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  چکیده

کنترل شیمیایی بیماري لکه آجري برگ بادام در حاشیه زاینده رود   1391-92لکه آجري برگ بادام مهمترین بیماري برگی بادام در ایران است. طی سال زراعی 
) به نسبت نیم در هزار در مقایسه با مخلوط بردو یک درصد روي دو رقم بادام مامایی و سفید، درصد 30(ساپرول  ر  قارچ کشی تریفورینبررسی شد.  براي این منظور اث

ریزش گلبرگ ها،  میوه بادام مقایسه گردید. نتایج نشان داد که دوبار سمپاشی با تریفورین در دو و چهار هفته بعد از مختلف سمپاشی بر اساس آهنگ رشدهاي  با زمان
به ترتیب بهترین تیمارهاي سمپاشی از نظر کاهش درصد آلـودگی و   با تریفورین و دو بار سمپاشی با مخلوط بردوها  یک بار سمپاشی چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ

بادام براي هر دو نوع سم از نظر کنترل بیماري تفاوت معنی سمپاشی در دو رقم هاي  شدت بیماري لکه آجري برگ بادام در دو رقم مامایی و سفید بودند. تمامی تیمار
توان گفت تریفورین از نظر کاهش درصـد   می داري با درختان شاهد داشتند. درصد آلودگی و شدت بیماري روي بادام رقم مامایی بیشتر از رقم سفید بود. به طور کلی

  . استبردو آلودگی و شدت بیماري لکه آجري برگ بادام مؤثرتر از مخلوط 
  

  لکه آجري برگ بادام  ،زمان سمپاشیکلیدي: هاي  واژه
  

  
  1مقدمه 

) Cannon sp new)Sacc عامل بیماري لکه آجري برگ بـادام  
Polystigma amygdalinum بـر اسـاس مرفولـوژي    ). 3( استP. 

amygdalinum  عضوي از ردهPhyllachorales    است و با جـنس
Phyllachora  دهد  می ، اما آنالیز فایلوژنتیکی  نشان)9( قرابت دارد

در یـک گـروه    Phyllachoraهـاي   با گونه P. amygdalinumکه 
نیســت، اگــر چــه بــه آنهــا نزدیــک اســت. ایــن گونــه بــا          

Trichosphaeriales و Xylariales   قرابـــــــــــــت دارد و در
Xylariomycetidae  6( گیرد می قرار(.  

P.amygdalinum     بـه رنـگ زرد    روي برگ بـادام لکـه هـایی
شـوند   مـی  متمایل به نارنجی که بعداً آجري و سرانجام قهوه اي تیره

تـازه و  هـاي   کند. درخت مبتال به بیماري لکه آجري، بـرگ  می ایجاد
کند. فسـاد پهنـک    می خارج از فصل و بی موقع تولیدهاي  گاهی گل

درختان مبتال به این هاي  و خزان زودرس برگها  برگ در نتیجه لکه
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اري موجب اختالالتی از نظر عمل کربن گیري (فتوسنتز)که پدیده بیم
گردد. کاهش عمل کربن گیـري و   می مهم حیاتی براي گیاهان است

اختالل آن در دوره فعال گیاه بطور غیر مسـتقیم در کـاهش میـزان    
شود، همچنـین امکـان جـذب و تبـدیل مـواد       می محصول مؤثر واقع

و ذخیره زمسـتانی از آنهـا   ها  جوانه غذایی را در تابستان براي تشکیل
کند و بدین ترتیب درخت ضعیف شـده و اسـتعداد آن بـراي     می سلب

). 1( یابد وقوع سرمازدگی و خسارت سایر عوامل زنده نیز افزایش می
این بیماري در مناطق سردسیر ایران به عنوان مهمترین بیماري برگی 

یـا لکـه آجـري بـادام     ) اما در سایر نقاط دن1شود ( می بادام محسوب
چندان مورد مطالعه قرار نگرفته است، احتماالً بدان خـاطر اسـت کـه    
محصول بادام در سایر کشورها قابل توجه نبوده یا میزان بیماري کم 
است یا ارقام موجود در آن کشورها به بیماري حساس نیستند، وجـود  

الیا، تـونس،  این بیماري در فرانسه ، هند، مراکش، پرتغال، اسپانیا، ایت
  ). 10 و 4، 3( یونان، رومانی، ترکیه، لبنان و اسرائیل گزارش شده است

