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Abstract 

Introduction: Soil-borne fungus Sclerotinia sclerotiorum or white mold is the cause of 

the destructive disease of root and stem rot of many plants. Chemical control due to the 

lack of highly resistant cultivars is the most important method in the pathogen 

management program in various plants. However, the repeated use of fungicides leads 

to the development of resistant strains in pathogen populations. The use of fungicides 

with different modes of action, especially those with a synergistic effect, is one the most 

important anti-resistance methods. Materials and Methods: In this research, the effect 

of different mixing ratios in pairs of carbendazim, iprodione, and tebuconazole 

fungicides and their possible synergistic activity on four S. sclerotiorum isolates were 

investigated in vitro conditions. For this purpose, the isolates were cultured on potato 

dextrose agar, containing different concentrations of fungicides mixtures, and EC50 

values and the synergy factors were then determined for different mixtures ratios. 

Results: Tebuconazole: carbendazim mixture in 1:7 ratio, with a synergistic activity, 

inhibited all the isolates growth, and carbendazim: iprodione mixture in 1:9 ratio 

showed a synergistic effect on three isolates. Conclusion: The mixture of tabuconazole: 

carbendazim in 1:7 ratio had the best synergistic activity, and inhibitory effect on the 

growth of all the pathogen isolates, so it has the potential to be used in the management 

program of S. sclerotiorum. 
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 مقاله پژوهشی

 کاربندازیم، ایپرودیون و تبوکونازول  یهاکشقارچاثر مخلوط 

 Sclerotinia sclerotiorum  روی

 قوستا ، یوبرت بنانیابر، مسعود یبهلولسمانه 

 ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیهیپزشکاهیگگروه  

 07/09/1400پذیرش:        14/06/1400 :دریافت

و تبوکونازول  ونیپرودیا م،یکاربنداز یهاکشمخلوط قارچاثر ( 1400م، قوستا ی ) بنانیبراب،  یبهلول

 :Doi  .40-49 (:2)10 یاهیگ شناسییماریدانش ب. Sclerotinia sclerotiorum  یرو

10.2982/PPS.10.2.40.   

 چکیده

پوسیدگی ریشه  مخربیا کپک سفید عامل بیماری   Sclerotinia sclerotiorum خاکزی قارچ مقدمه:

 عنوان به باال، مقاومت با ییهارقم وجود عدم به توجه با شیمیایی مبارزه. و ساقه گیاهان بسیاری است

 بروزمنجر به  هاکشقارچامّا استفاده مکرر از . است یگیاهبیمارگر  این مدیریت روش نیترمهم

، به خصوص متفاوتیی با نحوه اثر هاکشقارچ از استفاده .شودیمبیمارگر  جمعیت در مقاوم یهاهیسو

مواد و . استها کشقارچ به ضدمقاومت یهاروش ترینمهم از دارند، تشدیدکننده اثر آنهایی که

 تبوکونازول و ایپرودیون کاربندازیم، یهاکشقارچ مختلف مخلوط دو به دو یهانسبت اثر :هاروش

 در احتمالی آنها تشدیدکنندهخاصیت  بررسیو  ،S. sclerotiorum جدایه چهاررشد پرگنه  روی

در محیط کشت  ی بیمارگرهاهیجدا .گرفت قرار آزمایش مورد ،پژوهش این در یاشهیشدرون شرایط

کشت شدند و مقادیر  هاکشقارچی مختلف از مخلوط هاغلظتآگار حاوی  -دکستروز -ینیزمبیس

50EC  هاافتهیمحاسبه گردید.  هاکشقارچی مختلف مخلوط هانسبتبرای  گیتشدیدکنندو فاکتور: 

داشت و بازدارنده  گینداثر تشدیدکن هاهیجداروی همه ، 7:1نسبت  بهمخلوط تبوکونازول: کاربندازیم 

 نشان داد. گی و بازدارندهتشدیدکنندروی سه جدایه اثر 9:1نسبت به کاربندازیم: ایپرودیون مخلوط و 

بازدارندگی از تشدیدکنندگی و بهترین اثر ، 7:1نسبت  بهمخلوط تبوکونازول: کاربندازیم  ی:ریگجهینت

