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در شرایط  P. drechsleriو  Phytophthora melonisواکنش ارقام مختلف کدوییان به 
  *خانهگل

  **2هاشمیضیاءالدین بنیو  1 زهرا نعمتی

  )31/6/1394 :؛ تاریخ پذیرش5/8/1393: تاریخ دریافت(

  چکیده
Phytophthora drechsleri  میري کدوییان گـزارش شـده بـود، از لحـاظ     که قبالً در بسیاري از کشورها از جمله ایران به عنوان عامل بوته

زایـی دو  هدف اصلی این پژوهش بررسی بیماري. میري کدوییان، تفاوتی ندارد، عامل دیگر بوته P. melonisشناسی و نیاز دمایی با ریخت
خیـار، طـالبی،   : رقم مختلف کدوییان شـامل  87 .خانه بودنسبت به ارقام مختلف جالیز در شرایط گل P. melonis و P. drechsleriي گونه

ي فـوق کـه بـر روي    ايِ دو گونـه گیاهان دو ماهه، با مایه چهـار هفتـه  . خربزه، کدو و هندوانه از مناطق مختلف مورد بررسی قرار گرفت
بررسی نتایج نشـان داد  . زنی مورد بررسی قرار گرفتندزنی شدند و تا دو ماه پس از مایهیافته، مایهورمیکوالیت و عصاره دانه شاهدانه رشد 

 .Pزنی شـده بـا   اما  اغلب کدوییان مایه. بیمار نشدند و تفاوتی با شاهد نداشتند P. drechsleriزنی شده با یک از ارقام جالیزي مایهکه هیچ

melonis بنابراین . دادند هاي آلودگی را نشان نشانهP. melonis نتـایج  . گرددمیري در کدوییان ایران معرفی مییکی از عوامل بوتهعنوان  به
ارقام خربزه و خیار هم حساسیت . تر از سایر ارقام جالیزي هستندنشان داد که، ارقام طالبی حساس P. melonisبررسی واکنش این ارقام به 

  .دهندنشان می P. melonisکدو و هندوانه نیز مقاومت بیشتري نسبت به سایر ارقام به  دارند و ارقام P. melonisنسبی به 
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Abstract 
Phytophthora drechsleri Tucker which earlier was considered to be responsible for cucurbit root rot in 
various parts of the world including Iran is similar to P. melonis Katsura in terms of morphology and and 
temperature requirement. The objective of the present study was to compare pathogenicity and reaction of 
both species on 87 species and vareties of cucurbits including cantaloupe, long melon, cucumber, 
watermelon, squashes and pumpkin. Two month old cucurbit seedlings were inoculated with 4-6 week old 
inoculum of both species grown on vermiculate supplemented with hemp seed extract and evaluated after 
two months under green house conditions. The result showed that none of the cucurbit species infected with 
P. drechsleri and indicated that P. melonis is one of the major cucurbit root rot in Iran. The reaction of 
cucurbit species and cultivars showed that cantaloupeis the most susceptible host to P. melonis. Long melon 
and cucumber were less susceptible cucurbita species and watermelon was more resistant than other 
cucurbits used. 
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  مقدمه

براي اولـین   Tucker Phytophthora drechsleri گونه
 Solanum(زمینـی  ي سـیب از غـده  Drechslerبار توسط 

tubersum ( تاکر جدا و توسط)Tucker 1931 (  از آمریکـا
میـري  را عامل بوته P. drechsleriها تا مدت. توصیف شد

دانستند، تا این کـه  گیاهان خانواده کدوییان در تمام دنیا می
عامـــل  )Katsura  1971, Katsura 1968( کاتســورا 

در حـوالی ژاپـن    )Cucumis sativa( پوسیدگی ریشه خیار
 .Pي دو گونـه  .گـزارش نمـود   Katsura P. melonisرا  

drechsleri   وP. melonis   رغـم شـباهت ریخـت   علـی-

زایـی روي خـانواده   شناسی و نیاز دمایی، از لحاظ بیمـاري 
 Esmaili & Banihashemi(کدوییان مورد بحـث هسـتند   

