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  دهیچک
 P. melonis.باشدیران میدر ا يمهم محصوالت کشاورز  يها يماریاز ب  Phytophthoraمختلف   يها از گونه یشه ناشیطوقه و ر یدگیپوس

شتر مورد توجـه قـرار   یران بیان در اییدر کدو  P. capcisi نسبت به P.melonisت یانگزارش شده است امااهمییران از کدویاز ا P. capcisiو 
مختلـف   يهـا  اهان دو ماهه ارقام و گونـه یگ.دیسه گردیمقا P. melonisان با ییکدو يرو P. capcisi ییزایمارین پژوهش بیدر ا.گرفته است 

عکس العمل .دیگرد یه زنیط گلخانه ماید و در شرایر گردیت با عصاره دانه شاهدانه تگثیکولیورم يدو گونه فوق رو يها هیان با جداییگدو
 P. capsici ییزايماریب ن پژوهشیا. قرار گرفت یابیوسپورها در زهاب گلدانها  مورد ارزیش زیضمن پا یه زنیارقام مدت دو ماه پس از ما

 .Pبـه   يشـتر یت بیوخربـزه حساسـ   یشده، طـالب  یزنهیان ماییرقم کدو 36ج نشان داد که از ینتا .سه شدیمقا P. melonisان با ییکدو يرو

melonis واکنش ارقام  به  یداشتند ولP.capsici  ت یو هندوانـه حساسـ   یکدو خورش. به هر دو گونه مقاوم بود ییکدو حلوا. متفاوت بود
و خربزه بـه علـت گسـترش     یاز طالب P. melonisشتر یب يجدا ساز یرود که فراوانیتصور م. داشتند  P.melonisتا به P. capsici به يشتریب

  .گر باشدمار یتا مقاومت آنها به دو بP.capsici کمتر گونه

  کدوییان ، بوته میري، مقاومت، فیتوفتورا، طالبی، خربزه: کلیدواژه
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  .شیراز دانشگاه گیاهی شناسی بیماري استاد و گیاهی شناسی بیماري ارشد کارشناسی سابق دانشجوي ترتیب به .1
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Abstract 
Phytophthora root and crown rot caused by various species  Phytophthora are the major threat to agricultural 
crops in Iran. Phytophthora melonis  and P. capsici are reported on cucurbits in Iran but major species in 
cucurbits considered to be P.melonis  and the importance of P.capsici in cucurbits has not been much 
investigated. In the present study the reactions of different cucurbits were compared to both species under 
greenhouse conditions. Two months old of 36 cucurbit species and cultivars were inoculated with 
vermiculite hempseed extract inoculums. The  production of zoospore in drained water and reactions of 
cultivars were monitored during two months after inoculation. The results showed that cantaloupe and long 
melon were more susceptible to P. melonis and reacted differently to P.capsici. Pumpkin was resistant to 
both species but squash and water melon were more susceptible to P.capsici than P. melonis. 
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  مقدمه
ــاکنون  اکنـــون  Phytophthora.  drecshleri (تـ

P.melonis (و P. capsici وه یـ شه، طوقـه، سـاقه و م  یاز ر
ــدو  ــف کـ ــده   ییمختلـ ــدا شـ ــارس جـ ــتان فـ ان در اسـ

ان ییکـدو  ياول رو يگونـه .  (Banihashemi, 1983)است
کـدو گسـترش    يدوم رو يمختلف به جـز کـدو و گونـه   

  . (Mansoori and Banihashemi 1982) دارد يشتریب
ن مقاومـت  ییبه منظور تع) 1989( یو فاتح یهاشم یبن
ــبن ــهیگ یس ــا اهچ ــف  يه ــام مختل و  Cucumis meloارق

Cucurbita pepo    رقـم خربـزه و    25به دو گونـه فـوق از
اکثـر ارقـام خربـزه و    . رقم کدو استفاده کردند 19و  یطالب
نشـان دادنـد در     P. melonisبـه   يدیت شدیحساس یطالب
 یخـوب  یمقاومت نسب P. capsiciکه غالب آنها به  یصورت
ت نشـان  یحساسـ  P. capsiciاکثراً ارقـام کـدو بـه    . داشتند

 (Lagenaria vulgaris) یانیــدادنــد و تنهــا رقــم کــدو قل
  .برخوردار بود یمازندران از مقاومت متوسط

 .Pران یان در اییکدو يریمن که عامل مهم بوتهینظر به ا

melonis    گزارش شـده اسـت)Esmaili 2006 ; Nemati, 

در  یمطالعات اندک P. capsiciنقش در خصوص , ) 2010
العمـل ارقـام مختلـف    عکـس . ران صورت گرفتـه اسـت  یا

مارگر مورد مطالعه قـرار نگرفتـه و   ین بیان نسبت به اییکدو
ـ از ا P. capsiciو  P. melonisسـه  ین مقایچنهم ن لحـاظ  ی

به علت مقاومت  P. capsici یا عدم فراوانیمهم است که آ
العمـل  مـارگر اسـت ، عکـس   ین بیان نسبت به اییاکثر کدو

 .Pسـه آن بـا   یو مقا P. capsiciان بـه  ییارقام مختلف کدو

melonis قرار داد یرا مورد بررس.  

