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چکيده
محصوالت گلخانهای در جنوب استان کرمان دارای اهمیت خاصی است .طی بازدیدهائیکه از گلخانهههها بعمهآ آمهد
نوعی پوسیدگی میوه و ساقه خیار مشاهده شد .آلودگی از قسمت گلگاه شروع و به سمت دم میوه پیشرفت می نماید.
میوههای آلوده سپس نرم و آب زده شده و در مرز پیشرفت بیماری عالئم زردی مشاهده میشود .سطح بافت آلهوده از
نوعی کپك خاکستری رنگ پوشیده شده و پس از مدتی اسکلرتهای قارچ به اشکال گرد تا بیضوی یا نا منظم ،سهیاه
رنگ ،به اندازههای متفاوت ( 9تا  11میلی متر) روی سطح آلوده تشکیآ گردید .عالئم روی ساقه و دمبرگ خیهار نیهز
مشاهده شد .بافت آلوده پس از ضدعفونی ،روی محیط پی دی ای 1کشت و جدایهها خالص گردید .پرگنهه قهارچ بهه
رنگ خاکستری مایآ به قهوهای با ریسههای ضخیم و به قطر  1-1/1میکرومتر دیده شد .پس از گذشت  51تا 93روز
اسکلرتها روی محیط کشت به رنگ سیاه و به قطر  3/1تا  4میلی متر تشکیآ گردید .کنیدیهها بیضهوی ،شهفا و
بیرنگ تا قهوهای به اندازه  1 -13 × 1-11/1میکرومتر روی کنیدیوفورهای بلند و کشیده به طول  1-1/1میلیمتهر و
به قطر  1/1-11میکرومتر ،منشعب و غالبا دارای یك پایه صا بودند .بیماریزایی جدایهها با ریخهت یهك میلهیلیتهر
سوسپانسیون 136اسپور در میلی لیتر روی میوه خیار و ایجاد زخم انجام گردید .شاهد بها آب مایهه زنهی شهد .عامهآ
بیماری ،قارچ  Botrytis cinereaتشخیص داده شد .در منطقه جیرفت ای قارچ از خیار ،توت فرنگی ،فلفآ ،بادمجهان،
و گوجه فرنگی جداسازی و شناسایی گردید.

واژه هاي کليدي :بیماری ،کپك خاکستری ،گلخانه.
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روی گوجهههفرنگههی ،گیاهههان خههانگی و گلخانهههای در

مقدمه
کشت گیاهان گلخانهای به ویژه خیهار ،تهوت

آمریکهها ،انگلههیس و هلنههد گههزارش گردیههده اسههت .در

فرنگی ،گوجهه فرنگهی و فلفهآ در ایهران و بخصهو

کشورهای آمریکها ،انگلهیس ،اسهرائیآ ،هلنهد ،ایتالیها،

منطقه جیرفت و کهنوج از اهمیهت خاصهی برخهوردار

اسپانیا و نیوزیلند گهزارش شهده کهه ایه قهارچ غالبها

گلخانههه ،عوامههآ

همراه با بیماری اسکلروتینیایی دیده مهیشهود (االد و

بیماریزای متعددی باعه ایجهاد خسهارت مهیشهوند.