2008, Khosrofar & Banihashemi 1993, .( بیشــترین
هاي انجام شده در مورد تفکیک دامنه میزبـانی ایـن   بررسی

هاي متعددي از جدایه. دو گونه در ایران پیگیري شده است
، هندوانـه، خیـار،   میـري جـالیز از ریشـه خربـزه    عامل بوته

ــران   ــاطق مختلــف ای ــار چنبــر از من طــالبی، گرمــک و خی
 .Pشناسی و نیاز دمایی د، که بر اساس ریختش سازيجدا

drechsleri    شناسایی شـده بودنـد)Banihashemi 1969, 

Sharif & Ershad 1966.(    هـاي  اما از همـان ابتـدا جدایـه
به دو ) Ershad 1971( ارشادتوسط  P. drechsleriي گونه

هاي خانواده کدوییان و غیر خـانواده کـدوییان   گروه میزبان
هـاي مختلفـی از پوسـیدگی ریشـه و     گـزارش . محدود شد

طوقه در کدوییان مناطق مختلـف از جملـه مصـر، ایـران و     
اســت  داده شــده  P. drechsleriترکیــه بــه عنــوان  

)Banihashemi & Fatehi 1989, El-Helaly et al. 1968, 

Ershad & Mostowfipoor 1969, Khosrowfar & 
Banihashemi 1993, Maden & Karahan 1980.(  

بـه عنـوان مهمتـرین عامـل      P. drechsleriهـا  تا مـدت 

پوسیدگی ریشه و طوقـه جـالیز در منـاطق مختلـف ایـران      
ــود   ــرح بـ  & Banihashemi 1969, Ershad(مطـ

Mostowfipoor 1969, Mansoori & Banihashemi 
1980b( .کاتسورا )Katsura  1971 (میري خیـار  عامل بوته

-گزارش نمود و با توجه به بیماري P. melonisرا از ژاپن 

ي خـود  زایی گونهزایی روي خیار، کدو و هندوانه، بیماري
بـا توجـه بـه شـباهت     . را به خانواده کدوییان محدود کـرد 

هـر دو گونـه   ، P. drechsleriشناختی این گونـه بـا   ریخت
اعـالم   P. drechsleriي توسط برخی محققین تحت گونـه 

 Banihashemi 1969, Ershad & Mostowfipoor( شـد 

1969, Mansoori & Banihashemi 1980b( .   بـر اسـاس
ي ، دو گونه)Mills et al. 1991( همکاران و میلزمطالعات 

ي مسـتقل تشـخیص داده شـدند و    فوق به عنوان دو گونـه 
ي مستقل مورد قبول همـه پژوهشـگران   اکنون این دو گونه

 ,Cook 2000, Kroon et al. 2004( انــد قــرار گرفتــه

Gallegly et al. 2008.(  
که قبال تحت نام  P. melonisدر ایران از روي پسته نیز 

P. drechsleri و میرابـوالفتحی بـود، توسـط    شده گزارش 
. شناسـایی شـد  ) Mirablofathy et al., 2001( همکـاران 

 قلمفرسـا   زادهمسـتوفی متعاقب آن تحقیقات وسـیع توسـط   
)Mostowfizadeh Ghalamfarsa et al. 2005 ( روي ،

از کدوییان انجام  P. drechsleriهاي تعداد زیادي از جدایه
معرفـی   P. melonisهـا بـه عنـوان    شد و سپس این جدایه

ي فـوق،  شناختی دو گونهه شباهت ریختبا توجه ب. گردید
تفکیک دو گونه فوق از یکدیگر بـا اسـتفاده از پوسـیدگی    

 Mostowfizadeh Ghalamfarsa(زمینی صورتی غده سیب

et al. 2005 (ي فوق بـه ارقـام گلرنـگ    و واکنش دو گونه
)Banihashemi & Mirtalebi 2006, 2008(   ممکن شـد و

