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بر اثر  بیماري پوسیدگی ریشه و زوال بوته بههاي خربزه و طالبی واکنش توده
Monosporascus cannonballus  

  *1ابوالفضل سرپله

  )7/5/1395 :؛ تاریخ پذیرش1/3/1395: تاریخ دریافت(

  دهیچک
 و گـرم  منـاطق  در گیاهـان  این مهم هاي بیماري از ،Monosporascus cannonballus اثر بر طالبی و خربزه هاي بوته زوال و ریشه پوسیدگی
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 پـر . شـد  انجـام  گرمسار زرد محلی نام با خربزه توده روي M. cannonballus ي جدایه چند زایی بیماري توان ابتدا بررسی، این در. نیست
 واکـنش . گرفـت  قـرار  استفاده مورد مستقل آزمایش سري دو در خربزه و طالبی ارقام و محلی هاي توده 31زنی  مایه جهت جدایه ترین آزار
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Abstract 
Root rot and vine decline caused by Monosporascus cannonballus is the most destructive diseases of 
cucurbitaceous plants in arid and semi-arid regions across the world. Control strategies of this disease in Iran 
have remained elusive so far, despite its devastating importance. In this study, pathogenicity potential of 
eight isolates of M. cannonballus was assessed on a susceptible landrace of melon, locally named Zard-e-
Garmsar. The most virulent isolate was then used to inoculate 31 landraces and cultivars of cantaloupe and 
muskmelon in two independent experiments. The reaction of the landraces was assessed through measuring 
disease incidence, disease severity and the weight of root and shoot. The minimum disease incidence was 
observed as 62.5, 66.67, 70.84, 79.17 and 79.17 in landraces Ghasri Mashhadi, Biarjmand, Minoo095, Shah 
Abadi and Zeydary respectively. The minimum disease severity was measured as 27.5%, 29.5%, 31.5%, 
32% and 27% in these landraces accordingly. The maximum weight of roots and shoots were measured for 
these landraces. This study showed that disease incidence and disease severity was occurred in lower 
amounts in landraces of Ghasri Mashhadi, Zeydary, Biarjmand, Minoo 095 and Shah Abadi in which 
produced higher amounts of root and shoot tissues among landraces tested. These landraces therefore, can be 
recommended for field trials. 
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  مقدمه

نیازهـاي دمـایی و نـوري بـاال     به لحاظ و طالبی خربزه 
خشـک ایـران کشـت شـده و     معموالً در مناطق گرم و نیمه
 .دباشهاي گرم تابستان میها در ماهعمده مراحل رشدي آن

 73086سطح زیر کشـت ایـن گیاهـان در کشـور بـالغ بـر       
تــن بــرآورد شــده اســت  1332066هکتــار و تولیــد آنهــا 
(Anonymous 2014).  

هـاي  دگی ریشـه و زوال بوتـه  هاي اخیـر پوسـی  در سال
 Monosporascus cannonballusخربزه و طالبی با عامل 

(Pollack and Uecker 1974) خشک از مناطق گرم و نیمه
هاي با مالچ پالستیک به صورت گسـترده  ایران و یا زراعت

کاران وارد نموده مشاهده شده که خسارت زیادي به صیفی
شدید سطح زیر کشـت   و در بسیاري از نقاط باعث کاهش

 .Sarpeleh 2008, Sarpeleh et al( این محصول شده است

تولید کدوئیانی چون خربزه و طالبی را این بیماري . )2012
 شدیدا در مناطق گرم و خشک جهان محـدود کـرده اسـت   

)Martyn and Miller 1996, Aegerter et al. 2000 (  بـه
ث کاهش سطح سال باع 15در اسپانیا در طول  گونه اي که

 Garcia Jimenez et( شـده  درصد 40زیر کشت خربزه تا 

al, 2000( هاي کالیفرنیـا خسـارت قابـل    و در جالیز کاري
  . (Aegerter et al. 2000)آورد توجهی به بار می

