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   چکیده
یکـــی از   Wilsonomyces carpophilusبیمـــاري غربـــالی بـــا عامـــل

این بیماري مربوط به پوشش برگی . هاي مهم زردآلو در دنیا است بیماري
محصـول   کمیـت و کیفیـت  باعث ضعف درخت و کـاهش  و میوه بوده و 

 .هـاي شـیمیایی اسـت    کنتـرل ایـن بیمـاري عمـدتاً بـر پایـه روش       .شود می
هـاي   ترین ترکیبات شیمیایی هستند کـه از زمـان   هاي مسی رایج کش قارچ

دار از جملـه   دور براي کنتـرل بیمـاري غربـالی درختـان میـوه هسـته      بسیار 
 10با دز  SC 18% ®میشوبردوکس هاي کش قارچ. اند زردآلو توصیه شده

ــردوفیکس  15و  ــزار و ب ــا دز  SC 18% ®در ه ــه   15ب ــزار از جمل در ه
هاي مسی ثبت شده در کشور هستند کـه بـراي کنتـرل بیمـاري      کش قارچ

پاشی  بهترین زمان سم. باشند کارایی خوبی برخوردار میغربالی زردآلو از 
هـا و   ها طی دو مرحله، اواخر پـاییز پـس از ریـزش بـرگ     کش با این قارچ

ــه  ــورم جوان ــه ت در جاکــه  از آن .هــاي گــل اســت  آخــر زمســتان در مرحل
مجاز  ی،بات مسیهاي تولید محصول ارگانیک استفاده از ترک دستورالعمل

  .شود ترکیبات براي کنترل بیماري غربالی پیشنهاد مید بنابراین این باش می

  : کلیدي  هاي واژه
Wilsonomyces carpophilus ، محصول  هاي مسی، کش قارچ

  ، میشوبردوکس، بردوفیکسارگانیک



 

 

 مقدمه
هزار هکتار سطح زیر کشت زردآلو  60دارا بودن بیش از  ایران با

)FAO,2013(  باشد محصول میاز کشورهاي اصلی تولیدکننده این .
هاي سمنان، تهران، یزد، فارس، لرستان، آذربایجان شرقی،کرمان،  استان

ترین  به ترتیب مهم مرکزي و اصفهان ،نجانراسان رضوي، زهمدان، خ
و  زردآلو تازه میزان صادرات .تولیدکنندگان زردآلو در کشور هستند

زار ه 47/2118به ارزش ( 2442معادل به ترتیب  1394در سال  خشک
در کشور بوده است ) هزار داالر 824به ارزش (تن  6/357 و )دالر

بیماري غربالی تقریباً در تمام مناطق ). 1394و1393 آمارنامه کشاورزي،(
ساله خسارت زیادي به باغداران وارد  معتدل جهان وجود دارد و هر

روي این بیماري را  1325در ایران اولین بار اسفندیاري در سال  .نماید می
در اکثر مناطق  دار گزارش کرده است و هم اکنون درختان میوه هسته

شرقی، سمنان،  هاي آذربایجان زردآلو خیز کشور به خصوص استان
اشکان، (زنجان، آذربایجان غربی، خراسان رضوي، تهران، لرستان و یزد 

 غربالی بیماريعامل  قارچ .شود دیده می )1393؛ بررسی نگارنده ، 1385
Wilsonomyces carpophilus را به صورت  نزمستا این قارچ،. است

هاي روي  هاي آلوده و یا زخم ریسه، استروما و کنیدي در جوانه
ترین  رایج. ماند برد و از سالی به سال دیگر باقی می ها به سر می سرشاخه

ل ودر فصها  روي برگ ارغوانی رنگهایی  نشانه این بیماري، پیدایش لکه
 10تا  3به ها  ت که به تدریج بزرگ شده، قطر لکهاستابستان  بهار و



 

 

ها در  این لکه. شود اي می ها متمایل به قهوه رسد، و رنگ آن میلیمتر می
د و برگ نریز یـرگ جدا شده، مـرم و خشک از پهنک بـهواي گ

  ی ـالـبه همین علت این بیماري را غرب .)1شکل ( شود می وراخـسوراخ ـس
  
  
  
  
  
  
  

 
  عالیم بیماري غربالی روي برگ زردآلو )1شکل 

هاي ناشی از بیماري  ها گاهی با لکه این لکه ).1385اشکان، (اند  امیدهـن  
باکتریایی که کوچک، با حاشیه منظم و هاله شفافی در اطراف لکه هستند 

