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چکیده
بیماری ساق سیاه خربزه و طالبی ) Macrophomina phaseolina (Tassیکی از مهم تمری بیمماریهمای خماازاد
خربزه و طالبی با اهمیت اقتصادی زیاد در سراسر دنیا میباشد .به منظور بررسی میمزا شمیوو و شمدی ایم بیمماری،
نمونههای گیاهی آلوده از هشت منطقه در مزارو خربزه و طالبی شهرستا وراممی در جنموش شمرقی اسمتا تهمرا و
شهرستا های گرمسار و ایوانکی در استا سمنا جمعآوری ،خالصسازی و اثبای بیماریزایی نمونهها روی طالبی رق
حساس سمسوری انجام شد .سپس برای مقایسه قدری بیماریزایی جدایههای جمعآوری شده ،اقدام به مایهزنمی قمار
 M. phaseolinaبر روی طالبی رق حساس سمسوری شد .از ال نمونههمای جممعآوری شمده از منماط متتلم  ،در
مجموو  12جدایه خالص قار  M. phaseolinaبهدست آمد اه همگی دارای قدری بیماریزایی بودند؛ شمدی بیمماری
هر ژنوتیپ بر اساس مقیاس  1-9پیشنهاد شده توسط ابوی ،پاستور-اوراالس بررسی شد اه اختالف معنمیداری میما
آ ها مشاهده گردید؛ بهطوریاه جدایههای شه سفید ایوانکی ( )MP-SH-37, MP-SH-34به ترتیب با شمدی شماخص
بیماری  9/71و 9/24در گروه آماری  aو  abقرار گرفتند .ا تری مقدار شاخص شدی بیماری بمه داور آبماد شهرسمتا
گرمسار برابر  1/27درصد تعل گرفت .در ای بررسی ،جدایه  MP-SH-34بهعنوا جدایه قویتمر از نظمر بیمماریزایمی
انتتاش شد .بر اساس نتایج حاصل از ای تحقی  12 ،جدایه متتل از قار  M. phaseolinaبر روی محصوالی خربمزه
و طالبی شهرستا های ورامی و گرمسار و ایوانکی وجود دارند اه همگی دارای قدری بیماریزایی بموده و ممیبایسمت
تمهیداتی جهت مدیریت آ ها اتتاذ شود.
واژگان کلیدی :خربزه و طالبی ،Macrophomina phaseolina ،جدایهها ،ورامی  ،گرمسار ،ایوانکی

