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  دهیچک
 بشمار رانیا و ایدن در انگور يهايماریب نیمهمتر از وشده  جادیا Erysiphe necator قارچ با یآلودگ اثر در انگور يپودردكیسف يماریب
 در تاکستان 30 تعداد 1396-97 و 1395-96 یزراع سال دو یط ستانیس منطقه در يماریب نیا به یآلودگ تیوضع یبررسـ جهـت. رودیم

 بصورت يماریب شدت و وقوع زانیم به مربوط يهاداده ثبت جهت هاآن از يبردارادداشتی و انتخاب هامون و زهک زابل، شهرستان سه
 و هاشهرستان نیب سال، دو مجموع و دوم اول، سال در يماریب وقوع زانیمن یشتریب لحـاظ ازج نشان داد که ینتا .رفتیپذ انجام یهفتگ

 نیشتریب يدارا بیترت به) درصد 2/57 و 6/57( زهک و زابل يهاشهرستان سال دو مجموع درندارد اما وجود  داریمعن اختالف هاتاکستان
 هاشهرستان و یبررس مورد سال دو نیب خوشه و برگ یآلودگ شدت لحاظ از .اندبوده منطقه سطح در يماریب وقوع درصد نیکمتر و

 6/20 و 1/23(زهک  و هامون يهاشهرستان برگ یآلودگ شدت لحاظ از سال دو مجموع در و بوده >P)0/001(داریمعن کامال اختالف

 درصد نیکمتر و نیشتریب يدارا بیترت به) درصد 8/21 و 4/25( زهک و زابل يهاشهرستان هاخوشه یآلودگ شدت لحاظ از و) درصد
 هاتاکستان و هاشهرستان ،سال دو نیب يماریب وقوع زانیم لحاظ از ،يماریب شرفتیپ يهایمنحنریز سطوح اساس بر .اندهبود یآلودگ

 داریمعن کامال اختالف هاشهرستان و سال دو نیب ها،خوشه و هابرگ یآلودگ شدت لحاظ از اما دینگرد مشاهده يداریمعن اختالف
)0/001(P<برگ یآلودگ شدت شرفتیپ يهایمنحنریز سطوح نیشتریب يدارا بیترت به زابل و هامون يهاشهرستاندر مجموع دو سال  ، و 
  .بودند) 3/680 و 9/696( خوشه و
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Abstract 
Grape powdery mildew (PM) caused by plant pathogenic fungus Erysiphe necator, is the most important 
disease on grapevine in world and Iran. In order to study the spread of this disease in vineyards of Sistan 
region, 30 vineyards in three county including Zabol, Zahak and Hamoon were selected during years 2017 
and 2018. The vineyards were visited on a weekly basis to record PM incidence (I) and disease severity (S). 
Based on disease incidence, there were no significant differences between counties and vineyards in first, 
second and combined two years, and in combined two years Zabol and Zahak (57.6%, 57.2%) had the 
highest and lowest percent of disease incidence. Based on leaf and fruit disease severity, there were 
significant differences between counties and two years (P<0.001) and in combined two years Hamoon and 
Zahak (23.1%, 20.6%) had the highest and lowest percent of infection in leaves. Based on the fruit disease 
severity, Zabol and Zahak (25.4%, 21.8%) had the highest and lowest percent of infection in fruits 
respectively. Based on area under disease progress curves, there were no significant differences between 
years, counties and vineyards in disease incidence but in leaf and fruit disease severity, there were significant 
differences between years and counties and in combined two years Hamoon and Zabol (696.9 and 680.3) had 
the highest of leaf and fruit infections respectively.
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  مقدمه
 بـه  جهـان  در یباغ محصوالت نیترمهم از یکی انگور

 ایـ نقـاط دن  تـر شیب در که است سال صدها و رودیم شمار
 یمختلفـ  يهايماریآفات و ب زمان، طول در .شودیکشت م

از  یکـ یو بـه عنـوان    افتهیانگور گسترش  يهاتاکستاندر 
 تیـ فیک و دیـ تول سـطح کاهش دهنده  يفاکتورها نیترمهم

ـ گرد مطـرح  محصـول  نیا  ,Carisse et al. 2006) انـد دهی

Karbalaei-Khivi et al. 2012) .ــ ن یاز مهمتــر یبرخ
 Botrytis) يخاکسـتر یدگیپوسـ  شـامل  انگور يهايماریب

cinerea)، ي پودردكیسف(Erysiphe necator) دكیسف و-

 يهـا يمـار یب ازبـوده کـه    (Plasmopara viticola) یکرک
ـ یدر ا .(Armijo et al. 2016) باشندیم انگور عیشا  ن،ین ب

 نیتـر مخـرب  و نیتـر مهـم  از یکی ،يپودردكیسف يماریب
 یاثر آلـودگ  در که باشدیمانگور  باغاتسطح  در هايماریب

ـ بـا    Erysiphe necatorنـام   بـه  سـت یآسکوم قـارچ  کی

Schwein Burrill. (Syn: Uncinula necator 
(Schwein.) ــ جــادیا  ,Gaforio et al. 2011) شــودیم

Pearson & Goheen 1988).  
در صــورت   و اسـت  عیشا و گسترده اریبس يماریب نیا

مانند دما و رطوبـت   مناسب یطـیمح طیشـدن شـرافـراهم
 .Sambucci et al)ل بهـار  یفصل زمستان و اوا یمناسب ط

جملـه   از یفراوان يهاخسارت جادیباعث ا تواندیم (2014
 ،یزنجوانه از ممانعت ها،ساقه شدنفیضع برگها، یدگیچیپ

 دیـ تول نهیهز شیمحصول، افزا يو بازارپسند تیفیک کاهش
 ,Singh et al. 2017)گـردد   بـاال  ياقتصـاد  خسـارت  و

Calonnec et al. 2004, Behdad 1988) .  
بـه   1850تـا  1845 يهـا سـال  نیدر اروپا، ب يماریب نیا

در  یعنـ یسـال   7و تنهـا در عـرض    افتیسرعت گسترش 
در فرانسه باعـث خسـارت    1854تا  1847 يهافاصله سال

 يهـا خسارت نیهمچن به محصوالت انگور و يدرصد 80

 یسرتاسـر اروپـا و نـواح    يهـا تاکسـتان  گـر ید بـه  نیسنگ
 وهنگ و رسونیپ (Bulit & .Lafon 1978) دیگرد ترانهیمد
)Pearson & Goheen 1988( ـــن  یـــزان خـــسارت ایم
 از را انگـور محــصول ارقـــام حـــساس    يرو يمــاریب

 همکـاران  و کیـ کالون .انـد کـرده  گـزارش  درصد 52 تا 31
)Calonnec et al. 2004( بـه   محصـول عملکرد  کاهش زین

ـ  ،انگـور  يهـا صورت کـاهش وزن حبـه    20تـا   12ن یرا ب
   .اندنموده گزارشدرصد
-خسـارت  زیـ محصوالت ن ریدر سا يپودر يهادكیسف

بــرآورد  کیــ طبــق .کننــدیرا وارد مــ یقابــل تــوجه يهــا
 در یجهـان  سـطح  در يپودر يهادكیسف از یناش خسارت

 33-90انگـور  شـامل  يکشـاورز  مهـم  محصوالت از یبرخ
 شـبدر  درصـد،  80يبـاال  هلـو  درصد، 90يباال انبه درصد،
 یفرنگـ  انگـور  و درصـد  42 يجـو بـاال   ،درصد 75 حدود

 Sinha & Varma). اسـت  شـده  گـزارش درصـد   71-61

 يماریب نیاگزارش کرد که  (Behdad 1988)بهداد  (2004
 کهیدر حال ده شدهیران دیدر ا 1325بار در سال  نیاول يبرا
 يو .اندبوده يماریب نیا به آلودهـران یا يهـاشتر موستانیب

 اریبســ کشــور در يمــاریب نیــا کــه داد گــزارش نیهمچنــ
مبتال  تاکستانها را درصد 55 هر ساله حدود و است گسترده

ــ ــد یم ــوثر، کـــاهش   وکن در صــورت عــــدم کنتــــرل م
ـــرد  ــر در محصــولعملکـ ــودگ اث ــه یآل ــا ب ــاریب نی ، يم

  .خواهد بود درصد 35-50حدودا
بلوچستان بـا دارا  وستانی، استان س1395 یدر سال زراع

رکشت محصـول  یسطح ز) درصد2/1(هکتار  1/3857بودن 
زان ین از لحاظ میو همچن يجدهم کشوریانگور، در رتبه ه

تن  1/28988د یزان تولیبودن مد محصول انگور با دارا یتول
 داشـته اســت قـرار   يسـتم کشـور  یدر رتبـه ب ) درصـد 8/0(
)Agricultural Statistics 2017.( ز، یـ سـتان ن یدر منطقه س

 طیشـرا . باشـد یم د شدهیتول یباغ محصول نیمهمترانگور 
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 سوزان يبادها با همراه ستان،یس منطقه خشک و گرم یمیاقل

