1.16 b 

 آب رریل یکگر  در  54فی بردو  با دز مور

(Aliado 50g/L) 
1.15 b 

 )آبپاشی( شاهد

(Control) 
2.20 a 

 ترین سطو زخمبا کم bترین سطو زخم و با بیش .aبا اسر اده از آزمون توکی %5مقایسه میانگین در سطو احرماب *

*Mean comparison with Tuki test at a=5%. a and b with maximum and minimum wound area, respectively. 

 

در نوبوت دو   موورفی   هوای کشبا توجه به تجزیه واریانس قارچ
میزان سطو زخم بر حسوب   (83)جدوب سمپاشی در شرایط باغ جهر  

داری بوین تیمارهوا   اخورالف معروی  دهد که نشان میسانری مرر مرب  
رین بیشور  شوود کوه  می گرفره وجود ندارد و از مقایسه میانگین نریجه

بووده و در بررسوی   پاشوی(  شواهد )آب مربوو  بوه تیموار    سطو زخوم  
داری زه اخرالف معریییکش مورفی در طی آزمایش پاتیمارهای قارچ

با  تیمار آلیادو قرارگرفررد ولی (aوجود نداشت و همه تیمارها در )گروه 

کمررین میزان سطو زخم نسوات   بالیرر آب  8 گر  در 34دز مورفی 
علوت یکرواخوت   (  80 ها برتری داشره است )جدوبکشبه سایر قارچ

تواند شرایط آب و هوایی باشد که موجب بودن نرایج از نظر آماری می
ها در آن شرایط زموانی را  کشفعالیت کرد قارچ شده و عد  تأثیر قارچ

 دهد نشان می
 

 
 ، )جیرفت( در شرایط باغ( از اواخر شهریور تا نیمه اول مهر ماه، زییپا)فصل  آمیزيرنگتجزیه واریانس میزان سطح زخم در نوبت دوم  -6 جدول

Table 9- Analysis of variance of wound area in the second time painting under orchard conditions (Jiroft) 

 منابع تغییرات

SOV 

 درجه آزادي

 dF 

 میانگین مربعات

MS 
 بلوک

 (block) 
2 0.099 

 شکقارچ دزهای

(Fungiside doses) 
7 0.478 

 خطا

(Error) 
14 0.082 

 کل

(Total) 
23 

 راتییتغ  ضریب  )%(

Coefficient of variation , CV =21.94 

 CV= 21.94%وجود دارد                                                                                               8دار در سطو %**اخرالف معری

**There is significant differences at a=1% 

 

 

 
 



 411     گموز مركبات ي شبه قارچيماریكنترل بآلیادو در كش ارزیابي كارایي قارچ

 )جیرفت( در شرایط باغ آمیزيرنگمقایسه میانگین میزان سطح زخم در نوبت دوم  -11 جدول

Table 10- Mean Comparison of wound area in the second time painting under orchard conditions (Jiroft) 

 تیمار

Treatment 

 (مربع مترسانتی) زخم یشرفتپ

Wound development (centimeter square) 
 آب رریل یکگر  در  85 آلیادو با دز مورفی

(Aliado 15g/L) 
1.30 b 

 آب رریل یکگر  در  04آلیادو با دز مورفی

(Aliado 20g/L) 
0.92 b 

 آب رریل یکگر  در  05 دز مورفی آلیادو با

(Aliado 25g/L) 
1.10 b 

 آب رریل یکگر  در  34دز مورفی  یادو باآل

(Aliado 30g/L) 
0.92 b 

 آب رریل یکگر  در  35آلیادو با دز مورفی 

(Aliado 35g/L) 
1.32 b 

 آب رریل یکگر  در  844اکسی کلرور مس با دز مورفی 

(Aliado 100g/L) 
1.33 b 

 آب رریل یکگر  در  54بردو  با دز مورفی 

(Aliado 50g/L) 
1.33 b 

 )آبپاشی( شاهد

(Control) 
2.19 a 

 ترین سطو زخمبا کم bترین سطو زخم وبابیش.a آزمون توکیبا اسر اده از  8% مقایسه میانگین در سطو احرماب*
*Mean comparison with Tuki test at a=1%. a and b with maximum and minimum wound area, respectively. 