1و  -3به ترتیب دانشجوی ساب اارشناسی ارشد و استادیار ،گروه بیماری¬شناسی گیاهی ،دانشکده اشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحمد
ورامی – پیشوا ،ورامی  ،ایرا
 -2استادیار ،بتش تحقیقای گیاهپزشکی ،مراز تحقیقای و آموزش اشاورزی و منابع طبیع اسمتا تهمرا  ،سمازما تحقیقمای ،آمموزش و
ترویج اشاورزی ،ورامی  ،ایرا
 -4استادیار ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده اشاورزی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامی – پیشوا ،ورامی  ،ایرا
نویسنده مسئول مکاتباتmojdehmaleki@yahoo.com :
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مقدمه
 Cucumis meloشمامل دو محصممول طمالبی  C. melo var cantalupensesو خممربزه  ،C. melo var inodorusاز
مه تری محصوالی صیفی بوده و اشت و پرورش انواو و ارقام متتل آ در اشور ما از گذشته معمول بوده اسمت .در
ایرا به دلیل وجود تنوو آش و هوایی ،تعدد و پراانش روستاها ،مهاجری مردم به مناط متتل و مبادله بمذور ،ارقمام
بسیار متنوعی از خربزه و طالبی بهوجود آمده است اه منابع ژنتیکی بسیار خموبی از ایم گونمه را تشمکیل ممیدهنمد.
مناط مه اشت آ در ایرا عبارتند از :ورامی  ،ایوانکی ،گرمسار ،اصفها  ،خراسا  ،سماوه ،قمزوی  ،شمهریار ،آسمتارا،
گیال  ،متتصری از آذربایجا و همدا (رافضی .)1393 ،محصوالی جالیزی مرز جغرافیایی خاصی ندارند و در آمریکما،
اانادا ،اروپای شمالی و مدیترانه ،آفریقای جنوبی ،آسیا ،خاور دور بهویمهه ژاپم و اسمترالیا نیمز از ارزش تجماری بسمیار
باالیی برخوردارند (مبلی و پیراسته .)1377 ،طب آمار سازما خواروبار جهانی ،مجموو تولید انواو خربمزه و طمالبی در
جها بیش از  22میلیو ت است .میانگی عملکرد جهانی تولید خربزه و طالبی  21/6ت و بیشتری عملکرد متعلم
به اانادا با  120ت در هکتار میباشد .ایرا با تولید بیش از  1915000ت و با حدود  79380هکتار سطح زیر اشمت،
رتبه سوم را در جها پس از اشورهای چی و ترایه دارا میباشد .متوسط عملکرد خربزه و طمالبی در ایمرا 24/134
ت در هکتار است (احمدی و همکارا  .)1398 ،از مه تری ارقام اشت شده در ایرا میتوا به خربزه خاتونی مشهد،
سوسکی سبز ،سوسکی زرد ،سفیدک زابل ،طالبی سمسوری ورامی  ،طالبی ساوه ،طالبی گرگاش و  ....اشاره ارد.
عوامل بیماریزای متعددی طالبی و خربزه را مورد حمله قرار میدهند .یکی از بیماریهمای مهم خربمزه ،بیمماری
پوسیدگی ذغالی خربزه یا ساق سیاه میباشد اه به میزا قابل توجهی باعث اماهش محصمول ممیشمود .ایم بیمماری
عالوه بر خربزه به طالبی ،هندوانه ،خیار و سایر گیاها صیفی و زراعی نیز خساری وارد ممیانمد .عاممل بیمماری قمار
 Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidمیباشد اه به دلیل آشکارشد رنگ تیره در بتشهای مورد حمله بافت
میزبا  ،پوسیدگی ذغالی خوانده میشود .ای بیماری در سراسر دنیا به خصوص نواحی دارای اقلی گرم و خشک دارای
اهمیت اقتصادی زیادی است  .ای بیماری سالیانه خساری زیمادی بمه خربمزه و طمالبی در منماط وراممی  ،ایموانکی و
گرمسار وارد میسازد .بارزتری نشانه ای بیماری سیاه شد ساقه است اه ابتدا بهصوری لکهای در نزدیکی طوقه گیماه
یا روی ساقه ظاهر میشود .ای لکه ابتدا زیتونی رنگ بوده و سپس با گذشت زما ادر شده تا سرانجام قهوهای و سیاه
میگردد .در ای مرحله بهتدریج شیره گیاه از شکافهایی اه در سطح پوست ایجاد میگردد ،خارج شده و در مجماوری
هوا بهصوری صمغ تیره رنگ باقی مانده و خشک میشوند .یکی دیگر از نشانههای عمده بیماری ،مرگ بوتهها در اواخمر
فصل بدو عالی خارجی روی بوته است .گاهی اوقای بیماری به میوه ه حمله میاند و باعث خشک شمد دم میموه
و در نتیجه ریزش آ میگردد (اعتباریا .)1381 ،
قار عامل بیماری سماق سمیاه  Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidاولمی بمار در سمال  1905در اشمور
فرانسه روی لوبیا مشاهده شد؛ پس از آ در  1919در ایاالی متحده و سپس در اروپا ،اانادا و امریکای جنوبی و آفریقما