 گـر ید طرف از و زمستان در یسرمازدگ خطر و تابستان در

 سطح بودنباال و تیائیقل ،يشور رینظ خاك يهاتیمحدود

 و يریگرمسـ  از اعم وهیم درختان اکثر بر را عرصه ،ییستایا
 تنهـا  را يدشـوار  طیشـرا  نیچنـ . اسـت  نموده تنگ معتدله

 یخـوب  بـه  دنـ توانیم انگور مانند یباغ محصوالت از یبرخ
ن ارقام مختلف یدر ب). Afroozeh et al. 2009( دنکن تحمل

ن ارقـام انگـور در   یاز مهمتر یکی یاقوتیانگور، انگور رقم 
از جملـه   سطح کشـور بـوده و در منـاطق مختلـف کشـور     

ن منـاطق گـرم و   یر و معتدل کشور و همچنـ یمناطق سردس
 Shahrokhnia & Karami(گردد یگرم کشور کشت ممهین

ن رقم انگور در سطح یترن زودرسین رقم همچنیا ).2017
سـتان  یآن منطقـه س  یباشد که خاسـتگاه اصـل  یز میکشور ن

-یرباز انجـام مـ  ین منطقه از دیبوده و کشت و کار آن در ا
ن یا ین محصول باغیترين محصول، اقتصادیا. رفته استگ

کشـت در   يدر الگـو  ییمحسوب شده و سهم بسـزا منطقه 
 يهااز کانون یکین یستان، همچنیمنطقه س. ن منطقه داردیا

گـردد  یز محسوب مـ یدر کشور ن یاقوتید انگور یتول یاصل
(Kohkan et al. 2017).   
ن محصول در یکشت ا يت اقتصادیحال با توجه به اهم

ـ ا در تـاکنون سـتان،  یمنطقه س  يهـا سـتان منطقـه و شهر  نی
خصوص  در یپژوهشو  یکیولوژیدمیاپ یبررس چیهاطراف 

 يپـودر دكیسـف  يمـار یها به بتاکستان یآلودگ زانیم نییتع
ـ ا انجامهدف از  لذا ،مو انجام نگرفته است کـه   یبررسـ  نی

ارائـه آمـار   شود، یبار در سطح منطقه انجام م نینخست يبرا
ـ سـطح منطقـه بـه ا    يهـا تاکستان یآلودگ زانیم از قیدق  نی
 در اسـتفاده  و کارشناسـان  و محققان استفاده جهت يماریب

 و يمدلساز ،يماریت بیریو مد پژوهش با مرتبط يهابحث
  .باشدیم يزیربرنامه

 یبررس يهامواد و روش

 يمـار یب به هاتاکستان یآلودگ تیوضع یبررس منظور به
 یزراع سال دو یط ستانیس منطقه در انگور يپودردكیسف
 ســــه در تاکســــتان 30 تعــــداد ،1396-97 و 96-1395

در هـر  ( دنـد یگرد انتخـاب  هامون و زهک زابل، شهرستان
مـورد   يهاه تاکستانیکل. )تاکستان 10سال در هر شهرستان 

هـا  ز تمام تـاك یساله بوده و در هر تاکستان ن 7تا  5 یبررس
ز، روش یـ هـا ن در همـه تاکسـتان  . بودند یکسانیسن  يدارا
صرفا بـه دو صـورت انجـام هـرس آخـر       يماریت بیریمد

. با استفاده از گل گوگرد بوده اسـت  یفصل و انجام سمپاش
هـا  هرس آخر فصل بنا به تجربه باغداران در همه تاکسـتان 

ـ  یچ تفاوتین بابت هیانجام شده بود و از ا هـا  ن تاکسـتان یب
-، تاکستانییایمیا بر اساس نحوه کنترل شوجود نداشت، ام

و  یانجـام سمپاشـ   يهـا ها از نظـر تعـداد دفعـات و زمـان    
با هم داشـتند   ییها، تفاوتزان سم استفاده شدهین میهمچن

  ).1جدول(
 شـدت  و وقـوع  زانیم به مربوط يهاداده ثبت منظور به

ادداشـت ی انگور، يهادرختچه مختلف يهااندام از يماریب
 محصـول  برداشت زمان تا اهیگ رشد شروع زمان از يبردار

نکـه  یبا توجه به ا .رفتیپذ انجام منظم و یهفتگ صورت به
ـ نزد يها در چند روستادر هر شهرستان، تاکستان ک بهـم  ی

ار کوتـاه بـوده   یز بسیها نن تاکستانیمتمرکز بوده و فاصله ب
هر شهرسـتان حـدود دو و نصـف روز زمـان،      ياست، برا

در نظـر   يمـار یمربـوط بـه ب   يهاو ثبت داده یجهت بررس
ـ  یزمان ين صورت در هر بازهیگرفته شد و بد -ک هفتـه ی

-ید قـرار مـ  یهر سه شهرستان مورد بازد يها، تاکستانییا
 مربـوط  ریمتغ سه ،زین تاکستان هر در دیبازد هر در. گرفتند

ـ بازد هر در آلوده يهادرختچه تعداد: 1 شامل يماریب به  دی
آلـوده  يهابرگ تعداد: 2 ،(P) يماریر وقوع بیبه عنوان متغ
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به تفکیک سه شهرستان طی دو سال زراعـی اول و دوم   هاکاربرد آن در سطح تاکستانهاي قارچکش و زمانمقادیر استفاده شده  .1جدول 
  در  منطقه سیستان 

Table 1. Amounts of used fungicide and their application times on vineyards in three county during the first and 
second years in Sistan region. 

96-97 95-96 year 
Spray time Spray time  

Total of used 
fungicide(kg/h) 

Time 3 Time 2 Time 1 Total of used 
fungicide(kg/h) 

Time 3 Time 2 Time 1 Vineyards County 

- - - - - - - - Z1 Zabol 
13 - + - 10 - + - Z2 
- - - - - - - - Z3 

10 - + - 8 - + - Z4 
- - - - - - - - Z5 
- - - - - - - - Z6 

11 - + - - - - - Z7 
- - - - - - - - Z8 
- - - - - - - - Z9 
- - - - - - - - Z10 

24 - + + 22 - + + K11 Zahak 
25 - + + - - - - K12 
23 - + + 25 - + + K13 
25 - + + - - - - K14 
28 - + + 24 - + + K15 
- - - - - - - - K16 

24 - + + 30 - + + K17 
26 - + + - - - - K18 
- - - - 28 - + + K19 
- - - - - - - - K20 
- - - - - - - - H21 Hamoon 
- - - - -   - H22 

10 - + - 10 - + - H23 
- - - - - - - - H24 
- - - - - - - - H25 

14 - + - 11 - + - H26 
- - - - - - - - H27 
- - - - - - - - H28 

12 - + - - - - - H29 
12 - + - - - - - H30 

  بدون سمپاشی :-، شده سمپاشی+: سمپاشی در اوایل اردیبهشت، : 3سمپاشی در اواسط فروردین، زمان : 2 زمانسمپاشی در اواخر اسفند، : 1زمان 
Time 1: Spraying in late March, Time 2: Spraying in mid-April, Time 3: Spraying in early May, +: Sprayed, -: No 
Spraying 

  
 و (L)بـرگ   یآلـودگ  ر شدتیمتغ به عنوان درختچه هر در
ر یـ بـه عنـوان متغ   درختچه هر در آلوده يهاخوشه تعداد: 3

زم ال .قـرار گرفتنـد   یمورد بررس (F) خوشه یآلودگ شدت
ل یبه دل) د اولیسه بازد(ه یاول يدهایبذکر است که در بازد

شـدت   يهـا و ثبـت داده  یهـا، بررسـ  ل خوشـه یعدم تشک

د چهـارم  یها انجام شده و از بازدبرگ يفقط بر رو يماریب
ـ ز جهـت ارز یها نبه بعد خوشه مـورد   يمـار یشـدت ب  یابی

 و قیـ دق يبـردار ادداشتی انجام جهت. قرار گرفتند یبررس
 يابتــدا از د،یــبازد نیاولــ در ،زیــن تاکســتان هــر در مــنظم

 سـه،  ک،ی يهافیرد در شده کشت يهادرختچه ،تاکستان
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 5 مجمــوع در( انیــم در کیــ بصــورت نــه و هفــت پــنج،
 انیم در کی صورت به درختچه ده فیرد هر در و) فیرد
 انجـام  جهـت ) درختچـه  50 تاکسـتان  هـر  در مجموع در(
 ریـ متغ سـه  هـر  بـه  مربوط يهاداده ثبت و يبردارادداشتی

 مربـوط  یزراعـ  اطالعات ریسا .دندیگرد انتخاب نظر مورد
 سـن  ،رقـم  نـوع  مساحت کـل بـاغ،   مانند هاتاکستان نیا به
ـ د محصول در سـال گذشـته، انجـام    یزان تولیم ،ستانتاک ا ی

عدم انجام هرس در اواخـر فصـل گذشـته، تعـداد دفعـات      
تعـداد دفعـات    ،یمصـرف زان قـارچکش  یـ ، نـوع و م ياریآب