 مدیریت برنامهکارگیری در ه پتانسیل ب های بیمارگر را داشت، بنابراینرشد تمام جدایه

S. sclerotiorum .را دارد 

 کنندهشدید، تکشقارچ ،مقاومت ،کپک سفید :کلیدی واژگان

 Introduction                                                                                                 مقدمه

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary عامل کپک سفید یا پوسیدگی ریشه، طوقه و ساقه در 

در محصوالت مختلف  قارچ ناشی ازخسارت  .استگونه گیاهی از جمله آفتابگردان و کلزا  400بیش از 
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که میزان  باشدیمبه صورت کاهش عملکرد و نیز به طور غیرمستقیم به دلیل کاهش کیفیت محصول 

 Boland and Hall 1994, Saharan and ) رسدیمهم محصول درصد  100به  گاهیخسارت آن 

Mehta 2008). 

 یهاروش جمله ازکاربردی  یهاروش ، استفاده ازمزرعهمدیریت بیماری ناشی از این بیمارگر در برای 

 شیمیایی مبارزه و مهار زیستی مقاوم، هایمرق ، کاشتخاک یدهآفتاب زراعی، تناوب مانند زراعی

 در کنترل زراعی یهاروش عدم کارآیی به دلیل (.Saharan and Mehta 2008) است شده توصیه

 ترینمهم به عنوان شیمیایی مبارزه موارد بیشتردر  ،باال مقاومت با رقمهای عدم وجود و بیماری مؤثر

 .(Saharan and Mehta 2008) شودیمدر نظر گرفته  قارچ مدیریت در روش

 مانند کاربندازیم( Benzimidazoles) هادازولیمیبنز یهاگروهمتعددی از  یهاکشقارچتاکنون 

(Carbendazim،) دهایمیکربوکسید (Dicarboximides )مانند ایپرودیون (Iprodione و بازدارنده )

 مانند( Triazoles) هاازولیتراز جمله DMI (Demethylation inhibitors )دمتیالسیون استرول یا 

 اندشدهدر محصوالت مختلف استفاده  S. sclerotiorumمدیریت برای  (Tebuconazole) تبوکونازول

(Bradley et al. 2006 Saharan and Mehta 2008,) یهاهیسو بروزآنها موجب  از مکرّر استفاده اما؛ 

 گرددیمبیماری  مهاردر  هاکشقارچو در نهایت منجر به عدم کارایی  شودیم قارچ جمعیت در مقاوم

( Ma et al. 2009, Saharan and Mehta 2008.) هاقارچ یهاتیجمعجلوگیری از بروز مقاومت  برای 

متناوب و  به صورت ،با نحوه اثر متفاوت کشقارچمانند استفاده از دو  ییهاروش، هاکشقارچنسبت به 

 یهاکشقارچامّا برهمکنش  .(Elderfield et al. 2018)توصیه شده است سمها مخلوط  خصوص به

و یا ( Additive)، افزایشی (Synergistic) کنندهبه صورت تشدید تواندیمموجود در یک مخلوط 

در نظر  هاترکیب نیترمناسببهترین و  ،کنندهبا اثر تشدید ییهامخلوط، اآنهدر بین که  باشد کاهنده

به میزان قابل توجهی  هاکشقارچمقدار )غلظت( مورد استفاده ، هامخلوطدر این زیرا  شوندیمگرفته 

 یهانهیهزموثرتر قارچ،  مهار. در این حالت عالوه بر (,De Waard  1996 Gisi 1996) ابدییمکاهش 

سیار بنیز  کشقارچ به مقاوم یهاهیسو خطر بروزو یابد کاهش مینیز  یطیمحستیزو آلودگی  مبارزه

 Ebrahimzadeh and Abrinbana 2019, Grabski and Gisi 1987, Samoucha and ) شودکم می

Cohen 1984, 1989.) هاقارچروی  هاکشقارچاثر ترکیب اساس،  ینبر هم ( Ebrahimzadeh and 