دهد که زیست شناسی قارچ عامل لکه آجـري   می مطالعات نشان
 برگ بادام شدیداً تحت تأثیر شرایط محیطی (بویژه دمـا و بارنـدگی)  

 2میـوه باشد. ارتباط نزدیکی بین چرخه زندگی قارچ و آهنگ رشد  می
انجـام شـده در آذربایجـان    هاي  وجود دارد، بطوري که آزمایش مبادا

                                                        
2- phenology 

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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دهد که اوج خـروج آسکوسـپورهاي    می شرقی، مهارلو و قزوین نشان
(ظهور بـرگ هـا) تـا تشـکیل     ها  قارچ مربوط به زمان ریزش گلبرگ

انجـام شـده در اسـتان    هـاي   پـژوهش   ).7 و 1( باشـد  هـا مـی   چغاله
 که اوج خروج آسکوسـپورهاي  دهد می چهارمحال و بختیاري  نشان

P.amygdalinum  بطــور معمــول دو تــا ســه هفتــه بعــد از ریــزش
هـاي   ها بوده و کامال وابسته به بارندگی است. نتایج آزمـایش  گلبرگ

تعیین زمان سمپاشی حاکی از این است که دوبار سمپاشی با مخلوط 
پاشی ها بهترین تیمار سم بردو در دو و چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ

  ). 11است (
روي   P.amygdalinum مواد شیمیائی گوناگونی براي کنتـرل   

. مانکوزب ومخلوط بردو بـا  )12و  11،  2، 1( بادام استفاده شده است
شـناخته   درآذربایجان شرقی مؤثرها  سمپاشی بعدازریزش گل رچهاربا

). چندین قارچ کش تماسی و جذبی در منطقه مهارلو در 1( شده است
میلی  100-400ن فارس در شرایط باغ آزمایش شده و تریفورین (استا

 سـایر  .گرم برمیلـی لیتـر) بیشـترین اثـر را در کنتـرل داشـته اسـت       
براسـاس  کـه  آلودگی را کاهش داده اند  طور معنی داره بها  کش قارچ

میلـی گـرم برمیلـی     2000اکسی کلرید مس ( :قدرت تاثیر عبارتند از
مخلوط بـردو   ،میلی گرم برمیلی لیتر ) 2000هیدروکسیدمس ( ،لیتر)

میلـی گـرم بـر     2000میلی گرم بر میلی لیتر ) و مانکوزب ( 10000(
بنومیل تاثیري در کاهش آلـودگی نداشـته و کابنـدازیم و     .میلی لیتر)

 در منطقه مهارلو یک .تیوفانات متیل میزان آلودگی را افزایش داده اند
فاصله ه ب دیگر و دو بارها  ش گلبارسمپاشی با تریفورین درزمان ریز

). اوره پاشی 2کاهش  بیماري داشته  است ( را در روز بیشترین اثر 14
آلوده در کف باغ در پائیز در اسـرائیل  هاي  بصورت محلول روي برگ

   ) .8کاهش معنی داري در میزان آلودگی داشته است (
تحقیقات انجام شده در استان چهـار محـال و بختیـاري نشـان     

بیماري لکـه  دهد که بین ارقام محلی و تجاري از نظر مقاومت به  یم
آجري برگ بادام تفاوت معنی داري وجود دارد. از آنجـایی کـه رقـم    

)، 7( مامایی به عنوان رقم حساس بـه بیمـاري گـزارش شـده اسـت     
همچنین میزان بیماري روي رقم سفید نسبتـاً زیاد است، از طرفی این 

این استان به خـود اختصـاص    یر کشت را دردو رقم بیشترین سطح ز
می دهند، لذا ضرورت بررسی کنترل شیمیایی بیماري اجتناب ناپـذیر  

با توجه به اینکه براي کنترل شیمیایی لکه آجري برگ بادام در است. 
حاشیه زاینده رود و سایر مناطق کشور از ترکیبـات مسـی بـه ویـژه     

رچ کش تماسی است و به شود و چون این قا می مخلوط بردو استفاده
بهاره نیاز به تکرار سمپاشی است لـذا ارزیـابی اثـر    هاي  دلیل بارندگی

یک قارچ کش جذبی در مقایسه با مخلوط بـردو بـه منظـور توصـیه     
کنترل شیمیایی بیماري ضروري بود. در این راسـتا پـژوهش حاضـر    