یونس 1.)1339 ،پوسیدگی خاکسهتری کلهم ناشهی از

پوسیدگی خاکستری خیار با عامآ Botrytis cinerea

قارچ  B. cinereaاز انگلیس ،هلنهد ،فنالنهد ،شهوروی

اسههت .بهها توجههه بههه شههرایط خهها

 Persیکی از بیماری های مهم و خطرناك بخصو

در

سابق ،آلمان غربی ،کانادا و بخشهی از آمریکها گهزارش
6

نواحی معتدل و خنك نظیر ژاپ  ،شمال آمریکا ،کانادا

شههده اسههت (فریههك و کههراگ . )1331 ،ایهه قههارچ

و انگلیس میباشد (آنا .1)1331 ،ای قارچ قهادر اسهت

همچنی به عنوان عامآ بیماریزا روی آسپارگوس در

روی گیاهان مختلف ایجاد بیماریههایی نظیهر بالیهت

نیوزیلند گزارش شده است .در کانادا ،شهوروی سهابق،

شکوفه ،مرگ گیاهچه ،پوسیدگی یا شانکر سهاقه ،لکهه

انگلیس و کشورهای اسکاندیناوی قارچ  B. cinereaبه

برگی ،پوسیدگی غده ،کورم ،پیاز ،ریشه و غیره نمایهد

عنوان عامآ بیماری پوسیدگی خاکزی ههوی معرفهی

و دارای دامنههه میزبههانی بسههیار وسههیعی اسههت (آنهها،

شههده اسههت ( یههونس و همکههاران13331 ،؛ فریههك و

 .)1331قههارچ بههوتریتیس از مهههمتههری بیمارگرهههای

کراگ .)1331 ،در منطقه جنوب استان کرمان تاکنون

غدهها ،میوهها ،برگهها و گهآهها در گیاههان زینتهی،

تحقیقی در ای خصو

انجام نشده است .ضروری بهه

سبزیها و دیگر محصوالت مهم کشاورزی با گسهترش

نظر مهیرسهد قبهآ از دسهتیابی بهه راه حهآ کنتهرل

جهانی است و با ایجاد کپك خاکسهتری از مههمتهری

مناسب ،تشخیص دقیق عوامآ ایجهاد کننهده بیمهاری

عوامآ پوسیدگیهای پس از برداشت محسوب میشود

پوسیدگی خاکستری خیار صورت پذیرد ،ای تحقیهق

(االد و همکاران .5)5311 ،در فرانسه از روی خربهزه و

به منظور دستیابی به هد فوق صورت پذیرفته است.

در فلسطی اشغالی از روی کدو گزارش شده و ایجهاد
خسارت میکند (آنا )1331 ،ای قارچ در سهال 1335

مواد و روش ها

از ژاپه و از روی گیاههان ابریشهم ،بادمجهان ،خیهار و

نمونهبرداري

فلفآ گزارش گردیده است (آرای .)91339 ،در آمریکها

بههه منظههور شناسههایی عامههآ پوسههیدگی

عامآ بیماری پوسیدگی خاکستری سیبزمینی ،قهارچ

خاکستری محصوالت گلخانهای و با تاکیهد بیشهتر بهر

 B. cinereaمعرفههی شههده اسههت (گههای و همکههاران،

خیار ،گلخانه های متعددی در منطقه جیرفت بصهورت

 .4)1333ای قارچ هم چنی به عنوان عامآ بیمهاریزا

تصادفی مورد بازدید قهرار گرفهت .نمونهه ههای خیهار،
فلفآ ،تهوت فرنگهی ،بادمجهان و گوجهه فرنگهی دارای
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نجفی نیا ،بیماری کپك خاکستری خیار گلخانه ای

عالئهههم پوسهههیدگی و کپهههك ،جمهههعآوری و داخهههآ

به منظور اثبهات بیمهاری زایهی جدایهه ههای

کیسه های پالستیکی مجهزا قهرار داده و بالفاصهله بهه

بدست آمده ،سوسپانسیون  136اسهپور در میلهیلیتهر

آزمایشگاه انتقال داده شدند.

تهیه و به دو روش مایهزنهی انجهام شهد .در روش اول،

جدا و خالصسازي

روی بوته دارای میوه جوان ،ابتدا سطح میوه بها الکهآ

ابتدا نمونههههای آلهوده بها آب شستشهو ،سهپس

ضدعفونی سطحی گردیهد و سهپس یهك میلهیلیتهر

قطعات  5 – 1میلی متری از بافت میوه جدا و با الکهآ

سوسپانسیون اسپور به داخآ میوه تزریق شد ،مایهزنی

 %16به مهدت  3/1 – 1دقیقهه ضهدعفونی سهطحی و

همچنی با پاشیدن سوسپانسیون اسهپور روی میهوه و

پس از آبگیری به محیط پیدیای انتقال داده شدند.

ایجاد زخم با نوك سوزن انجام شد .در روش دوم روی

جدایه ههای بدسهت آمهده بهه روش تهك اسهپور روی

میههوههههای جههدا شههده ،پههس از ضههدعفونی سههطحی،

محههیط اب آگههار %5 1خههالصسههازی ش هدند .جهههت

قطعه ای از بافهت میهوه را برداشهته و یهك دیسهك 1

شناسایی عامآ بیماری ،همچنی بصهورت مسهتقیم از

میلی متری از حاشیه کلنی فعهال قهارچ داخهآ حفهره

کپههكهههای موجههود روی سههطح میههوه آلههوده ،الم

گذاشههته و بههه جههای اول برگردانههده شههد و درون

میکروسکوپی تهیه و اقدام به شناسایی قارچ گردید.

