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 چکیده

ای یک محصول با اهميت اقتصادی باال در بسياری از کشورهای دنيا از جمله ایران است. بيماری  خيار گلخانه

یکی از  Fusarium oxysporum f. sp. radicis- cucumerinum قارچپوسيدگی ریشه و ساقه خيار ناشی از 

مراحل  طول باشد. عالئم بيماری در های مهم و محدودکننده کشت خيار در دنيا و برخی مناطق ایران می بيماری

دم ها و افتادگی  برگرنگ پریدگی رشدی گياه ممکن است ظاهر شود. در گياهان جوان در گلخانه ابتدا عالئمی با 

اغلب این  ،رنگ روی طوقه و ساقه ایجاد نموده زرد تا نارنجیهای شود که با پيشرفت بيماری، نوار  ها ظاهر می برگ

 . عالئممشاهده است وضوح در این ناحيه قابل قارچ به هاید، و اسپورنشو نوار تا انتهای ساقه بوته آلوده کشيده می

. با توجه با ماهيت خاکزی طوقه به راحتی قابل مشاهده است و ترک خوردن ناحيه  ، ساقهپوسيدگی شدید ریشه

تواند خسارت بيماری را کاهش  مدیریت تلفيقی میکاربرد بودن عامل بيماری، کنترل آن تا حدودی دشوار است. 

پاشی با ساليسيليک  دهد. ضدعفونی بذر، آفتاب دهی اصولی خاک گلخانه، تغذیه مناسب، کاهش رطوبت، محلول

کشت مخلوط با  ،F. oxysporumزای  منظور القای مقاومت، کنترل بيولوژیک با جدایه های غير بيماری اسيد به

 تواند می کدو های پایه روی ای گلخانه خيار هيبرید تجاری ارقام گياهان دارای خاصيت آللوپاتی مانند کاهو، پيوند

 گيرد. قرار مورد استفاده ریشه و ساقه پوسيدگی کنترل مناسب برای های کار راه عنوان به

  Fusarium oxysporum واژه های کليدی: پژمردگی، مدیریت تلفيقی بيماری،
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 مقدمه

ای برای  بيماری پوسيدگی ریشه و ساقه خيار گلخانه

 Fusarium گزارش و قارچاولين بار از یونان 

oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum (Forc) 

 .(1336، 1واکالوناکيسعنوان عامل بيماری معرفی شد ) به

 ، بلغارستاناین بيماری سپس از کشورهای کانادا، فرانسه

ترین عوامل  عنوان یکی از مهم و اسپانيا گزارش و به

 7)سرکاسکاس های خيار گزارش شد خسارت زا در گلخانه

، پونجا و 7221و همکاران،  9، مورینو7221و همکاران، 

، واچف، 7226، واکالوناکيس و همکاران، 7222، 6پارکر

های خيار  شده در گلخانه های انجام نتایج بررسی  (.7222

ترکيه، نشان داده است دمای بهينه برای توسعه بيماری 

، 5)کاراکا و کاهواسی درجه سلسيوس است 71تا  12

   (.7212، 6، مهمت7212

در ایران، بيماری پوسيدگی ریشه و ساقه خيار یکی از  

حدودکننده کشت خيار بوده که برای اولين بار عوامل م

های منطقه ورامين و  از گلخانه 1919-1916در سال 

)شهریاری و  جدا و شناسایی شد و سپس جيرفت پيشوا

(. قارچ عامل 1932، نجفی نيا و همکاران، 1916زارع، 

بيماری توليد انواع اسپور شامل ميکرو کنيدی، 

اید. پرگنه قارچ ابتدا ماکروکنيدی و کالميدوسپور می نم

  (9)شکل  سفيد و سپس به رنگ ارغوانی دیده می شود

تفاوت در ترکيبات پکتوليتيکی ارقام مقاوم و حساس 

خيار به بيماری پوسيدگی ریشه و ساقه خيار گزارش 

های  در سال (.1931)شهریاری و همکاران،  شده است 

اخير بيماری پژمردگی و پوسيدگی فوزاریومی ریشه و 

های زیر پوشش پالستيک منطقه  طوقه خيار در کشت

                                                 
1 Vakalounakis 1996 
2
 Cerkauskas et al. 2001 

3
 Moreno et al. 2001 

4 Punja & Parker 2000 
5 Karaca & Kahvaci 2010 
6 Mehmet 2010 

جيرفت و کهنوج ظاهر شده و باعث کاهش محصول به 

، و همکاران توجهی گردیده است )نجفی نيا ميزان قابل

1932.) 