  یروش بررس
 ه قارچیه مایته

ـ ه مایـ ته يبـرا  دانـه شـاهدانه و     مـارگر از عصـاره  یه بی
از ) 1989 (یو فـاتح  یهاشم یت استفاده شد بنیکوالیورم
 CMAط یمحـ  ينظر کـه قـبال رو   بمارگر موردی يهاپرگنه

 ه یمتر از جدایلیبه قطر شش م ییهارشد کرده اند ، بلوك

PH.2-15-92 P.capsici هیـــــو جدا PH.6- 08-81 

P.melonis  )رازیدانشگاه شـ  یاهپزشکیون بخش گیکلکس  (
ـ ت و شاهدانه اضافه گردیکوالیورم يحاو يهاسهیبه ک . دی

 یکیو در تـار  C25ها به مدت چهـار هفتـه در   سهیسپس ک
ه شـبه قـارچ   یما يحاو يهاسهیهر هفته ک. شدند ينگهدار
هـا  سهیقه تکان داده شد تا رشد قارچ داخل کیچند دق يبرا
  .ردیکنواخت صورت بگی

  انییکدو يمارگر رویب یزبانیدامنه م

و  P.melonisو  P.capsici یزبـان یک دامنـه م یتفک يبرا
ـ ا ییزايماریب یبه منظور بررس خـانواده   يگونـه رو ن دو ی

شـده   يآورجمع يزیاهان جالیرقم مختلف گ 36ان ،ییکدو
ابتدا . از کشورها استفاده شد یران و برخیاز نقاط مختلف ا

درصـد بـه    10 يد کننـده تجـار  یع سـف ین ارقام با مایبذر ا
ن بـار بـا   ید و چندیگرد یسطح یقه ضدعفونیمدت پنج دق

-ها در گلدانپس از تندش بذر .آب مقطر شستشو داده شد

مخلوط خاك و ماسه ( خاك سترون  يحاو یکیپالست يها
 10در هـر گلـدان   . ط گلخانه کشت داده شدندیدرشرا )2:1

ـ   آن بـه  يبذر کاشته و رو خـاك   يمتـر  یم سـانت یارتفـاع ن
و  37-42 يها در گلخانه با حـداکثر دمـا  گلدان. خته شدیر

و  گـراد قـرار داده شـدند   یدرجه سانت 15-20 يحداقل دما
اهان یبذرها و رشد گ یزنبعد از جوانه. شدند ياریروزانه آب
 .اهان در هر گلدان به پنج عـدد کـاهش داده شـد   یتعداد گ
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تـر  یلیلیم 30 یه زنیما يبرا. دیگرد یه زنیپس از دو ماه ما
ها خته شد و گلدانیاهان ریطوقه گ يه هر گونه در پایاز ما

. شـدند  سـاعت غرقـاب   24بدون سوراخ زهکش به مدت 
هـا  هـر مـاه بـا اسـتفاده از       مارگراز زهاب گلـدان یب یابیرد

). Banihashemi. 2004(قطعات برگ مرکبات انجـام شـد   
. قرار گرفـت  یمورد بررس یزنهیهفته بعد از ما 6تا  4ج ینتا
ل یـ و تکم يمـار یعامـل ب  يتوفتـورا ید حضـور ف ییـ تأ يبرا

اه صـورت  یشه و طوقه گیمجدد از ر ياصول کخ، جداساز
  . گرفت

  جینتا
  زیدر ارقام مختلف جال ییزايماریب یبررس

 .Pو  P. capsiciمــارگر ین ارقـام بــه دو ب یــواکـنش ا 

melonis   یپس از دو ماه نشان داد که ارقام خربزه و طـالب 
-عیسـر  یبوده و ارقام طالب يزیر ارقام جالیتر از ساحساس
 يرو P.capsici گونـه  .ر ارقام واکنش نشان دادندیتر از سا