مشاهده گردید .ای بیماری اولی بار در ایرا در سال  1332روی ریشه هندوانه در تایباد به وسیله شری و منوچهری
به عنوا یک بیماری ناشناخته جمعآوری گردید و مجدداً توسمط شمری در سمال  1334در ممزارو جمالیز اصمفها از
ریشه ،ساقه و میوه خربزه جداسازی شد (اعتباریا .)1381
قار بیمارگر  ،M. phaseolinaیک گونه خاازاد با دامنه میزبانی وسمیع شمامل بمیش از  500گونمه از  75خمانواده
گیاهی است ( .)Purkayastha et al., 2006ای قار در تمام مناط دنیا با شرایط آش و هوایی متتل اع از بمارانی تما
حارهای ایجاد بیماری میاند ( )Abawi and Pastor-Corrales, 1990و از بیماریهای مه اقتصادی است اه در شمال
و جنوش آمریکا ،آسیا ،آفریقا و برخی از قسمتهای اروپا شیوو دارد ( .)Jana et al., 2003ایم قمار مهم تمری عاممل
ااهش محصول لوبیا در پااستا بوده و ساالنه خساری باالیی به ای محصول وارد میاند ( .)Iqbal et al., 2003قمار
بیمارگر  M. phaseolinaباعث افزایش حساسیت گیاه و ااهش محصول در ژنوتیپهای برنج  Durangoو  Jaliscoشمده
است ( .)Mayek-Perez et al., 2001bهمچنی ای بیماری ،مشکلی اساسی برای پرورشدهندگا خربزه اه از آبیماری
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قطرهای استفاده میانند ،ایجاد می اند ( .)Nischwitz et al., 2004بیماری ساق سیاه هر ساله در نیممه جنموبی هنمد
شیوو پیدا ارده و باعث ااهش  %20-30یا حتی بیشتر روی محصول سویا میشمود ( .)Shaner et al., 2006تحقیقمای
دانشگاه االیفرنیا نشا داد اه  M. phaseolinaیکی از مشکالی اصلی تولید تویفرنگممی در برخمی ایماالی محممسوش
میشود ( .)Koike et al., 2009-2010بررسی سطوح بیماری پوسیدگی ذغالی بمر روی ارچمک نشما دهنمده 30-75
درصد ااهش محصول تحت تأثیر جدایههای متتلم  M. phadeolinaبمود ( Cohen .)Claudino and Soares, 2014و
همکارا ضم بررسی عالئ و شدی آلودگی ارقام خربزه و هندوانه به پوسیدگی ذغالی ،مه تری عالمت مشترک بمی
ای دو محصول را ریزش برگها و ااهش قابل مالحظه وز نهایی محصول گزارش اردند (.)Cohen et al., 2016
پوسیدگی ذغالی یا ساق سیاه در ایرا باعث خساری  %100روی خربزه در برخی ممزارو شهرسمتا گرمسمار شمده
است ( .)Etebarian, 2002مناط انتشار ای بیماری در ایرا  ،اصفها  ،نطنز ،ارما  ،مشمهد ،وراممی  ،ایموانکی ،سماوه،
یزد ،تبریز ،اهواز و برازجا میباشد و میتوا گفت اه ای بیماری در تمام خاکهای نواحی خشک ایمرا ام و بمیش
وجود دارد (اعتباریا  .)1381 ،با توجه به خالء موجود از نظر جدایههای بیماریزای قار بیمارگر در منطقمه وراممی و
گرمسار و ایوانکی ،ای تحقی با هدف بررسی سطح آلودگی و تفکیک جدایههای شایع در ای مناط بهعنموا یکمی از
مناط تولید انبوه طالبی و خربزه در اشور انجام گرفت.
مواد و روشها
به منظور جمعآوری قار  M. phaseolinaدر فصول زراعی سالهمای  1394تما  1396از ممزارو متتلم خربمزه و
طالبی در هشت منطقه از جنوش شرقی استا تهرا (شهرستا ورامی ) و غرش استا سمنا (شهرستا های ایموانکی
و گرمسار) شامل ایستگاه تحقیقاتی ورامی  ،جواد آباد ،طغا  ،رست آباد ،خاوه ،ایوانکی ،شه سفید و داور آباد بازدید بمه
عمل آمد .به ای ترتیب ،بوتههای دارای عالی زردی و پهمردگی با مشتصههای تتریب بافت پوسمت در ناحیمه طوقمه،
تغییر رنگ زیتونی در محل انشعابای شاخه و خشکیدگی بافت ناحیه طوقه و شاخهها به رنگ خااستری تیمره متمایمل
به سیاه و صمغ قهوهای رنگ با اسکلرویهای قار شناسایی و جمعآوری شدند .برای تعیی درصد آلمودگی روی اقطمار
مزرعه در  10نقطه در اادر یک متر مربعی بوتههای آلوده شمارش و درصد وقوو بیماری بما اسمتفاده از فرممول تعمداد
بوتههای آلوده به ال بوته محاسبه گردید ( .)Padder et al., 2010برای جداسازی قار عامل بیماری از هر مزرعه چنمد
ساقه یا شاخه به همراه برگ دارای عالی جمعآوری شدند (شکل  .)1نمونهها درو پاات به آزمایشگاه منتقمل شمده و
بعد از اد گذاری اقدام به جداسازی قار عامل بیماری گردید.