 عالئـم بیـمـاری

عالئم بيماری در تمام مراحل رشدی گياه ممکن است 

با ظاهر شوند. در گياهان جوان در گلخانه ابتدا عالئمی 

شود  ها ظاهر می ها و افتادگی دم برگ رنگ شدن برگ بی

رنگی روی طوقه  که با پيشرفت بيماری، نوار زرد تا نارنجی

و ساقه ایجاد نموده و اغلب این نوار تا انتهای ساقه بوته 

وضوح در این ناحيه  شود، و اسپور قارچ به آلوده کشيده می

، ریشه پوسيدگی شدید . عالئممشاهده است رنگی قابل

و ترک خوردن ناحيه طوقه به راحتی قابل مشاهده  ساقه

است. با پيشرفت بيماری، بوته ها پژمرده و مرگ کامل 

 انتقال  (.7بوته های خيار مشاهده می شود )شکل 

 مساعد دمای .است نشده ثابت هنوز بذر توسط بيماری

 حدود  قارچ عامل بيماری پوسيدگی ریشه و ساقه خيار

در  ویژه به گياهان جوان روی سلسيوس رجهد  71تا  12

 درجه 97است. بيماری در دمای  رویش اول هفته چهار

 (.1336)واکالوناکيس،  شود می و باالتر متوقف سلسيوس

پژمردگی خيار در ایران و سایر کشورها مهم و بيماریزایی 

مانند خيار، هندوانه و عامل آن روی سایر گياهان جاليزی 

و  7211)نجفی نيا و شارما،  شده استگزارش ...... 

عامل بيماری در طبيعت روی خربزه نيز ایجاد (. 7223

. قارچ (7225، 2)واکالوناکيس و همکاران نماید بيماری می

 عامل بيماری از طریق هوا نيز در گلخانه پخش می شود

 (.7215، 1)واچف

                                                 
7 Vakalounakis et al. 2005 
8
 Vatchev, 2015 
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 .F رنگ ناشی از قارچ  )ج(  ظهور نوار نارنجی گیاهچه، ب( مرگ ) ،پوسیدگی ریشه و ساقهعالئم )الف(.  .1شکل 

oxysporum f.sp. radicis cucumerinum روی ساقه خیار 

 

 
 عالئم پژمردگی، نکروز و مرگ کامل بوته های خیار آلوده به بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه فوزاریومی .2شکل 

 

 
عامل  F. oxysporum f.sp. radicis cucumerinum پرگنه )راست( و اسپورهای میکروسکپی )چپ( قارچ .3شکل 

 بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار
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 زایی عوامل مربوط به بیماری

های پژمردگی فوزاریومی تحت  وقوع بيماری: دمـــا

. دمای (1332، 1)مک دونالدتأثير دمای خاک است

 C75°و C 71°ین ب F. oxysporum مطلوب رشد

( با بررسی کنترل 1319است. کوک و بيکر )

های گياهی نشان دادند که حداکثر  بيولوژیکی بيماری

 C71°های پژمردگی فوزاریوم  دما برای رشد پاتوژن

کند  رشد قارچ را متوقف می C99°است. دمای باالی 

 رچ مطلوب نيستبرای رشد قا C15°و دمای زیر 

( 1311هارلينگ و همکاران )(. 7225، 7)گرونوالد

اشاره کردند که دما، تعادل بين گياه ميزبان و پاتوژن 

دهد. دماهای مطلوب  پژمردگی فوزاریومی را تغيير می

برای رشد گياه باعث مقاومت گياه و دماهای مطلوب 

 شوند. پاتوژن سبب واکنش حساسيت می

قادر است در دامنه   فوزاریوم قارچ(: pH) اسیدیته

 pH ترین رشد کند. مناسب 17تا  7اسيدیته بين 

است، اما محيط اسيدی قوی در  6برای رشد  آن 

- ها برای اسپورزایی نامناسب است اکثر گونه

  (.7225)گرونوالد، 

جمعيت فوزاریوم در خاک به افزایش کاهش یا : تغذیه

در خاک تعادل اکولوژیکی و مواد غذایی موجود 

بستگی دارد. این قارچ به یک منبع کربن برای 

ساختار و انرژی نياز دارد و به ترکيبات غير آلی که 

ترکيبات آلی مانند قند، ليپيدها و اسيدهای آمينه را 

، 9)مندگن و دی سينگ کنند، نيازمند است سنتز می

. عناصر غذایی ضروری برای رشد، اسپورزایی و (1336

قارچ شامل کربن، هيدروژن، زایی این  بيماری

اکسيژن، نيتروژن، فسفر، پتاسيم، منيزیم، سولفور، 

                                                 
1 McDonald, 1997 
2 Groenwald, 2005 
3 Mendgen and Deising, 1996 

، 6)ماس و اسميت باشند آهن، منگنز و موليبدن می

1316). 

