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 گفتار شیپ

اقتصادی باال در بسیاری از  یتاهم بایک محصول  یا گلخانهخیار 

. بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار است ایران جمله ازو  کشورهای دنیا

 Fusarium oxysporum f. sp. radicis- cucumerinumناشی از قارچ 

های مهم و محدودکننده کشت خیار در دنیا و برخی مناطق  یکی از بیماری

یک از مراحل رشدی گیاه ممکن است  عالئم بیماری در هر .باشد میایران 

شدن  رنگ یبظاهر شود. در گیاهان جوان در گلخانه ابتدا عالئمی با 

که با پیشرفت بیماری، نوار  شود یمظاهر  ها دم برگو افتادگی  ها رگبرگ

روی طوقه و ساقه ایجاد نموده و اغلب این نوار تا  رنگی ینارنجزرد تا 

در این ناحیه  وضوح بهو اسپور قارچ  ،شود یمانتهای ساقه بوته آلوده کشیده 

با  .شود یمپوسیدگی شدید ریشه  سبباست، همچنین  مشاهده قابلرنگی 

توجه با ماهیت خاکزی بودن عامل بیماری، کنترل آن تا حدودی دشوار 

هدف از چاپ این نشریه آشنا ساختن کشاورزان و گلخانه داران با  .است

 .استمدیریت بیماری  یها روشبیماری، و  های یزبانمعالئم بیماری، 

 بذر، یضدعفون خسارت بیماری را کاهش دهد. تواند یممدیریت تلفیقی 

 کاهش رطوبت، تغذیه مناسب، ،اصولی خاک گلخانه یتاب دهآف

القای مقاومت، کنترل بیولوژیک با  منظور بهبا سالیسیلیک اسید  یپاش محلول

، کشت مخلوط با گیاهان F. oxysporum زای یماریبجدایه های غیر 

 اریخ دیبریه یتجار ارقام وندیدارای خاصیت آللوپاتی مانند کاهو، پ

 یمناسب برا کار راه یک عنوان به تواند یم دوک های یهپا یرو یا گلخانه

 رد.یگ قرار استفاده مورد شهیر و ساقه یدگیپوس نترلک
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 مقدمه

ای برای اولین بار از یونان  بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار گلخانه

 .Fusarium oxysporum Schlechtend.: Fr. f. sp گزارش و قارچ

radicis-cucumerinum D.J.Vakalounakis (Forc) عنوان عامل  به

این بیماری سپس از کشورهای  .(Vakalounakis 1996) شدبیماری معرفی 

ترین عوامل خسارت  عنوان یکی از مهم کانادا، فرانسه و اسپانیا گزارش و به

 Cerkauskas et al. 2001, Moreno) شدهای خیار گزارش  زا در گلخانه

et al. 2001, Punja & Parker 2000, Vakalounakis et al. 2004.) 

 است های خیار ترکیه، نشان داده شده در گلخانه های انجام نتایج بررسی 

 & Karaca)است  لسیوسدرجه س 06تا  65 دمای بهینه برای توسعه بیماری

Kahvaci 2010, Mehmet 2010 .) عالئم و دامنه در بلغارستان بر اساس

های گیاهی خانواده کدوییان و خصوصیات  میزبانی در میان گونه

به عنوان عامل بیماری  Forcشده، قارچ  مورفولوژیکی جدایه های بررسی

 F. oxysporumیافته قارچ  برای فرم تخصص(. Vatchev  2007) معرفی شد

f. sp. cucumerinum Owen (Foc)   ،سه نژاد عامل بیماری پژمردگی خیار

 Armstrong & Armstrong) شده است های یک، دو و سه گزارش به نام

میزان تولید آنزیم است . نتایج تحقیقات در کانادا نشان داده (1978

 Focبیشتر از فرم  Forcدر شرایط آزمایشگاه در فرم  یدشدهتولپکتولیتیک 

 فتهیا تخصصتوانسته است دو فرم  RAPDبوده است و بکارگیری نشانگر 

 (.Punja & Parker 2000) مذکور را از یکدیگر تفکیک نماید
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در ایران، بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار یکی از عوامل محدودکننده  

های منطقه  از گلخانه 6989-6981برای اولین بار در سال  بوده کهکشت خیار 

. یوسفی (Shahriari and Zare 2006) شدورامین و پیشوا جدا و شناسایی 

القا  منظور بهاثر سالیسیلک اسید را ( Yosefi et al. 2010همکاران )و 

بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار بررسی و نتیجه را مثبت  یهعلمقاومت 

