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  دار مقایسه تأثیر دو سم نانو با سموم رایج در کنترل بیماري لکه غربالی درختان میوه هسته
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 شناسی گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، اريارشد گروه بیم آموخته کارشناسی دانش1
  دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان2

 31/4/93:  ؛ تاریخ پذیرش25/10/91: تاریخ دریافت

  1چکیده
 میوه تاندرخ هاي بیماري ترین مهم از Wilsonomyces carpophilus عامل با غربالی  لکه بیماري

آزمایـشی   ،رایج سموم با نانو سم دو ثیرأت مقایسه بیماري این مناسب کنترل منظور  به. باشد  می دار  هسته
 و غلظـت  دو در سـیلور   نـانو  و نانومس کاربندازیم، مانکوزب، (تیمار 9 با تصادفی کامالً طرح قالب در

 آلـو  و هلو درختان برگ از بیماري ملعا قارچ. آمد در اجرا به آزمایشگاه شرایط در تکرار 5 در) شاهد
 کـشت  سپس و سازي خالص WA و PDA کشت محیط در و جداسازي بیماري به مشکوك میعال با

 رشـد  میـانگین  و انجـام  ها پرگنه گیري اندازه شاهد تشتک در قارچ رشد تقریبی تکمیل از پس. گردید
 هزار در 5/1 و 1 غلظت دو در کاربندازیم و مانکوزب هاي کش قارچ داد نشان نتایج. گردید محاسبه ها آن
ام   پـی   پـی  80 و   40 غلطـت  دو در نـانومس  و نانوسیلور و درصد 71/5 و 77/2 ،31/8 ،18/9 ترتیب به
 و شـاهد  تیمـار  بین. شدند قارچ میسلیوم رشد از مانع درصد 34/39 و 81/3 ،57/63 ،48/60 ترتیب به

 دیده کلنی رشد از جلوگیري نظر از داري معنی تالفاخ غلظت دو هر در مانکوزب و کاربندازیم سموم
 نانومس و شاهد بین دارد، وجود دار معنی اختالف غلظت دو هر در نانوسیلور با شاهد بین اما است نشده

 با کاربندازیم و مانکوزب تیمارهاي بین همچنین شد، مشاهده داري معنی اختالفام  پی  پی80 غلظت در
ـ  نـانومس  و نانوسیلور بنابراین. شد دیده درصد 1 سطح در دار معنی فاختال نانوسیلور و نانومس  ثیرأت

  .دارند رایج و قدیمی سموم به نسبت تري بیش ضدقارچی
 

  دار، مانکوزب، کاربندازیم ور، لکه غربالی درختان میوه هستهسیلنانومس، نانو :هاي کلیدي واژه
                                                

  farveh_mostafavy@yahoo.com: مسئول مکاتبه* 
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 مقدمه
تـرین و   از مهم Wilsonomyces carpophilusامل دار با ع اري لکه غربالی درختان میوه هستهبیم

هایی  باشد که سبب ایجاد زخم دار در نقاط مختلف دنیا می هاي درختان میوه هسته ترین بیماريزا خسارت
در ). b1 و a1 شکل) (1986هایبرگ و اوگاوا، ( شود هاي جوان می ها و شاخه گل ها، ها، میوه روي برگ

محلول  از اي مطالعهدر ) 1925( اسمیت. کننده مؤثر بوده است گیري  پیشهاي پاشی مورد این بیماري سم
طـور کامـل     و از آلـودگی جدیـد بـه      اسـتفاده کـرد   منظور مبارزه با قارچ عامل بیماري غربـالی          به بردو

اثرات سوزانندگی مس به رشد و نمو درخـت صـدمه           دلیل   بهجلوگیري کرد ولی در بعضی از درختان        
پاشی است که باید بالفاصله   سمزمانشرط موفقیت در مبارزه شیمیایی، انتخاب  نمود، او بیان وارد شد 