بـراي تعیـین   1391-92انجام شده در سال زراعی هاي  نتیجه بررسی
(ساپرول) در مقایسـه بـا مخلـوط بـردو در      قارچ کشی تریفورین  اثر

مختلف روي دو رقم بادام مامایی و سفید علیه بیماري لکه هاي  زمان

 آجري برگ بادام در حاشیه زاینده رود از استان چهارمحال و بختیاري
  باشد. می

  

 ها روشمواد و 
در اي  مزرعـه هـاي   بررسـی  مشخصات محل اجراي پژوهش:

از روســتاي ســوادجان از حاشــیه زاینــده رود واقــع در اســتان بــاغی 
درجه شمالی و طـول   32چهارمحال و بختیاري، با عرض جغرافیائی 

 30متر از سـطح دریـا، در    2073درجه شرقی و ارتفاع  53جغرافیائی 
میلی  355کیلومتري شمال غربی شهرکرد با میانگین بارندگی سالیانه 

درجه سانتی گراد، میانگین حداقل و  3/13 متر، میانگین دماي سالیانه
درجه سانتی گراد و تعداد  1/20و  4/6حداکثر دماي سالیانه به ترتیب 

هـاي   باغ برروي آبرفتهاي  روز  اجرا شد. خاك 90یخبندان هاي  روز
بادبزنی شکل سنگریزه وار قرار گرفته که داراي بافت نیمه سنگین و 

ر عمق خاك و با شیب ده آهکی دمحدود کننهاي  نیمه عمیق و الیه
سنگریزه سطحی داشت. فامیـل   درصد 6-25و  درصد 8-28عمومی 

  بود.  Fine, mixed, mesil, Typis calcrs xereptsخاك 
در هزار 5/0از تریفورین (ساپرول) با نسبت  تیمارهاي آزمایش: 

هـاي   طـرح بلـوك   ، دربه عنوان قارچ کـش   درصد 1و مخلوط بردو 
 یـک تعیین زمان و تعداد سمپاشـی   براي. شداستفاده  ،کامل تصادفی

بادام با سابقه آلودگی به بیماري لکه آجري برگ بادام با درختان  باغ
   .شدانتخاب  1392هشت ساله شامل دو رقم مامایی و سفید در بهار 

سه زمان سمپاشی بر اساس آهنگ رشد میوه و نتـایج تحقیقـات   
ها، چهار هفتـه بعـد از    ریزش گلبرگ) شامل دو هفته بعد از 11قبلی (

در نظـر  هـا   و دو و چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ ها  ریزش گلبرگ
 10 رقـم بـادام  هـر   ازبراي هر تیمار سمپاشـی  ). 1گرفته شد (جدول 

درصد و شدت  درختان شاهد آب پاشی شدند. شد. انتخاباصله درخت 
ر اواسط مـرداد  د بعد از آخرین سمپاشی حدود سه ماهها  آلودگی برگ

 ).2( گیري شد اندازه ،زمان ظهور عالئم شاخص بیماري ،1392
از درختــان شــاهد و تیمارهــاي   بــراي ارزیــابی نتــایج سمپاشــی

بـرگ از   1500سمپاشی براي هر سم در هـر رقـم نمونـه اي حـدود     
جهات مختلف درختان (هر تیمار سمپاشی) بطور تصادفی جمع آوري 

کی  به آزمایشـگاه منتقـل گردیـد. از هـر     پالستیهاي  شد و در کیسه
برگی بطور تصادفی انتخـاب و   200نمونه(تیمار سمپاشی) سه نمونه 

اندازه گیري شد. براي انـدازه   1و شدت بیماريها  درصد آلودگی برگ
بـر اسـاس میـزان    هـا   گیري شدت بیماري (شاخص بیماري) به برگ

د. بطوري که داده ش 9از نمره صفر تا   2آلودگی پهنک برگ شاخص
به برگی که هیچ عالئم بیماري را نشان نمی داد نمـره صـفر تـا بـه     

درصد پهنک آن عالئـم لکـه آجـري را نشـان      50برگی که بیش از 
                                                        
1- Disease severity 
2- Scale  
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داده شد. با لحاظ کردن تعـداد بـرگ در هـر شـاخص      9داد نمره  می
. )11و  2( میانگین شدت یا شاخص بیماري در هر تکرار بدست آمـد 

تجزیـه   SASده با استفاده از نرم افزار کامپیوتري بدست آمهاي  داده
 آماري و مقایسه میانگین شدند.