 شناسـنامه  عنـوان  تحـت  یخاصـ  يهافرم در...  و یسمپاش
رییتغ) (1 شکل( دیگرد افتیدر باغداران از تاکستان یزراع

   .)Salman et al. 2011افته از ی

  آلوده يهادرختچه تعداد يبردارادداشتی

 رشـد  شروع با همزمان و دیبازد هر در نکهیا به توجه با
 تعـداد  ،یبرگـ  يهـا جوانـه  شدنظاهر و هادرختچه یشیرو

 بودنـد،  یبرگ عالئم يدارا که يماریب به آلوده يهادرختچه
 به هادرختچه نیا تعداد ،شدیم شتریب یقبل دیبازد به نسبت
 بـه  يمـار یب وقوع درصد يریگاندازه در یاصل ریمتغ عنوان
ـ ا تعداد تینها در. دیگرد ثبت قیدق طور  يهـا درختچـه  نی
 دیبازد هر در یبررس مورد يهادرختچه کل نسبت به آلوده

 محاسـبه  يمـار یب عووقـ  درصـد  عنـوان  بـه ) درختچه 50(
 کـه  ،)I( يماریب وقوع درصد زانیم که صورتنیبد. دیگرد
-یمـ  يمـار یب بـه  انگور آلوده يهادرختچه درصد یمعن به

 کـه  آمـد  دستبه I=∑x/N رابطه از تاکستان هر يبرا باشد،
ـ ا در =  N و یآلــودگ يدارا درختچــه تعــداد=  xرابطــه، نی

 Cardoso et) باشدیم یبررس مورد يهادرختچه کل تعداد

al. 2004) .  

  هابرگ يرو يماریب عالئم يبردارادداشتی

 يپـودر دكیسـف  يمـار ین عالئـم ب ینکه اولیبا توجه به ا
انگور و باز شدن  يهادرختچه یشیانگور با شروع رشد رو

آلوده با پوشـش   يهاشدن برگچهانیو نما یبرگ يهاجوانه
قابــل مشــاهده اســت،  یقــارچ يهــاومیلیســیدرنگ میســف

 یهـا از زمـان فـوق و طـ    از سطح تاکستان يبردارادداشتی
مربوط به مقـدار   يهاانجام گرفته و داده یهفتگ يدهایبازد

ثبـت   یهـر دو سـال بررسـ    یهر تاکستان طـ  يبرا يماریب
هـا و ظهـور عالئـم    درختچه یشیبا شروع رشد رو. دیگرد
ـ در هر بازد یبرگ درختچـه   50د در هـر تاکسـتان تعـداد    ی

ـ قـرار گرفتـه و وجـود     یانگور مورد بررس ا عـدم وجـود   ی
  . دیدر برگها در آنها ثبت گرد يماریم بیعال

  هاخوشه يرو يماریب میعال يبردارادداشتی

 جــاد یا انگور يپودردكیسف يماریب از مرحله نیمهمتر
ـ عال ظهـور  بـا . باشدیم هاخوشه يرو ـمیعال  بـر  هیـ اول می
 اریبسـ  پوشش صورت به که نارس و سبز يهاخوشه يرو
ـ نما خوشـه  شـدن تنـک  و هـا حبه زشیر قارچ، فیضع  انی
 هـر  در انتخاب شـده  درختچه 50 تعـداد یبررس با د،یگرد

هـر   یط در يمـاریب بـه هاخوشه یآلودگ تیوضع تاکستان
ــردارادداشـــتی دیــبازد ــرا .ـدیــگرد يب  شــتر،یب دقــت يب

 يرو بـر  زین ياخوشه عالئم به مربوط يهايبردارادداشتی
 انجـام  بود دهیگرد ثبت یبرگ میعال که ییهادرختچه همان
و  یبرگــ یدرصــد شــدت آلــودگ نیــیتع جهــت .رفتیپــذ

ــه ــیاخوش ــتان ن  ی ــر تاکس ــدر ه ــوویوز از روش ی  چیوت
Voytovich 1987) (بـر   کـه  صـورت  نیبد دیگرد استفاده

 هــر از خوشــه 30 و بـرگ  150 تعــدادن روش، یــاسـاس ا 
 سـپس  و گرفتـه  قـرار  یبررسـ  مـورد  آلوده انگور درختچه
انگـور  يهـا خوشـه  و برگهـا  يرو یآلـودگ  شـدت  درصد
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  هاتاکستانآوري اطالعات زراعی فرم شماره یک با عنوان شناسنامه زراعی تاکستان جهت جمع .1شکل

Figure 1. Form number one titled vineyard crop certificate for collecting vineyards crop information 
  

 بـرگ  ینـواح  کل به موجود یقارچ پوشش درصد براساس
 و 5تـا   0 نمـره  از يمـار یب درجه. دیگرد یابیارز خوشه و

 يدارا و عالئـم  فاقـد  :0ينمـره  کـه  اسـت  صـورت  نیبـد 
ـ  یآلودگ: 1 ينمره ،درصد 0یآلودگ  ،درصـد  5تـا   1/0ن یب
 یآلودگ: 3 ينمره ،درصد 10تا  1/5 نیب یآلودگ: 2 ينمره

 50تـا   1/25ن یب یآلودگ: 4 ينمره ،درصد 25تا  1/10ن یب
 100تـا   1/50ن یب یآلودگ نکهیا یمعن به 5 ينمره ودرصد 
درصد  و وقوع زانیمدرصد  محاسبه از پس. باشدیمدرصد 
 يگرید ریمتغ تاکستان، هر در خوشه و برگ یآلودگ شدت

 تاکسـتان  هـر  يبـرا  زین )MS( يماریب متوسط شدت نام به
 محققـان  از ياریبسـ  لهیوس به که ریمتغ نیا. دیگرد محاسبه

 بـه  شـود، یم استفاده يماریب شدت یواقع فیتعر عنوان به
 همـه  ریتـاث  کننده منعکس که است يماریب از یصفت عنوان
 & Campbell) باشـد یمـ  يمـار یب بـر  موثر یطیمح عوامل

Madden 1990, Mc Roberts et al. 2003). ـ ا  ریـ متغ نی
. آمـد  دسـت  به MS=∑xi×ni/N رابطه از تاکستان هر يبرا
 درختچه تعداد= ni ،يماریب شدت درجه= xi رابطه، نیا در
 يهـا درختچـه  کـل  تعداد=  N و يماریب درجه هر با ماریب
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الزم به ذکر  ).Cardoso et al. 2004( باشدیم یبررس مورد
ها و برگ يماریر وقوع و شدت بیاست که محاسبه سه متغ

تاکسـتان،  : مختلـف شـامل   يها، در سه سـطح آمـار  خوشه
هـا،  در سـطح تاکسـتان  . رفتیشهرستان و سـال انجـام پـذ   

ـ در  ،يمـار یر مربوط بـه وقـوع ب  یمحاسبه مقاد ک جامعـه  ی
ن یدر سـطح هـر تاکسـتان و همچنـ     ییادرختچه 50 يآمار

ـ در  يمـار یر مربوط بـه شـدت ب  یمحاسبه مقاد ک جامعـه  ی
هـر درختچـه    يبـر رو  یـی اخوشه 30و  یبرگ 150 يآمار

 يریـ گنیانگیتا با مینها. دیموجود در هر تاکستان انجام گرد
شـدت   زان وقـوع و یهر تاکستان م ير در ابتدا براین مقادیا

 يدر سطح بعـد . دیها محاسبه گردها و خوشهبرگ یآلودگ
 10ر وقوع و شـدت مربـوط بـه کـل     یمقاد يریگنیانگیبا م

زان یـ ر مربـوط بـه م  یتاکستان موجود در هر شهرستان، مقاد
آن شهرسـتان محاسـبه و در    يبـرا  يمـار یوقوع و شدت ب

ـ مجمـوع ا  يریگنیانگیادامه از م هـر سـه    ير بـرا ین مقـاد ی
آن سـال   يبـرا  يمـار یزان وقـوع و شـدت ب  یـ ان، مشهرست
ـسه یانس و مقایه واریبا تجزسپس، . دیمحاسبه گرد یزراع

درصد  درصد وقوع و نیشتریمربوط به ب يهاداده نیـانگیم
 هـا تاکسـتان ن یاختالف ب ،هاها و خوشهبرگ یآلودگ شدت

ـ از ا منطقـه  يهاشهرستانو  هـر سـال و در    ن لحــاظ در ی
ـ در ا. دیگردش مشخص یآزمادو سال مجموع   ین بررسـ ی

ـ ز مورد ارزین يماریب یدمیشرفت اپین سرعت پیهمچن  یابی
در  یشرفت آلـودگ یسرعت پ يریگار اندازهیمع. قرار گرفت

آلـوده از   يهـا ش تعـداد درختچـه  یسطح هر تاکستان، افـزا 
 50(در هـر تاکسـتان    یمورد بررسـ  يهاتعداد کل درختچه

مـورد   يهـا آلـوده از کـل بـرگ    ي، تعـداد برگهـا  )درختچه
 يهـا و تعـداد خوشـه  ) بـرگ 150(در هر درختچـه   یبررس

در هـر درختچـه    یمورد بررس يهاآلوده شده از کل خوشه
د تا زمان برداشت محصول بوده ین بازدیاز اول) خوشه 30(

نـرم  از نمودارهـا  میترسـ  و هاداده کردنمرتب جهت .است

ــزار ــرکت( Microsoft Excel 2007 اف  و) Microsoft ش
 از گــرید یبرخــ میترســ و يآمــار يهــالیــتحل و هیــتجز

 ,StatGraphics Centurion XVIIافـزار نـرم  از نمودارهـا 

Version 17.2.00 شرکت )StatPoint (دیگرد استفاده.   