هفته مانده به برداشـت   دو تا  یکعالئم بیماري معموال 
-بیشترین خسارت وقتی ایجـاد مـی   محصول ظاهر شده و

هاي گرمـا و خشـکی بـویژه در    که گیاه تحت استرسشود 
 Kim et al. 1995, Bruton et( موقع رسیدگی میوه باشـد 

al. 2000 .(بـا   ،رغم خسـارت ناشـی از ایـن بیمـارگر    علی
 در و وجــود دیــواره ضــخیمآن توجــه بــه خــاکزاد بــودن 

باشـند  هاي بقاي قـارچ مـی  آسکوسپورها که به عنوان اندام
)Uematsu and Sekiyama 1990, Stanghellini et al. 

چنـین دامنـه   هـم  ،، کشت متوالی خربـزه و طـالبی  ) 1996
 )Reuveni et al. 1983( میزبانی وسیع قارچ عامل بیمـاري 

-هاي مقاوم، کنترل بیماري مشکل مـی واریته دسترسی بهو 

  .باشد
هاي طـالبی و  عامل بیماري پوسیدگی ریشه و زوال بوته

 Rhizoctonia solaniبه همـراه   1970خربزه اولین بار در 

(Kühn) و(Reinke & Berthold ) Verticillium albo-

atrum هاي خربزه و طالبی جـدا شـد  از بوته )Troutman 

and Matejka 1970(  به عنوان  سپسوM. cannonballus 
از آن زمان . (Pollack and Uecker 1974)شناسایی گردید 

 .Mبه بعد، پدیده پژمردگی ناگهانی طالبی و خربزه بر اثـر  

cannonballus در بســیاري از منــاطق جهــان ماننــد ژاپــن 
)Watanabe 1979, Uematsu et al. 1985( ، جنوب غربی

 ،(Mertely et al. 1991, Mertely et al. 1993)آمریکـا  
ـ  ،(Garcia-Jimenez et al. 1994)جنـوب اسـپانیا    ونس ت

(Martyn et al., 1994) ،هندوستان )Martyn and Miller 

 ،(Karlatti et al. 1997)عربســـتان ســـعودي  ،)1996
تـایوان   و  (Bruton and Miller 1997a,b)آمریکاي مرکزي

(Tsay and Tung 1995) گزارش شده است .  
در ایران این قارچ اولین بار از روي  طالبی و خربـزه از  

ایی آن یزسار و ایـوانکی گـزارش و بیمـار   ، گرمبلمناطق زا
در حـال   .(Sarpeleh and Sonbolkar 2002) اثبات گردید

گیري این عامل در بـروز بوتـه   شواهدي دال بر همه حاضر
 خر فصل خربزه و طالبی در ایـران وجـود دارد  آهاي میري

)Sarpeleh et al. 2012.(  
بـه   M. cannonballusهاي مختلفی جهت کنترل روش

 Edelstein et)متیل برومایـد  استفاده از . اندکار گرفته شده

al. 1999)    متیل یدید و کلرو پیکـرین در کنتـرل بیمـاري ،
ولی متـام سـدیم      ،(Shigeharu et al. 2003) اندموثر بوده

دي کلرو پروپن نیـز چنـدان مـوثر     3 و 1تاثیري نداشته و 
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کـارگیري ایـن   بـه   . (Shigeharu et al. 2003)نبوده اسـت 
ترکیبات با توجه به خطرات ناشی از این بیوسـایدها بـراي   
محیط زیست و سالمت زارعین و نیز شرایط کشت خربزه 

  . باشدمیمشکل و طالبی در ایران 
 کرزوکسیم متیـل ، فلوآزینامهاي مختلفی مانند کشقارچ

(Cohen et al. 1999)  آزوکســی اســتروبین، پروکلــراز و
بـراي   (Pivonia et al. 2010)بوسکالید + پیراکلوستروبین 