بدون نیاز به ابزار مولکولی شناسـایی ایـن دو گونـه میسـر     
  . گردید
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زایـی  نتایج مطالعات مختلفی که در مورد واکنش بیماري
این دو گونه به خانواده کدوییان انجام شده، نشـان داد کـه   

مربـوط بـه    میـري، نسبت به عامل بوتـه  بیشترین حساسیت
رین مقاومت مربـوط  و بیشت) melo Cucumis(ارقام طالبی 

 & Banihashemi(است ) .Cucurbita spp(به ارقام کدو 

Fatehi 1989, Mansoori & Banihashemi 1982.(   بـا
توجه به مطالعات گذشته، ابهامات زیادي در مورد واکـنش  

زایی این دو گونه به ارقام مختلف کـدوییان وجـود   بیماري
میـري  وتـه با آزمون تعداد محـدودي از کـدوییان، ب  . داشت

نسبت داده شد و بـه جـز    P. melonisکدوییان در ایران به 
آلـوده   P. drechsleriکدام از ارقام کدوییان به هندوانه هیچ

رغم نقـش  علی. )Esmaili & Banihashemi 2008( نشدند
ــه ــه P. melonisي گون ــران، در بوت ــدوییان در ای ــري ک می

. د تردید بـود عمومیت این گونه در تمام ارقام کدوییان مور
زایی دو بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررسی بیماري

ي فوق، که بر اساس خصوصـیات مولکـولی تفکیـک    گونه
هاي کدوییان شده بودند، روي تعداد زیادي از ارقام و گونه

  .خانه صورت گرفتدر شرایط گل

  هامواد و روش
  ي مایه بیمارگرتهیه

ي شـاهدانه و  ي دانهعصارهي مایه بیمارگر از براي تهیه
 Banihashemi & Fatehi(کوالیـت اسـتفاده شـد    ورمـی 

کوالیـت  لیتر ورمـی میلی 200بر اساس این روش، ). 1989
 120هاي پالستیکی مقاوم به گرما ریخته و بـه آن  در کیسه
گرم دانه شاهدانه  60عصاره (لیتر عصاره دانه شاهدانه میلی
سـه  (بیست دقیقه در اتوکالو اضافه شد و به مدت ) در لیتر

هـایی  سپس بلـوك . سترون گردید) مرتبه، یک روز در میان
هاي مورد نظـر در روي  هاي جوان جدایهي پرگنهاز حاشیه

-کیسـه . هاي پالستیکی اضافه گردیدبه کیسه CMAمحیط 

و در تـاریکی   C25°هاي پالستیکی به مدت چهار هفته در 
ي بیمـارگر  اي حاوي مایـه ههر هفته کیسه. قرار داده شدند

براي چند دقیقه تکان داده شد تا رشـد بیمـارگر در داخـل    
  .ها یکنواخت صورت گیردکیسه

  هاانتخاب جدایه

 P. drechsleriو  P. melonisهـاي  از میان تمام جدایـه 
ي پزشکی دانشگاه شـیراز، دو جدایـه  موجود در بخش گیاه

P. melonis (PH-6.8.81)  وP. drechsleri (PH-

مورد تأیید از لحاظ مورفولوژي و فیزیولـوژي،   (17.19.05
انتخاب شدند و پـس از تأییـد بـا روش مولکـولی، جهـت      

. زایـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفتنـد     بررسی واکنش بیماري
هــا بــا اســتفاده از آغازگرهــاي شناســایی مولکــولی جدایــه

در  P. drechsleriو  P. melonisي اختصاصــی دو گونــه
ــه ــیآي يناحیـ ناس ديتـ ــد  ا ــام شـ ــوزومی انجـ اي ریبـ

)Mostowfizadeh-Ghalamfarsa 2005( . ــایج بررســی نت
ي نشان داد که با استفاده از آغازگرهاي اختصاصی، جدایـه 