  يماریب شرفتیپ یمنحنریز سطوح

 اریـ مع ـزین يمـاریب ـشرفتیپ یمنحنریز سطح شاخص
 گونـاگون طیشرا در يماریب به یآلودگ سهیمقا يبرا یخوب

 ـزیـ ن و يمــار یب وقوعزان یم يبرا شاخص نیا که باشدیم
 مختلــف  يهـا تاکسـتان  در خوشـه  و برگ یآلودگ شدت

ـ گرد نیـیتع ـ ز ســطوح  محاســبه  جهـت . ـدی  یمنحنــ ـری
 AUDPC = ∑in-1[((xi معادلـــــه  از يمـاریب ـشرفتیپ

+  xi+1)/2)(ti+1 +  ti)]معادلــه  نیا در که دیگرد استفاده 
AUDPC يمــار یب شـرفت یپ یمنحنـ ریز سـطح ـانگریب، n 

 شــدت  ـای وقـوع زانیم انگریب xi ،یـابیارز تعـداد ـانگریب
 نیامـ i زمان انگریب ti و یابیارز نیامـi در يمـاریب متوسـط

ـ ارز ـ تجز بـا . (Aghajani et al. 2008) باشـد یمـ  یـابی  هی
 سـطح  بــه  مربــوط  يهـاداده نیـانگیم سهیمقا و انسیوار
 ســطح  ،)AUDPCP(يمــار یب وقـوع ـشرفتیپ یمنحنریز
 AUDPCL)( بـرگ  یآلودگ شـدت ـشرفتیپ یمنحنــریز

 خوشـه  یآلـودگ  شــدت  ـشرفتیـ پ یمنحنــ ـریز وسـطح
)(AUDPCF، يهـا و شهرستان هاتاکستان نیبــ خــتالفا 

ـ ا از شیآزمــا  سـال  دو یط یبررس تحت  زیـ ن لحــاظ  ـنی
 LSDق آزمـون  یها از طرنیانگیسه میمقا(. دیگرد مشخص

  ).رفتیدرصد انجام پذ 99و در سطح احتمال 

  بحث و جینتا
 يماریب یبرگ میعال همراه به آلوده يهادرختچه ظهور

 در آلـوده  يهـا درختچـه  نیاول ،یبررس نخست سال در
عالئم يدارا دیجد يهابرگ شیدایپ با همزمان که تاکستان
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سـال   پـودري انگـور در  در اثر بیماري سفیدك خوشهشدت آلودگی ، شدت آلودگی برگ و بیشترین میزان وقوعتجزیه واریانس . 2جدول 
  مورد بررسی در منطقه سیستاناول، دوم و مجموع دو سال 

Table 2. Variance analysis of highest disease incidence, leaf disease severity and fruit disease severity caused by 
powdery mildew of grapevine in first, second and combined two years of research in Sistan region 
Source of variation Df Mean Square 

Highest disease 
incidence 

Highest leaf disease 
severity 

Highest fruit disease 
severity 

Year 95-96     
County 2 1.6 ns 39.988** 34.8439** 
Vineyard 9 6.5333 ns 2.7889 ns 2.4969 ns 
Error 18  8.2666 2.3413 3.3362 

Year 96-97 
    

County 2 2.1333 ns 8.4025** 31.6244** 
Vineyard 9 2.2074 ns 2.0191 ns 1.5034 ns 
Error 18  5.0963 1.6192 4.7806 

Combined two 
years 

    

Year 1 4.26667 ns 39.3983** 26.2869** 
County 2 1.86667 ns 32.4782** 66.3406** 
Vineyard 9 6.99259 ns 3.4980 ns 2.3338 ns 
Error  47 5.53191 2.4447 3.4331 

  باشدیم بودن دارغیرمعنی و درصد 1 احتمال سطح در بودن دارمعنی مفهوم به ترتیب بهns:  و**
** and ns indicates P<0.01 and P>0.05 respectively 

  
 يهــاتاکســتان در 24/1/96 خیتــار در بودنــد، يمــاریب

 شهرستان يهاتاکستان درب یبه ترت سپس و زابل شهرستان
ـ ا. دنـد یگرد مشـاهده  هامون و زهک  اواخـر  تـا  عالئـم  نی

. بودنـد  شیافـزا  روبه محصول برداشت زمان تا و ماهخرداد
 سـرعت  نیشتریب ،سال نیا در ثبت شده يهاداده اساس بر
 دوم دهه يانتها تا نیفرورد اواخر از هادرختچه یآلودگ در
 زمـان  تا بهشتیارد سوم دهه لیاوا از اما بود ماهبهشتیارد

 و دیجد يهادرختچه يسازآلوده سرعت محصول برداشت
 با دوره لیاوا نسبت به آلوده يهادرختچه در عالئم توسعه
 زین یبررس مورد سال نیدوم در. افتی ادامه يکمتر سرعت

 همـراه  بـه  کـه  هـا درختچـه  يرو بر يماریب عالئم شیدایپ
 يهــاتاکســتان در 27/1/97 خیتــار از بودنــد یبرگــ عالئــم

 یآلـودگ  زیـ ن سـال  نیا در. دیگرد مشاهده هامون شهرستان
 و شـده  شـروع  مـاه نیفرورد سوم دهه اواسط از هادرختچه

. افـت ی ادامـه  محصـول  برداشـت  زمان و ماهخرداد لیاوا تا
ــتریب ــرعت نیش ــوع س ــودگ وق ــا یآل ــر ت ــهین اواخ  اول م

ـ ا از پـس  و بود ماهبهشتیارد  یآلـودگ  سـرعت  خ،یتـار  نی
ـ گرد کنـد  نسبتا دوره لیاوا نسبت به هادرختچه  جینتــا . دی
ـ وار ـهیتجز جـدول  لحــاظ  از کــه  دهـد یمـ  نشـان  انسی

-تاکسـتان  و هـا شهرستان نیب ،يماریب وقوع زانیم نیشتریب

 سـال  دو مجمـوع  و دوم سال اول، سال در شدهدیبازد يها
 جـدول ( است نداشته وجود داریمعن اختالف یبررس مورد

ـ  لحاظ نیا از اگرچه که داد نشان هانیانگیم سهیمقا. )2  نیب
 سال در اما دینگرد مشاهده يداریمعن اختالف هاشهرستان

 بـا  يماریب وقوع درصد نیشتریب يدارا زابل شهرستان ،اول
 بـه  و هامون زهک يهاشهرستان وبوده  درصد 2/58 زانیم

 سـوم  و دوم مراتب در درصد 2/57 و 4/57 زانیم با بیترت
 زیـ ن دوم سال در. گرفتند قرار يماریب وقوع درصد نیشتریب
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 زانیـ م بـا ب یـ بـه ترت  زابـل  و زهـک  ،هامون يهاشهرستان
ن یشـتر یب سوم و دوماول،  مراتب ،درصد 57و 1/57 ،8/57

 سـتان یس منطقـه  يهاتاکستان سطح در يماریب وقوع درصد
ــد ــه خــود اختصــاص دادن ــن ســال دو مجمــوع در .را ب  زی

) درصـد  2/57( زهـک  و) درصد 6/57( زابل يهاشهرستان
 در يماریب وقوع درصد نیکمتر و نیشتریب يدارا بیترت به

   .اندبوده منطقه سطح
 یآلـودگ  شدتن یشتریب انسیوار هیتجز از حاصل جینتا
ـ ا از که داد نشان زین هابرگ  و دوم اول، سـال  در لحـاظ  نی
 کـامال  اخـتالف  هـا شهرستان نیب سال دو مجموع نیهمچن
 سـطح  در امـا  >P) 0/001( اسـت  داشـته  وجـود  داریمعنـ 

تحـت   ومجموع دو سال دوم سال ن سال اول،یب هاتاکستان
ـ نگرد مشـاهده  يداریمعن اختالفچ یه یبررس  جـدول ( دی

 شـدت  درصـد  بـه  مربوط يهانیانگیم سهیمقا نیهمچن. )2
 هـامون  شهرسـتان  اول سـال  در کـه  داد نشان برگ یآلودگ
 ودرصـد   8/22 زانیم با برگ یآلودگ شدت نیشتریب يدارا

 8/18 و 21ن داشت با بیترت به زهک و زابل يها شهرستان
 زین دوم سال در. گرفتند قرار سوم و دوم مراتب در درصد،
ــددا ــتان مج ــامون شهرس ــا ه ــد 4/23 ب ــتریب درص  و نیش