شکل  -1عالی بیماری پوسیدگی ذغالی خربزه وطالبی؛ چپ) سمیاه شد طوقمه و شاخه با اسکلروی ،راست) مزرعه آلوده
بهصوری زردی و پهمردگی در ایستگاه تحقیقاتی ورامی در سال 1395
;Fig. 1. Symptoms of charcoal rot disease of melon; Left) blackening of crown and stem by Sclerotia
)Right) yellowing and withering of an infested farm in Varamin Research Station (2016
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برای جداسازی قار عامل بیماری ،ابتدا قطعاتی به اندازه  3-4میلیمتر مربع از ممرز آلموده و سمال از طوقمه جمدا
گردید و به مدی یک تا سه دقیقه در محلول هیپوالریت سدی  0/5درصد قرار گرفتند (.)Huda-Shakira et al., 2019
سپس قطعای ضدعفونی شده سه بار توسط آش مقطر سترو شسته شده و روی ااغذ صافی قرار گرفتنمد تما آش آ هما
اامالً گرفته شود .سپس در شرایط سترو قطعای خشک شده به ظروف پتری حاوی محیط اشت  PDAمنتقل شمدند
و به مدی سه الی چهار روز در دمای  28-32درجه سلسیوس نگهداری شمدند ( .)Cloud and Rupe, 1991بمه منظمور
خالصسازی بعد از رشد جدایه قار  ،قطعهای از محیط حاوی قار به محیط اشت آش آگار منتقل گردید و سپس یک
قطعه از نوک ریسه پرگنه فعال شده جهت اشت خالص تهیه شد ( .)Purkayastha et al., 2006بمرای شناسمایی قمار
عامل بیماری از الید شناسایی ( )Barnett and Hunter, 1972استفاده گردیمد .جدایمههمای قمار  M. phaseolinaبمه
روش ذار شده جداسازی و خالص گردید و سپس با توجه به مناط جمعآوری ادگذاری شدند.
به منظور احیاء و اطمینا از قدری بیماریزایی ،جدایههای قار روی محیط  PDAتکثیمر و سمپس بمه ارلم ممایر
 500میلی لیتری حاوی  200گرم ارز اه قبالً با آش مرطوش و توسط دستگاه اتواالو در دمای  121درجه سلسمیوس
در دو مرحله به مدی یک ساعت استریل شده بودند ،به  10دیسک  5میلیمتری اضافه و بعد از اخمتال دیسمکهما در
تمام محیط ارز به مدی  15روز در تاریکی و دمای  25درجه سلسیوس و سپس تحت  12سماعت روشمنایی قمرارداده
شدند.
برای تهیه زادمایه قار از دانههای ارز استفاده شد .برای ای منظور دانمههمای ارز بمه ممدی  24سماعت در آش
مقطر خیسانده و پس از حذف آش اضافی مقدار  200گرم در ارل های  500سیسی قرار داده و سمپس در  121درجمه
سلسیوس به مدی  30دقیقه استریل گردید .بعد از سرد شد  ،دانهها در محیط سترو با  6دیسمک پمنج میلمیمتمری
قار (برشی از اشت  3-4روزه قار روی محیط  )PDAمایهزنی شدند .ارل های مایهاموبی شمده بمه ممدی  15روز در
دمای  30درجه سلسیوس در انکوباتور قرار گرفتند .سپس خاک سطحی سترو شمده حماوی خماک رس ،شم و امود
دامی به نسبت ( )1:1:1با یک گرم ارز آلوده به قار متلو گردید .سپس گیاهچههای طالبی رق سمسوری حساس
به تعداد دو بوته در هرگلدا ااشته شدند .ه زما با ااشت ،آبیاری تا حد رطوبت اشمباو انجمام شمد .گلمدا هما (پمنج
گلدا ) در دمای گلتانه  25درجه سلسیوس قرار داده شدند .بعد از ظهور عالی بیماری اه با پهمردگی اولیمه و سمپس
تغییر رنگ بافت ساقه در محل طوقه همراه بود ،اقدام به جداسازی مجدد قار در آزمایشگاه گردید .قار بهدست آممده
با جدایههای اولیه مطابقت داده شد ) .(Mayek-Perez et al. 2001aبرای شناسایی و تأیید قار جدا شده از نمونههمای
اثبای بیماریزایی شده ،قار بهدست آمده روی محیط اشتهای  PDAاشت داده شد و از مشتصای ظاهری و انمدازه
اندامهای متتل قار یادداشت برداری به عمل آمد .سپس تفاوی بیمماریزایمی جدایمههمای حاصمل از مرحلمه اثبمای
بیماریزایی به تفکیک روی طالبی رق حساس سمسوری ورامی همانند روش اثبای بیماریزایی ،در قالب طرح امامالً
تصادفی با  12تیمار و چهار تکرار صوری گرفت .ارزیابی جدایه از نظر قدری بیماریزایمی یمک مماه پمس از ااشمت بمر
اساس شاخمص شمدی بیمماریزایی بر اسماس مقیاس نممرهدهمی  1تما  9مطماب بما روش ابموی و پاسممتور-امورالس
) (Abawi and Pastor-Corrales, 1990و با استفاده از رابطه زیر محاسبه شد (جدول :)1
نمره آلودگی × تعداد بوته بیمار
تعداد ال بوته