PH-17.19.05  ي به گونـهP. drechsleri  ي و جدایـهPH-

ــه  6.8.81 ــه گون ــر    P.melonisي ب ــد و از نظ ــق دارن تعل
 .دمولکولی تأیید شده هستن

  زنی ارقام مختلف جالیزسازي و مایهآماده

 .Pو  P. melonisزایــی بررســی بیمــاريبــه منظــور 

drechsleri رقـم مختلـف    87ي کدوییان، از روي خانواده
نقـاط مختلـف ایـران و    آوري شده از گیاهان جالیزي، جمع

ابتـدا بـذر ایـن    ). 1جـدول  (برخی از کشورها استفاده شد 
درصد به مـدت پـنج   5/0ارقام با محلول هیپوکلریت سدیم 
5/1هـاي  سپس در گلـدان . دقیقه ضدعفونی سطحی گردید
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 .خانهو درصد آلودگی در شرایط گل Phytophthora melonisعکس العمل ارقام کدوییان  به . 1جدول 
Table 1. Reaction of cucurbit cultivars to Phytophthora melonis percentage of infection under green house 
condition 
  شماره

 کلکسیون بخش
Accesion 
number 

  ارقام کدوییان
Cucurbit cultivars 

  میانگین
 درصد بیماري

Mean percent 
disease 

شماره کلکسیون 
 بخش

Accesion 
number 

  ارقام کدوییان
Cucurbit cultivars 

 میانگین درصد بیماري
Mean percent 

disease 

 C( 27.5 ijkl(طالبی هارپر  100 a 327 )C( کرمان طالبی 204
 C( 22 jklm(KC358227 طالبی  100 a 353 )C( خوي شاالق طالبی 224
 C( 22 jklm( نیشابورطالبی مگسی  100 a 360 )C( مشهد طرق تیل طالبی 339
 C( 22 jklm( طالبی سمسوري گزینشی 100 a 320 )C( ساوه گرمک 231
 C(  22 jklm(طالبی ساوه  100 a 342 )C( آوه طالبی 232
 C( 22 jklm(طالبی شجاع السلطنه فارس  94.33 ab 259 )C(طالبی افراپلی  208
 C( 16.5 klm(TN-92-1003طالبی  94.33 ab 356 )C(طالبی سلیمانیه  225
 C( 16.5 klm(طالبی دو رگ فرانسوي  88.66 abc 335 )Honey Rock )Cطالبی  281
 C( 11 lm( T-4طالبی هیبرید  77.5 bcd 299 )KC358213 )Cطالبی  352
 C( 11 lm( Charentais Tطالبی  71.83 cde 258 )C(طالبی مجیدي ابرکوه  277
 C( 11 lm( Hales Best Jumboطالبی  60.66 def 268 )Charentais Fom 2 )Cطالبی  296
 C( 11 lm(طالبی سمسوري ورامین  60.66 def 358 )C( 101طالبی سلکسیون  324
 C( 11 lm(طالبی سمسوري مهارلو  60.66 def 283 )Chilton )C طالبی  294
 C( 5.5 m(طالبی تیل سبز مشهد  55 efg 216 )C(آبادي  طالبی شاه 357
 C( 0 m( Summer Dreamطالبی  49.5 fgh 252 )TN-92-1004 )Cطالبی  354
 C( 0 m(طالبی محلی آباده  49.5 fgh 223 )C(طالبی دستجاه اصفهان  305
 C( 0 m(طالبی حاجی خانی فسا  49.5 fgh 282 )Honey Dew )Cطالبی  260
 C( 0 m( Antibes Beamcطالبی  49.5 fgh 297 )C(طالبی دست انبو خراسان  238
 C( 0 m(طالبی تیل سبز کاشمر  44 fghi 332 )C(طالبی ترش محلی اصفهان  209
 C( 0 m( Resistطالبی  44 fghi 333 )C( 103طالبی سلکسیون  348
 C( 0 m( TN-92-2026طالبی  38.5 ghij 355 )Honey Drip )Cطالبی  249
 C( 0 m(طالبی مگسی نیشابور  33 ghij 311 )C(آبادي طالبی فیض 293
 C( 0 m( Gold & Silverطالبی  33 hijk 243 )Perlita )Cطالبی  273
 C( 0 m( 111طالبی گزینشی  27.5 ijkl 323 )T-6 )Cطالبی هیبرید  298
 C( 0 m( KC358202طالبی  27.5 ijkl 351 )C(طالبی جهرم  240
 S( 33 a( KC362034کدو  22 a 758 )TN-94-36)CUخیار  656
 S(  22 ab(کدو خورشتی  22 a 760  )TN-94-32 )CUخیار  646