ــام مختلــف  ــاریب C.meloارق ــودیم ــه  .  زا ب ــام هندوان ارق
زان مقاومـت را  یـ ن میت کمتر و ارقـام کـدو بـاالتر   یحساس

 P. melonisک از ارقـام کـدو در برابـر    یچ یه. نشان دادند
ارقام استفاده  یبه طور کل. نشان ندادند ییزايماریواکنش ب
 يشتریت بیحساس P. melonisن آزمون در برابر یشده در ا
  .نشان دادند

  بحث
ار، خربـزه،  یـ شـامل خ  يزیاهان جالیگ يریمبوته يماریب

ـ هندوانه و کدو از د ـ ر زمـان در ا ی ران و بـه خصـوص در   ی
شتر معمـول  یاهان بین گیکه کشت ا یر مناطقیاصفهان و سا

جاد یا يهايریبخش عمده بوته م .ع بوده استیباشد شا یم
 P. capsici کا مربوط بهیژه آمریشده در اکثر نقاط جهان بو

 يو در بخشـها  (Tian, and Babadoost,. 2004 )باشـد یم
) P. melonisاکنـون  (=   P. drechsleriران همیاز ا يادیز

  . برخوردار است يشتریت بیاز اهم
 يدو گونـه  یـی زايمـار یب ین پژوهش جهت بررسیدر ا

P. capsici  وP. melonis رقـم   36ان، یخانواده کدوئ يرو
شده از نقاط مختلف مورد آزمون قرار  يور.آان جمعییکدو
تـر از  حساس یج نشان داد که ارقام طالبینتا یبررس. گرفت
ر ارقـام واکـنش نشـان    یتر از ساعیان بوده و سرییر کدویسا

ن مقاومـت را  یدر آمدنـد ارقـام کـدو بـاالتر     يداده و از پا
ارقام کدو استفاده مارگر داشتند در واقع ین دو بینسبت به ا
مقاومـت کامـل    P. melonisق نسبت بـه  ین تحقیشده در ا
نسـبت بـه    يت کمتریارقام هندوانه هم حساس. نشان دادند

از مقاومـت و   یفیاما ارقام خربزه ط. ر ارقام نشان دادندیسا
متذکر شد که ارقام خربزه  یستیبا. ت را نشان دادندیحساس
نسبت بـه   يشتریت بیسحسا P .melonisدر برابر  یو طالب

P. capsici نشان دادند.  
 یگزارش کردند که اکثر ارقام طالب یو فاتح یهاشم یبن

داشـته در    P. melonisبـه   يدیت شـد یو خربـزه حساسـ  
نشـان   P. capsiciبه  یکه غالب آنها مقاومت خوب یصورت
ت یحساسـ  P. capsiciن اکثر ارقام کدو به یدهند هم چن یم
هـم  . )1368، یو فـاتح  یهاشـم  یبنـ (نشان دادنـد   يادیز
ان ییاهچه کدویرقم از گ 116 یهاشم یو بن ين منصوریچن

ــا  ــه  P. drechsleriرا بـ ــل بوتـ ــمعامـ ــدو يریـ ان ییکـ
)=P.melonis( رفتند کـه  جه گیقرار دادند و نت یمورد بررس
ن ارقـام  یترن و کدو از مقاومیتر، حساسیطالب يهااهچهیگ
. )Mansoori & Banihashemi, 1982(باشـند   یمـ  يزیجال

در  يهـا بوتـه  ين پژوهش بـر رو یاگرچه آزمون فوق در ا
 یو بنـ  يج منصـور یبا نتا یصورت گرفت، ول یحال گلده
. اهچــه انجــام شــد مطابقــت داردیگ يکــه بــر رو یهاشــم
یزبـان یک دامنه میتفک یهم در بررس یهاشمیو بن یلیاسمع
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  در شرایط گلخانه Phytophthora melonisو  Phytophthora capsiciواکنش ارقام مختلف کدوئیان به  -1جدول 
Table 1. Reaction of different cucurbit cultivars to Phytophthora melonis and P. capsici under greenhouse 
conditions 

Accession number Cultivar Infection to Phytophthora % 
P. melonis P. capsici 

 Longmelon   
126 Zard garmsar 33 46 
128 Zaboli 0 13 
124 Esfahan 40 53.3 
129 Soosky damghan 20 0 
127 Hamadan 33 66 
85 Bahar hamadan 100 86 
91 Gorgab 40 13 
- Local 0 66 
 cantaloupe   
258 Charentain T 33 68 
204 Kerman 66 93 
209 Torsh esfahan 46 33 
282 Hajikhani fassa 33 0 
260 Honey Dew 53 66 
231 Garmak saveh 0 86 
233 Bidehgol 33 0 
259 Shojasaltaneh 86 33 
283 Semsoori Maharlou 0 13 
278 Talaee 40 53 
287 Gold Stream 0 46 
291 Honey ball 20 53 
298 Hybrid T-6 13 33 
375 Garmsar 33 46 
367 Ananas 33 20 
 53 46 طابی بینام زودرس 372