. انـد مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه     M. cannonballusکنترل 
هاي پیچیـده اي ماننـد خـاك    ها در محیطکشکاربرد قارچ

معموال نتایج رضایتمندي در بر نداشته و بهتر است جهـت  
هـاي کنتـرل   حصول نتایج مناسب در تلفیق با سـایر روش 

  . قرار گیرند کننده مورد استفاده
تاکنون تحقیقات کمی در خصوص میزان مقاومت ارقام 

در  M. cannonballusهاي طالبی و خربزه نسبت به و توده
در بررسی که توسـط مـارتین انجـام    . دنیا انجام شده است
 Cucumis meloگونه خربـزه   هاي زیرشد، تعدادي از الین

sub sp. agrestis ،خربزه گالیا )Galia melon(  و خربـزه-

به این بیماري  )Ananas type melons(آناناسی  تیپ هاي 
هاي خربـزه بـه   واکنش توده.  (Martyn 2002)مقاوم بودند

در  1993-94هـــاي پژمردگـــی ناگهـــانی در طـــی ســـال
در   P6aاز اسـراییل بررسـی و خربـزه الیـن      Aravaمناطق

 .Cohen et al) هـا متحمـل ارزیـابی شـد    میان سایر تـوده 

تحمـل بـاال در دو    Aravaدر بررسی دیگـري در  .  (1996
. )Cohen et al . 2000(دیده شد  P6aو  f35aالین خربزه، 

نسـبت بـه    Honeydew و Ananas هـاي  در آمریکا خربزه
در  . (Cohen et al. 2000)هـا بسـیار متحمـل بودنـد    طالبی

هاي مختلـف کـه توسـط کروسـبی در     بررسی ارقام و الین
میـزان خسـارت کمـی را     Deltex تگزاس انجام شد، رقم 

 Crème deنسـبت بـه الیـن     p1403994نشان داد و الین 

menthe x Caravelle  کــه ارقــام مقــاومتر بــود درحــالی

Perlita ،Magnum  وCavelle    ــان ــاالیی نش ــیت ب حساس
هـاي  یـن در بررسی دیگري نیـز ال  .)Crosby 2000(دادند 

 و رقــم تجــاري  TXC 2015و  20826، 20747، 20608

Deltex   بسیار مقاوم بودند)Crosby 2001(.  
هاي بـومی در  مقاومت توده/ در ایران اطالعی از تحمل

با توجه به سابقه طوالنی کشـت طـالبی و   . باشددست نمی
متحمل محتمـل بـه   /هاي مقاومخربزه در ایران، وجود توده

هـاي  دف از این بررسی، تعیین واکنش تودهه. رسدنظر می
 . بود M. cannonballusمختلف طالبی و خربزه نسبت به 

  هاي بررسی مواد و روش
 .Mهـاي قـارچ   ایی جدایـه یزآزمون تعیین قدرت بیمار

cannonballus  
 .Mاین آزمایش با هـدف بررسـی و شناسـایی جدایـه     

cannonballus ایی باال جهـت اسـتفاده در   یزشدت بیمار با
بـا   ،هـاي خربـزه و طـالبی   بررسی واکنش تـوده آزمایشات 

از بخــش  M. cannonballusجدایــه  انتخــاب هشــت 
پزشکی هاي گیاهان موسسه تحقیقات گیاهبیماريتحقیقات 

  .)1جدول (انجام شد کشور 
جدایـه   هشـت زادمایه هر یک از  :مارگریب هیمازاد هیته

M .cannonballus ) ــدول ــرپله  ) 1ج ــابق روش س و مط
بـراي ایـن   . تهیـه شـد  )  Sarpeleh et al. 2012(همکاران 

روز در شـبانه  یـک بذر جو به مـدت   چهار کیلوگرممنظور 
، پس از شستشو و خروج آب اضـافی . شدند اندهآب  خیس
. شـدند لیتر پرلیت به آن اضافه و با هم مخلـوط   5/1 مقدار