 S( 16.5 b( KC362002کدو  5.5 ab 759 )CU(خیار باسمنج  1007
 S( 16.5 b(کدو اطراف یزد  5.5 ab 701 )TN-94-30 )CUخیار  663
  S( 0 C( KC362030کدو  0 b 757 )Cucumber lemon )CUخیار  666

)C( ،Cantaloup طالبی .)CU( ،Cucumber خیار. )L(،. Long melon خربزه. )S( ،Squash  کـدو .)W( ، Watermelon  حـروف   .هندوانـه
  .زایی در ارقام مختلف کدوییان استي تفاوت معنی دار سطوح بیمارينامتشابه نشان دهنده
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  .1ادامۀ جدول 
  شماره

 کلکسیون بخش
Accesion 
number 

  ارقام کدوییان
Cucurbit cultivars 

  میانگین
 درصد بیماري

Mean percent 
disease 

  شماره
 کلکسیون بخش
Accesion 
number 

  ارقام کدوییان
Cucurbit cultivars 

  میانگین
 درصد بیماري

Mean percent 
disease  

 S( 0 c( Table Kingکدو خورشتی  94.33 a 761 )C(گرمک گلپایگان  359
 S( 0 c( Summer sqaushکدو  22 b 762 )C(گرمک بافران  235
 S( 0 c( Cocozellaکدو خورشتی  16.5 b 764 )C(گرمک کازرون  276
 S( 0 c( Early Whiteکدو خورشتی  0 c 765 )C(گرمک احمد آباد یزد  237
 S( 0 c( Yellow sunکدو خورشتی  0 c 766 )C(گرمک محلی اصفهان  350
 W( 0 a( Sugar Babyهندوانه  55.17 a 480  )L(خربزه زرد اصفهان  107
 W(  0 a( Crimson Sweetهندوانه  38.5 ab 493  )TN-92-582 )Lخربزه  111
 W( 0 a( KC359021هندوانه  27.5 bc 496 )TN-92-575 )Lخربزه  110
 W( 0 a( KC359029هندوانه  27.5 bc 497 )L(خربزه عباس شوري  113
 W( 0 a( KC3541026هندوانه  22 bcd 498 )L(خربزه ایوانکی  112
 W( 0 a( Botanical Gardenهندوانه   11 cd 500 )L(خربزه اکبر آبادي  108
     L( 11 cd(خربزه گرگاب  114

)C( ،Cantaloup طالبی .)CU( ،Cucumber خیار. )L(،. Long melon خربزه. )S( ،Squash  کـدو .)W( ، Watermelon  حـروف   .هندوانـه
  .زایی در ارقام مختلف کدوییان استي تفاوت معنی دار سطوح بیمارينامتشابه نشان دهنده

  
  سترون،) دو: یک (کیلوگرمی حاوي مخلوط خاك و ماسه 

در این آزمون براي هر تیمار . سه عدد از هر بذر کاشته شد
خانـه بـا   در گـل هـا  گلـدان . شش تکرار در نظر گرفته شـد 

 C20-15°و حــداقل دمـــاي   C42-37°حــداکثر دمـــاي  
. زنی شـدند بالغ مایهپس از دو ماه گیاهان . نگهداري شدند