Abrinbana 2019, Gisi 1996 یهاقارچشبه( و (Grabski and Gisi 1987, Samoucha and 

Cohen 1984, Samoucha and Cohen 1989) بیانگر  هایافتهورد بررسی قرار گرفته است و م مختلف

فقط یک  ینهزم یندر ا اما؛ باشدیم کشقارچدر ترکیب دو یا در مواردی سه  تشدیدکنندهوجود اثر 

 (.Duan et al. 2012است ) گرفته S. sclerotiorum یرو مطالعه

 (Ershad 2009) میزبان مختلف گزارش شده استگیاه  27در ایران از حدود  S. sclerotiorumقارچ 

اهمیت  هاو جالیز هاکه به خصوص در برخی محصوالت مانند کلزا، آفتابگردان و تعدادی از سبزی

 Molaei et al. 2020, Mousa Khalifani ) کندیمبیشتری دارد و خسارت قابل توجهی به آنها وارد 

et al. 2018).  یهاهیسوفراوانی باالی  و هاکشقارچبیمارگر با استفاده از  مدیریتبا توجه به لزوم 
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 راهکارهای بایستی(، Molaei et al. 2020) کشورمناطق بعضی در  هاکشقارچمقاوم به برخی 

؛ گردد ارائه مقاوم یهاهیسو فراوانی افزایش از جلوگیری نیز و این قارچ مؤثر مدیریت برای مناسبی

 بر تبوکونازول و ایپرودیون کاربندازیم، یهاکشقارچ دو به دو مخلوط ریتأث حاضر پژوهشبنابراین، در 

مورد بررسی قرار  یاشهیش درون شرایط در S. sclerotiorum از منتخب جدایه چهار رویشی رشد

 مدیریت برای آنها مناسب اختالط نسبت همچنین و هاسماین  احتمالی تشدیدکننده اثر تا گرفت

 .گردد بیمارگر تعیین

 Materials and Methods                                                                        هاروشمواد و 

 S. sclerotiorum هیجداکش بر رشد پرگنه چهار آزمایش اثر چهار قارچ

این  دانشگاه ارومیه تهیه شد. یپزشکاهیگگروه  یهاقارچاز کلکسیون  P8و  A5 ،C5 ،P1 چهار جدایه

  .شده بودند یآورجمعآفتابگردان استان آذربایجان غربی  هایهرعقبالً از مز هاهیجدا

، شرکت شیمی کشاورز، Carbendazimکاربندازیم )با نام تجاری  بهنسبت  هاهیجدااین  حساسیت

، Folicur، آلمان( و تبوکونازول )با نام تجاری Bayer، شرکت Rovralتجاری ایران(، ایپرودیون )با نام 

ممانعت  هاهیجدادرصد از رشد رویشی  50غلظتی که به میزان  تا شد یابیارز ، آلمان(Bayerشرکت 

دست ه ب، (50EC :Effective concentration causing 50% mycelia growth inhibition) کندیم

 یهاپرگنهاز حاشیه  متریلیم پنجبه قطر  هاهیجدااز کشت فعال  ییهاحلقهبدین منظور  .آید

PDA (Potato dextrose agar )پتری حاوی محیط کشت  یهاتشتکدو روزه هر جدایه به  یهاکشت

کاربندازیم در  انتقال یافت. (کشقارچ)فاقد  تیمار شاهدو  کشقارچمختلف از هر  یهاغلظتبه همراه 

، 05/0 یهاغلظتبر لیتر ماده مؤثره، ایپرودیون در  گرمیلیم 10، 5، 5/0،1، 1/0، 05/0 یهاغلظت

 5/0، 1/0، 05/0، 01/0 یهاغلظتو تبوکونازول در  لیتر ماده مؤثره بر گرمیلیم 8/0و  4/0، 2/0، 1/0

، سه کشقارچغلظت -برای هر تیمار جدایه .مورد استفاده قرار گرفت بر لیتر ماده مؤثر گرمیلیم 1و 

لسیوس و شرایط درجه س 25انکوباتور با دمای در  هاتشتکتشتک پتری )تکرار( در نظر گرفته شد. 