374 Green Go 0 0 
371 Saveh 33 46 
 Jahrom 60 33ـ 240

/Adir Adir 46 33 
EMoo4 FMoo4 40 53 
 Watermelon   
505 Mazandaran 0 0 
504 Diamond 93 0 
487 Charlston Gray 86 66 
 Pumpkin   
780 HalvaeeHamadan 0 0 
790 Halvaee Shiraz 

Squash 
0 0 

791 Ghalami Khoreshi 46 0 
Seed Collection of Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shiraz University 

  
P. melonis  ازP. dreschleri افتند کـه خربـزه، کـدو،    یدر

-یمـ  يریمدچار بوته P. melonisار و هندوانه با ی، خیطالب
  ).2006، یهاشم یو بن یلیاسمع(شوند 

ـ ارقام هندوانه استفاده شده در ا  .Pن آزمـون در برابـر   ی

melonis افتـه  یبـر اسـاس   . نشان دادنـد  يت کمتریحساس
، خربزه و گرمـک  یسه با طالبیهندوانه در مقاپژوهشگران، 
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 یهاشـم  یبنـ ( دارد  يت کمتریحساس P.melonisدر برابر 
رقـم   40) 1982(یهاشم یو بن يمنصور. )1989، یو فاتح

قرار دادند و ارقام حساس و مقاوم  یهندوانه را مورد بررس
 .P يموجود گونـه  يهابر اساس گزارش. کردند یرا معرف

capsici یبنـ (وه کدو در فـارس  یه، طوقه، ساقه و مشیاز ر 
ــاتح یهاشــم ــت. شــده اســت يجداســاز)1989یو ف ان و ی

ـ جدا ییزايماریب) 2004(بابادوست  را  P. capsici يهـا هی
کردنـد و مشـاهده    یاز کدو تنبل بررسـ  یارقام مختلف يرو

مـار  یمارگر، بین بیکردند که شش رقم از کدو تنبل توسط ا

و همکـاران   يکـه توسـط شـکار    ییهـا یدر بررسـ . شدند
ـ انجـام شـد پـنج جدا   ) 2006( از خـاك و   P. capsici ه ازی

. شـد  يجداسـاز  یجان شـرق یکدو در استان آذربا يهابوته
-دچار بوتـه  P. melonisان تنها توسط گونه یین کدویبنابرا

 يتمـام اعضــا  يریـ متــوان بوتـه  یشـوند و نمـ   ینمـ  يریـ م
 یاما فراوان. مارگر نسبت دادین بیان را به اییکدو يخانواده

P.melonis ــام  يرو ــتر از یب C. meloارق  P. capsiciش
  .باشد یم

  
  منابع

Banihashemi, Z. and Fatehi, J. 1989. Reaction of cucurbit cultivars to Phytophthora drechsleri and P. capsici in 
greenhouse. 9th. Proceeding of  Plant Protection Congress Iran. Mashhad University.89. 

Banihashemi, Z. 2004. A method to monitor the activity of Phytophthora spp.in the root zone of Pistacia spp . 
Phytopathology Mediterranea 43: 411-414. 

Esmaili Shirazifard ,E.. 2006. Tke role of Phytophthora melonis & P. drechsleri in cucurbit root rot in Iran. MSc. 
Thesis, Shiraz University. 80 p. ( In Farsi with Engl. Summ.). 

Mansoori, B., and Banihashemi, Z.1982. Evaluating cucurbit seedling resistance to Phytophthora drechsleri. Plant 
Disease 66:373-376. 

Nemati, Z. 2010. Discrimination of Phytophthora melonis from P. drechsleri on the basis of host range and 
laboratory criteria. MSc. Thesis. Shiraz University. 128p. ( In Farsi with Engl. Summ.). 

Shekari, A., Mirabolfathy, M., Mohammadi-Pour, M.,Zad, and OKHOVVAT, S.M. 2006. Phytophthora root and 
crown rot of several field and vegetable crops in East Azarbaijan Province. Iran. J. Plant Path. 42: 293-308. 

Tian, D., and Babadoost, T, M. 2004. Host range of Phytophthora capsici from pumpkin and pathogenicity of 
isolates. Plant Disease 88:485-489. 

 