 

 مدیریت کنترل بیماری

 ساقه و ریشه پوسيدگی کنترل برای کارها راه یکی از

 از و استفاده متيل برماید با خاک ضدعفونی خيار، در

 داخلی فضای گندزدایی برای فرمالدهيد محلول

محيطی و  است. با توجه به خطرات زیست گلخانه

  محدودیت دارد.آنها   از های باال، استفاده هزینه

 بنوميلقارچ کش هایی نظير کاربنداریم، تيمار بذر با 

بيماری را کاهش شدت  یا تيرام + کربوکسين 

 دهد.  می

کودهای بر پایه  توان با کاربرد شدت پژمردگی را می

)مهروترا و  روی و منگنز نيز کاهش دادعناصر 

 (.1329، 5کلودیوس

 هيبرید رقم یک پيوند نتایج بررسی سازگاری

 کدوئيان خانواده مختلف گياهان خيار روی ای گلخانه

 ه استداد نشان گلخانه و رشد اتاقک در پایه، عنوان به

 روی ای گلخانه خيار هيبرید تجاری ارقام پيوند

مناسب  کار راه یک عنوان به تواند می کدو های پایه

 قرار مورداستفاده ریشه و ساقه پوسيدگی کنترل برای

(. در آزمایشی کاشت مخلوط 7225، 6)پاولوف گيرد

 52کاهو با توجه به خاصيت آللوپاتی باعث کاهش 

ه است )پاولوف و درصدی پژمردگی آوندی خيار شد

ای که در  همچنين در مطالعه(. 7225، 2واکالوناکيس

نتایج  ه استهای سریالنکا صورت گرفت شرایط گلخانه

 Forcزای  آميزی در کنترل قارچ بيماری موفقيت

                                                 
4
 Moss and Smith, 1984 

5 Mehrotra and Claudius, 1973 
6
 Pavlou et.al., 2005 

7 Pavlou and Vakalounakis, 2005 
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 F. oxysporumزای  توسط جدایه های غير بيماری

(. استفاده از 7226، 1ه است )آبيسينکبه دست آمد

برخی کمپوست ها در کنترل بيماری موفق ذکر شده 

کاربرد آنتاگونيست ها . (7212دلی و پونجا، است )برا

)عوامل ميکروبی ضد بيمارگر( به تنهایی یا در ترکيب 

استفاده از  (7229 ،7) روس و همکاران با کمپوست

ورمی کمپوست به عنوان ماده آلی بازدارنده بيمارگر و 

در کنترل  افزایش دهنده رشد و عملکرد محصول

رش شده بيماری فوزاریومی خيار مفيد گزا

 (.7217، 9است)سينگ و همکاران

استفاده از برخی ترکيبات مانند بتا : القای مقاومت

به صورت کاربرد ( BABA)آمينو بوتيریک اسيد 

ميلی گرم به ازای هر یک متر  152خاکی به ميزان 

مربع خاک باعث کاهش شدت بيماری پوسيدگی 

ساقه و ریشه خيار شده است )عليزاده و ساالری، 

1939.) 

محلول پاشی بوته  اثر (1932) یوسفی و همکاران 

 75به ميزان  ساليسيلک اسيد  های خيار با ترکيب

منظور القا مقاومت عليه بيماری  را بهموالر یميل

پوسيدگی ریشه و ساقه خيار بررسی و نتيجه را مثبت 

 ارزیابی نمودند.

اسانس های گياهی: استفاده از اسانس برخی گياهان 

یی همانند پونه کوهی، اسطوخودوس، رازیانه، دارو

برگ بو و مورد در شرایط آزمایشگاه و مزرعه در 

کنترل قارچ عامل بيماری پوسيدگی ریشه و ساقه 

)سویلو و  -فوزاریومی خيار مفيد گزارش شده است

 (7212اینسکارا، 

                                                 
1
 Abeysinghe, 2006 

2
 Rose et al, 2003 

3
 Singh et al, 2012 

که کنترل شيميایی برای  آنجا از:  ارقام مقاوم

آميز نبوده،  موفقيت پژمردگی آوندی خيار چندان

محيطی نيز خطراتی به دنبال   بر و ازنظر زیست هزینه

دارد، مقاومت گياه ميزبان، ابزار کاربردی مدیریت 

های مناسب مدیریت  بيماری است. پيشرفت استراتژی

بيماری و دست یافتن به ارقام مقاوم بادوام باال، 

 مطالعه تنوع ژنتيکی و شناسایی نژادهای فيزیولوژیکی

سازد، تا بتوان  پاتوژن در یک منطقه را ضروری می

 مقاومت به پژمردگی فوزاریومی را افزایش داد.