 5شد و میانگین آنها بعد از کسر  یریگاندازه هاپرگنهساعت، قطر  48پس از . نگهداری شدندتاریکی 

. سپس با استفاده از این مقادیر، دست آمده رشد پرگنه ب قطر حلقه، به عنوان میانگین قطر متریلیم

 فرمول از استفاده درصد بازدارندگی از رشد در هر غلظت، با

 I=[(C-F)/C] ×100 آن در که گردید محاسبه I: رشد، از بازدارندگی درصد C: و شاهد در پرگنه قطر 

F: بود کشقارچ تیمار در پرگنه قطر ( Ebrahimzadeh and Abrinbana 2019, Molaei et al. 

2020.) 

  S. sclerotiorum یهاهیجدا پرگنه رشد روی هاکشقارچ ترکیب اثر آزمایش

ترکیب دو به  ،S. sclerotiorumو اثر آنها روی چهار جدایه قارچ  هاکشقارچبررسی برهمکنش  برای

 به  9:1و  7:1، 5:1، 3:1، 1:1 یهانسبتکاربندازیم، ایپرودیون و تبوکونازول در  یهاکشقارچدو 
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مورد ارزیابی قرار گرفت.  قبل میزان بازدارندگی آنهاو طبق روش  ندافزوده شد PDAمحیط کشت 

 50EC مقادیر. بود کشقارچدر نظر گرفته شد و تیمار شاهد فاقد  کشقارچپنج غلظت برای هر ترکیب 

 محاسبه شد  SPSS 19افزار نرم در Probitی درصد بازدارندگی و با روش هادادهاز  استفاده با

( Ebrahimzadeh and Abrinbana 2019, Molaei et al. 2020.) 

 یهانسبت همه برای انتظار مورد 50EC ، مقدارهاآنی مختلف هانسبتو  کشقارچاثر ترکیب دو 

 فرمول اب( Waldey) روش والدی طبق ،سمها مخلوط

 B)]50A)+(b/EC50= (a+b)/[(a/EC ExpM50EC محاسبه شد که در آنExpM50:EC 50EC مورد 

 مقدار B،A50:ECکش قارچ نسبت A،:bکش قارچ نسبت a:،کشقارچ دو مخلوط در M نسبت انتظار

50EC کش قارچA و B50EC50 : مقدارEC کش قارچB است (Kosman and Cohen 1996 .) در

( Synergy ratio) تشدیدکننده نسبت شده، مشاهده 50EC بر انتظار مورد 50EC نهایت، با تقسیم

 نوع از بررسی مورد سمّ  دو برهمکنش باشد، 5/0 از کمتر نسبت این مقدار که صورتی در. شد محاسبه

 این عددی مقدار اگر و افزایشی برهمکنش باشد 5/1 تا 5/0 بین نسبت که صورتی در است، کاهندگی

 (.Gisi 1996, Kosman and Cohen 1996 است ) کنندهتشدید برهمکنش باشد، 5/1 از بیش نسبت

 Results                                                                                                        هاافتهی

  S. sclerotiorum هیجداکش بر رشد پرگنه چهار اثر چهار قارچ

برای دو جدایه  کشقارچ 50ECمقادیر  نشان داد که نسبت به ایپرودیون بررسی حساسیت چهار جدایه

A5  وP1  یهاهیجدالیتر و برای  گرمیلیم 1/0برابر با C5  وP8  بود. لیتر گرمیلیم 14/0برابر با 

 42/0و  34/0، 68/0، 2/0به ترتیب برابر با  P8و  A5 ،C5 ،P1برای کاربندازیم  50ECمقادیر  همچنین

و  یتربر ل گرمیلیم 14/0 با برابر P8و  P1برای دو جدایه تبوکونازول  50ECو مقادیر  بر لیتر گرمیلیم

 .شد برآورد لیتر گرمیلیم 21/0و  11/0 یببه ترت C5و  A5 یبرا

 S. sclerotiorum یهاهیجدا پرگنه رشد روی هاکشقارچ مخلوط اثر

مورد بررسی  روی چهار جدایه نسبت مختلف پنج در هاکشقارچدر مجموع اثر شش مخلوط دو به دو 