 ،درصـد  6/21 و 5/22 داشتن با زابل و زهک يهاشهرستان
ــب ــوم و دوم مرات ــودگ شــدت س ــرگ یآل ــود  ب ــه خ را ب

ــد  ــاص دادن ــ. اختص ــوع در نیهمچن ــال دو مجم ــن س  زی
) درصد 6/20( زهک و) درصد 1/23( هامون يهاشهرستان

 در برگها یآلودگ درصد نیکمتر و نیشتریب يدارا بیترت به
  .بودند يماریب نیا اثر

  هاخوشه يرو يماریب میعال ظهور

 هـا خوشـه  يرو بر يپودردكیسف يماریب میعال توسعه
ـ  عنوان به  شـدت  زانیـ م نیـی تع در مهـم  اریبسـ  عامـل  کی
 یآلـودگ  زانیم و رودیم شمار به تاکستان سطح در يماریب

 خسارت سطح یاصل کنندهنییتع ،مرحله نیا در هادرختچه
-یم محسوب تاکستان کی يدیتول انگور محصول به وارده
 شـدن ظاهر شروع ،یمورد بررس يهاتاکستان تمام در. شود
 شرفتیپ و توسعه با همزمان هاخوشه شدنزانیآو و هاحبه

-درختچـه  در علـت  نیهم به و بوده برگها يرو بر يماریب

 هاخوشه، یقارچ يهاومیلیبا مس آلوده يهابرگ يدارا يها
. رنـد یگیم قرار یآلودگ معرض در شدنظاهر محض به زین

 هـا خوشـه  شدنآلوده آلوده،ریغ يهادرختچه در که هرچند
 يهــاومیدیــکن پــراکنش از یناشــ ،ظهــور هیــاول مراحــل در

 يموجود در سطح برگهـا  یقارچ يهاومیسلیزده از مجوانه
 هنگـام  در اگر علت نیهم به. باشدیمآلوده داخل تاکستان 

 انتشـار  ر ویـ تکث جهـت  یطـ یمح عوامـل  هـا خوشـه  ظهور
ـ  و نباشد مساعد هاومیدیکن  مرسـوم  سـموم  بـا  یسمپاشـ  ای

 بـا  مصـادف  سـوم  مرحله که مرحله سه در گوگردگل مانند
 ییبـاال  اریبس زانیم به شود، انجام باشدیم هاخوشه توسعه

-یمـ  يریجلـوگ  هـا خوشه يرو بر میعال توسعه و بروز از
 وقوع زانیم به بسته آلوده يهادرختچه در حال هر به. شود
 خـود  یبرگـ  یآلـودگ  شـدت  و تاکسـتان سطح  در یآلودگ

  . شودیم دهید هاخوشه در یآلودگ از یدرجات درختچه،
ن یشـتر یب خصـوص  در انسیوار ـهیتجز جـدول جینتـا
ـ ا از کـه  داد نشان خوشه یآلودگ شدت  سـال  در لحـاظ  نی
 هـا شهرسـتان  نیب یبررس مورد سال دو مجموع و دوم اول،

 امـا است  داشته جودو >P) 0/001( داریمعن کامال اختالف
 مـورد  سـال  دو از کدام چیه در لحاظ نیا از هاتاکستان نیب

ـ نگرد مشـاهده  يداریمعن اختالف شیآزما . )2 جـدول ( دی
 يهاتاکستان که داد نشان هانیانگیم سهیمقا از حاصل جینتا

 1/26 متوسـط  زانیم باو زهک در سال اول  زابل شهرستان
 درصد 2/21 و 7/24 زانیم بادرصد و در سال دوم  4/22و 

 یآلـودگ  شـدت  درصد نیکمتر و نیشتریب يداراب یبه ترت
ـ ا از هـامون  شهرسـتان  و هبـود  منطقه سطح درها خوشه نی
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مورد طی سال اول، دوم و مجموع دو سال  انگوري پودردكیسف يماریب AUDPCFو  AUDPCP، AUDPCLتجزیه واریانس . 3جدول 
  بررسی در منطقه سیستان

Table 3. Variance analysis of AUDPCP, AUDPCL AUDPCF of powdery mildew of grapevine in first, second and 
combined two years of research in Sistan region 
Source of variation Df Mean Square 

Highest disease 
incidence 

Highest leaf disease 
severity 

Highest fruit disease 
severity 

Year 95-96     
County 2 2554.23 ns 26166.2** 37408.4** 
Vineyard 9 7134.68 ns 2212.46 ns 2395.32 ns 
Error 18  24728.6  1477.6 3448.9  

Year 96-97 
    

County 2 4156.13 ns 5495.39** 36620.7** 
Vineyard 9 7199.47 ns 1993.94** 1213.22 ns 
Error 18  20259.9 595.852   3407.46 

Combined two 
years 

    

Year 1 12789.6 ns 94065.5** 144918** 
County 2 5168.32 ns 26347.8** 73822** 
Vineyard 9 11847.7 ns 2970.36  **  2878.31 ns 
Error  47  17771.4  1256.89  2774.48 

  باشدیم بودن دارغیرمعنی و درصد 1 احتمال سطح در بودن دارمعنی مفهوم به ترتیب بهns:  و**
** and ns indicates P<0.01 and P>0.05 respectively 

  
 4/23 و 9/24 زانیـ م بـا  بیترت به دوم و اول سال در لحاظ
 مجمـوع  در. گرفـت  قرار گرید شهرستان دو نیب در درصد

 زهـک  و) درصـد 4/25( زابـل  يهـا شهرسـتان  زین سال دو
 درصـد  نیکمتـر  و نیشتریب يدارا بیترت به) درصد 8/21(

 یبررس مورد يهاتاکستان سطح در هاخوشه یآلودگ شدت
  .بودند

  يماریب شرفتیپ یمنحنریز سطوح

زان یـ م ـشرفتیـ پ يهـا یمنحنریز سطوح یبررس نیا در
 (AUDPCL) بـرگ  یآلودگ شـدت و (AUDPCP) وقـوع

 یبررسـ  مــورد  يهاتاکستان جهت (AUDPCF) خوشه و
مربوطه در  يهاداده انسیوار هیتجز جینتا و دیگرد محاسبه
 نشـان  ج حاصـله ینتـا . ده اسـت یارائه گرد 3 شماره جدول

ــ ــدیم ــه ده ــاظ از ک ــال در AUDPCP لح و  دوم ،اول س

 هاتاکستان و هاشهرستان نیب، یمجموع دو سال مورد بررس
ــ اخــتالف ــا اســت نداشــته وجــود يداریمعن  لحــاظ از ام

AUDPCL  در ســال اول، دوم و مجمــوع دو ســال تحــت
ـ  یبررس دار بـوده  یهـا اخـتالف کـامال معنـ    ن شهرسـتان یب

)0/001 (P<چ یها فقط در سـال اول هـ  ن تاکستانیدر ب یول
وجود نداشته است امـا در سـال دوم و    يداریاختالف معن

ـ العـه در ا مجموع دو سال مورد مط ن خصـوص اخـتالف   ی
در ارتبـاط بـا   . >P)0/001(ده اسـت  یدار مشاهده گردیمعن

AUDPCF ـ  ،در سال اول، دوم و مجموع دو سـال  زین  نیب
در ، امـا  >P)0/001( داریمعنـ  کـامال  اخـتالف  هاشهرستان

 ن خصـوص یدر ا يداریچ اختالف معنیها هسطح تاکستان
 بــه  مربــوط  يهــا داده نیـانگیم سهیمقا. دیمشاهده نگرد

ـ ز سـطوح  نشـان  AUDPCF و AUDPCL يهـا یـرمنحنی
 یرمنحنــیز سـطوح  لحـاظ  از اول ســــال در کـه  دهـد یمـ 
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 و هـامون  يهـا شهرسـتان  هـا، برگ یآلودگ شدت شرفتیپ
 یمنحنــریــو از لحــاظ ســطوح ز) 2/653و  2/755( زهــک

 و زابـل  يهـا شهرسـتان هـا،  خوشه یشدت آلودگ شرفتیپ
ــک ــه ترت) 9/617 و 7/726( زه ــب ــتریب يداراب ی  و نیش

-تاکسـتان  سطح در يماریب شدت شرفتیوح پسط نیکمتر

 لحـاظ  از زیـ ن یبررسـ  دوم سـال  در. انـد بـوده  منطقـه  يها
 يهـا شهرسـتان هـا،  بـرگ  یآلودگ شدت یرمنحنیز سطوح

ــامون ــک  ه ــاظ ازو ) 9/595و  5/638(و زه ــطوح لح  س
و  زابـل  يهـا شهرسـتان  ،هاخوشه یآلودگ شدت یرمنحنیز

 نیکمتــر و نیشــتریبب یــبــه ترت) 1/521و  9/633(زهــک 
منطقه  يهادر سطح تاکستان يماریب شدت شرفتیپ حوسط