  
  1392روي بادام در حاشیه زاینده رود در سال   Polystigma amygdalinumپاشی  و نوع سم در کنترل  برنامه زمان سم -1جدول 

Table 1- Program of application timing and fungicides on control of Polystigma amygdalinum on almond in along 
Zayanderood in 2013    

 مخلوط بردو 
Bordeaux mixture 

 تریفورین 
Triforin 

  

 سفید
Sefid  

 مامایی
Mamaee  

 سفید
Sefid  

 مامایی
Mamaee  

 چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ ها
four weeks after petal fall  

  دو هفته بعد از ریزش گلبرگ ها
 two weeks after petal fall  

-  -  -  -  -  *-  
-  -  -  +  -  **+  
-  -  -  +  +  -  
-  -  -  +  +  +  
-  -  +  -  -  +  
-  -  +  -  +  -  
-  -  +  -  +  +  
-  +  -  -  -  +  
-  +  -  -  +  -  
-  +  -  -  +  +  
+  -  -  -  -  +  
+  -  -  -  +  -  
+  -  -  -  +  +  

 no Fungicide applied -            :سمپاشی انجام نشده--                  Fungicide applied +                     +: سمپاشی انجام شد 
 
  

  نتایج و بحث
اثر سم، رقم و زمان سمپاشی همچنین اثر متقابـل سـم و زمـان    

داري در درصـد آلـودگی و    سمپاشی و اثر متقابل سم و رقم اثر معنـی 

شـی  ). از نظـر زمـان سمپا  2 ) (جـدول  P= %1شدت بیماري داشت (
بـود.  هـا   بهترین تیمار سمپاشی در چهار هفته بعد از ریـزش گلبـرگ  

تفاوت معنی داري بین سم تریفورین و مخلوط بردو از نظـر کـاهش   
  درصد آلودگی و شدت بیماري مشاهده شد. 

  
 1392در سال لکه آجري بادام در کنترل بیماري  نوع سم و زمان سمپاشیتجزیه واریانس مرکب اثرات  -2جدول

Table 2- Combined analysis of variance effects of spraying times and fungicides on control of almond red leaf blotch in 2013  
  شدت بیماري

disease severity  
  درصد آلودگی برگ
%leaf infection  

 درجه آزادي
df  

  منابع تغییرات
CV  

1.8ns 14.32** 1  Cultivar رقم  
2.3 15.6 4 Rep(cultivar) تکرار  
0.7 1633**  1  Fungicide قارچ کش  

18.2** 824.2** 1 Cultivar*Fungicide رقم*قارچ کش  
31.4** 4322.3** 6 Treatment تیمار  
4.5** 816.9** 6 Cultivar * Treatment تیمار*رقم  
4.6** 321.7** 6 Fungicide* Treatment قارچ کش*تیمار  
3.7** 643.2** 6 Cultivar *Fungicide*Treatment رقم*قارچ کش*تیمار  

 ns  باشد. می درصد 1 سطح در دار معنی و دار معنی تفاوت عدم بیانگر ترتیب به ** و    
ns and ** , not significant and significant different at 0.01 level  
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تریفورین درصد آلودگی برگ و شـدت بیمـاري را بـه ترتیـب از     

درصد کاهش داد، این تفـاوت   3/49و  2/24درصد به  7/81و  3/74
سمپاشی است که تفـاوت معنـی   هاي  کاهش بیماري مربوط به زمان

 =Pسمپاشی از نظر کنترل بیماري وجود داشت (هاي  داري بین زمان
). بیشترین میزان کاهش بیمـاري در اسـتفاده از سـم تریفـورین      %1

ی در دو هفتـه و چهـار هفتـه بعـد از     مربوط به تیمار با دوبار سمپاشـ 
داري با یک بار سمپاشـی در دو   بود، اما تفاوت معنیها  ریزش گلبرگ

 ).4و  3نداشت (جداول ها  هفته بعد از ریزش گلبرگ
 1384در استفاده از مخلوط بردو در حاشـیه زاینـده رود در سـال    

از  بهترین تیمار زمانی دوبار سمپاشی در دو هفته و چهـار هفتـه بعـد   
و شـدت  هـا   بود، بطوري که درصـد آلـودگی بـرگ   ها  ریزش گلبرگ

 5/91و  1/83بیماري را نسبت به درختان شاهد به ترتیب به میـزان  
درصد کاهش داد. کمترین میزان کنترل بیماري مربوط به یـک بـار   