 یـک  فالسکهر در لیتر از مخلوط حاصل میلی 600مقدار 
آب مقطـر   لیتـر میلـی  100به هر فالسک . لیتري ریخته شد

درجـه   121روز متوالی در دمـاي   3 ها فالسک. اضافه شد
دقیقـه اتـوکالو    30اتمسفر به مدت  یکو فشار  سلسیوس
ــه هــر فالســک  . شــدند ــوك 5پــس از خنــک شــدن ب بل
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  ، مناطق نمونه برداري و گیاه میزبانMonosporascus cannonballus  يهاهیجدا .1جدول
Table 1. Isolates of Monosporascus cannonballus, sampling regions and their host plants 

  هیکد جدا
Isolate code 

  مناطق نمونه برداري
Sampling regions زبانیم  

Host plant استان  
Province 

  شهر
City 

  بخش
District 

M-21Sistan & BaluchestanZabol- Muskmelon
M-273 Esfahan Ardestan Mahabad  Cantaloupe  
M-365  Fars  Jahrom  Yusef Abad Muskmelon 
M-467 Semnan  Garmsar  Aradan Muskmelon 
M-580 Markazi  Saveh  Zarandieh  Cantaloupe 
M-582 Markaz  Saveh  Zarandieh  Cantaloupe 
M-583 Markaz  Saveh  Zarandieh  Cantaloupe 

M-3 Sistan & Baluchestan  Zabol  - Muskmelon  
  

در  سـپس اضـافه  ) هااز هر یک از جدایه(میسیلیومی قارچ 
هفته نگهداري  5-7به مدت  سلسیوسدرجه  25-27دماي 
طـور یکنواخـت تمـام بسـتره را کلـونیزه      تا قارچ به ندشد
  .ایدنم

ایی، یزبـراي تعیـین قـدرت بیمـار     :هـا زنی جدایـه مایه
کـه در آزمایشـات   خربزه زرد گرمسـار   ها روي تودهجدایه

بـر روي آن اثبـات      M. cannonballusپیشین بیماریزایی 
بـراي ایـن   . زنـی شـدند  مایـه  ،(Sarpeleh 2008)شده بود 

منظور، بـذور خربـزه زرد گرمسـار پـس از ضـدعفونی بـا       
بـا   تجـاري  هیپوکلریـت سـدیم  محلول تجاري رقیق شـده  

و شستشو با آب مقطر اسـتریل   کلر فعال درصد غلظت سه
هـاي حـاوي کاغـذ صـافی     در داخـل تشـتک  ) سه مرتبـه (

-بذور جوانـه . گذاشته شدندمرطوب تحت شرایط استریل 

زده به داخل ظروفی که پرلیت مرطوب در آن ریخته شـده  
هـا  گیاهچـه  .برگـی برسـند   دوتا به مرحلـه  شد بود منتقل 

: ماسـه : خـاك بـرگ  (هـا  خـاك آن هایی که سپس به گلدان
) 3: 2: 2: 3بـه ترتیـب بـه نسـبت     : کود دامی پوسیده: رس

آلـوده  ج درصد حجمـی  به نسبت پنها قبالً با زادمایه جدایه
براي هـر جدایـه قـارچ بیمـارگر      .منتقل شدند، شده بودند

. و در هر تکرار سه گیاهچه نشاء شـد ) گلدان(چهار تکرار 

: گیاهچه نیز در چهـار گلـدان کـه بـا بـذور جـو       12تعداد 
پرلیت استریل مخلوط شده و به عنوان شاهد در نظر گرفته 

روز در گلخانـه   45مدت  بهها گلدان .شدند، کشت گردید
هـر چنـد    و  نگهـداري  سلسیوسدرجه  27 ± 2در دماي 

  .  ندشد آبیاريروز یکبار با توجه به میزان رطوبت خاك 
ریشه گیاهان با احتیاط از : ها ارزیابی بیماریزایی جدایه