  .را به خود اختصاص دادند

ـ سـطوح ز  نیب سهیمقا کل، در شـرفت  یپ يهـا یمنحنـ ری
 لحــاظ  از کـه  داد نشـان  یمورد بررس سال دو یط يماریب

AUDPCLو  702ر یمقاد يب دارای، سال اول و دوم به ترت
 يســــال اول و دوم دارا ،AUDPCFو از لحــــاظ  8/622

ـ انـد و ا بوده 1/590و  4/688ر یمقاد ـ ن نشـان دهنـده ا  ی ن ی
 زانیــم يدارا اول ســال مــوارد مــاممطلــب اســت کــه در ت

 سال به نسبت هاخوشه و هابرگ یآلودگ شدت از يشتریب
 از زین سال دو مجموع در. )2 شکل( است بوده دوم یزراع
ر یبـا مقـاد   و زهک هامون يهاشهرستان ،AUDPCL لحاظ

 زابل يهاشهرستان AUDPCFو از لحاظ  5/624 و 9/696
 نیشتریب يدارا 5/569و  3/680ر یب با مقادیو زهک به ترت

 مـورد  يهاتاکستان کل سطح در شرفتین سطوح پیو کمتر
  .نداهبود یبررس

 نشان ستانیس منطقه در یبررس نیا از حاصل یکل جینتا
ــ ــه دهــدیم ــودر دكیســف يمــاریب ک  همــه در انگــور يپ

 زانیـ م از یمتفـاوت  يهـا درصـد  با منطقه نیا يهاشهرستان
. دارد وجـود  ییاخوشه و یبرگ يهایآلودگ شدت و وقوع

  سـال  دو هـر  مجمـوع  در شـده، ثبت يهاداده کل اساس بر
  

 
پودري انگور بیماري سفیدك پیـشرفت منحنیسطوح زیر. 2شکل 

بـه تفکیـک دو سـال در سـه       AUDPCFو AUDPCLبر اساس 
 . >P)0/001(شهرستان مورد بررسی در منطقه سیستان 

Figure 2. Areas under disease progress curves of  
AUDPCL and AUDPCF based on two years and in 
three county of Sistan region (p<0.001). 

  
 نیشـتر یب يدارا هـامون  و زابل يهاشهرستان یبررس مورد

 و هـا بـرگ  یآلـودگ  شـدت  ،يمـار یب وقـوع  زانیـ م درصد
 ریـ متغ سه هر مورد در زهک شهرستان اما اندبوده هاخوشه
. اسـت  بـوده  نیب نیا در یآلودگ زانیم نیکمتر يدارا فوق
 زابـل  يهـا شهرستان در یآلودگ زانیم باالبودن با ارتباط در
 یبررسـ . نمـود  اشـاره  تـوان یم عمده لیدل کی به هامون و

 سـه  يهـا تاکسـتان  یزراعـ  يهـا فرم در شدهثبت اطالعات
 یبررسـ  مـورد  سال دو یط هامون و زهک زابل، شهرستان

 در هامون، و زابل شهرستان دو در که داد نشان) 1 جدول(
 بـا  یسمپاشـ  آنهـا،  يهاتاکستان از يتعداد در تنها سال هر
 الـرغم یعلـ  ،هـا تاکسـتان  ریسا در و شده انجام گوگرد گل
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 بـا  يگرید ییایمیش کنترل چیه گوگرد، گل از استفاده عدم
 فواصـل  در و قیدق برنامه بصورت شده هیتوص سموم ریسا
 صـورت  يمـار یب کنتـرل  و يریشگیپ جهت مطلوب یزمان

 ز،یـ ن شـده یسمپاشـ  يهـا تاکسـتان  در اگرچه. است نگرفته
ـ  فقـط  ،یسمپاش مرحله سه هر انجام يبجا  بـا  مرحلـه  کی
 گرفتـه  انجـام  وهیم لیتشک مراحل با همزمان بایتقر و ریتاخ
 متاسـفانه  تاکسـتان  سطح در يماریب گسترش به توجه با که

 زهـک  شهرسـتان  در امـا . بود نکرده جادیا را یمناسب کنترل
 از تاکسـتان  7 دوم سال در و تاکستان 5 حدود اول سال در
 یسمپاشـ  نوبـت  دو يدارا ،یبررسـ  مورد يهاتاکستان کل
 و) اسـفندماه ( زمسـتان  اواخر در هاجوانه تورم از قبل یکی
 لیتشـک  از قبـل  یکمـ  و مـاه نیفـرورد  اواسـط  در يگرید

 در کـه  چند هر. بود دهیگرد انجام باغداران توسط هاخوشه
 امـا  نگرفتـه،  انجام یسمپاش نوبت سه هر زین شهرستان نیا

 زمسـتان  فصـل  اواخر در یسمپاش نوبت کی انجام لیدل به
 کـاهش  و قارچ گذرانزمستان فرم يبقا کاهش به منجر که

 کاهش تاینها و بهار لیاوا در یزنجوانه جهت آنها تیجمع
 بـود،  شـده  دهییـ رو تـازه  يهـا جوانه و هابرگ يسازآلوده

 يهـا تاکسـتان  ریسـا  به نسبت هاتاکستان نیا یآلودگ زانیم
 را بهار لیاوا یسمپاش نوبت کی تنها که گرید شهرستان دو

 . دیگرد مشاهده کمتر داشتند،

 يماریب شرفتیپ يهایمنحنریز سطوح سهیمقا اساس بر
)AUDPCL وAUDPCF(، ــن ــگرد مشــخص زی ــه دی  در ک

ــم يدارا اول ســال ،یبررســ مــورد ســال دو مجمــوع  زانی
 خوشـه  و بـرگ  يهایآلودگ شدت درصد لحاظ از يباالتر
 علـت  خصـوص  در. اسـت  بوده دوم یزراع سال به نسبت

 مـورد  ییهـوا وآب شـده ثبـت  يهـا داده نخست زین امر نیا
 يماریب شدت از يباالتر ریمقاد وجود. گرفتند قرار یبررس
 کـه  است مطلب نیا انگریب دوم سال به نسبت اول سال در
 و پـراکنش  جهـت  يمسـاعدتر  طیشـرا  اول یزراع سال در

 سـطح  در زمسـتان  و زییپـا  فصـول  در قارچ یزمستانگذران
 در اهیگ رشد فصل لیاوا در زین تاینها و بوده فراهم تاکستان

 و تیـ فعال بـه  شـروع  قـارچ  هیزادما از يشتریب ریمقاد بهار،
 يماریب از يشتریب شدت دوم سال به نسبت و نموده ریتکث
 زانیـ م بـودن  نییپـا  گـر ید طـرف  از و است کرده جادیا را

 طیشرا وجود انگریب زین دوم سال در يماریب شدت و وقوع
ــا ارتبــاط در تاکســتان ســطح در ينامســاعدتر ــراکنش، ب  پ
 رشـد  فصـل  لیاوا در قارچ تیفعال شروع و یزمستانگذران

 یبررس جهت. است بوده یبررس مورد سال نیدوم در اهیگ
 ز،ییپـا  فصول یط ییهواوآب يهاداده موضوع نیا صحت
 پـراکنش  يرو بر که دوم و اول یزراع سال بهار و زمستان

 فصـل  یطـ  در قارچ يبقا زانیم ز،ییپا فصل یط در يماریب
 يماریب گسترش و یزنجوانه زانیم يرو بر تاینها و زمستان

 مـو  يهادرختچه يرو بر و بهار در دیجد یشیرو فصل در
 هیـ کل( گرفتنـد  قرار قیدق یبررس مورد است بوده رگذاریتاث

 اداره از نظـر  مـورد  یزمان يهابازه در ییهواوآب يهاداده
ـ گرد هیته استان یهواشناس کل  فصـل  در دمـا  نیانگیـ م). دی
 ،5/18 بیـ ترت بـه  دوم و اول یزراعـ  سـال  زمستان و زییپا
 نیــا از. اســت بــوده گرادیســانت درجــه 14 و 3/18 و 4/12

ـ د سال دو نیب یچندان اختالف لحاظ  از امـا  شـود ینمـ  دهی
 يهـا فـرم  يبقـا  در یمهمـ  عامـل  کـه  رطوبت زانیم لحاظ

 و زییپـا  فصـول  یطـ  در آنها پراکنش و قارچ زمستانگذران
ـ رو فصل شروع با آنها یزن جوانه و زمستان  سـطح  در شی
 داد نشـان  یهواشناسـ  شده ثبت يهاداده باشد،یم تاکستان

 یزراعـ  سـال  زمستان و زییپا فصول در رطوبت نیانگیم که
ــه دوم و اول ــترت ب ــد 4/33 ،7/26 و 3/45 ،3/31 بی  درص
 زییپـا  فصول یط در هوا بودن مرطوب انگریب که است بوده

 يهـا داده نیهمچنـ . باشـد یمـ  اول یزراعـ  سال زمستان و
 یعنی اول، یزراع سال يابتدا ماهه دو به مربوط یهواشناس
 یشـ یرو فصـل  بـا  همزمـان  کـه  مـاه بهشتیارد و نیفرورد
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 کـه  داد نشان زین است، ستانیس منطقه در تاك يهادرختچه
ـ ا در  3/34 رطوبـت  نیانگیـ م اول سـال  در یزمـان  بـازه  نی