 
 )جهرم( )فصل بهار( در شرایط باغ آمیزيرنگنس میزان سطح زخم در نوبت اول تجزیه واریا -11 جدول

Table 11- Analysis of variance of wound area in the first time painting (spring season) under orchard conditions (Jahrom) 

 منابع تغییرات

SOV 

 درجه آزادي

 dF 

 میانگین مربعات

MS 
 بلوک

(block) 
2 0.478 

 کشقارچ دزهای

(Fungiside doses) 
7 0.482 

 خطا

(Error) 
14 1.085 

 کل

(Total) 
23 

 راتییتغ  ضریب  )%(

Coefficient of variation , CV =31.69% 

 وجود دارد  %5 دار در سطو*اخرالف معری

*There is significant differences at a=5% 

 
های دارای سابقه آلودگی بوه  باغاین تحقیق به صورت میدانی در 

در اسران فوارس  گموز در شهرسران جیرفت در اسران کرمان و جهر  
بررسوی  نروایج    انجا  شد ییبکرا روی رقم پرتقاب با پایه لیمو ترف و

جهت کرررب بیماری گموز مرکاات و مشواهدات   آلیادو کشقارچتأثیر 
وف ضودع ونی بوه   به ر کشانجا  شده نشان داد تما  تیمارهای قارچ

به  بوده و این تاثیرکرررب پیشرفت بیماری موثر  در آمیزیصورت رنگ
 شوکل ) مشاهده شود  دصمغ محل زخم شدنو خشک  معالجهصورت 

 ی  در برخی تیمارها ظهور و ترشو صمغ جدیود در محلو  (الف و ب -1
توانود بوه   می که های قالی مشاهده گردیدجدید با کمی فاصله از زخم

و اسوت  باشد که اثر سم پس از گذشت چردماه کاهش یافره این دلیل 

باشود  شورایط اقلیموی مرواطق     ضروری موی  دنیاز به کاربرد مجدد سم
قارچ عامل بیماری در تما  طوب شاه جروبی کشور به نحوی است که 

دو  کوش در قوارچ بوا  تیموار   ددر اجرای پروژهاستد برابراین ساب فعاب 
ز )از ییماه تا نیمه اوب اردیاهشت ماه( و پا نوبت بهار )از اوایل فروردین

  انرخواب  بیروی شوده اسوت   اواخر شهریور تا نیمه اوب مهر ماه( پویش 
ها بر اساس شرایط محیطید بیولووژی قوارچ و بوروز بیمواری در     زمان

فوووب   کش دردو نوبت کاربرد قارچ ددر این ارتاا مراطق بوده است  
آزمایش انجا  شده با نرایج تحقیقات نرایج  شود بهار و پاییز توصیه می
کووش را موووثرترین روف کرروورب شوواه قووارچ  دنیادکووه کوواربرد قووارچ

Phytophthora   عامل بیماری گموز درخران مرکاات گزارف نمودنود



 3499 تابستان، 2 شماره، 43 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان )علوم و صنایع كشاورزي(     411

کش آلیت در دو دز موورفی بوه   مقایسه کاربرد قارچ  (5مطابقت دارد )
د بوه خووبی   در دو نوبت طی ساب لیرر 844 گر  در 044 و 854 مقدار

 ( 0) درخران مرکاات بر علیه گموز ح اظت کردند

 
 )جهرم( پاشی در شرایط باغمتر مربع در نوبت اول سممقایسه میانگین میزان سطح زخم بر حسب سانتی -12 جدول

Table 12- Mean comparison of wound area in the first time painting under orchard conditions (Jahrom) 