 ازخاك خارج و پس از انتقال به آزمایشگاه، قسمت ریشـه  
اطـراف  جهـت حـذف خـاك    . هاي هوایی جدا شدنداندام

شستشـو داده  سـپس  ور و ها داخل آب غوطـه ریشه، ریشه
ــا اســتفاده از روش کروســبی  . شــدند شــاخص بیمــاري ب

)Crosby 2001 ( بـراي ایـن   . گردیـد  براي هر بوته تعیـین
، 1شــماره   )بــدون عالیــم(م ســالهــاي   منظــور، بــه بوتــه

 رنـگ  هـاي خرمـایی  زخـم  نکروز کـم ریشـه،  هاي با  بوته
 هاي خرمـایی نکروز متوسط ریشه،زخم،  2شماره  کوچک
هـاي  ریشه نکروز شدید همه ریشه،، 3شماره  متوسط رنگ

پوسیدگی کامل هایی که   و بوته 4هستند شماره کمی سالم 
.  داده شـد  5دادند، شماره  ریشه را نشان می اي شدنو قهوه

  استفاده از فرمول شدت بیماري با
( )

100
n

severity% Disease i ×
×

+
= ∑

NV
vi  

)Townsend and Heuberger 1943(   برحسب درصـد
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 � ،تعدادبوته با نمره مشـابه  nدر این فرمول . محاسبه شد
بـاالترین   V و تعـداد کـل بوتـه    N، )1-5( يبیمار شاخص
  .باشدمی )5( بیماري شاخص

هـاي بـا عالیـم     درصد وقوع بیماري با تعیین تعداد بوته
هاي آن تیمـار   بیماري مربوط به هر تیمار بخش بر کل بوته

عـالوه بـر تعیـین درصـد وقـوع      . محاسبه گردیـد   100× 
 شـده  زنی هاي مایهبوتهوزن ریشه ي، بیماري و شدت بیمار

  .ندگیري و با یکدیگر مقایسه گردیدنیز اندازه

 .Mطالبی و خربـزه بـه    و ارقام هاتوده واکنشارزیابی 

cannonballus   
تـوده    31واکـنش   :ها و ارقـام طـالبی و خربـزه   توده

از موسسه تحقیقات  طالبی و خربزه تهیه شده محلی و رقم
در  M. cannonballusنسبت بـه  اصالح و تهیه نهال و بذر 

جـدول  ( مورد بررسی قرار گرفت مستقلدو سري آزمایش 
2.(   

هیپوکلریـت   رقیـق شـده  بذور قبل از کاشت، با محلول 
 سـه بـه مـدت    کلر فعال درصد تجاري با غلظت سهسدیم 

بار شستشو بـا   سهو پس از  نددقیقه ضدعفونی سطحی شد
زنـی  دقیقه، به منظور جوانـه  یکآب مقطر هر بار به مدت 

هاي حاوي کاغـذ صـافی مرطـوب قـرار داده     داخل تشتک
  .شدند

ــه   ــه جدای ــارچ   583زادمای ــه  M. cannonballusق ک
داده  باالترین توان بیماریزایی را در آزمون بیماریزایی نشان

-خاك گلدانو به  تهیه  ذکر شده در باال مطابق روش  ،بود

ترکیب خـاك  . گردیدمخلوط  % 5به نسبت  لیتريسه هاي 
بـه  : کود دامی پوسیده: رس: ماسه: گلدان شامل خاك برگ

آزمایش در چهار تکرار در . بود 3: 2: 2: 3ترتیب به نسبت 
ی هـر کـرت آزمایشـ   . قالب طرح کامال تصادفی انجام شـد 
و  هاتودهاز زده بذر جوانه واجد یک گلدان بود که سه عدد