 در کالیفرنیـا ) 1973( ویلسون .یز تا اوایل بهار صورت گیرد    ی متعدد اواخر پا   هاي بارشقبل و یا بعد از      
د کنیـدي  توان  میکش قارچمبارزه با بیماري غربالی با محلول بردو را مطلوب نشان داده است زیرا این               

 ،داشته باشدسایر عوامل جوي  و دوام خوبی در مقابل شستشوي باران و معدوم نمایدقارچ را به خوبی 
 ،ز به درختان پاشیده شده در بهـار   ییمس مصرف شده در محلول بردو که در پا        کیلوگرم   4/1 در حدود 
یز و ی خواب در طول فصل پاهاي زه از آلوده شدن جوانهییهاي پا پاشی سم ،گیري شد ها اندازه هروي ساق

 و مطالعات زیادي در استرالیا و ایالت کالیفرنیا درباره موقع مبارزه ها پژوهش. کند زمستان جلوگیري می 
اند که براي جلوگیري از آلودگی میوه و برگ موقعی کـه شـکوفه از      عمل آمده و به این نتیجه رسیده       به

گاهی  .نمودپاشی    محلول باید   ،اند ها باز نشده    گلبرگ هاي خواب زمستانی بیرون آمده ولی هنوز       جوانه
هـایبرگ و همکـاران،   ( است ها الزم   دوم بهار بالفاصله پس از ریختن گلبرگ       محلول پاشی اوقات هم   

قبل از گل کردن و بعـد از  ) 100-3-4( و یا )100-8-8( در نروژ براي مبارزه از محلول بردو       .)1986
  ).1989تویتدل و همکاران، ( ودش گل کردن درختان استفاده می

 .دار مبارزه شیمیایی است هاي مبارزه با بیماري لکه غربالی درختان میوه هسته ترین روش یکی از مهم
زمان  طور هم هشتري هلو و مونیلیاي درختان میوه که ب منظور کنترل این بیماري به همراه دو بیماري لب به

در استان گلستان استفاده داران  باغتوسط مانکوزب و کاربندازیم از سموم کنند  به درختان آسیب وارد می
تواند منجر به ایجاد مقاومت در عامل   که استفاده گسترده از این سموم می) شخصیهاي مشاهده(شود  می

و  Saccharomyces sppو  Neurospora spp هایی مثـل  عنوان مثال در مورد قارچ  به.بیماري گردد
Botrytis spp بنابراین در مـورد  ). 2007برنت و همکاران، (مت به کاربندازیم مشاهده شده است مقاو

که بیمارگرها با ایجاد نوترکیبی و تنوع ژنتیکی   نیز با توجه به ایندار عامل لکه غربالی درختان میوه هسته
  . توجه باشدتواند مورد کش می له مقاومت به قارچأتوانند راهی براي گریز از سموم ایجاد کنند، مس می
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هـاي   همه رشـته  در یافته و تقریباً تکنولوژي توسعهخیر زندگی انسان، علم نانودر راستاي تحوالت ا  
کاري دقیق و کنترل شده سـاختار         نانوتکنولوژي به معناي دست    .شود هایی از آن یافت می     علمی، نشانه 

هاي خاص است که حداقل یکی ربردمنظور تهیه ریزذراتی با کا ا مولکولی مواد در مقیاس نانو به اتمی ی 
 طراحـی، تولیـد و کـاربرد سـاختار، ابـزار و        ،فناوري نـانو   .باشد  نانومتر می  100تر از    ها کم  از ابعاد آن  

طـور   بـه و مـس    نانوذرات نقـره .)2010یوشا و همکاران،     (شود ها در مقیاس نانو محسوب می      مسیست
ـ  ه از خود نشان مـی اي ک دلیل خواص فیزیکی و شیمیایی ویژه   ، به هعمد هـاي مختلـف    عرصـه د در دهن

از یکـی  . بندي و لوازم خانگی کـاربرد دارد  ف مثل کشاورزي و دامپروري و بسته    پزشکی، صنایع مختل  
نانوذرات این  این ذرات است و در واقع باکتریاییضددلیل خاصیت  ، بهدالیل کاربرد گسترده این ذرات