دسیکاتور نگهداری گردید .بروز عالئهم روزانهه بررسهی

بررسی اثر دما روي رشد جدایهها

گردید .شاهد با آب خالی مایهزنی شد.

به منظور بررسی اثر دما روی رشد جدایههها،
از حاشیه کلنی فعال قارچ که به مدت یك هفتهه روی

نتيجه و بحث

پیدیای رشد یافته بود ،دیسهكههای  1میلهیمتهری

عالئم بيماري

برداشههته و بههه تعههداد  9عههدد داخههآ پتههری جداگانههه

آلودگی میوه عمهدتا از ناحیهه گلگهاه شهروع

گذاشته و قطر کلنی بعد از سهه روز در دماههای ،1 ،1

شده و به قسمت دمگاه پیشروی مینماید ( شهکآ .)1

 91 ،93 ،51 ،53 ،11 ،13و  43درجهههه سلسهههیوس

نههواحی آلههوده بصههورت نههرم ،آب سههوخته و در مههرز

اندازهگیری شد.

پیشرفت بیماری بصورت زرد رنهگ دیهده مهی شهود (

شناسایی عوامل جدا شده

شکآ  .)1در شهرایط مرطهوب سهطح نهواحی آلهوده،

جهههت شناسههایی قههارچ عامههآ بیمههاری ،صههفات

پوشیده از کپك خاکسهتری (کنیهدی و کنیهدیوفور) و

مرفولوژیکی نظیر ابعاد کنیدی ،طول کنیدیوفور ،رنهگ

گاها اسکلرتهای سیاهرنگ به شکآهای نهامنظم و در

کلنی و تشکیآ اسکلرت ها روی محهیط بررسهی و بها

اندازه های متفاوت (میلیمتر )9 – 11روی سطح میوه

استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر اقدام به شناسایی

آلوده و در مت اندام قارچی تشکیآ میگردنهد و فهرم

جدایهها گردید.
اثبات بيماريزایی

Water Agar
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مقاوم قارچ را تشکیآ میدهنهد .در حالیکهه در منهابع

کلیه جدایه های بدست آمهده از نمونههههای

موجود قطر اسکلرت حداکثر میلیمتر 5 – 9گهزارش

دارای عالئههم خاکسههتری متعلههق بههه گونههه Botrytis

شده است ( .)1عالئم بیمهاری همچنهی روی سهاقه و

 cinereaتشخیص داده شدند .کلنی قارچ روی محیط

دمبرگ خیار نیز مشاهده شد کهه در شهرایط رطوبهت

در ابتدا بیرنگ و سپس به رنگ خاکسهتری مایهآ بهه

باال باع پوسهیدگی کامهآ سهاقه و جهدا شهدن آن از

قهههوهای مشههاهده شد(شههکآ  .)a -9کنیههدهای قههارچ

محآ آلودگی میگردد (شکآ  .)5عالئم مشابهی ناشی

بیضوی ،شفا  ،بیرنگ تا قهوهای در ابعهاد 1 – 11/1

از قههارچ اسههکلروتینیا روی میههوه و سههاقه خیههار نیههز

×  1 – 13میکرومتر بودند (شکآ  .)c -9کنیهدی هها

مشاهده شد ولی توده ریسه 1سفید رنگ قارچ آن را از

هنگام جوانه زدن ظاهرا کمی عریض تر شهده و تولیهد

پوسیدگی خاکستری متمایز مینماید .در فلفآ ،گوجه

جههرم تیههوب بههه قطههر  5 – 9میکرومتههر نمودنههد.

فرنگی ،بادمجان(شکآ  )1و تهوت فرنگهی (شهکآ )6

کنیدیوفور بلند ،کشیده و به طول  1 – 1/1میلی متهر

عالئم بیماری عالوه بر میهوه ،روی دمبهرگ ،شهاخه و

و به قطر  1 – 13میکرومتر بصهورت شهاخه شهاخه و

ساقه نیز مشاهده گردید.