حساس خیار  ارزیابی نمودند. تفاوت در ترکیبات پکتولیتیکی ارقام مقاوم و

 Shahriari etت )اس شده  گزارشبه بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار 

al. 2011.) فوزاریومی های اخیر بیماری پژمردگی و پوسیدگی  در سال

پوشش پالستیک منطقه جیرفت و  های زیر ریشه و طوقه خیار در کشت

توجهی گردیده  به میزان قابل شده و باعث کاهش محصول کهنوج ظاهر

 .(6939)نجفی نیا،  است

 

 عالئـم بیـمـاری

د. در ناز مراحل رشدی گیاه ممکن است ظاهر شو عالئم بیماری در هریک

و افتادگی  ها رگبرگشدن  رنگ یبگیاهان جوان در گلخانه ابتدا عالئمی با 

 رنگی ینارنجکه با پیشرفت بیماری، نوار زرد تا  شود یمظاهر  ها دم برگ

روی طوقه و ساقه ایجاد نموده و اغلب این نوار تا انتهای ساقه بوته آلوده 

 مشاهده قابلدر این ناحیه رنگی  وضوح به، و اسپور قارچ شود یمکشیده 

 توسط یبیمار . انتقالشود یمپوسیدگی شدید ریشه  سبباست، همچنین 

 یرو سلسیوس درجه 65حدود  مساعد یدما .است نشده ثابت هنوز بذر

 90در دمای  یبیمار. است رویش اول هفته در چهار یژهو به گیاهان جوان

 (.Vakalounakis, 1996) شود یم باالتر متوقف و لسیوسس درجه
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پژمردگی خیار در ایران و سایر کشورها مهم و بیماریزایی عامل آن روی 

 ,Najafinia and Sharma, 2009)سایر گیاهان جالیزی گزارش شده است

2011)  

 

( و ظهور جچه ) یاه( مرگ گو ب عالئم پوسیدگی ریشه و ساقه )الف -6شکل 

 خیارساقه روی اریوم زفوناشی از قارچ  رنگ ینوار نارنج

 زایی یماریبعوامل مربوط به 

پژمردگی فوزاریومی تحت تأثیر دمای خاک  های یماریبوقوع دمـــا: 

 C 01°بین  F.oxysporum(. دمای مطلوب رشد McDonald, 1997) است

 های یماریببررسی کنترل بیولوژیکی  با( 6389. کوک و بیکر )است C08°و

های پژمردگی فوزاریوم  گیاهی نشان دادند که حداکثر دما برای رشد پاتوژن

°C08  است. دمای باالی°C99  و دمای زیر  کند یمرشد قارچ را متوقف

°C61  یستنبرای رشد قارچ مطلوب (Groenwald, 2005.) 



 

9 
 

( اشاره کردند که دما، تعادل بین گیاه میزبان و 6388هارلینگ و همکاران )

. دماهای مطلوب برای رشد دهد یمپاتوژن پژمردگی فوزاریومی را تغییر 

گیاه باعث مقاومت گیاه و دماهای مطلوب پاتوژن سبب واکنش حساسیت 

 .شوند یم

تا  0اسیدیته بین  دامنهقادر است در  F. oxysporum قارچ :(pHاسیدیته )

، اما است 1آن  یها گونهبرای رشد اکثر  pH ینتر مناسبکند.  رشد 60

برای اسپورزایی نامناسب است  ها گونهمحیط اسیدی قوی در اکثر 

(Groenwald, 2005 خاک اسیدی با .)0/1 pH =   از رشد قارچ در داخل

نزدیک خنثی از این رشد  pHیک  که یدرحال کند یمخاک حمایت 

 (.Mehrotra and Claudius, 1972) کند یمجلوگیری 

کاهش یا سکون یک جمعیت فوزاریوم در خاک به تعادل تغذیه: 

اکولوژیکی و مواد غذایی موجود در خاک بستگی دارد. این قارچ به یک 

که  یآل یرغمنبع کربن برای ساختار و انرژی نیاز دارد و به ترکیبات 

، نیازمند کنند یمت آلی مانند قند، لیپیدها و اسیدهای آمینه را سنتز ترکیبا

(. عناصر غذایی ضروری برای Mendgen and Deising. 1996است )

کربن، هیدروژن، اکسیژن،  شاملاین قارچ  زایی یماریبرشد، اسپورزایی و 

باشند  مینیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، سولفور، آهن، منگنز و مولیبدن 

(Moss and Smith, 1984.)  عامل بیماری در طبیعت روی خربزه نیز ایجاد
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قارچ عامل بیماری از (. Vakalounakis et al. 2005نماید ) بیماری می

 .(Vatchev, 2015)طریق هوا نیز در گلخانه پخش می شود

 