-PHهـاي  ي تهیه شـده از جدایـه  زنی با استفاده از مایهمایه

 P. drechsleriاز  PH-17.19.05و  P. melonisاز  6.8.81
ي مایــه لیتـر از میلـی  30زنـی  بـراي مایـه  . صـورت گرفـت  

هـا بـه   بیمارگر در کنار طوقه گیاهان ریختـه شـد و گلـدان   
هـا سـوراخ   سپس ته گلدان. ساعت غرقاب شدند 24مدت 

-ردیابی بیمارگرها در گلدان. شد تا آب اضافی خارج شود

همچنـین  ). Banihashemi 2004(روز انجام شد  15ها هر 
ي شاهدانه ي ورمیکوالیت و عصارهاز مخلوط سترون شده

هـا بـه منظـور    گلـدان . ه عنوان شاهد منفی استفاده گردیـد ب

براي . مشاهده عالئم تا شش هفته مورد بررسی قرار گرفتند
تأیید حضور بیمارگر فیتوفتورا به عنـوان عامـل بیمـاري و    
تکمیل اصول کخ، جداسازي مجدد از ریشه و طوقـه گیـاه   

بـا  هـا  سـازي میزبـان  براي اطمینان از آلوده. صورت گرفت
یمارگر مورد نظر، ریشه و طوقه برخـی گیاهـان آلـوده بـا     ب

هاي مولکولی کـه قـبالً توضـیح داده شـد،     استفاده از روش
زایـی بـر روي   واکـنش بیمـاري   مورد بررسی قرار گرفت و

 تکـرار  مرتبـه  دو هم کمتر ارقام بدون عالئم و با حساسیت
زایی با محاسبات آماري مورد بررسـی  نتایج بیماري. گردید
تجزیه واریانس و مقایسه میـانگین مربـوط بـه    . ار گرفتقر

روي ارقـام کـدوییان، بـه روش     P. melonisزایـی  بیماري
و با اسـتفاده از  ) P ،LSD  0/01>(دار حداقل تفاوت معنی

  . انجام شد SAS 9.1نرم افزار 
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  نتایج و بحث

زنـی مـورد بررسـی قـرار     نتایج شش هفته پـس از مایـه  
یک از ارقام جـالیزي  نشان داد که هیچبررسی نتایج . گرفت
بیمار نشـدند و تفـاوتی بـا     P. drechsleriزنی شده با مایه

 .Pاما اغلب کدوییان مایـه زنـی شـده بـا     . . شاهد نداشتند

melonis بنـابراین پـیش   . هاي آلودگی را نشان دادنـد  نشانه
-زاي بوتـه بینی می شود که یکی از مهمترین عوامل بیماري

نتایج  بررسی. باشدمی P. melonisان در ایران، میري کدویی
 .Pو  P. melonisشناســـایی مولکـــولی بیمارگرهـــاي 

drechsleri نشان داد که گیاهـان   زایی همبیماري آزمون در
 P. melonisجالیز از پاي در آمده در این آزمون، قطعـاً بـا   

 P. melonis در بررسی واکنش این ارقام بـه  . اندشده آلوده
تر از سایر ارقـام جـالیزي   شد که، ارقام طالبی حساس دیده

ــایج قبلــی اســت  ) 1جــدول (هســتند  ــر نت کــه تأکیــدي ب
)Banihashemi & Fatehi 1989, Mansoori & 

Banihashemi 1982 .( تـري از  ارقام طالبی در زمان کوتـاه
سایر ارقام واکنش نشان دادند و پـس از یـک هفتـه عالئـم     

ارقام طالبی چون، افراپلـی،  . ها مشاهده شدمیري در آنبوته
شاالق خوي، تیل طرق مشهد، دستجاه اصـفهان، سـلیمانیه،   