مثل ، تنفس و تولید، همچنین این ذرات بر سوخت و ساز   دونش  زا یک سم تلقی می      براي عوامل بیماري  
 زنـی بـذر فلفـل    اثر مس و نانو مس بر جوانه   بررسی  ). 2007زانگ و سان،    (گذارد    اثر می  ریزجانداران

زنی را کاهش داد و با افزایش غلظت این کاهش  که سولفات مس در دو غلظت رشد و جوانه  نشان داد   
ـ   بـیش گـرم بـر لیتـر روي          میلـی  1000مس در غلظت     دیگر نانو  فاز طر . تري نشان داد   شدت بیش  ر ت

زنـی و طـول    زنـی، سـرعت جوانـه    ثیر مثبت داشت و منجر به افزایش درصد جوانهأهاي رشد ت  ویژگی
ذرات  ثیر تیمار پس از برداشـت نـانو  أت در بررسی ).2011پور و حقیقی،  عفیفی (هاي فلفل شد  گیاهچه

بر روي سه رقم اگریا، مارفونا و سانته تحـت شـرایط      که   زمینی  سیبنقره بر بیماري پوسیدگی خشک      
ام یا  پی  پی150 کاهش رشد قارچ در رقم مارفونا، بعد از اعمال       گر بیانتایج   انجام گردید ن   آزمایشگاهی

زنی و افزایش رشد قارچ در رقم سانته، پس از اعمال تیمـار   یها روز بعد از م    3نانو ذرات نقره در زمان      
ثیر نانوذرات نقره بر رشد قارچ، بـسته بـه   أ تدهد مینشان بود که این نتایج زنی  ساعت بعد از مایه 3در  

  .)2011زارع و همکاران،  (متفاوت باشدتواند  میخصوصیات رقم 
ثیر بیماري لکه غربالی روي درختـان  أترین ت شود جدي  ها می  ها که منجر به ریزش آن      آلودگی برگ 

له منجـر بـه   اشود که ایـن مـس    رشد میوه می   ر هنگام ها د  بب ریزش شدید برگ   باشد که س   دار می  هسته
هـا   آلـودگی میـوه  ). 1996کـستر،  ( گـردد  هاي نورس، ضعف درخت و کاهش محصول می  ریزش میوه 

شود که اغلب با خروج  هایی روي پوست میوه می اي، کوچک و با زخم پنبه هاي چوب  سبب ایجاد میوه  
) 1946 (این بیماري در ایران اولین بار توسط اسفندیاري). 2010مکاران، یوشا و ه (صمغ همراه است    

آذربایجان و شهرستان گرگـان گـزارش شـده          گیالن،  مازندران، هاي  دار در استان   از درختان میوه هسته   
  ).2009پور و همکاران، احمد (است
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 مـانکوزب و کاربنـدازیم    هاي رایج  کش با قارچ سیلور در مقایسه    أثیر نانومس و نانو    ت در این مطالعه  
 اي بـین ترکیبـات جدیـد نـانو و      تـا مقایـسه  انجام شـد  دار علیه بیماري لکه غربالی درختان میوه هسته     

 .ترکیبات قدیمی و رایج صورت گیرد

  
  ها مواد و روش

سازي  جدا براي لکه غربالی صورت گرفت،م مشکوك بهیبرداري از درختان هلو و آلو با عال        نمونه
ها پس از شستـشوي سـطحی بـا آب      این اندامبرداري شده، هاي نمونه  ها و شاخه    از برگ  عامل بیماري 

 بـار  3قطر سـترون   ب م رصد ضدعفونی شده و با آ      د 10مقطر سترون، با استفاده از هیپوکلریت سدیم        
هاي آلوده به  مربع از قسمتمتر  سانتی1طعاتی به اندازه تقریبی گیري ق  پس از رطوبت.شستشو گردیدند

 درجـه  22 منتقل شـدند و در دمـاي   PDA محیط کشت   هاي پتري شامل    همراه نواحی سالم به تشتک    
 WAو  PDA در محـیط کـشت   دوبـاره هاي رشد کرده    قارچ.گراد در انکوباتور نگهداري شدند     یسانت