غالبا دارای یك پایه صا بودند که در محآ انشهعابات
کمی باریك شهده بودنهد (شهکآ  .)b -9ریسهه ههای
ضههخیم و بههه قطههر  13 – 15/1میکرومتههر مشههاهده
شههدند .پههس از گذشههت  51 – 93روز سههختینههههای
(اندام مقاوم) قارچ روی سطح محهیط کشهت پهی دی
ای به تعداد فراوان به رنگ قهوهای متمایآ به سهیاه و

بیماری پوسیدگی خاکستری خیار ،شروع
-1شکآ  .1عالئم
)
(

(

بیماری از سمت گلگاه و پیشرفت به سمت دم میوه و

)
به قطر  1 – 8میلی متر تشکیآ شهدند (شهکآ .)a -9

در شرایط گلخانه اسکلرت قارچ عامآ بیماری به تعداد

عالئم زردرنگ در محآ پیشروی(چپ) ،آلودگی و

فراوان و در اندازه های متفاوت روی بافت ههای آلهوده

پوسیدگی کامآ میوه نارس (راست)

مشهههاهده گردید(شهههکآ  .)d -9براسهههاس صهههفات
مورفولههوژیکی ف هوق قههارچ عامههآ بیمههاری گونههه B.

 cinereaتشخیص داده شد .حداقآ دمای رشهد قهارچ
 1درجه و حداکثر  91درجه و دمای بهینه رشد – 51
 59درجه سلسهیوس انهدازهگیهری شهد .قهارچ عامهآ
بیماری تولید اسپورهای غیرجنسی فهراوان مهینمایهد
شکآ  .5عالئم بیماری پوسیدگی خاکستری روی

که در هوا پخش میشود و در صهورت وجهود رطوبهت

میوه و ساقه خیار گلخانهای

شکوفهها و میوههها توسهط کپهك پوشهیده و کلنهیزه

عامل بيماري و بيولوژي آن

شده و باع
Mycellium

1

پوسیدگی میوه مهیگردنهد .قهارچ عامهآ

بیماری قهادر اسهت بصهورت کنیهدی و اسهکلرت روی

نجفی نیا ،بیماری کپك خاکستری خیار گلخانه ای

بقایای گیاه و در خهاك بقهاخ خهود را حفها نمایهد .از

1

 sclerotiumجداسازی و شناسایی گردید (شکآ .)4

نمونهه هههای دارای کپهك سههفید قهارچ Sclerotinia

شکآ .9قارچ  Botrytis cinereaعامآ پوسهیدگی خاکسهتری خیهار): (aتشهکیآ سهختینه در محهیط کشهت (b).کنیهدی و
کنیدیوفور منشعب با پایه صا  :(c) .کنیدی گرد تا بیضوی (d) .سختینه تشکیآ شده و جهدا شهده از میهوه خیهار در شهرایط
گلخانه

شکآ  .4عالئم بیماری پوسیدگی سفید اسکلروتینیایی روی میو و ساقه خیار گلخانهای

شکآ  .1عالئم بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی روی بادمجان و تشکیآ اسکلروت

شکآ  .6عالئم بیماری کپك خاکستری روی گآ و میوه توت فرنگی

6
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بيماري زایی :تمام جدایه های بدست آمده روی میوه

خاکستری روی انهدام آلهوده میزبهان از کپهك سهفید

خیار ،فلفآ ،بادمجان ،توتفرنگهی و گوجههفرنگهی در

(تههوده پنبههه ای سههفیدرنگ رشههتههههای قههارچ) قابههآ

هر دو شرایط گلخانه و آزمایشگاه بیماریزا بهوده و –1

تشخیص است .زمان مناسب شهیوع ایه بیمهاری در

 1روز بعد از مایه زنهی عالئهم بیمهاری ابتهدا بصهورت

گلخانه ها در اواخر فصآ پاییز و فصآ زمستان که هوا

نواحی زرد رنگ و سپس پوسهیدگی نهرم پوشهیده از

خنكتر و رطوبت بیشتر است ،مهی باشهد .در گلخانهه

کپك مشاهده شد .قارچ عامآ مجددا بازیابی شهد .در

های با تهویه نامناسب ،شیوع بیماری شدیدتر است.

شاهد هیچ عالئمی مشاهده نشد .تفاوت خاصهی بهی
روشههای مایهه زنهی مشهاهده نگردیهد .گونههی B.