خربـزه  . کاشـته شـد  در آن ) 2جدول(طالبی و خربزه  ارقام
بـه عنـوان شـاهد      Perlitaرقـم  طالبی توده زرد گرمسار و 

ها به مدت کلیه گلدان .در نظر گرفته شدند) زنیبدون مایه(
ــا  دو ــه ب  وسسلســیدرجــه  30 ±  3 دمــايمــاه در گلخان

در طـول ایـن دوره آبیـاري و تغذیـه بـا      . نگهداري شـدند 
 Hoagland(طبق فرمول هوگلنـد و آمـون    محلول غذایی 

and Amon 1950(   شدبصورت هفتگی انجام .  
روز از خـاك   60هـا پـس از   کلیه بوته: هاارزیابی توده

. شـدند تجزیه و تحلیل به آزمایشگاه منتقـل  و براي خارج 
هـاي هـوایی در آب   شـدن از انـدام  هـا پـس از جـدا    ریشه
درصـد وقـوع   . به آرامـی شستشـو  شـدند   سپس ور  غوطه
 ، شـدت بیمـاري و وزن ریشـه و انـدامهاي هـوایی     بیماري
ها با اسـتفاده  تجزیه و تحلیل آماري داده. ندگیري شداندازه

انجام و  )SAS )Statistical Analysis System از نرم افزار
  .دانکن انجام شداي چند دامنهمون ها با آزمقایسه میانگین

  نتایج 
  M. cannonballusي  جدایهتعیین پرآزارترین آزمون 

زرد شدن و پژمردگی  شاملعالئم بیماري  ها کلیه جدایه
شده ایجاد نمودنـد   زنی هاي مایه در بوته را  هاي هواییاندام

هـا  بوده و عالئمی در آنهاي شاهد سالم تیمار ).A1شکل(
هاي آلوده ظاهري پوسیده و تیـره  ریشه ).B,D1( شددیده ن

رنگ داشته و در قیاس با شاهد از انشعابات و رشد کمتري 
ي مربوط بـه  هاتجزیه واریانس داده). C1( برخوردار بودند

نشـان داد   شدت بیماري و وزن ریشه، درصد وقوع بیماري
در  )M. cannonballus( مـارگر یب جدایـه  هشـت  بـین کـه  
وزن ریشـه  تـاثیر بـر روي   شدت بیمـاري و   بیماري، ایجاد

شدت . ردوجود ندا% 5با سطح احتمال داري اختالف معنی
75/79بـا میـانگین    583جدایـه  بیماري ایجادشده توسـط  
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شده بـا    یزنهیماو خربزه  یطالب يهابوتههاي هوایی  وزن ریشه و اندام يماریدرصد شدت ب ،يمارین درصد وقوع بیانگیسه میمقا -2جدول
Monosporascus cannonballus در دو سري آزمایش مستقل  

Table 2. Mean comparison of disease incidence (%), disease severity (%), and root and shoot weight (gram) in 
melon plants inoculated with Monosporascus cannonballus in two independent experiments 

)گرم( ییوزن اندام هوا  
Shoot weight (gr) 

)گرم(شه یوزن ر  
Root weight (gr) 

يماریدرصد شدت ب  
Disease severity (%) 

يماریدرصد وقوع ب  
Disease Incidence (%) 

رقم/توده  
Landrace/Cultivar 

 سال دوم
Year 2 

 سال اول
Year 1 

 سال دوم
Year 2 

 سال اول
Year 1 

 سال دوم
Year 2 

 سال اول
Year 1 

 سال دوم
Year 2 

 سال اول
Year 1 

12.64 defg 18.72 bcd 1.33 cdef 1.32 cd 33 efg 58 abcd 100 a 100 a Shadegani 
16.65 cdef 32.34 a 1.27 cdef 2.35 bc 25 g 29 d 83.34 ab 75 b Zeidari 
13.16 defg 22.93 b 1.26 cdef 1.40 cd 63 abc 51 abcd 100 a 100 a Tiletorogh 