متـر از حاشـیه محـیط کـشت       میلـی 7 اي به قطر ي خالص شده حلقه  ها سازي شدند و از نمونه     خالص
هـاي   کـش  قـارچ  و PDA قارچ عامل لکه غربالی در وسط هر پتري حاوي محیط کـشت   ،هخالص شد 

از ). 3 و 2 هـاي  شـکل (  درجـه نگهـداري شـد   22نظر کـشت گردیـد و در انکوبـاتور در دمـاي       مورد
سـپس  . ثره در آب مقطـر تهیـه شـد   ؤ مـاده مـ  هاي مورد اسـتفاده بـه غلظـت دو در هـزار از            کش قارچ

غلظت در  مخلوط گردید و از هر    PDAدست آمد و با محیط کشت        ه آن ب  اساسر بر ت هاي رقیق  غلظت
گیري قطر   کامل شد، اندازهتري شاهد تقریباً   هنگامی که رشد قارچ در تشتک پ       . تکرار استفاده گردید   5

 ، همچنین)4 شکل( ها محاسبه گردید  عمود بر هم انجام گرفت و میانگین رشد آنجهتها در دو  کلنی
  .بازدارندگی رشد نیز محاسبه گردید زیر درصد  رابطهبا استفاده از

  

  درصد بازدارندگی ) =میانگین رشد در شاهد - میانگین رشد در تیمار (/ میانگین رشد در شاهد
  

 تکرار در شرایط آزمایشگاه اجـرا  5 تیمار و هر تیمار در 9 تصادفی با  کامالًآزمایش در قالب طرح     
، ) در هزار5/1 در هزار و 1در دو غلظت (بندازیم  مانکوزب و کار سموم: تیمارهاي آزمایش شامل  . شد

تجزیـه و  . بودنـد ) بـدون سـم  (و تیمـار شـاهد    )ام پی  پی80 و 40در دو غلظت (سیلور نانومس و نانو  
  . صورت گرفتSASافزار آماري  ها با استفاده از نرم تحلیل داده
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  .)عکس از نگارنده() b (و برگ) 1989ل و همکاران، عکس از تویتد() a (م بیماري روي میوهی عال-1 شکل
  

  
 .داران پرگنه قارچ عامل لکه غربالی هسته -2 شکل

  

 
  .کش  و قارچ PDA کشت قارچ خالص در محیط کشت شامل-3 شکل
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  .تکمیل رشد قارچ در پتري شاهد -4 شکل

  
  و بحثنتایج 

داري وجـود دارد    اخـتالف معنـی   که بـین تیمارهـاي اعمـال شـده از نظـر آمـاري             نتایج نشان داد    
، 18/9ترتیـب    در هـزار بـه    5/1 و   1هاي مانکوزب و کاربنـدازیم در دو غلظـت           کش قارچ ).1جدول  (

، 48/60 ترتیـب  بـه ام  پی  پی 80 و   40مس در دو غلطت      درصد و نانوسیلور و نانو     71/5 و   77/2،  31/8
 شـدند  Wilsonomyces carpophilus  درصد مانع از رشـد میـسلیوم قـارچ   34/39 و 81/3، 57/63

 درصد کـاهش    57/63با  ام    پی  پی 80سیلور در غلظت     نشان داد که نانو    نتایج کاربرد سموم  ). 2 جدول(
تـرین اثـر را در کـاهش      در هـزار کـم  1ترین اثر را داشته است و کاربنـدازیم در غلظـت           بیماري بیش 

ـ       کلی دو قـارچ   طـور   هبیماري داشته است و ب     ـ  کـش مـانکوزب و کاربن ثیر چنـدانی در بیمـاري      أدازیم ت
بین تیمار شاهد و سموم کاربندازیم و مانکوزب در هـر دو غلظـت اسـتفاده شـده اخـتالف       . اند نداشته
ست و اما بـین تیمـار شـاهد         از نظر جلوگیري از رشد کلنی دیده نشده ا         درصد 1داري در سطح     معنی