داشتند  هاهیجدااثرات متفاوتی روی  کشقارچمختلف دو  یهانسبتدر اغلب موارد، . قرار گرفت

نسبت محاسبه گردید -برای هر مخلوط ، نسبت تشدیدشونگی50ECپس از محاسبه  (.1شکل )

 (.3و  2، 1 یهاجدول)

اثر  بررسی هاییافتهارزیابی نشد ولی  هاهیجداروی  9:1اثر مخلوط ایپرودیون: کاربندازیم با نسبت 

در اغلب موارد  نشان داد که 7:1و  5:1، 3:1، 1:1ی هانسبت با ایپرودیون: کاربندازیم ترکیب

 داشت )جدول کاهندگیاثر  A5 یهجداروی  3:1و فقط نسبت  بود یشیبرهمکنش دو سمّ از نوع افزا

 وجود P8و  C5 یهاهیجدا روی 7:1 نسبت و P8 یهجدا یرو 5:1 یهادر نسبت تشدیدکننده(. اثر 1

 .داشت
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 ، Sclerotinia sclerotiorumمخلوط قارچکشها بر رشد پرگنه قارچ  هایاثرانواع  .1شکل 

A- تشدیدکننده B- افزایشی، C- یهانسبتدر  یببه ترت مخلوط کاربندازیم: ایپرودیون کاهندگی 

 یهاغلظتپتری از سمت راست به چپ: شاهد و سپس  یهاتشتک .A5روی جدایه  3:1 و 5:1 ،7:1

 .بر لیتر گرمیلیم 8/0و  4/0، 2/0، 1/0، 05/0
Figure 1. Types of effects of fungicides mixtures on the growth of Sclerotinia 

sclerotiorum: A-Synergistic, B- Additive, C-antagonistic effects of carbendazim: 

iprodione at rations 1:7, 1:5 and 1:3, respectively, against the isolate A5. Petri dishes 

from right to left: control, and then 0.05, 0.1, 0.2, 0.4 and 0.8 mg/liter, respectively. 

 

 روی تبوکونازولایپرودیون با کاربندازیم و  مخلوط تشدیدکننده فاکتور و 50EC یرمقاد .1 جدول

 Sclerotinia sclerotiorum یهاهیجدا
Table 1. EC50 values and synergy ratios of mixture of iprodione with carbendazim and 

tebuconazole on Sclerotinia sclerotiorum isolates 

  EC50 (mg/ml)  Synergy ration 

Fungicide 

mixture 
Isolate 1:1 1:3 1:5 1:7 1:9  1:1 1:3 1:5 1:7 1:9 

Iprodione: 

Carbendazim 
A5 0.17 0.44 0.19 0.24 –  0.76 0.36 0.89 0.75 – 

 C5 0.24 0.34 0.31 0.30 –  0.96 1.03 1.32 1.53 – 

 P1 0.22 0.32 0.27 0.23 –  0.68 0.66 0.89 1.13 – 

 P8 0.21 0.30 0.16 0.16 –  1.00 0.93 2.00 2.13 – 

Iprodione: 

Tebuconazole 
A5 0.13 0.16 0.16 0.31 0.39  0.77 0.69 0.69 0.35 0.28 

 C5 0.30 0.48 0.49 0.35 0.51  0.57 0.40 0.39 0.57 0.39 

 P1 0.37 0.36 0.52 0.39 0.43  0.32 0.36 0.25 0.33 0.30 

 P8 0.52 0.34 0.52 0.36 0.65  0.27 0.41 0.27 0.39 0.22 

 

مشخص نمود که  9:1و  7:1، 5:1، 3:1، 1:1ی هانسبت با ایپرودیون: تبوکونازول اثر مخلوطبررسی 

 در . برهمکنش مخلوط دو سمّ(2 )جدول نداشتند هاهیجداروی  تشدیدکننده اثرها نسبتهیچ کدام از 

 مشاهده شد. افزایشی اثر جدایه روی دو بود و فقط در چهار مورد کاهشی نوع از موارد، اغلب
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 روی کاربندازیم با ایپرودیون و تبوکونازول مخلوط تشدیدکننده فاکتور و 50EC یرمقاد .2 جدول