∑ = شاخص آلودگی

دادههای حاصل با نرمافزارهای  MSTAT-Cو SPSSمورد آنمالیز واریمانس یمک طرفمه درسمطح اعتمماد  %99قمرار
گرفتند و میانگی ها با آزمو مقایسه میانگی های دانک مقایسه شدند.
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جدول  -1نممرهدهی شمدی بمیمماری سماق سیماه خربممزه و طالممبی تحمت تأثممیر  M. phaseolinaبمر اسمماس مقیماس
)Abawi and Pastor-Corrales (1990
Table 1. Disease indexing of charcoal rot on melons due to M. phaseolina according to Abawi and
)Pastor-Corrales (1990
Disease symptoms
نمره شدی بیماری عالئ بیماری
Disease Index
بدو عالئ
No visible symptoms
1
3
5

7

9

تغییر رنگ روی طوقه و بتشی از ساقه

Light discoloration on some part of stem and
crown

تغییر رنگ طوقه و تمام ساقه تا نزدیک برگهای
لپهای
تغییر رنگ تمام ساقه و طوقه و برگهای لپهای،
زرد و نکروزه شد برگها ،خروج شیرابه قهوهای
از بافت گیاه
مرگ گیاه در مرحله گیاهچه و یا قهوهای شد
تمام قسمتهای طوقه ،ساقه و برگها ،مرگ
بوتهها در مرحله چند برگی و تولید اسکلروی در
بافتها

Discoloration of crown and stem close to
cotyledon leaves
Complete discoloration of stem and crown and
cotyledon leaves with necrotic symptoms on
true leaves, brown extract from plant tissue

Seedling death or brown lesions on all parts of
stem, crown and leaves, plant death at multiple
leaves level with sclerotia on plant tissue

نتایج
عالی بارز بیماری ،ابتدا به صوری لکهای در نزدیکی طوقه گیاه یا روی ساقه مشاهده شد .لکهها ابتدا زیتمونی رنمگ
بودند و سپس با گذشت زما ادر شده تا سرانجام قهموهای و سمیاه گردیمد .در ایم مرحلمه بمهتمدریج شمیره گیماه از
شکافهایی در سطح پوست خارج شده و در مجاوری هوا بهصوری صمغ تیره رنگ بماقی مانمده و خشمک شمدند .یکمی
دیگر از نشانههای عمده بیماری ،مرگ بوتهها در اواخر فصل بدو عالی خارجی روی بوته بود .میزا وقموو بیمماری از
 24درصد در ایستگاه تحقیقاتی ورامی تا  79درصد در منطقه شه سفید ایوانکی متغیر بوده است.
از بوتههای خربزه و طالبی دارای عالی بیماری پوسمیدگی ذغمالی ،جممعآوری شمده از ممزارو خربمزه و طمالبی در
مناط متتل ایوانکی ،ورامی و گرمسار ،جمعأ  12جدایه  M. phaseolinaروی محیط  PDAجداسازی و خالصسازی
گردید و به شرح جدول  2بر اساس منطقه جمعآوری ادگذاری شدند.
در ای مرحله بعد از جداسازی ،خالصسازی و تکثیر جدایههای  M. phaseolinaبهدسمت آممده ،روی گیماه طمالبی
رق سمسوری (حساس به بیماری) اثبای بیماریزایی شدند .عالی بیماری یک هفته بعد از مایهزنمی و ااشممت گیمماه،
بهصوری خطو نکروزه قهوهای رنگ در محل طوقه دیده شد؛ بعد از دو هفته خطو نکروزه قهوهای رنگ به برگهما و
جوانه انتهایی رسید .گسترش آلودگی و توسعه بیماری در گیاه در نهایت سبب از پا افتادگی گیاهچمههما و خشمکیدگی
آ ها در گلدا های آلوده گردید .بوتههای بیمار جهت بررسی عامل بیماری مورد اشت و مطالعه قمرار گرفتنمد و قمار
عامل بیماری مجدداً از ای بوتهها جداسازی و شناسایی شد؛ در حالیاه از بوتههمای شماهد بمدو عالممت همی گونمه
قارچی جدا نشد .عالی حاصل از قمار جمداسازی شمده از بوتههای بیممار با مشتصمای عالیم قمار عامممل بیمماری
ساق سیاه مطابقت داشت (شکل .)2
میسلیوم قار عامل بیماری به سرعت در دممای  30درجمه سلسمیوس در محمیط غمذایی  PDAرشممد نممود؛ بمه
صورتیاه در مدی سه روز ال پتری نه سانتیمتری را پوشانید .توده میسلیوم در ابتدا سمفید بمود و بما گذشمت زمما
وسط توده خااستری تا سیاه و اطراف توده در حال رشد سفید رنگ شد و در روز چهارم ال پتری سیاه رنگ شمد امه
در ای حالت النی شامل میکرواسکلروی و میسملیوم بود .به مرور زمما تموده قمار تولیمد ریسممههمای هموایی امرد.
ویهگیهای جدایهها بر اساس الید شناسایی بارنت و هانتر ( )Barnett and Hunter, 1972تشتیص داده شدند.
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جدول  -2مناط نمونهبرداری و درصد آلودگی طالبی و خربزه به بیماری پوسیدگی ذغالی ناشی از  M. phaseolinaدر
سالهای  1394و 1395
Table 1. Sampling areas and infestation percentage of melons to charcoal rot due to M. phaseolina
through 2015-2016