ــارچ  ــا قـ ــش نانو بـ ــیلور کـ ــام سـ ــت نـ ــر دو غلظـ ــرده در هـ ــتالف معبـ ــی اخـ ــطح  نـ   دار در سـ
  دار  اخـتالف معنـی  ام  پـی  پـی  80مس در غلظـت  کش نانو  وجود دارد، بین تیمار شاهد و قارچ  درصد 1

ــ  درصـد   1در سـطح   اي مـانکوزب و کاربنــدازیم بـا نــانومس و   مــشاهده شـد، همچنــین بـین تیماره
   .)2جدول  ( دیده شددرصد 1دار در سطح  سیلور اختالف معنینانو
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  .ثیر ترکیبات مورد استفاده بر روي رشد قارچأاریانس ت تجزیه و-1جدول 

Pr>F F تغییراتمنبع  درجه آزادي میانگین مربعات 

 تیمار 8 49171/476 0515/26**  >001/0

 خطا 36 29/18  

  کل 44   
  .دار معنی درصد 1در سطح آماري ** ، 68/1= ضریب تغییرات

  
جلـوگیري از رشـد    هاي مختلف در غلظتا مانکوزب و کاربندازیم در     سیلور و نانومس ب   أثیر نانو  مقایسه ت  -2 جدول
  .PDAدر محیط کشت  W. carpophilusقارچ 

  تیمار دز مصرفی  درصد بازدارندگی
 شاهد ----------  0

a18/9 1 مانکوزب در هزار 
a31/8 5/1مانکوزب  در هزار 
a77/2 1کاربندازیم  در هزار 
a71/5 5/1کاربندازیم  در هزار 
c48/60 40 نانوسیلور ام پی پی 
c57/63 80 نانوسیلور ام پی پی 

a81/3 40 نانومس ام پی پی 
b34/39 80 نانومس ام پی پی  

LSD= 56/6 ،ندارنديدار اختالف معنی درصد 1  احتمالیی که حرف مشترك دارند در سطحتیمارها .  
  

هـاي   انـد در پـژوهش   مـصرف در کـشاورزي شـناخته شـده    ؤثر و پر  سیلور از مواد م   نانومس و نانو  
ـ              بسیاري خواص ضدقارچی و ضـدباکتریایی نـانو        ایج ذرات مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت کـه نت

قارچی بررسی قابلیت ضـد تایج ن . بر عامل بیماري مشاهده شده است   ثیر ترکیبات نانو  أتوجهی از ت   قابل
نـشان   اي شیـشه  در شرایط درون Aspergillus flavus قارچ میسیلیومی رشد بر روي -ذرات نقرهنانو

 - نانوذره نقره،کند اي از رشد قارچ جلوگیري می مالحظه طور قابل داد که نانوذره بسته به دز مصرفی، به       
 بررسـی میـزان   ، درصد بازدارندگی رشد را سبب شـد    50ثر بوده و تا     ؤم ام  پی  پی 500روي در غلظت    

رسـتمی   (تر بود در روز اول نسبت به روزهاي بعد میزان کنترل بیش   رشد در محیط جامد نشان داد که        
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 Fusarium moniliformeهاي قارچ  در بررسی اثر نانوسیلور بر روي رشد ریسه ).2011و همکاران، 
 روز 4هاي قارچ پس از   درصد باعث کاهش رشد ریسه50ام حدود  پی  پی20مشخص شد که تیمارهاي 

کتـولی و   ( علیه عامل بیماري نشان داده شـد       سیلور بر  بازدارندگی نانو   نیز وجود خاصیت    و شده است 
 و Phoma betaeهـاي    دیگر در بررسی اثـر نانوسـیلور در کنتـرل قـارچ    در پژوهشی .)2007رهنما، 

Pythium ultimum  رشـد دو   از جلـوگیري  در داري معنـی  طور به ذرهنانودر شرایط آزمایشگاهی این
نـژاد و   کـاکوئی  (باشـد  می ام پی پی 60ی در غلظت ایستای قارچ فعالیت داراي و هبود ثرؤ مبرده نامقارچ 