تر  هاي مربوط به بیماري غربالی بزرگ در صورتی که لکه ،شوند اشتباه می
. شود نیز ظاهر  میوهروي ممکن است عالیم بیماري . باشند و نامنظم می

هاي قرمز مایل به بنفش  متر قطر دارد، لکه وقتی زردآلو حدود یک سانتی
گردد، به تدریج که میوه درشت  به اندزه ته سنجاق روي آن ظاهر می

ها برآمده شده و به صورت نقاط برجسته و خال جوش در  کهشود این ل می
ی هستند که ـهای کش  ترین قارچ جـات مسی رایـترکیب). 2شکل (آیند  می
  از کنترل بیماري غربالی درختان میوه تاکنون براي ار دورـهاي بسی زمانز ا



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي زردآلو عالیم بیماري غربالی روي میوه) 2شکل 
ها و  اواخر پاییز هنگام ریزش برگ(جمله زردآلو طی دو مرحله سم پاشی 

پیشنهاد ) قبل از مرحله نوك صورتی ها اوایل بهار هنگام تورم جوانه
هاي باکتریایی از  این ترکیبات عالوه بر بیماري غربالی، بیماري اند شده

 ;Prikhod'ko,1975( کنند جمله شانکر باکتریایی را نیز کنترل می

Bazhlekov, 1979; Murray and Aleston, 2010; Pscheidt and 
Ocamb, 2014( .هاي اواخر  پاشی در مواقعی که به دالیل اقتصادي سم
و  کند شوند بیماري در مرحله زمستانی خود توسعه پیدا می پاییز اجرا نمی

هاي  کش هاي مسی، قارچ کش عالوه بر قارچ. شود در سال بعد شایع می
ل کاپتان، کلروتالونیل، زیرام، مانب، ایپرودیون، زینب و دیگري مث

نیا ددار در  مانکوزب نیز براي کنترل بیماري غربالی درختان میوه هسته
روند  کار می ها به که در مرحله شکوفه یا ریزش گلبرگ اند توصیه شده

)Murray and Aleston, 2010; Gaudineau, 1955; Kundert, 1978 .(  



 

 

  
  دستورالعمل

لی معرفـی  از آنجاکه تاکنون در عمل ارقام مقاومی بـه بیمـاري غربـا    -
و روش غیــر ) 1393حاجیــان شــهري، ؛ 1385اشــکان، (نشــده اســت 

شیمیایی مـؤثري بـراي کنتـرل بیمـاري وجـود نـدارد،کنترل بیمـاري        
بر این اساس . غربالی بر پایه استفاده از ترکیبات شیمیایی استوار است

مـاده مـؤثره مـس کـه در کشــور روي      هـاي مسـی داراي   کـش  قـارچ 
انـد بـراي کنتـرل     دار به ثبت رسیده بیماري غربالی درختان میوه هسته

هـاي مسـی مـورد اسـتفاده      کـش  قـارچ . شـوند  این بیماري توصیه مـی 
 -1(در هـزار   15و  10بـا دز   SC 18% ®میشـوبردوکس : عبارتند از

ــردوفیکس)درصــد 5/1 ــا دز   SC 18% ®، ب ــزار 15ب در  5/1(در ه
عـوارض   بـوده و  مـاده معـدنی    میشوبردوکس و بـردوفیکس، ).  صد

از  .باشـد  هاي آلی مـی  کش بر محیط زیست کمتر از قارچ ها  سوء آن
هـاي تولیـد محصـول ارگانیـک اسـتفاده از       در دستورالعملجاکه  آن
ایـن   محصـول درختـان تیمـار شـده بـا      ،دباش مجاز می یبات مسیترک
حتـی چنانچـه سـایر الزامـات تولیـد      ، محصـول سـالم و   هـا  کش قارچ

  .محصول ارگانیک رعایت شود، محصول ارگانیک است

پاشی طی دو مرحله، اواخر پاییز پس از ریزش  بهترین زمان سم -
. باشد هاي گل می ها و آخر زمستان در مرحله تورم جوانه برگ

بیشتر  سرد و مرطوب بهاردر عامل بیماري غربالی  ازآنجاکه قارچ



 

 

مناطقی که به لحاظ در لذا  )Evans et al., 2008( ابدی گسترش می
پاشی  روز بعد از سم 14توان  آب و هوایی بیماري شدیدتر است می
پاشی  روز از یکدیگر سم 14مرحله دوم طی دو مرحله به فاصله 