بود، در این تیمار زمـانی  ها  سمپاشی شش هفته بعد از ریزش گلبرگ
و  20دت بیماري نسبت به شاهدبه ترتیب و شها  درصد آلودگی برگ

درصد کاهش یافت. در یک بار سمپاشی بهترین تیمارمربوط بـه   31
بود، که درصد آلودگی ها  سمپاشی در چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ

شدت بیماري را نسبت به درختان شاهد به ترتیب بـه میـزان    برگ و
  ). 11( درصد کاهش داد 3/87و  5/79

در حاشیه زاینده رود سمپاشی در شش هفته بعد از  1384در سال 
داري در کنتـرل بیمـاري    (اوایل خرداد ماه) اثر معنیها  ریزش گلبرگ

 1384داشت. علت آن وجود بارندگی نسبتاً شدید در اوایل خرداد مـاه  
بود به طوري که بیشترین شکار آسکوسپورهاي قارچ را روي اسالیدها 

بنابراین در صورت بروز بارندگی پس از چهـار هفتـه   ). 11باعث شد (
سمپاشی سوم نیـز توصـیه مـی شـود. شـروع      ها  بعد از ریزش گلبرگ

خروج آسکوسپورها در حاشیه زاینده رود از زمان گلدهی کامل اسـت،  
نوسان (معموالً همراه با افـزایش) دارد،  ها  بعد از شروع ریزش گلبرگ

ها  ها دو هفته بعد از ریزش گلبرگاما بیشترین میزان خروج آسکوسپور
آسکوسپوري شـکار نمـی   ها  است. از شش هفته بعد از ریزش گلبرگ

). بنـابراین وجـود   11( اتفـاق افتـد    1شود مگر بارندگی مؤثر و شدید
بارندگی براي خروج آسکوسپورها ضروري است. اولین عالئم بیماري 

یه زاینـده  (شکستگی رنگ) در حاشـ  رنگ پریده و زردهاي  شامل لکه
در هـا   شود، عالئم نارنجی شدن برگ می رود در دهه دوم خرداد دیده

 45اواخر خرداد مشاهده گردید، زمان ظهور اولین عالئم بیماري حدود 
 شود می روز، حاشیه زاینده رود، بعد از اوج شکار آسکوسپورها مشاهده

نـده  در حاشیه زای  2). بنابراین می توان گفت دوره کمون بیماري11(
). دوره کمون بیماري در 11( روز حاشیه زاینده رود است 45رود حدود 

                                                        
1 - Splashing 
2 - Incubation period 

  ). 1( روز ذکر شده است 30-35شرایط آذربایجان شرقی (عجب شیر) 
بنی هاشمی در استان فارس (مهارلو) طی چهار سال بررسی روي 
زیست شناسی قارچ عامل لکه آجري برگ بادام نشان داده که شروع 

 4-5مزمان با گلدهی کامل بوده و دوره خـروج  خروج آسکوسپورها ه
بوده ها  هفته می باشد، و حداکثر خروج آسکوسپورها با ریزش گلبرگ

روز  30-40است، همچنین دوره کمـون بیمـاري در شـرایط مهـارلو     
 ).2باشد ( می

در حاشیه زاینده رود اوج خروج آسکوسپورها دو تا چهار هفته بعد 
ه کمون بیماري در شرایط این منطقـه  است و دورها  از ریزش گلبرگ

روز بیشتر از سایر مناطق کشور می باشد، علت  10حدود یک هفته تا 
آن می تواند پایین بودن میانگین دماي روزانه در شرایط حاشیه زاینده 
رود نسبت به سایر مناطق کشور باشد. دوره خروج آسکوسپورها تا پنج 

  ). 11( دادامه دارها  هفته بعد از ریزش گلبرگ
درصد آلودگی و شدت بیماري در رقم مامایی بیشتر از رقم سفید 

). رقم مامایی به عنوان بیماري لکـه آجـري بـرگ    4و  3بود (جداول 
)، آلودگی شدید به این بیمـاري  7باشد ( می بادام در حاشیه زاینده رود

 جدیـد هـاي   باعث خزان زودرس درختان در تابسـتان و ظهـور بـرگ   
ن خود باعث مصرف ذخیره غذایی گیاه شده و درختان را شود که ای می

 مستعد حساسیت به سایر عوامل احتمالی به ویـژه سـرمازدگی بهـاره   
). معموالً در درختانی که شدت و درصد آلودگی به بیماري 1کند ( می