 بـا ) مـس  و روي مخلـوط  و نقـره  مـس،  روي،(شامل  نانوذرات بازدارندگی اثرات. )2012همکاران، 
 بررسی Pythium aphanidermatumقارچ  رشد نرخ روي ام پی پی) 100  و75، 25، 0 (هاي غلظت

 تیمارهـا  تمـامی  در ما پی پی 100 و 75 هاي غلظت از بازدارندگی اثرات عمده که ددا نشان نتایج و شد
 و مخلـوط  مـس  تیمـار  به مربوط میسلیوم رشد نرخ از بازدارندگی ترین بیش همچنین، آید می دست به

 2009در پژوهشی در سـال  ). 2012کرمانیان و همکاران،  (بود تیمارها دیگر با مقایسه در مس و روي
پاناسـک و همکـاران،   (بررسـی شـده اسـت     Candida sppسیلور بـر روي قـارچ   قارچی نانواثر ضد
 گیـاهی  زاي ذرات نقـره بـر روي سـه قـارچ بیمـاري           ررسی دیگر در این زمینـه اثـر نـانو         در ب  .)2009

Phytophthora، Phytium ultimum  وFusarium proliferatum  مـشخص  در شرایط آزمایشگاه
 بررسی نتایج). 2009اشرفی و همکاران، (ثیر را روي این سه قارچ دارد  أهترین ت ام ب  پی  پی 5شد که دز    

اد کـه  نـشان د   ذره آهن بر پروتئین دانه و میزان آهن برگ گیـاه لوبیـا چیتـی              محلول پاشی کود نانو   اثر  
کـه رقـم و نـوع کـود اثـر       داري بر میزان آهـن بـرگ داشـته در حـالی            سطوح متفاوت کودي اثر معنی    

دار   در هـزار سـبب افـزایش معنـی         5 و   5/2هر دو سـطح کـودي       .  بر صفت مزبور نداشتند    داري معنی
  ).2012پور و همکاران،  یزدان(محتواي آهن برگ نسبت به شاهد گردیدند 

  امیـدهاي فراوانـی  ،ترین این مواد یعنـی نانوسـیلور    نانو و مهمآوري  فناخیر با کشف    هاي   در سال 
 در این .وجود آمد بهتر  تر و انسانی شاداب سالم و داشتن محیطی  کم کردن مصرف مواد شیمیایی جهت
 فراوانی در دنیا در حال انجـام اسـت و بـا توجـه بـه فـرآوري و تولیـد نانوسـیلور                هاي  پژوهشزمینه  

هـاي مختلـف     فـراوان بـراي مـصرف آن در بخـش     هـاي   پژوهشصورت انبوه و صنعتی در ایران و         به
 . )2007فتوت، ( شد در ایران نیز امیدوار آوري فنن ای به آینده توان  می،کشاورزي

ثیر مطلوب ترکیبات نـانو را در  أ ت، دیگرهاي پژوهشمشابه نتایج در این بررسی دست آمده  نتایج به 
 کوتـاه  زمـان  مـدت  در نانوسـیلور  که شدمشخص نیز  دهد و  از رشد عامل بیماري نشان میجلوگیري
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سیلور در توجه نانو مس و نانو ثیر قابلأبنابراین با توجه به ت. ددار قارچ این رشد در گیري چشم کاهش
داران در مقایسه با سموم رایج و قـدیمی مـورد    جلوگیري از رشد قارچ عامل بیماري لکه غربالی هسته   

ـ  أتر در مورد ت هاي بیش توان با انجام بررسی   می ،استفاده در منطقه   عنـوان یـک گزینـه     هثیر این سـموم ب
البته در نظر گرفتن این .  مناسب سموم قدیمی قرار گیردی جایگزینبرايداران  تور کار باغمناسب در دس
مس بـر رشـد قـارچ،    نقره نسبت بـه نـانو     تر ترکیبات نانو   ثیرات بیش أست که با وجود ت     ا نکته ضروري 