 Sclerotinia sclerotiorum یهاهیجدا
Table 2. EC50 values and synergy ratios of mixture of carbendazim with and iprodione 

tebuconazole on Sclerotinia sclerotiorum isolates 

  EC50 (mg/ml)  Synergy ration 

Fungicide 

mixture 
Isolate 1:1 1:3 1:5 1:7 1:9  1:1 1:3 1:5 1:7 1:9 

Carbendazim: 

Iprodione 
A5 0.17 0.29 0.17 0.02 0.03  0.76 0.38 0.66 5.24 3.67 

 C5 0.24 0.32 0.26 0.14 0.09  0.96 0.53 0.62 1.14 1.67 

 P1 0.22 0.31 0.28 0.17 0.11  0.68 0.39 0.39 0.65 1.00 

 P8 0.21 0.31 0.31 0.08 0.09  1.00 0.55 0.52 1.88 1.67 

Carbendazim: 

Tebuconazole 
A5 0.57 0.47 0.17 0.09 0.15  0.68 0.26 0.71 1.33 0.80 

 C5 0.36 0.42 0.24 0.44 0.59  0.89 0.60 1.00 0.52 0.39 

 P1 0.53 1.40 0.23 0.35 0.80  0.38 0.11 0.70 0.43 0.17 

 P8 0.26 0.35 0.21 0.20 0.25  0.81 0.49 0.76 0.75 0.60 

 

ی مختلف ایپرودیون نیز در اغلب موارد اثر افزایشی مشاهده شد و هانسبتدر ترکیب کاربندازیم با 

ی هانسبت (.3داشتند )جدول  کاهشیاثر  P1روی  5:1نسبت و  P1و  A5روی دو جدایه  3:1نسبت 

 9:1موثرتر بودند به طوری که نسبت  هاهیجداکاربندازیم: ایپرودیون، در بازداری از رشد  9:1و  7:1

نیز اثر دو  7:1اثر افزایشی داشت. در نسبت  P1و روی  تشدیدکننده اثر P8 و A5،C5 یهاهیجدا روی

 (.3و روی دو جدایه دیگر افزایشی بود )جدول  تشدیدکننده P8و  A5ی هاهیجداروی  کشقارچ

اغلب افزایشی  S. sclerotiorumی هاهیجدای مختلف مخلوط کاربندازیم: تبوکونازول روی هانسبتاثر 

اثر  کشقارچی مخلوط این دو هانسبتاز  کدامچیه(. در 3بود )جدول  کاهشیو در مواردی از نوع 

 مشاهده نشد. تشدیدکننده

و در مواردی  کاهشیاغلب اثر  هاهیجدا، روی 9:1بجز  هانسبتمخلوط تبوکونازول: ایپرودیون در همه 

مشاهده شد و  تشدیدکنندهاثر  P8و  A5، روی دو جدایه 9:1(. در نسبت 4اثر افزایشی داشت )جدول 

 روی دو جدایه دیگر، اثر از نوع افزایشی بود.

داشتند  تشدیدکننده، روی یک تا چهار جدایه اثر 1:1ی تبوکونازول: کاربندازیم به جز هانسبتهمه 

فقط روی  9:1(. در نسبت 4این اثر را داشت )جدول  هاهیجداروی همه  7:1که در بین آنها نسبت 

دو روی  3:1نسبت  بود. اثر از نوع تشدیدکننده هاهیجدااثر افزایشی مشاهده شد و در سایر  P1جدایه 

 داشت در حالی که اثر آن روی دو جدایه دیگر افزایشی بود. اثر تشدیدکننده P8و  C5جدایه 

سه جدایه دیگر اثر از نوع افزایشی  داشت و روی کنندهاثر تشدید C5نیز فقط روی جدایه  5:1نسبت 

نشان داد و اثر  کاهندگیاثر  P1روی  1:1ی مورد بررسی، فقط نسبت هانسبتمشاهده شد. در بین 