درصد آلودگی

اد نمونه

Infestation percentage

Sample Code

Row

شهرستا

Research Station

24

MP-VA-14

1

Javadabad

36

MP-JV-11

2

طغا

Toghan

58

MP-TO-18

3

طغا

Toghan

46

MP-TO-21

4

Rostamabad

38

MP-RO-15

5

Khaveh

34

MP-KH-24

6

ایوانکی

Eyvanekey

65

MP-EY-51

7

ایوانکی

Eyvanekey

58

MP-EY-54

8

شه سفید

Shah sefid

79

MP-SH-34

9

شه سفید

Shah sefid

77

MP-SH-37

10

گرمسار

داور آباد

Davarabad

62

MP-DV-41

11

Garmsar

داور آباد

Davarabad

54

MP-DV-43

12

Country

منطقه
ایستگاه تحقیقاتی
جواد آباد

ورامی
Varamin

رست آباد
خاوه
ایوانکی
Eyvanekey

Area

ردی

رشتههای میسلیوم ای قار دارای دیواره عرضی هستند .هی قار در محل دیواره عرضی باریک میشود و ریسمه
بندبند به نظر میرسد و در داخل هی قطراتی وجود دارد .ای قار برخالف ریزواتونیا دارای انشمعابای بسمیار زیماد و
نزدیک به ه میباشد اه ااثر ای انشعابای زاویه  45درجه دارند .اسمکلرویهمای ایم قمار بمهعنموا ممالک اصملی
شناسایی قار در زیر میمکروسکموپ به رنگ قهموهای متممایل به سمیاه دیمده میشموند (شکل .)3

شکل  -2مراحل اثبای بیماریزایی؛ چپ) قهوهای شد طوقه گیاهچه طالبی یک هفته بعد از مایهزنی و راست) خشکیدگی
اامل طالبی به همراه نکروز و صمغ در ناحیه ساقه
)Fig. 2. Level of pathogenicity; Left) browning of melon crown, one week after inoculation; Right
complete dryness of melon with necrosis and gum on the stem

اسکملرویها برخمالف جمنس  Sclerotiumبسیار ریممز و دارای شممکل اممروی ،بیضممی و نمامنظ بموده و حالمت
94

بررسمی میمزا و شمدی آلودگی خمربزه و طالبمی به قمار پوسمیدگی ذغمالی...

مشمبک داشتمند .ابعماد ستمتینهها  86-90 × 67-86میکرو بود (شکل .)3
نتایج حاصل از مقایسه شدی بیماریزایی جدایههای بهدست آمده بر روی طمالبی رقم سمسموری حسماس نشما
دهنده وجود اختالف معنیداری بی جدایهها در سطح اعتماد  %99بود (.)156/7 =MS ،32 =df

شکل  -3پرگنه و اندام مقاوم قار M. phaseolina؛ راست) مسیلیوم و اسکلری متراا روی محیط اشت؛ وسط) اسکلروی
قار با بزرگنمایی  1/5xو چپ) اسکلروی قار با بزرگنمایی 4x
Fig. 3. Colony and resistant organs of M. phaseolina; Right) mycelia and dense sclerotes on growth
medium; Middle) fungus sclerote X1.5; Left) fungus sclerote X4.

در بررسی مقایسه میانگی ها مشتص شد اه جدایههای شه سمفید ایمونکی شمامل  MP-SH-37و  MP-SH-34بمه
ترتیب با شاخص بیماری  9/24و  9/71در سطح آماری  abو  aقرار گرفتند .در ادامه جدایههای جمعآوری شده ازحومه
ایوانکی شامل  MP-EY-54و  MP-EY-51با شماخص بیمماری  8/10و  8/07در گمروه آمماری  cو سمپس جدایمههمای
شهرستا ورامی شامل طغا  ،جواد آباد ،رست آباد و خاوه قرار گرفتند .ا تری مقدار شاخص شدی بیماری برابمر بما
 1/27به جدایه حاصل از منطقه داور آباد در شهرستا گرمسار تعل گرفت (جدول  ،3شکل .)4
جدول  -3مقایسه میانگی شاخص شدی بیماری جدایههای  M. phaseolinaروی طالبی رق حساس سمسوری
Table 3. Comparison of the pathogenicity index mean among M. phaseolina strains on melon,
susceptible variety, Samsouri