لکه آجري برگ بادام باالست در سال بعد میزان خسارت سـرمازدگی  
ده یا باغ هایی که بیماري کنترل شـده  بهاره بیشتر از درختان غیر آلو

باشد (امانی فر مشاهدات شخصی). بـر ایـن اسـاس کنتـرل      می است
شیمیایی لکه آجري برگ بادام در ارقـام حسـاس ضـرورتی اجتنـاب     

عـالوه بـر اثـرات    ها  ناپذیر است. از طرفی تعدد در مصرف آفت کش
ا زیست محیطی مشمول هزینه بیشتر بـراي تولیـد کننـده اسـت، لـذ     

کاربرد تریفورین که عالوه بر میزان کم مصرف آن بـه دلیـل جـذبی    
بودن نیز توجیه پذیر است. بر اساس نتایج این پـژوهش و تحقیقـات   

) استفاده از تریفورین به عنوان یک قارچ کش مؤثر در کنترل 2قبلی (
 لکه آجري برگ بادام در مناطق مختلف ایران قابل توصیه است.

از رقم سفید به عنوان رقم غیر حساس بـه  قبلی هاي  در پژوهش
)، اما بر اساس نتایج 7عامل لکه آجري برگ بادام نام برده شده است (

میدانی نگارنده در حاشیه زاینـده رود ایـن   هاي  این پژوهش و بررسی
حساس اسـت بـه طوریکـه در درختـان       P. amygdalinumرقم به 

% و شدت بیماري 68 شاهد درصد آلودگی به بیماري لکه آجري بادام 
  ).4بود (جدول  8/2حدود 
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مختلف از ریزش هاي  در هزار) در زمان 5/0) و تریفورین (درصد 1کنترل بیماري لکه آجري برگ بادام با استفاده از مخلوط بردو ( -3جدول 

 1392سال  در بادام رقم مامایی در حاشیه زاینده رود درها  تا هفت هفته بعد از ریزش گلبرگها  گلبرگ
Table 3- Control of Polystigma amygdalinum in almond trees sprayed with Bordeaux mixture (1%) and triforin (0.5 mg/ml) at 

various times from two weeks petal fall to four weeks after petal fall on Mamaee cultivar along Zayanderood in 2013 
  دو مخلوط بر

Bordeaux mixture 
 تریفورین 
Triforin 

  شدت بیماري
disease 
severity  

درصد آلودگی 
  برگ

%leaf 
infection  

  شدت بیماري
disease 
severity  

درصد آلودگی 
  برگ

%leaf 
infection  

چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ 
 ها

four weeks after petal fall  

دو هفته بعد از ریزش گلبرگ 
  ها

two weeks after petal 
fall  

3.7a  87a  3.7a  87a  -  -  
1.07b  53.8b  0.95bc  50.3bc  -  +  
1.22b  46c  0.47d  35.5d  +  -  

0.56cd  36.7d  0.44d  27e  +  +  
                                                                                            Fungicide applied ++: سمپاشی انجام شد 

 no Fungicide applied -                                                                                   : سمپاشی انجام نشده-
 ). =α %1در هر ستون میانگین هایی که داراي حروف مشترك اند تفاوت معنی دار ندارند (دانکن 

Means within each column followed by the same letter are not significantly different (P=0.  01) 
 

مختلف از ریزش هاي  در هزار) در زمان 5/0) و تریفورین (درصد 1کنترل بیماري لکه آجري برگ بادام با استفاده از مخلوط بردو ( -4جدول 
 1392در بادام رقم سفید در حاشیه زاینده رود در سال ها  گلبرگ

Table 4- Control of Polystigma amygdalinum in almond trees sprayed with Bordeaux mixture (1%) and triforin (500 µg/ml) at 
various times from two weeks petal fall to four weeks after petal fall on Sefid cultivar along Zayanderood in 2013 

  مخلوط بردو 
Bordeaux mixture 

 ین تریفور
Triforin 

  شدت بیماري
disease 
severity  

درصد آلودگی 
  برگ

%leaf 
infection  

  شدت بیماري
disease 
severity  

درصد آلودگی 
  برگ

%leaf 
infection  

چهار هفته بعد از ریزش گلبرگ 
 ها

four weeks after petal fall  

دو هفته بعد از ریزش گلبرگ 
  ها

two weeks after petal 
fall  

2.8a  68a    2.8a  68a  -  -  
0.67b  43.7b  0.58bc   42.2bc  -  +  
0.48b  33c   0.37d   24.5d  +  -  
0.38c  26.5d  0.21d  18e  +  +  