 (.3ه جدایه دیگر افزایشی بود )جدول ترکیب دو سمّ در این نسبت، روی س
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 ایپرودیون و کاربندازیم روی مخلوط تبوکونازول با تشدیدکننده فاکتور و 50EC یرمقاد .3 جدول

 Sclerotinia sclerotiorum یهاهیجدا
Table 3. EC50 values and synergy ratios of mixture of tebuconazole with iprodione and 

carbendazim on Sclerotinia sclerotiorum isolates 

  EC50 (mg/ml)  Synergy ration 

Fungicide 

mixture 
Isolate 1:1 1:3 1:5 1:7 1:9  1:1 1:3 1:5 1:7 1:9 

Tebuconazole: 

Iprodione 
A5 0.13 0.21 0.16 0.22 0.02  0.77 0.48 0.63 0.45 5.00 

 C5 0.30 0.22 0.24 0.36 0.10  0.57 0.68 0.63 0.42 1.40 

 P1 0.37 0.25 0.31 0.37 0.14  0.32 0.44 0.35 0.27 0.71 

 P8 0.52 0.21 0.49 0.42 0.07  0.27 0.67 0.29 0.33 2.00 

Tebuconazole: 

Carbendazim 
A5 0.57 0.14 0.31 0.08 0.08  0.68 1.21 0.58 2.25 2.25 

 C5 0.36 0.27 0.31 0.15 0.18  0.89 1.63 1.61 3.53 3.11 

 P1 0.53 0.26 0.37 0.18 0.46  0.38 0.96 0.73 1.61 0.65 

 P8 0.26 0.16 0.22 0.12 0.18  0.81 1.75 1.45 2.83 1.94 

 

 Discussion                                                                                                     بحث 

کارگیری هبهترین روش ببه عنوان  کنندهبا اثر تشدید ییهانسبتو  هابیترککه استفاده از  با این

 Ebrahimzadeh and Abrinbana 2019, Gisi 1996, Zhang et ) شودیم در نظر گرفته هاکشقارچ

al. 2007 ،)،اطالعات بسیار محدودی در مورد در این زمینه  با این حالS. sclerotiorum  وجود دارد

؛ (Duan et al. 2012) گرفته استانجام  این بیمارگر مهم روی فقط یک مطالعه قبالً  به طوری که

 یکشقارچ یهامخلوطحاضر برای دومین بار در جهان روی این قارچ انجام گرفت و  پژوهشبنابراین، 

 .شناسایی شد یهاهیجداقابل توجه روی  تشدیدکنندهاثر  با

ایپرودیون: تبوکونازول و  یهانسبتکدام از  هیچ مورد استفاده، یکشقارچدر بین شش مخلوط 

و حتی در مخلوط  نداشتند S. sclerotiorum یهاهیجداروی  تشدیدکنندهکاربندازیم: تبوکونازول اثر 

، هر سه نوع اثر هامخلوطیر ا. در سمشاهده شد کاهندگیاثر  هانسبتاغلب  در ایپرودیون: تبوکونازول،

اغلب اثر  ،7:1تا  1:1 یهانسبتمشاهده گردید که در بین آنها مخلوط تبوکونازول: ایپرودیون در 

به عنوان بهترین روش برای  کشقارچبا اینکه استفاده از مخلوط دو  داشت. هاهیجداضدیت روی 

بررسی  ضرورت بار دیگر حاضر پژوهش هاییافتهاما  ،توصیه شده است هاکشقارچمدیریت مقاومت به 

 .مورد تاکید قرار دادرا  بیمارگر یهاهیجداروی  هاو اطمینان از اثربخشی آن هاکشقارچاثر مخلوط 

 نسبت با کاربندازیم: ، تبوکونازولپژوهشمورد بررسی در این  یکشقارچ یهانسبتو  هامخلوطدر بین 

دارد زیرا  S. sclerotiorumاز  یناش یماریب یریتمد یهابرنامه در بکارگیری در باالیی پتانسیل 7:1

 تشدیدکنندهو نسبت  داشت کنندهتشدید اثر هاهیجدا همه روی در این نسبت، کشقارچمخلوط دو 

: (Thiram) مختلف تیرام یهانسبتی که اثر پژوهشدر  .متغیر بود 35/3تا  61/1از  هاهیجدادر 