شدی شاخص بیماری ()%

نام جدایه

شماره

)Pathogenicity index (%

Strain Code

No.

ab
bc
d
d
a
c
c
cd
e
g
f
h

MP-SH-37
MP-VA-14
MP-TO-18
MP-TO-21
MP-SH-34
MP-EY-54
MP-EY-51
MP-JV-11
MP-RO-15
MP-KH-24
MP-DV-41
MP-DV-43

9.24
8.41
7.15
7.19
9.71
8.07
8.11
7.52
5.05
2.42
3.65
1.27
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6
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a
bc

c

c

d

d

e
f
g
h

درصد شاخص شدی بیماری

cd

ab

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

جدایهها

شکل  -4میانگی شاخص شدی بیماری جدایههای  M. phaseolinaروی طالبی سمسوری
Fig. 4. Mean of pathogenicity index of M. phaseolina strains on melon Samsouri

بحث
در رابطه با بیماری ساق سیاه آزمایشهایی در مورد بیماریزایمی ،جمداسمازی و شناسمایی عاممل بیمماری و عالیم
بیماری برای جدایههای بهدست آمده از نمونههای آلوده جممعآوری شمده از ممزارو خربمزه و طمالبی منماط متتلم
ایوانکی ،گرمسار و ورامی انجام گمردید .با نممونهبمرداری از محمل طموقه گیماها آلوده و ضمدعفمونی سممطحی ،قمار
 M. phaseolinaبه سهولت روی محیط  PDAجداسمازی شمد و نتمایج ایم آزممایش بما نتممایج حاصمل از تحممقیقای
شهریاری و ترابی ( )1394مطابقت داشتند .در طمی جداسازی قمار از گیاهما آلموده 12 ،جدایمه بمهدسمت آممد امه
شناسایی قار عامل بیمماری پوسمیدگی ذغمالی خربمزه بمر اسماس مشتصمای رویشمی قمار در محمیط  ،PDAتولیمد
میکرواسکلروی ،پیکنید و اندازهگیری آ ها و آزمو های اثبای بیماریزایی صوری گرفت.
ای قار یک جنس مونوتیپیک است و تنها یک گونه دارد .در خصوص نامگذاری و تعیی جنس و گونه ایم قمار
تا مدیهای زیادی بی دانشمندا اختالف نظر بوده است .ای اختالف نظر به علت شباهتهایی است امه در بعضمی از
مراحل زندگی آ با سایر قار ها وجود دارد .النی قار روی محیط اشت  PDAابتدا به رنگ سفید تا خااستری بموده
و با افزایش س قار سیاه میشود .با رشد اامل قار ممک است به مقدار خیلی ا میسملیوم هموایی تولیمد انمد یما
ای اه اصالً میسلیوم هوایی تولید نکند .قار مااروفومینا از نظر نوو ریسه و انشعابای آ اه قائ است تا اندازهای شبیه
 Rhizoctoniaاست و با توجه به وجود آناستوموز در بی هی های ای قمار آ را به نام گونهای از ریمزواتونیا بمه نمام
 R. bataticolaمیدانند ،ولی باید دانست اه انشعابای قائ در ای قار به ندری یافت میشود و انشعابای با زاویمه تنمد
عمومیت دارند .در ضم انشعابای هی های اصلی ای قار برخالف ریزواتونیا بسیار زیاد است و نمیتوا دقیقماً آ را
به قار ریزواتونیا مربو دانست (خیری.)1383 ،
قار مااروفومینا و  Botryodiplodia theobromaeدر دمای  28الی  35درجه سلسمیوس بمه سمرعت روی محمیط
 PDAرشد و النیهای خااستری تولید میانند .ولی قار مااروفومینا میسلیوم هوایی تولید نممیانمد یما بمه مقمدار
خیلی امی تولید میاند .در حالیاه  Botryodiplodiaمیسلیوم هوایی فراوا و بهصموری دسمتهای تولیمد ممیانمد و
عالوه بر ایمم تولیممد اسکلممروی در مااممروفومینا عمممومی اسمت؛ امما در  Botryodiplodiaاسمکلروی وجمود نمدارد
( .)Sinclair, 1982به علت تولید سمتتینه در ایم قمار عمدهای از دانشممندا آ را گونمهای از اسمکلروتیوم بمه نمام
 Sclerotium bataticolaمیدانند؛ اما ستتینههای قار برخالف گونمههمای اسکلممروتیوم بسمیار ریمز بموده و در واقمع
میکرواسکلروی هستند و حدااثر اندازه آ ها  200میکرو میباشد؛ در صورتیاه ستتینههای گونمههمای اسمکلروتیوم
نسبتاً بزرگتر بوده و بهطور متوسط بی  0/3تا  3میلیمتر طول دارند .ای قار دارای مرحله پیکنیدی نیز میباشد اه
96

بررسمی میمزا و شمدی آلودگی خمربزه و طالبمی به قمار پوسمیدگی ذغمالی...