 تیمار

Treatment 

 (مربع مترسانتی) زخم پیشرفت

Wound development (centimeter square 
 آب رریل یکگر  در  85 آلیادو با دز مورفی

(Aliado 15g/L) 
3.16 b 

 آب رریل یکگر  در  04آلیادو با دز مورفی

(Aliado 20g/L) 
3.34 b 

 آب رریل یکگر  در  05 دز مورفی آلیادو با

(Aliado 25g/L) 
2.59 b 

 آب رریل یکگر  در  34دز مورفی  آلیادو با

(Aliado 30g/L) 
2.39 b 

 آب رریل یکگر  در  35آلیادو با دز مورفی 

(Aliado 35g/L) 
3.16 b 

 آب رریل یکگر  در  844اکسی کلرور مس با دز مورفی 

(Aliado 100g/L) 
2.69 b 

 آب رریل یکگر  در  54بردو  با دز مورفی 

(Aliado 50g/L) 
2.87 b 

 )آبپاشی( شاهد

(Control) 
6.07 a 

 ترین سطو زخمبا کم bترین سطو زخم و با بیش aبا اسر اده از آزمون توکی   %5مقایسه میانگین در سطو احرماب *

*Mean comparison with Tuki test at a=5%. a and b with maximum and minimum wound area, respectively. 

 
 در مرواطق کشوت مرکاوات کشوور خووصوا      طور کلی برابراین به

که شرایط اقلیمی برای  فعالیت عامل بیماری گموز  های جروبیاسران
مرکاات در طوب ساب مساعد استد تیمار طوقه درخران مرکاوات روی  

کش آلیادو دردو نوبت با قارچ (مکزیکن الیملیمو ترف )پایه بکرایی و 

)از اواخر  زییردین ماه تا نیمه اوب اردیاهشت ماه( و پا)از اوایل فرو بهار
گر   85دز مورفی پیشرهادی )شهریور تا نیمه اوب مهر ماه( با حداقل 

 گردد به مرظور پیشگیری از بروز بیماری گموز توصیه می در لیرر(

 
 ()جهرم در شرایط باغ آمیزيرنگتجزیه واریانس میزان سطح زخم در نوبت دوم  -13 جدول

Table 13- Analysis of variance of wound area in the second time painting under orchard conditions (Jahrom) 

 منابع تغییرات

SOV 

 درجه آزادي

 dF 

 میانگین مربعات

MS 
 بلوک

(block) 
2 0.228 

 کشقارچ دزهای

(Fungiside doses) 
7 0.426 

 خطا

(Error) 
14 0.355 

 کل

(Total)  
23 

 راتییتغ  ضریب  )%(

Coefficient of variation , CV =21.49 %   
nsندارد  وجود یداراخرالف معری 

ns: There is no significant differences. 
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 )جهرم( در شرایط باغ آمیزيرنگمتر مربع در نوبت دوم مقایسه میانگین میزان سطح زخم بر حسب سانتی -14 جدول

Table 14- Mean Comparison of wound area in the second time painting under orchard conditions (Jahrom) 

 تیمار

Treatment 
 زخم پیشرفت

 (مربع مترسانتی)

Wound development 

(centimeter square) 
 آب رریل یکگر  در  85 آلیادو با دز مورفی

(Aliado 15g/L) 

1.31 a 

 آب رریل یکگر  در  04آلیادو با دز مورفی

(Aliado 20g/L) 

1.243 a 

 آب رریل یکگر  در  05 دز مورفی آلیادو با

(Aliado 25g/L) 

1.277 a 

 آب رریل یکگر  در  34دز مورفی آلیادو با

(Aliado 30g/L) 

1.210 a 

 آب رریل یکگر  در  35آلیادو با دز مورفی 

(Aliado 35g/L) 

1.427 a 

 آب رریل یکگر  در  844رفی اکسی کلرور مس با دز مو

(Aliado 100g/L) 

1.360 a 

 آب رریل یکگر  در  54بردو  با دز مورفی 

(Aliado 50g/L) 

1.327 a 

 )آبپاشی( شاهد

(Control) 

2.343 a 

   آزمون توکیبا اسر اده از   %5 مقایسه میانگین در سطو احرماب*

*Mean comparison with Tuki test at a=5%.  

 

  
 کش)الف( اعمال تیمارها بصورت ضدعفونی محل زخم تنه، )ب( ترمیم محل زخم پس از تیمار نمودن با قارچ -4شکل 

Figure 8- (A) applying treatments as disinfection of the wound site , (b) wound site healing after treatment with fungicide 
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Introduction: Effect of Aliado fungicide (Masio, Spain) with active ingredient of Mancoezbe 40%, 

chlorothalonil 20% and simoxanil 5% as a 65% WP formulation for control of citrus gummosis disease in 

laboratory, greenhouse and orchard conditions was compared with common fungicides (copper oxychloride and 

Bordeaux mixture in ratios of 100 and 50 g/l respectively). The growth of Phytophthora parasitica and P. 

citrophthora was controlled in the culture media containing the recommended doses of 15, 20, 25, 30 and 35 g/l. 