 سـال  در یزمان يدوره نیهم در که یصورت در بوده درصد
ــم دوم ــد 28 رطوبــــت نیانگیــ ــوده درصــ  اســــت بــ

)Meteorological Statistics 2018.(  
 و هاتاکستان یزراع يهاشناسنامهمجددا  گر،ید طرف از

ـ ا ییایمیشـ  کنترل با مرتبط یتیریمد يفاکتورها  يمـار یب نی
. گرفتنـد  قـرار  یبررسـ  مـورد  منطقـه  يهاتاکستان سطح در

 در گرفتـه  انجـام  يهایسمپاش تعداد به مربوط آمار یبررس
 سـال  بـه  نسبت اول سال در که داد نشان ها،تاکستان سطح
 فصـل  طـول  در باغـداران  توسط يکمتر يهایسمپاش دوم،
 بـود  گرفتـه  انجـام  منطقـه  يهـا تاکسـتان  سـطح  در یزراع

 دوم، و اول سال در بیترت به که صورت نیبد). 1 جدول(
 زهک شهرستان در تاکستان، 3 و 2 تعداد زابل شهرستان در
 يدارا تاکستان 4 و 2 هامون شهرستان در و تاکستان 7 و 5

 اطالعـات  اسـاس  بـر . بودنـد  گوگرد گل با یسمپاش سابقه
 کـل  تعـداد  از کـه  دیگرد مشخص ها،فرم نیا در شده ثبت
 تاکسـتان  9 در فقـط  اول سال در مطالعه، مورد تاکستان 30

 46( تاکسـتان  14 در فقـط  زیـ ن دوم سال در و) درصد 30(
 طـرف  از. بـود  گرفتـه  انجام گوگرد گل با یسمپاش) درصد

 5 در فقـط  شـده  یسمپاشـ  تاکستان 9 از اول سال در گرید
ــتان ــال در و تاکس ــن دوم س ــتان 14 از زی ــط تاکس  7 در فق
ــتان ــ تاکس ــت یسمپاش ــا در دونوب ــفندماه و اواســط (ه اس

 زیـ ن شده استفاده قارچکش مقدار. بود شده انجام) نیفرورد
 دفعـات  مجمـوع  در یبررسـ  مـورد  تاکسـتان  30 سطح در

 لـوگرم یک 257 دوم سـال  در و 168 اول، سال در ،یسمپاش
ـ ا دهنـده  نشان هایبررس نیا جینتا. است بوده هکتار در  نی

 ییایمیشـ  کنتـرل  اول یزراعـ  سال در کل در که بود مطلب
 يکمتـر  سطح در دوم سال به نسبت، هادر تاکستان يماریب

ـ گرد مشخص هایبررس نیا اساس بر. بود رفتهیپذ انجام  دی

 کنتـرل  جهـت  یتیریمد طیشرا لحاظ از چه اول سال در که
 ییهـوا وآب فـاکتور  بـودن  مسـاعد  لحـاظ  از چه و يماریب

 دوم سال از مساعدتر يماریب توسعه جهت طیشرا رطوبت،
  .است بوده

 مهــم اریبســ نقــش از یحــاک یبررســ نیــا یکلــ جینتــا
 نقـش  نیهمچنـ  و رطوبت خصوصا ییهواوآب يفاکتورها

 کنترل باالخص يماریب یتیریمد يفاکتورها رگذاریتاث اریبس
 توسـعه  بـا  ارتبـاط  در منطقه سطح در يماریب نیا ییایمیش
  .باشدیم يماریب به مربوط مختلف يرهایمتغ

 يمـار یب یدمیـ اپ توسـعه  شـده  انجام قاتیتحق اساس بر
 يالگـو  کی يدارا رشد فصل یط در انگور يپودردكیسف

 جملـه  از يمتعدد يفاکتورها لهیبوس و بوده یزمان و یمکان
 محققـان  .رنـد یگیم قرار ریتاث تحت ییهواوآب يفاکتورها

 .E قـارچ  يولـوژ یب یبررسـ  بـه  مربوط مطالعات در يادیز

necator جوانه در یمهم فاکتور عنوان به رطوبت عامل از-

 .Gadoury et al) انـد بـرده  نـام  قارچ نیا يهاومیدیکنی زن

 2012, Bendek et al. 2007, Carroll & Wilcox 2003,    
Willocquet & Clerjeau 1998, Delp 1954) .  

 .Karbalaei-Khivi et al) همکـاران  و ياویخییکربال

2012a) و يولــوژیب یبررســمنظــور  بــه کــه یقــیتحق در 
 انجـام  لیاردب استان در يماریب نیا عامل قارچ يولوژیدمیاپ

 ییزارشد و اسـپور  جهت رطوبت زانیم نیمطلوبتر اند،داده
  .اندکرده گزارش درصد100 تا 50و 40 نیب را قارچ نیا

) Bendek et al. 2007( همکــاران و بنــدك نیهمچنــ
 قـارچ  يهاومیدیکن یزنجوانه جهت مطلوب ینسب رطوبت

 نیب را هاتاکستان سطح در پراکنش جهت يماریبن یا عامل
   .اندکرده گزارش درصد 90تا 47

ــارول ــوکسیو و ک ) Carroll & Wilcox 2003( لک
ن مختلف در مناطق یقات محققیگزارش کردند که بنابر تحق

ـ ن شـدت ا یا بیدن ییایمختلف جغراف زان یـ بـا م  يمـار ین بی
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 ریتـاث  یبررسـ  بـا آنهـا  . وجـود دارد  یرطوبت هوا همبستگ
 انگـور  يپـودر دكیسـف  يمـار یب توسـعه  يرو بـر  رطوبت
 یمختلفـ  مراحل در را یمهم نقش رطوبت اندکرده گزارش

ـ جوانـه  از کـه  کنـد یمـ  فایا قارچن یا یزندگ کلیس از  یزن
 يهـا بافـت  يرو بـر  يسازیکلن توسعه تا گرفته هاومیدیکن

 یاضاف يهاومیدیکن دیتول تاینها و انگور يهادرختچه آلوده
آنها  یج بررسینتا .تاکستان سطح در یآلودگ هیثانو انتشار و

انگـور   يپـودر دكیسـف  يمارینشان داد که وقوع و شدت ب
دا کـرده و  یش پیدرصد، افزا 85ش رطوبت تا حدود یبا افزا

زان یـ ن سطح رطوبـت و م یو مثبت ب يقو یک رابطه خطی
  .وجود دارد يمارین بیقارچ عامل ا يهاومیدیکن یزنجوانه
گــزارش ) Wicks et al. 2002(کــس و همکــاران یو
، یرجنسیدمثل غیق تولیاز طر يماریاند که در توسعه بکرده

در حـال خـواب    يهـا وم در جوانـه یلیسـ یقارچ بصـورت م 
-جوانـه  يهاومیسلیماز . ابدییبقا م یشده از فصل قبلآلوده

حامـل   يوفورهایدیکن ،زبانیمآلوده  يهاجوانهسطح درزده 
رنـد و  یگیمـ  منشـا پراکنده شونده توسـط بـاد    يها ومیدیکن
توسـط بـاد و    وفورهایدیـ ها پس از جدا شدن از کنومیدیکن
سـبز انگـور    يهـا بافـت  يو بر رون جابجا شده یگر ناقلید

کـه رطوبـت    یسـاعته و زمـان   24 یطیقرار گرفته و در شرا
ن یو بـد زننـد  یدرصـد اسـت، جوانـه مـ     40از  شیب ینسب

در سـطح   در فصل بهـار و تابسـتان  ه یثانو یصورت آلودگ
  . ابدییانتشار متاکستان 
 رطوبـت  کـه  است داده گزارش زین) Delp 1954( دلپ

ـ و گسترش ثانو هاومیدیکن یزنجوانه ییتوانا ،نییپا ینسب ه ی
ن یهمچن يو. دهدیم کاهش را هادر سطح تاکستان يماریب

 یزنبا جوانه یمختلف رطوبت يمارهاین تیگزارش کرد که ب
ه یه و ثانویو توسعه اول يمارین بیقارچ عامل ا يهاومیدیکن
  . انگور ارتباط وجود دارد يبرگها يها بر روومیلیمس

با گزارشات فـوق مطابقـت    ین بررسیج حاصل از اینتا

ر ین در خصـوص تـاث  یقـات، محققـ  ین تحقیدر همه ا. دارد
انگـور گـزارش    يپـودر دكیسف يماریرطوبت در توسعه ب

ـ در توسـعه ا  یر مثبتـ یش رطوبـت تـاث  یاند که افـزا کرده ن ی
ز نشـان داد کـه وجـود    یـ ن ین بررسـ یج اینتا. دارد يماریب

از  ير بـاالتر یخـاص، مقـاد   یزمـان  يهارطوبت باال در بازه
ـ بـر ا . جاد کرده استیرا ا يماریوقوع و شدت ب  ن اسـاس ی