مـدت   برد زیرا که در طـوالنی      ال می ؤ مصرف این ترکیب را زیر س      ،محیطی ناشی از آن    خطرات زیست 
رسـد ایـن    نظـر مـی   هاي ایجاد شده گردد که بـه  توجهی باید صرف از بین بردن آلودگی  هاي قابل  ینههز

که هر دو ترکیب  بنابراین با توجه به این. دست آمده از این ترکیب باشد هتر از سود ب ها بسیار بیش هزینه
 مسرسد که نانو نظر می هگونه ب ثیر خوبی در جلوگیري از رشد قارچ داشتند این   أسیلور ت نانومس و نانو  

  . استفاده باشدتري براي  ترکیب مناسبتر به محیط زیست، با اثر تخریبی کم
  

  منابع
1.Afifipur, Z., and Haghighi, M. 2011. Effect of copper and copper nanoparticles 

on the germination of pepper. In: Proceeding of the First National Conference 
on Modern Agricultural Sciences and Technologies, Iran, Zanjan. (In Persian) 

2.Ahmadpur, A., Nikkhah, M.J., Ghusta, I., and Fattahi, R. 2009. Study on some 
biological and morphological characteristics of Wilsonomyces carpophilus in 
West Azerbaijan. Rostaniha. 10: 91-102. (In Persian) 

3.Ashrafi, S.J., Rastegar, M., Jaafarpur, B., Shahtahmasebi, N., and Kumar, S.A. 
2009. Effects of Nanosilver particle on growth of 3 fungus in vitro. In: 
Proceeding of the Secondary Application of Nanotechnology to Agriculture 
Congress. Iran, Tehran. (In Persian) 

4.Brent, K.J., and Hollomon, D.W. 2007. Fungicide resistance in crop pathogens: 
How can it be managed. Published by the Fungicide Resistance Action 
Committee, 60p. 

5.Fotovat, M. 2007. Nanosilver, nanotechnology and agriculture's role in reducing 
the use of chemicals in agriculture. In: Proceeding of the 2nd National Congress 
of Ecological Agriculture. Iran, Gorgan. (In Persian) 

6.Highberg, L.M., and Ogawa, J.M. 1986. Yield reduction in almond related to 
incidence of shot hole disease. Plant Dis. 70:825-828. 

7.Kakuei Nezhad, M., Bahrami, S., and Abdollahian-Noghabi, M. 2012. Effects  
of Nanosilver and Titanium Dioxide on inhibition of Pythium ultimum and 
Phoma betae in vitro conditions. In: Proceeding of the 20th Iranian Plant 
Protection Congress. Iran, Shiraz. 85p. (In Persian) 



 1393) 2 (شماره ،)21 (گیاهی تولید هاي پژوهش نشریه
 

 162

8.Katuli, N., and Rahnama, K. 2007. The effects of nano silver on growth of 
mycelia fungus Fusarium moniliforme the causl agent of rice and maize head 
and root rot. J. Plant Prot. Food. 1: 6-14. 

9.Kermanian, S., Solaimai, M.J., and Soltani, J. 2012. Comparative efficacy of the 
antimicrobial activity of nanoparticle (Zn, Cu and Ag) against cucumber 
pythium root rot. In: Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress. 
Iran, Shiraz, 138p. (In Persian) 

10.Kester, D.E. 1996. Growth and development in: Almond Production Manual. 
Div. Agric. Nat. Resour. Univ. Calif. Publ. Pp: 33-64. 

11.Panacek, A., Kolar, M., Vecerova, R., Prucek, R., Soukupova, J., Krystof, V., 
Hamal, P., Zboril, R., and Kvitek, L. 2009. Antifungal activity of silver 
nanoparticles against Candida spp. Biomaterials. 30: 31. 6333-6340. 

12.Rostami, F., Molaii, S., Sedaghati, E., and Alaii, H. 2011. Survey of Antifungal 
potential of silver-zinc nanoparticles on the growth of fungal mycelium of 
Aspergillus flavus in vitro. In: Proceeding of the First National Conference on 
Modern Agricultural Sciences and Technologies. Iran, Zanjan. (In Persian) 

13.Samuel, G. 1927. On the Shot-hole disease caused by Clasterosporium 
carpophilum and on the ‘Shot- hole’ effect. Ann. Bot. 41: 375-404. 