Results of greenhouse experiment with one-year-old sweet orange seedlings of Siavaraze (a local variety) 

indicated that Aliado is effective on prevention of the wound development at the doses of 25 and 35 g/l for P. 

parasitica and 20 and 35 g/l for P. citrophthora. The best result was obtained with painting of 15 grams per liter 

of the fungicide twice a year (spring and autumn) in the field assessment. 

Materials and Methods: In this study, P. parasitica and P. citrophthora were isolated from the infected soil. 

The fungi were stored after purification and cultivation in the test tube for the next steps. To evaluate the effect 

of Aliado in laboratory conditions, different doses of the fungicide containing 0, 15, 20, 25, 30 and 35 grams per 

liter were added to the CMA medium and distributed in petri dishes. Then, 5 mm discs were prepared from the 

7-day-old pragmatic margin of the fungus-like and placed in the center of Petri dishes. After maintaining them at 

24 °C for 4 days, the radial growth of mycelium was measured. In order to investigate the effect of the fungicide 

in greenhouse condition, seeds of Siavaraze local sweet orange as a sensitive variety was prepared and treated 

with 0.5 percent sodium hypochlorite solution and cultivated in a soil composition disinfected with water vapor 

in a controlled greenhouse of Citrus and subtropical Fruit Research center. Evaluation of the effect of fungicides 

was carried out after seedlings reached about 20 centimeters. For staining treatments, 24 one year old seedlings 

of Siavaraze were used. First, at 15 cm above the surface of the soil, a part of the bark was removed from the 

trunk and discs of the same size from the fungi-like colonies were placed instead. In the control plants, the 

culture medium without mycelium was placed on the surface of the wood. To evaluate the treated seedlings, 

about 40 days after application of the fungicides, the size of the new wound was calculated. To study the effect 

of Aliado in orchard condition, 24 trees of 12 years old with Bakraee and Lime rootstocks infected with trunk 

gummosis in Kerman (Jiroft) and Fars (Jahrom) provinces were used in a randomized complete block design 

with 8 treatments in 3 replications. The wound of the trunk marked and bark of the infected area was gently 

scratched and painted by a brush with the same treatments and doses of the laboratory test. Six months after 

application, the size of the new wound was recorded. The analysis of variance and the mean comparison were 

performed based on MSTATC statistical program and the Tukey's test. 
Results and Discussion: Laboratory studies showed that Aliado fungicide completely prevented the growth 

of fungi-like in the recomended doses of the company. Under greenhouse conditions, painting of Aliado with 25 

and 35 grams per liter for P. parasitica and 20 and 35 grams per liter for P. citrophthora have been effective in 

stopping the development of stem wounds. This research was also conducted in field conditions in the orchards 

with gummosis symptoms in Kerman and Fars provinces. In the orchard condition, two times application of all 

treatments containing Aliado fungicide (even a dose of at least 15 g/l) was effective. The results of the 

experiment are in agreement with those of the world's researchers, which have reported the use of fungicide as 

an effective method for controlling phytophthora fungus-like of gummosis. Therefore, in citrus cultivation areas 

of the country, especially the southern provinces, where the climatic conditions are favorable for the activity of 

the fungi-like, treatment of the crowns of citrus trees with Aliado in the spring and the autumn with the 

minimum proposed dose of the fungicide is recommended. Observations showed that all treatments of Aliado are 

effective by drying the gum in controlling disease progression through disinfection. In some treatments, the 

emergence of gum in the new places was observed with a little distance from the previous wounds. It can be 
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because the effect of fungicide has decreased after a few months. In climatic conditions of the southern regions 

of the country the fungi-like are active throughout the year. So the use of fungicide in spring and autumn is 

recommended. The use of Aliet fungicide in two doses of 160 and 200 g in 100 liters of water had a protective 

effect less than one year. 
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