 مدیریت کنترل بیماری

 یضدعفون ار،یخ در ساقه و شهیر یدگیپوس نترلک یبرا ارهاکراه یکی از

 یفضا ییگندزدا یبرا دیفرمالده محلول از و استفاده متیل برماید با کخا

باال،  های ینههزو  محیطی یستزبا توجه به خطرات . است گلخانه یداخل

 محدودیت دارد. متیل برماید از استفاده

تیمار بذر با تیرام +  .دهد یمبیماری را کاهش درصد  9/2تیمار بذر با بنومیل 

پنتاکلرونیتروبنزن یا تیرام + کربوکسین بیماری را کاهش داده است. شدت 

 Mehrotra andبا کاربرد روی و منگنز نیز کاهش داد ) توان یمپژمردگی را 

Claudius, 1973.) 

 اهانیگ یار رویخ یا گلخانه دیبریه رقم یک وندیپ سازگارینتایج بررسی 

 داد نشان گلخانه و رشد اتاقک در ه،یپا عنوان به انیدوئک خانواده مختلف

 تواند یم دوک های یهپا یرو یا گلخانه اریخ دیبریه یتجار ارقام وندیه پک

 شهیر و ساقه یدگیپوس نترلک یمناسب برا کار راه یک عنوان به

 .(Pavlou et.al., 2002) یردگ قرار مورداستفاده



 

11 
 

در آزمایشی کاشت مخلوط کاهو با توجه به خاصیت آللوپاتی باعث 

 Pavlou and) شددرصدی پژمردگی آوندی خیار  12کاهش 

Vakalounakis, 2002). 

سریالنکا صورت گرفت  یها گلخانهکه در شرایط  یا مطالعههمچنین در 

توسط جدایه های  Forc زای یماریبدر کنترل قارچ  آمیزی یتموفقنتایج 

 .(Abeysinghe, 2006) آمد به دست F. oxysporum زای یماریبغیر 

 آمیز یتموفقکنترل شیمیایی برای پژمردگی آوندی خیار چندان  ازآنجاکه

نیز خطراتی به دنبال دارد، مقاومت  محیطی یستز ازنظرو  بر ینههزنبوده، 

 های یاستراتژ. پیشرفت استگیاه میزبان، ابزار کاربردی مدیریت بیماری 

باال، مطالعه تنوع  بادواممناسب مدیریت بیماری و دست یافتن به ارقام مقاوم 

ضروری را ژنتیکی و شناسایی نژادهای فیزیولوژیکی پاتوژن در یک منطقه 

 ، تا بتوان مقاومت به پژمردگی فوزاریومی را افزایش داد.سازد یم

 Fusarium oxysporumنسبت به  خیارمقاومت ارقام  ارزیابی

در  چه یاهگگلخانه در مرحله  یطبیع شرایط تحت یتجارت رقم 61 واکنش

فستیوال،  رقم 9 یجهنت در و شد یارزیاب Forc قارچ به نسبتمنطقه جیرفت 

با  یا گلخانهرقم نیکرسون و خیار تجارتی  دو و سوپر، مقاوم و 29ویلمورین 

ندا، رویال، اورگرین، گرین  زحل، رقم 62 ، نیمه مقاوم وRZ 102-00کد 

رایج در کشت  یها رقممجیک، گاوریش، بارز، نگین، نگار و هلیل که از 
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)نجفی شدند مشاهده  یبیمار به حساس ،باشند یمیرفت جمنطقه  یا گلخانه

گرین مجیک و اورگرین  یها رقمالبته الزم به ذکر است که (. 6939نیا 

 یها رقمپژمرده و  تری یطوالن زمان مدتحساس در  یها رقمنسبت به سایر 

 .(8-1شکل رفتند )از بین  تر یعسرنگار، ندا و نگین 

 

از چپ به راست ) ،Forcنسبت به قارچ  خیار یتجار ارقامارزیابی . 0 شکل

 حساس، نیمه مقاوم و مقاوم(

 Forc  نسبت به قارچ خیار یتجار ارقام. ارزیابی 6جدول 

 مقاومت زمان مدت ارزیابی مقاومت نام رقم

 هفته 8 مقاوم فستیوال
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 هفته 8 مقاوم 29ویلمورین 

 هفته 8 مقاوم سوپر

 هفته 8 نیمه مقاوم نیکرسون

 هفته 8 نیمه مقاوم RZ 22-520کد 

 هفته 1 حساس زحل

 هفته 9 حساس ندا

 هفته 1 حساس رویال

 هفته 1 حساس گرین آور

 هفته 1 حساس گاوریش

 هفته 1 حساس بارز

 هفته 9 حساس نگین

 هفته 9 حساس نگار

 هفته 1 حساس هلیل

 هفته 1 حساس گرین مجیک
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