                                                                                            Fungicide applied ++: سمپاشی انجام شد 
 no Fungicide applied -                                                                                    : سمپاشی انجام نشده-

 ). =α %1هایی که داراي حروف مشترك اند تفاوت معنی دار ندارند (دانکن  در هر ستون میانگین
Means within each column followed by the same letter are not significantly different (P=0.  01) 

 
 با توجه به اینکه دو رقم مامایی و سفید از ارقـام زود گـل بـادام   

باشند، از طرفی بزرگترین عامل محدود کننده تولید محصول بادام  می
در مناطق سردسیر مانند حاشیه زاینده رود سرمازدگی دیررس بهـاره  

 1395و  1394هـاي   لمانند سـا ها  است، به طوري که در برخی سال
سرماي بهاره باعث نابودي کامل محصول در این منطقه روي ارقـام  

شود (امانی فر مشاهدات شخصـی) و نظـر بـه اینکـه ارقـام       می فوق
مقاوم به بیماري لکه  7(فرانیس) و شاهرود  12دیگري مانند شاهرود 

تـوان   مـی  ،دیر گل بوده و سازگار با منطقه هسـتند  ) ،7آجري است (

 12م شاهرود ارقات بهترین روش مدیریت این بیماري به کارگیري گف
  م است.ارقاو جایگزینی ارقام حساس با این  7و شاهرود 

  
  کلی گیري نتیجه

هـاي   قبلـی و بررسـی  هاي  بر اساس نتایج این پژوهش، پژوهش
میدانی در استان چهار محال و بختیاري و دیگر مناطق ایران بیشـتر  

م به بیمـاري لکـه آجـري بـرگ بـادام حسـاس       ارقام کشت شده بادا
هستند، لذا تنها روش مدیریت این بیماري در ارقـام حسـاس کنتـرل    
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گیري این بیماري کامالً وابسـته   شیمیایی است. با توجه به اینکه همه
باشـد، از طرفـی نتـایج     مـی  بهار بعد از ظهـور بـرگ  هاي  به بارندگی

دهد که  می یاري نشانقبلی در استان چهار محال و بختهاي  پژوهش
مناسب ترین زمان سمپاشی علیه لکه آجري برگ بـادام دو تـا چهـار    

است در این پژوهش نیز سمپاشی در این ها  هفته بعد از ریزش گلبرگ
دوره آهنگ رشد میوه اثر معنی دار و قابل قبولی در کـاهش بیمـاري   

علیـه  داشت، لذا این دوره فنولوژیکی بادام را بهترین زمان سمپاشـی  
توان توصیه کرد، همچنین چون تعیین زمان سمپاشی  می این بیماري

بر اساس آهنگ رشد میوه بوده است با لحاظ کردن دمـا و بارنـدگی   
باشد.  می نتایج این بررسی قابل تعمیم و توصیه به سایر مناطق ایران

بر اساس نتایج این پژوهش زمان سمپاشی اثر بیشتري از نوع سم در 
ایی بیماري داشته است لذا استفاده از هر دو سم تریفورین کنترل شیمی

و مخلوط بردو قابل توصیه است، اما چون احتمال وقوع بارندگی بعد 

وجود دارد لـذا اسـتفاده از   ها  از چهارمین هفته  از زمان ریزش گلبرگ
تریفورین به دلیل جذبی بودن مؤثرتر است و نیاز به تکـرار سمپاشـی   

استفاده از مخلوط بردو و وقـوع بارنـدگی تکـرار     نیست اما در صورت
  سمپاشی الزم است.

.  
 سپاسگزاري

بدینوسیله، از شرکت بازارگان کاال به خاطر تامین اعتبار مورد نیاز 
براي اجراي این پـروژه، از آقـاي مهنـدس ابراهیمـی کارشـناس آن      

به خـاطر همکـاري در اجـراي پـروژه  و از آقـاي مهنـدس        شرکت 
زرگپور به خاطر در اختیار گذاشتن باغ بادام براي اجراي این اسفندیار ب

و آقاي دکتر فرود صالحی بـه خـاطر همفکـري در تجزیـه      پژوهش
  شود. می تشکر و قدردانیها  آماري داده
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