 اول سـال  در یآلودگ زانیم بودن باال لیدالاز  یکی توانیم
 و زمسـتان  و زییپـا  فصـول  در رطوبت درصد بودن باال، را

ل فصل بهار یو اوا یسال زراع ییدو ماهه ابتدا درن یهمچن
منطقـه   در تـاك  يهـا درختچـه  یشیرو دوره که همزمان با

  . دانست ستان است،یس
ـ ا ییایمیشـ  کنتـرل  جهتگر، یاز طرف د  در يمـار یب نی

 باشـد یم خشک و گرم يهواوآب يدارا که ستانیس منطقه
ـ ا مصـرف  زانیـ م. شـود یم استفاده گوگردگل از معموال ن ی

-یمـ  و بـوده  هکتـار  در لـوگرم یک 90 تا 60 حدودب یترک
 یسمپاشـ  مـنظم،  یطبق فواصـل زمـان   نوبت سه درست یبا

 کامـل  انجام از در سطح منطقه باغداران اکثراما  شود تکرار
 جهـت  شدههیتوص دوز بکاربردن و یسمپاش مرحله سه هر

ـ ا و کنندیم اجتناب ياقتصاد لیدال بر بنا يماریب کنترل  نی
-تاکستان نیچن در باال يهایآلودگ بروز در تواندیم زین امر

ـ  گَرد شکل به معموالً گوگرد. باشد رگذاریتاث اریبس ییها  ای
 منـاطق  مناسـب  آن گَـرد  فرم که شودیم استفاده وتابلپودر
 مناسـب  آن وتابـل  پـودر  فـرم  و خشک يهوا و آب يدارا

  ). Khabazejolafaii 2015( است مرطوب مناطق
در  یقــیتحق (Kast & Bleyer 2011)ر یــکاســت و بل

بـات قـارچکش از   یاز ترک یر کـاربرد گروهـ  یخصوص تـاث 
 يپـودر دكیسـف  يمـار یه بیـ بات سولفور بـر عل یجمله ترک

زمان اول شامل سـه  . انگور در دو زمان مختلف انجام دادند
، در یب در سه زمان قبل از گلـده یکاربرد قارچکش به ترت

 2انگور به انـدازه   يهاکه حبه یو در زمان یدهشکوفه یط
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ده یـ ن دوره بنام دوره پنجره باز هـم نام یمتر هستند که ایلیم
ه کـ  یشود و زمـان دوم بصـورت انجـام هفـت سمپاشـ     یم

ـ انجام شـده در زمـان اول بعـالوه     يهایشامل سمپاش ک ی
ـ بعد از ا یقبل و سه سمپاش یسمپاش ن زمـان بـود، انجـام    ی
ـ ر این تـاث یج آنهـا نشـان داد کـه بهتـر    ینتا. دادند ن سـموم  ی

بصورت کـاربرد در فواصـل کوتـاه در دوره پنجـره بـاز و      
و  یدهـ شکوفه ی، در طیقبل از گلده يهاب در زمانیبترت
-ر زمانیباشد، و در سایسبز انگور م يهال غورهیتشک یط

هـا و  ن زمان اسـتفاده از قـارچکش  یب یار کمیها ارتباط بس
  .دیمشاهده گرد يماریب ییسطح نها
ز گـزارش داده اسـت کـه    ین (Magarey 2010) يماگار

 يریبات قـارچکش در زمسـتان و در فـاز تـاخ    یکاربرد ترک
ـ دمان بـودن سـطح زا  ییل پـا یـ قارچ، به دل ه قـارچ، کنتـرل   ی

تا منجـر بـه   یکند که نهایجاد میا يمارین بیا يبرا يموثرتر
جـه گسـترش   یهـا شـده و در نت  جوانـه  يسـاز کاهش آلوده

 يهـا يریشگیپ. کندیدا میز کاهش پینده نیدر سال آ يماریب
د یـ ، از توليفصل جـار  یدر ط يمارین بیا يانجام شده برا

ـ که تا شروع فصل رشد جد یزمستانگذران يهااندام د بقـا  ی
  . کندیم يریابند جلوگییم

 روش نیبهتر )Wicks et al. 2002( همکاران و کسیو
ـ ا مطلـوب  کنتـرل  جهـت  يبات گوگردیترک با یسمپاش ن ی

 نوبت. اندنموده ارائه بیترت نیبد و نوبت سه در را يماریب
 خـتن یر از بعد دوم نوبت ها،جوانه تورم از قبل درست اول

 از پـس  هفته سه تا دو سوم نوبت و وهیم لیتشک و گلبرگها
-غـوره  ظـاهرشدن با است مصادف که دوم نوبت یسمپاش

   .انگور ترش يها
ــار ــاران  يماگ ــن (Magarey et al. 2000)و همک ز ی

 یـی اعمومـا بـا کـاربرد دوره    يمارین بیگزارش کردند که ا
در  یها به صورت کاربرد چهار تا هشت سمپاشـ قارچکش

شـود  یه مـ یهـر چنـد کـه توصـ    . شودیطول فصل کنترل م

از دوره رشـد   یدر مراحـل مشخصـ   یسمپاشـ  يهـا برنامه
در  يمـار یکـه ب  یانگور استفاده شوند امـا اغلـب تـا مـوقع    

  .شوندیبرده نم ت نشود بکاریتاکستان رو
) Zadehdabagh et al. 2016(زاده دبــاغ و همکــاران 

-مهم انگـور و تـنش   يهايرمایب یابیبه منظور ارز یقیتحق

در باغات انگور خوزستان انجـام دادنـد و بـه     یطیمح يها
بـه عنـوان دو    یدروغـ دكیو سف يپودردكیسف يماریدو ب

آنهـا جهـت   . ها اشـاره کردنـد  ن تاکستانیع در ایشا يماریب
انجـام   یسـه مرحلـه سمپاشـ    يپودردكیسف يماریکنترل ب
بـه  ) اواسـط اسـفندماه  (مرحله اول در اواخر زمستان . دادند

رانه با گوگرد وتابل انجـام گرفـت و   یشگیپ یعنوان سمپاش
 یب در اواسط مرحله گلـده یز به ترتیمراحل دوم و سوم ن

ج آنها با انجـام  یبنا بر نتا. ها انجام گرفتشدن غورهو ترش
گـر تـا   یل و دکـامال کنتـر   يماری، بین سه مرحله سمپاشیا

  .نبود يماریبه کنترل ب يازیزمان برداشت محصول ن
دهـد کـه انجـام    یقات فوق نشان میج حاصل از تحقینتا
را در طـول   يتواند کنترل مطلوبتریبه موقع م يهایسمپاش

ن یتــا در چنــیبــه دنبــال داشــته باشــد و نها یفصــل زراعــ
خواهد ز کمتر ین يماریزان وقوع و شدت بی، مییهاتاکستان

قات فوق نشـان داد  یز مطابق با تحقین ین بررسیج اینتا. بود
تـر و بـه   مـنظم  يهـا یسمپاشـ  يکـه دارا  ییهـا که تاکستان

از  يجـاد کنتـرل مناسـبتر   یل ایـ شتر بودنـد، بـه دل  یدفعات ب
کـه   ییهـا ، نسـبت بـه تاکسـتان   در سـطح تاکسـتان   يماریب

و از درصـد وقـوع    ير کمتریداشتند، مقاد يکمتر یسمپاش
  .اندرا از خود نشان داده يماریبه ب یشدت آلودگ

 وجود لیدال نیتریاصل به توانیم یکل يبندجمع يبرا
 عـدم  بـه  شهرسـتان  سـه  هر در يماریب گسترش و یآلودگ
 ییهواوآب عوامل و مناسب دوز با و موقع به يهایسمپاش
زمستانگذران قـارچ بـه عنـوان منبـع      يهافرم يبقا بر موثر
به عنوان عوامل پـراکنش   قارچ يهاومیدیکنو  یآلودگه یاول
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 در بـاال  رطوبـت  خصوصادر سطح تاکستان،  يماریه بیثانو
 فصل با مصادف که بهار لیاوا و زمستان و زییپا فصول یط
 سـطح در  انگـور  يهادرختچه يهاخوشه لیتشک و شیرو

 نکـه یا بـه  توجه با حال. کرد اشاره، باشدیمستان یس منطقه
 یکیولوژیدمیچ مطالعه اپیستان، هیدر سطح منطقه س کنونتا

در سـطح   يمـار ین بیزان گسترش ایم یدر خصوص بررس

ـ  یها و همچنـ شهرستان زان وقـوع وشـدت   یـ ن مین رابطـه ب
ــا فاکتورهــا يمــاریب صــورت  یو زراعــ ییآب و هــوا يب

ر یتواند در سـا یم ین بررسیج حاصل از اینگرفته است، نتا
جـاد و  ی، خصوصـا در ارتبـاط بـا ا   یکیولوژیدمیمطالعات اپ
در سطح منطقـه و   يمارین بیا یآگاهشیپ يهاتوسعه مدل
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