14.Teviotdale, B.L., Viveros, M., Freeman, M.W., and Sibbett, G.S. 1989. Effect 
of fungicides on shot hole disease of almonds. J. California Agric. 20: 20-23. 

15.Usha, R., Prabu, E., Palaniswamy, M., Venil, C.K., and Rajendran, R. 2010. 
Synthesis of metal oxide nano particles by Streptomyces sp for development of 
antimicrobial textiles. J. Biotech. Biochem. 5: 3. 153-160.  

16.Wilson, E.E. 1937. The shot hole disease of stone fruit trees. Univ. Calif. Agric. 
Exp. Stn. Bull. 608: 3-40. 

17.Yazdanpour, R., Jaafarzade Kenarsari, M., Urgani, K.H., and Chaiichi, M. 2012. 
Effects of nano particles iron foliar application on grain protein and leaf iron 
content of bean (phaseolus vulgaris L.). In: Proceeding of the 6th New Ideas in 
Agriculture Congress. Iran, Khurasgan. (In Persian) 

18.Zare, H., Tavakol Afshari, R., and Shaterian, J. 2011. Effect of post-harvest 
treatment of silver nanoparticles on dry rot of potato. In: Proceeding of the 2nd 
National Seed Technology Conference. Iran, Mashhad. (In Persian) 

19.Zhang, Y.Y., and Sun, J. 2007. A study on the bio-safety for nano-silver as  
anti-bacterial materials. 31: 1. 36-38.  

 
 
 
 
 



 نژاد نیشابوري و سعید نصراله سادات مصطفوي فروه
 

 163

 
J. Plant Prod. Res. Vol. 21 (2), 2014 

http://jopp.gau.ac.ir 
 

Comparison of two nano fungicides with common  
fungicides to control shot hole disease of fruit trees 

 
*F.S. Mostafavi Neishaburi1 and S. Nasrollanejad2 

1M.Sc. Graduate, Dept. Plant Pathology, Gorgan University of Agricultural Sciences  
and Natural Resources, 2Associate Prof., Dept. Plant Protection, Gorgan University  

of Agricultural Sciences and Natural Resources  
Received: 01/14/2013; Accepted: 07/22/2014 

 
Abstract1  

Shot hole disease, caused by Wilsonomyces carpophilus, is one of the most 
important disease of stone trees. In order to  proper control, the effects of two  
nano compounds compare to investigated common fungicides on agent of disease 
was performed in a five replicated in vivo experiment as a randomized complete 
design with 9 treatments (Mancozeb, Carbendazim, nano copper and nano silver 
and control treatment). The agent of shot hole isolated from prune and peach trees 
whit suspicious symptoms, then purified on PAD and WA culture media and was 
cultured. After the growth of colony was completed in control petri dish, the 
average of growth was calculated. The results showed Mancozed and Carbendazim 
fungicides inhibited the mycelia growth at concentrations of 1 and 1.5 per thousand 
as 18.9, 31.8, 77.2 and 71.5 percent respectively and nano-silver and nano-copper 
inhibited mycelia growth at concentration whit corresponding values of 40 ppm 
and 80 ppm, 48.60. 57.63, 81.3 and 34.39 percent. In the case of inhibiting  
the colony growth, there wasn’t significant difference between control treatment 
whit Manocozeb and Carbendazim in two concentrations, but the difference 
between control treatments whit nano-silver was significant and between control 
treatment with nano copper in 80 ppm the difference was significant while, the 
difference between nano-copper and nano-silver was significant in l 1% of 
probability. Therefore, it is concluded that nano-copper and nano-silver are 
effeactive than common and old fungicides to control shot hole pathogen on stone 
fruits in vitro condition.  
 
Keywords: Nano copper, Nano silver, Shot hole of stone fruit trees, Mancozeb, 
Carbendazim  
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