هاي  هاي مسی در غلظت کش باید توجه داشت که قارچ .تکرار شود
ها  ها و ریختن آن هواي گرم ممکن است باعث زرد شدن برگ باال و

 نوبت سوم و چهارمبه همین علت در صورت نیاز به سم پاشی . شود 
در برخی منابع . شود در هزار میشوبردوکس توصیه می 5، دز در بهار
پاشی در اواخر زمستان قبل  پاشی پاییزه حذف و اولین مرحله سم سم

ها و سه مرتبه در بهار، نوبت اول،  تورم جوانهاز بیدار شدن درختان و 
 14پاشی دیگر به فاصله  ها و دو سم بالفاصله بعد از ریزش گلبرگ

جاکه یک  از آن). 1369بهداد، (روز از یکدیگر توصیه شده است 
تواند عالوه بر  پاشی با ترکیبات مسی در اواخر پاییز می نوبت سم

ي غربالی از بروز سایر ي قارچ عامل بیمار کاهش جمعیت اولیه
هاي باکتریایی و قارچی تنه و شاخه مثل انواع شانکرها  بیماري

پاشی پاییزه با ترکیبات  شود سم پیشگیري نماید، بنابراین توصیه می
 .مسی حذف نگردد

در هزار براي کنترل بیماري غربالی  3کش کاپتان به میزان  قارچ -
خباز جلفایی و (یده استدار در ایران به ثبت رس درختان میوه هسته

 کش پودر وتابل بوده و این قارچاز آن جاکه ولی . )1390عظیمی، 
براي کارگران خطر هنگام آماده سازي و مخلوط کردن آن با آب، 



 

 

عوارض مزمنی براي کاپتان همچنین  ،استنشاق گرد سمی وجود دارد
انسان دارد و در صورت تماس طوالنی مدت با مقدار زیاد آن، 

 کش این قارچشود تا حد امکان مصرف  توصیه می باشد زا می سرطان
هاي بردوفیکس،  کش اخیراً کارایی قارچ در ضمن .محدود گردد

میشوبردوکس و کاپتان در کنترل بیماري غربالی درختان میوه 
اند و کاپتان کمترین کارایی را در  دار بررسی و مقایسه شده هسته

از ). 1394از جلفایی و همکاران، خب(کنترل بیماري داشته است 
در هزار کارایی بهتري از  5، میشوبردوکس این بررسیجاکه در  آن

پاشی  شود حتی در سم بنابراین توصیه می. در هزار داشت 3کاپتان 
در هزار میشوبردوکس به جاي کاپتان استفاده  5بهاره نیز از غلظت 

  . شود
ماري غربالی درختان براي کنترل بی 1347مخلوط بردو که در سال  -

میوه هسته دار در کشور به ثبت رسیده است به صورت دستی در 
تفاوت  SC %18شود لذا با میشوبردوکس زمان مصرف تهیه می

هاي مناسبی از  در مناطقی که امکان دسترسی به فرموالسیون. دارد
نیست از این نوع مخلوط ) SC %18میشوبردوکس(ترکیبات مسی 
جهت اجتناب از عدم  در صورت امکانولی . شود بردو استفاده می

یکنواختی مخلوط بردو تهیه شده به صورت دستی و جلوگیري از 
که از ترکیبات مسی فرموله شده  شود میگیاه سوزي احتمالی توصیه 

  .گرددو ثبت شده در کشور استفاده 
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Abstract  
 

Shot hole disease caused by Wilsonomyces carpophilus is one 
of the most important diseases of apricot in the world. This 
desease is related to leaf coverage and fruit. It weakens the tree 
and reduces the quantity and quality of the crops. Control of 
this disease is mainly based on chemical methods and So far, 
resistant varieties to this disease haven’t been introduced in 
practice. Copper fungicides are the most common chemical 
compounds are recommended for shot hole disease control in 
stone fruit trees including apricots from long time ago. Misho 
Bordeaux® SC 18%, 15 and 10 ml/L and Bordeaux Fix SC 
18% 15 ml/L are copper-based fungicides that registered in the 
country and are very efficient for controlling apricot shot hole 
disease. The best spraying times for are at two stages, after fall 
of the leaves and at bud inflation. Since the guidelines for 
organic products allowed us to use copper compounds, copper 
fungicides are recommended to control shot hole disease.  

Key words: Wilsonomyces carpophilus, copper fungicides, 
organic crop, Misho Bordeaux, Bordeaux Fix 
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