و کرمان از ارقـام بسـیار    Honey Rock ،Honey Dripآوه، 
همانطور کـه در  ). 1جدول (بودند  P. melonisحساس به 

 22شود ارقامی از طالبی کـه کمتـر از   مشاهده می 1جدول 
ی داشتند با ارقام طالبی که مقاومت نشـان  زایدرصد بیماري

داري تفاوت معنـی  P  0/01>دادند، از نظر آماري در سطح 
 .Pهمه  ارقام خربزه درصدي از حساسیت را بـه  . نداشتند

melonis میـري  نشان دادند، و رقمی که کامالً به عامل بوته
تـرین رقـم   حسـاس . مقاومت داشته باشـد، مشـاهده نشـد   

میـري  درصد بوته 55زه زرد اصفهان بود و خربزه، رقم خرب
-ارقام خیار هم درصـد بوتـه  . در تکرارهاي آن مشاهده شد

نشـان دادنـد و رقـم خیـار      P. melonisمیري کمـی را بـه   
Cucumber lemon   در برابـرP. melonis   در . مقـاوم بـود

ــدوي       ــم ک ــم، رق ــتفاده ه ــورد اس ــدوي م ــام ک ــین ارق ب
KC362034 کــدو خوروشــی، کــدو ،KC362002  و کــدو

ــه  ــزد ب ــد و  P. melonisاطــراف ی حساســیت نشــان دادن
هـا مشـاهده   میـري در بـین تکرارهـاي آن   درصدي از بوتـه 

 P. melonisسایر ارقـام کـدوي مـورد اسـتفاده بـه      . گردید
ارقام هندوانه مورد آزمون هم باالترین . مقاومت نشان دادند
اسـتفاده  یک از ارقام هندوانه مـورد  هیچ. مقاومت را داشتند

 P. drechsleriو  P. melonisي در این آزمون، به دو گونه
الزم به ذکر است که در بررسـی قبلـی انجـام    . آلوده نشدند

ي فـوق حساسـیت   ها بـه هـر دو گونـه   شده، تعدادي از آن
ــد  ــان داده بودن ). Esmaili & Banihashemi 2008(نش

اختالف مشاهده شده در این دو تحقیق ممکن است ناشـی  
از استفاده از ارقام متفاوت، و استفاده از گیاهچـه بـه جـاي    

عالئـم بیمـاري در   . گیاه کامل در تحقیق قبلـی بـوده باشـد   
شــامل پژمردگــی و ســبز  P. melonisارقــام حســاس بــه 

ي خشکی در اندام هوایی و پوسیدگی و لهیدگی در ناحیـه 
زایـی بـر   بیماريواکنش  .و محل انشعابات ریشه بودطوقه 

روي ارقام بدون عالئم و با حساسیت کمتر هـم دو مرتبـه   
  ).1جدول ( تکرار گردید و نتایج مشابه حاصل شد

 P. drechsleriزنی شده با یک از ارقام جالیزي مایههیچ
توان گفت که یکـی از مهمتـرین عوامـل    بیمار نشدند و می

 البتــه. اســت P. melonisییان در ایــران، میــري کــدوبوتــه
را  P. melonis کهاز همان ابتدا  ،)Katsura 1976( کاتسورا

میزبـان  از خیار بیمار در ژاپن جدا کرد در توصـیف خـود،  
. به خانواده کدوییان محـدود کـرد  تنها را  P. melonisهاي 

همچنین مشخص شـد کـه ارقـام طـالبی نسـبت بـه سـایر        
 و منصـوري  .بیشـتري برخوردارنـد   کدوییان از حساسـیت 

هـم در  ) Mansoori & Banihashemi 1982( هاشـمی بنی
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میــري رقــم از کــدوییان بــا عامــل بوتــه 116بررســی روي 
-حسـاس   هـاي طـالبی از  کدوییان نتیجه گرفتند که گیاهچه

گرچـه  . باشـند ترین ارقام جالیزي مـی ترین و کدو از مقاوم
ي جـالیزي در حـال   هـا آزمون صورت گرفته بر روي بوتـه 