 4:1گرفت، فقط در نسبت مورد بررسی  S. sclerotiorumروی ( Azoxystrobin) نیاستروبیآزوکس

 کشقارچدو  4:1(. ارزیابی اثر نسبت Duan et al., 2012شد )مشاهده  54/2با نسبت  تشدیدکنندهاثر 
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مذکور روی نه جدایه دیگر از این بیمارگر نیز مشخص نمود که ترکیب فوق روی هشت جدایه اثر 

مورد  یهاهیجدابه دلیل تفاوت در  (.Duan et al. 2012) بود 99/2تا  80/1 بیننسبت  باه کنندتشدید

 تشدیدکننده(، مقایسه دقیق شدت Duan et al. 2012حاضر و مطالعه قبلی ) پژوهشاستفاده در 

( 35/3) تشدیدکنندهحداکثر مقدار نسبت نیست. اما با توجه به  ریپذامکاندر دو مطالعه  هاکشقارچ

 نیاستروبیآزوکستیرام:  حداکثر مقدار این نسبت در ( در مقایسه با7:1کاربندازیم )نسبت : تبوکونازول

بیشتری داشته  تشدیدکنندهاثر  پژوهشکه مخلوط مورد استفاده در این  رسدیم(، به نظر 4:1)نسبت 

-نسبت پژوهشهمچنین در این  تکمیلی است. یهایبررسباشد ولی اثبات این فرضیه نیازمند 

تبوکونازول: کاربندازیم و  یهامخلوط 9:1نسبت  ،در بین آنهادیگری نیز شناسایی شد که  یهامخلوط

 ،افزایشی داشتندو روی یک جدید اثر کننده کاربندازیم: ایپرودیون که روی سه جدایه اثر تشدید

قبل از استفاده عملی در ولی را دارند.  S. sclerotiorumمدیریت  یهابرنامهکارگیری در ه پتانسیل ب

 یرو کاربندازیم: مخلوط تبوکونازول 7:1این دو مخلوط و نیز نسبت  اثر یستیبابیماری،  مبارزه با

 .گیرد قرار بررسی مورد نیز مزرعه و گلخانه شرایط در نیز و بیشتر یهاهیجدا

 با آنهامخلوط اثر  که هستند هاییسم جمله از ،هازولآیتر خصوص به و DMIگروه  یهاکشقارچ

 ,De Waard 1996, Gisi 1996 )گزارش شده است  تشدیدکننده موارد اغلب در ،هاکشقارچ سایر

Zhang et al. 2007) . دیگر مورد بررسی  کشقارچ، تبوکونازول به صورت مخلوط با دو پژوهشدر این

در  دیگر مخلوط شد، کشقارچدو مختلف  یهانسبتولی وقتی نسبت ثابت تبوکونازول با  قرار گرفت.

مخلوط تبوکونازول: کاربندازیم روی  7:1مشاهده گردید به طوری که نسبت  تشدیدکنندهمواردی اثر 

 همه جدایه این اثر را داشت.

 Conclusion                                                                                             یریگجهینت

 جدایه چهار بر تبوکونازول و ایپرودیون کاربندازیم، یهاکشقارچ دو به دو مخلوط ریتأث آزمایش

بر متفاوتی  های، اثرهامختلف این سم یهانسبتو  هامخلوطکه  نشان داد S. sclerotiorum منتخب

عنوان بهترین و  به 7:1. در بین آنها، تبوکونازول: کاربندازیم با نسبت رشد پرگنه این بیمارگر دارند

پس از آن،  ه داشت.کننداثر تشدید بیمارگر یهاهیجداموثرترین مخلوط شناخته شد که روی همه 

ند زیرا روی سه مناسبی بود یهامخلوط 9:1تبوکونازول: کاربندازیم و کاربندازیم: ایپرودیون با نسبت 

 مخلوط دارای پتانسیل نده و روی یک جدید اثر افزایشی داشتند. این سه جدایه اثر تشدیدکن

 .را دارند S. sclerotiorumمدیریت  برنامهکارگیری در هب
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