از ای نظر میتموا آ را با قار  Dothiorellaو  Macrophomaمربو دانست؛ اما پیکممنیدهما در قمار
بهصوری مجتمع در بافت استروما تشکیل میشوند؛ در حالیاه در مااروفومینا همانند قار  ،Macrophomaپیکنیدهما
بهصوری انفمرادی تشمکیل ممیشموند .بنمابرای ایم جمنس قمار منحصمر بمه فمرد و فاقمد سمتتینه بموده و بمه نمام
 Macrophominaشناخته شده است ( .)Singleton et al., 1992با توجه به مشتصمای مااروسمکوپی و میکروسمکوپی،
همه جدایههای قارچی در ای تحقی متعل به گونه  M. phaseolinaبودند.
نتایج آزمو اثبای بیماریزایی جدایههای قارچی روی رق طالبی سمسوری ورامی اه یکی از ارقام حساس به ای
بیماری است ،نشا داد اه جدایههای قار  M. phaseolinaاز نظر توانایی بیماریزایی با ه تفاوی داشتند؛ با توجه به
ای اه جدایههای قارچی از مناط متتل و از محصوالی متتل (خربمزه و طمالبی) جمداسمازی شمده بودنمد ،اممری
طبیعی است .محققا دیگر نیز ای مطلب را تأیید اردهاند .مطالعای نشا داده است اه جدایههای منماط متتلم و
همچنی جدایههای قسمتهای متتل یک گیماه از نممظر شمدی بیممماریزایمی متممفاوی هسمتند (رعیممت پنمماه و
همکارا  .)1381 ،سطح باالیی از تنموو در مرفولموژی ،فیزیممولوژی و بیممماریزایمی ایم قممار گمزارش شمده اسمت
(.)Dhingra and Sinclair, 1978
در آزمو اثبای بیماریزایی ،گیاها مایهزنی شده عالی را به صوری لکه قهوهای روی ساقه و نزدیک طوقمه نشما
دادند اه با گذشت زما بهصوری شکافی قهوهای رنگ در روی ساقهها و برگها گسترش یافت .قار به آونمدهما حملمه
ارده و گیاهچهها خشکیده شدند اه عالیم مشماهده شمده بما گزارشمای دیگمر محققما (ارشماد و شمیرزادی1348 ،؛
اعتباریا  )1381مطابقت داشت.
نتایج ای تحقی نشا داد بیماری پوسیدگی ذغالی خربزه و طالبی در استا تهرا (وراممی ) و سممنا (ایموانکی
وگرمسار) یکی از مه تری بیماریهای دو محصول خربزه و طالبی محسوش میشود و در بی جدایههای بهدست آممده
از نواحی متتل تفاویهای معنیداری به لحاظ شدی بیماری وجود داشت؛ به طموریامه جدایمه منطقمه شمه سمفید
ایوانکی از نظر قدری بیماریزایی برتری بیشتری نسبت به سایر جدایه داشت .با توجه به نتایج حاصل از ایم تحقیم ،
پیشنهاد می شود تحقیقای سراسری در اشور به منظور شناسایی سویهها یا نهادهای احتمالی به روشهای مرفولموژیکی
و مولکولی صوری گیرد و همچنی بررسیهای بیشتر برای یافت ارقام مقاوم خربزه و طالبی بهویهه شناسمایی ژ همای
مؤثر در مقاومت و انتقال آ به ارقام پر محصول توصیه میشود.
Dothiorella
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ABSTRACT
Charcoal rot on melon Macrophomina phaseolina is one of the most important soil borne diseases of melons.
The disease has an economical importance throughout the world. So, infested samples from eight sampling points of
Varamin Country (south-east of Tehran Province) and Garmsar and Eyvanekey Countries (Semnan Province) were
collected, purified and admitted for pathogenicity on melon variety Samsouri. Then, pathogenicity of the sampled
strains were compared using susceptible variety of melon, Samsouri. Totally, twelve strains of M. phaseolina were
collected from the area with variable pathogenicity; although significant difference was observed among them.
Strains MP-SH-34 and MP-SH-37 from Shah Sefid in Eyvanekey country had the highest pathogenicity ability and
on the other hand, strain from Davarabad in Garmsar area showed the lowest pathogenicity; so, the strongest and
infecting strain was MP-SH-34. According to the results, different strains of M. phaseolina is spread in melon farms
of Tehran and Semnan Provinces which is needed to be managed.
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