-بنـی  و منصـوري گلدهی صورت گرفت، ولـی بـا نتـایج    

که بـر روي  ) Mansoori & Banihashemi 1982(هاشمی 
 و هاشـمی بنیهمچنین . گیاهچه انجام شد نیز مطابقت دارد

گـزارش کردنـد   ) Banihashemi & Fatehi 1989( فاتحی
 .Pکه اکثر ارقام خربـزه و طـالبی حساسـیت شـدیدي بـه      

drechsleriمیــري کــدوییان ، عامــل بوتــه)=P. melonis( 
مقاومـت    P. capsiciهـا بـه  که غالب آندر صورتی داشته، 

 Banihashemi( هاشـمی بنـی . دهنـد نسبی خوبی نشان می

میـري در کـدوییان،   هم در طرح مبارزه با عامل بوته) 1987
-عامل بوتـه  P. drechsleriرقم از طالبی و خربزه را با  36

میري جالیز مورد بررسـی قـرار داد و خربـزه اکبـر آبـادي،      
و گرمک  Hales Best Jumboطالبی ، Charentais Tطالبی 

 .P. drechsleri )=Pکـازرون را بـدون واکـنش در برابـر     

melonis (هاشـمی اسماعیلی و بنی. معرفی کرد )Esmaili 

& Banihashemi 2008  (     هـم در بررسـی تفکیـک دامنـه
دریافتند که خربـزه،   P. drechsleriاز  P. melonisمیزبانی 

میري دچار بوته P. melonisبا  هندوانه و کدو، طالبی، خیار
 & Mansoori( هاشـمی منصوري و بنیهمچنین . شوندمی

Banihashemi 1982( ،40     رقم هندوانـه را مـورد بررسـی
. قــرار دادنــد و ارقــام حســاس و مقــاوم را معرفــی کردنــد

زایـی روي  گونـه بیمـاري  ررسی حاضر هیچهرچند که در ب
توان آن را تعداد اندکی از ارقام هندوانه دیده نشد ولی نمی

ــی   ــا بررس ــوريب ــی و منص ــمیبن  & Mansoori( هاش

Banihashemi 1982 (چـرا کـه ارقـام مـورد     . مطابقت داد
استفاده در این بررسی متفاوت از ارقام استفاده شده توسـط  

 Mansoori & Banihashemi( هاشـمی بنـی  و منصـوري 

است، و شاید این ارقام از ارقام متحمـل نسـبت بـه    ) 1982
به نظر . باشند P. drechsleriو  P. melonisي هر دو گونه

میـري کـدوییان در   امل بوتهومهمترین عرسد که یکی از می
زایـی روي  همچنین آزمون بیماري .است P. melonisایران 

انواده کدوییان ثابت کرد که، رقم مختلف از خ 100بیش از 
میري در خانواده کدوییان است عامل بوته P. melonisتنها 

زا به هیچ وجه روي این خانواده بیمـاري  P. drechsleriو 
اما در ارتباط با واکنش متفاوت ارقام جالیزي مـورد  . نیست

استفاده در تعیـین دامنـه میزبـانی و واکـنش حساسـیت یـا       
هاي مختلف و ارقام مـورد اسـتفاده   دایهمقاومت، احتماالً ج

زایی نقش به سزایی داشته و ارقـام  در تعیین قدرت بیماري
مختلف واکنش متفاوتی را نسبت به عامـل بیمـاري نشـان    

هاي به دست آمده، الزم است کـه  با توجه به یافته. دهندمی
. زایی روي ارقام مختلف هندوانه انجام شودواکنش بیماري

زا بر روي ارقـام  العمل سایر عوامل بیماريهمچنین عکس 
مقاوم کدوییان سنجیده شود تا در نهایت بتـوان از آنهـا بـه    

  .هاي مقاوم استفاده مطلوب گرددعنوان پایه
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