 .F نسبت به ارزیابی مقاومت ارقام خیار

oxysporum f.sp. radicis cucumerinum 

 در تجارتی رقم 15 واکنشبر اساس نتایج ارزیابی 

در منطقه  گلخانه در مرحله گياهچه طبيعی شرایط

رقم  ، سه Forc قارچ جدایه های  به جيرفت نسبت

و دو رقم  سوپر، مقاوم و 29فستيوال، ویلمورین 

-RZ 572ای با کد  نيکرسون و خيار تجارتی گلخانه

رقم زحل، ندا، رویال، اورگرین،  12 ، نيمه مقاوم و77

از )گرین مجيک، گاوریش، بارز، نگين، نگار و هليل 

،  (ای منطقه جيرفت گلخانههای رایج در کشت  رقم

(. الزم به 1939 ،)نجفی نيابودند  بيماری  به حساس

های گرین مجيک و اورگرین نسبت  ذکر است که رقم

تری  زمان طوالنی های حساس در مدت به سایر رقم

تر از بين  های نگار، ندا و نگين سریع پژمرده و رقم

 .(6شکل و  1جدول رفتند )

(، رقم 1932همکاران ) براساس پژوهش شهریاری و

فستيوال خيار نسبت به این بيماری مقاوم و رقم 

نگين حساس گزارش شده است. که با نتایج نجفی نيا 

 مطابقت دارد. 1939
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خیار به مایه زنی قارچ فوزاریوم عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه مقایسه عکس العمل ارقام مختلف   .4لشک

 )از چپ به راست حساس، نیمه مقاوم و مقاوم( روز 11خیار بعد از 

 

 

 (1333)نجفی نیا،  Forc نسبت به قارچ  ارقام تجاری خیار و واکنش مقاومت . ارزیابی1جدول 

 زمان مقاومت مدت ارزیابی مقاومت نام رقم

 هفته 1 مقاوم فستيوال

 هفته 1 مقاوم 29ویلمورین 

 هفته 1 مقاوم سوپر

 هفته 2 نيمه مقاوم نيکرسون

 هفته 2 نيمه مقاوم RZ 22-520کد 

 هفته 6 حساس زحل

 هفته 9 حساس ندا

 هفته 6 حساس رویال

 هفته 5 حساس ور گرینا

 هفته 6 حساس گاوریش

 هفته 6 حساس بارز

 هفته 9 حساس نگين

 هفته 9 حساس نگار

 هفته 6 حساس هليل

 هفته 5 حساس گرین مجيک
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 نتیجه گیری و توصیه ترویجی

بيماری پوسيدگی فوزاریومی ریشه و ساقه خيار     

یکی از بيماری مهم خيار گلخانه ای است و عمدتا در 
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بقایای آلوده، ضدعفونی ابزار هرس در صورت تماس با 

فونی نوارهای آبياری بوته های آلوده، تعویض یا ضد ع
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Abstract 

Cucumber is a product with high economic importance in many countries and Iran. Fusarium 

stem and root rot disease caused by Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum (Forc)  

fungus is one of the most important,  destructive disease around the world which is a major 

production constraint in cultivation of this crop. The symptoms of the disease can be seen in 

all growing stage of cucumber. In young plants, leaves clearing, yellowing and wilt are 

visible easily. By development of symptom and disease progress, a yellow to orange 

longitudinal strip will appear on stem. Fungal spores and mycelia mass are cleared and easily 

can be seen. Severe stem and root rot are also noticeable. Keeping in view of soil borne 

disease, the control management is difficult. Integrated control management will be useful. 

Seed treatment using fungicide, soil solarization, good fertilization, less moisture, plant 

resistant inducers such as salicylic acid application as spraying on aerial parts, biological 

control using non-pathogenic Fusarium isolates, allelopatic crops such as lettuce, grafting on 

resistant stocks such as cucurbit -species. All can be applied to reduce the loss of disease.  

Key words: Fusarium oxysporum, integrated disease management, wilting  

 

 

 