توصيه ترویجی
کاهش رطوبت ،تهویه کافی از طریق دریچه

 cinereaدر مزرعه به صورت سهاپروفیت روی میهوه،
برگها و سایر بافتهای مرده گیاهی مسهتقر و بقهای

ههای سههقفی و جهانبی(در صههورت امکهان نصههب فه

خود راحفا نماید .ای نوع بقا در توتفرنگی گهزارش

تهویههه) ،عههدم کاشههت متههراکم ،رعایههت بهداشههت و

شده و بیمارگر روی برگ های مرده زمسهتانگهذرانی

بخصو

جمع آوری فوری انهدامههای ههرس شهده و

می کند ،سپس فاز انگلی خود را در مرحلهی گآدهی

بافتهای آلهوده در کهاهش منبهع آلهودگی و کنتهرل

آغاز میکنهد و بهه صهورت نهفتهه روی پهرچم و زیهر

بیماری بسیار موثر است .جهت تسهیآ تهویه ،آرایهش

کاسبرگ باقی می ماند و نزدیك یها بالفاصهله پهس از

ردیفهای کاشت حتما عمود بهر دریچههههای جهانبی

برداشت ،میوه را آلوده می کنهد (پوولسهون.1)1363 ،

باشد .پس از رعایت مهوارد فهوق در صهورت مشهاهده

همچنی  B. cinereaقادر به آلوده کردن میهوههها و

بیماری میتوان از سموم قهارچکهش مجهاز و بها دوره

سههبزیههها پههس از برداشههت از طریههق بافههتهههای

کارنس پائی استفاده نمود و در صورت نیاز ،سمپاشی

آسیبدیده ی انتهای ساقهی و سپس آلودگی انتههای

به فاصله  14روز تکرار شود.

ساقه بهه تمهام میهوه گسهترش مهییابهد .ایه نحهوه
آلهههودگی در میهههوهی کیهههوی گهههزارش شهههده

سپاسگزاري

اسههت(میچالیدز و المههر .5)5333 ،در میههوهی سههیب

نگارنده بر خهود الزم مهی دانهد از موسسهه

آلودگی از زخمها ،انتهای ساقه یا کاسهی گآِ انتههای

تحقیقههات گیاهپزشههکی کشههور و مرکههز تحقیقههات و

میوهها آغاز میشود(ژائو و کیم.9)5338 ،

آمههوزش کشههاورزی و منههابع طبیعههی جنههوب اسههتان
کرمان به لحاظ فراهم نمودن بسهتر اجهرای کاشهت و
تامی

نتيجه گيري
عالئم بیماری پوسیدگی خاکسهتری ناشهی
از قههارچ بههوتریتیس بههه راحتههی بهها مشههاهده کپههك
1
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 شماره اول/  جلد اول/ 1931  سال/مجله سبزیجات گلخانه ای
Grey Mold Rot of Greenhouse cucumber
Abstract
The cultivation of plants under greenhouse conditions is very important in South part of Kerman
province. During investigations in numerous fields of cucumber under greenhouse conditions,
symptoms of cucumber fruit and stem rot were observed. Infection began from blossom end. The
infested fruits and stems covered with grey mold and showed soft rot with yellowing bound in
edge of infected tissues. The sclerotia of fungus formed on surface of infested fruits with different
shape (round to ellipsoid), dark in color, with 3-15 mm long. To identify the causal agent of the
disease, infected tissues (3-5 mm in size) were cut from edge of infected border and after
disinfesting with ethanol 76%, cultured on PDA medium. The fungus colony was grey to brown
in color on PDA and after 25-30 days the sclerotia (0.5- 4 mm in size) formed on medium surface.
Conidia ellipsoid and colorless to brown (5-10 × 7-17.5 µm), conidiophore long (1-1.5 mm),
branched and usually with basic cell. Based on above characteristics, the causal agent was
identified as Botrytis cinerea. Pathogenicity test carried out using spraying one ml suspension,
containing 106 spores per ml on surface of target tissues (fruit and stem). Distilled water used as
control. The results showed all isolates were pathogenic on cucumber. The B. cinerea was also
isolated from strawberry, green pepper, tomato and eggplant in greenhouse of South Kerman.
Key words: disease, grey mold, greenhouse