9.39 h 6.83 e 0.55 f 0.62 d 76 a 76 a 100 a 100 a Taleshahroodi 
10.65 fgh 15.91 bcde 1.02 def 1.57 cd 25 g 45 bcd 100 a 100 a Zardeivanki 

30.0 a 34.51 a 3.50 a 3.22 ab 28 g 31 cd 66.67 b 66.67 a Biarjmand 
10.48 gh 13.87 bcde 0.73 f 1.40 cd 33 efg 49 abcd 100 a 100 a Sefidezabol 

15.40 cdefg 7.26 de 1.10 def 0.64 d 43 defg 39 bcd 100 a 100 a Magasi 
14.55 defg 12.50 bcde 1.31 cdef 0.84 d 44 defg 75 a 100 a 100 a Shamam 
11.67 efg 10.38 cde 1.05 def 0.81 d 60 abc 58 abcd 100 a 100 a Perlita 
11.30 fgh 11.35 cde 1.09 def 0.93 d 65 abc 53 abcd 100 a 100 a Samsoori 

15.30 cdefgh 13.91 bcde 1.13 def 1.27 cd 60 abc 40 bcd 100 a 100 a Dargazi 
9.62 gh 18.25 bc 0.63 f 1.62 cd 51 cdef 37 bcd 100 a 100 a Ananasi 

11.29 fgh 7.47 de 0.74 f 0.63 d 75ab 55 abcd 100 a 100 a Mashadiroya 
12.62 defgh 11.33 cde 0.75 f 0.75 d 56 abc 52 abcd 100 a 100 a Zardegarmsar 

22.70 b 40.78 a 1.73 bcd 4.36 a 30 g 33 cd 83.34 ab 58.34 c Minoo 095 
17.55bcde 39.36 a 1.92 bc 4.32 a 32 fg 32 cd 83.34 ab 75 b Sahabadi 

15.62 cdefg 16.51 bcde 1.15 def 1.46 cd 45 defg 46 abcd 100 a 100 a Baharhanedan 
14.66 defgh 15.42 bcde 1.27 cdef 1.40 cd 57 abc 43 bcd 100 a 100 a Ahmadi 
13.23 defgh 15.30 bcde 1.53bcde 1.06 cd 71abc 66 ab 100 a 100 a Shadeganiboomi 

20.56 bc 34.34 a 2.18 b 3.40 ab 24 g 31 cd 66.67 b 58.34 c Gasrimashadi 
9.95 gh 17.23 bcde 0.81 ef 1.71 cd 58 abc 35 cd 100 a 100 a Jalali 

11.95 efgh 11.68 cde 0.84 ef 0.93 d 52 cdef 52 abcd 100 a 100 a Khaghani 
9.67 gh 9.35 cde 0.76 f 0.99 d 55 abc 33 cd 100 a 100 a Jaghergeh 

13.36 defgh 14.17 bcde 1.05 def 1.00 d 55 abc 42 bcd 100 a 100 a Sooski 
18.53 bcd 14.93 bcde 1.22 cdef 1.10 cd 55 abc 61 abc 100 a 100 a Sabzesfahan 

15.0 cdefgh 13.64 bcde 0.87 ef 1.12 cd 62 abc 46 abcd 100 a 100 a Shadeganipishrafteh 
11.45 efgh 7.75 cde 1.14 def 0.77 d 53 bcde 53 abcd 100 a 100 a Izadi 
13.0 defgh 9.83 cde 1.03 def 0.97 d 58 abc 58 abcd 100 a 100 a Torbatheidarieh 
12.47 efgh 15.45 bcde 1.06 def 1.21 cd 60 abc 59 abcd 100 a 100 a Talebisaveh 
11.73 efgh 12.78 bcde 0.87 ef 1.15 cd 61 abc 61 abc 100 a 100 a Zemestanehtorbat 

ـ   می باشند، بر اساس آزمون چند دامنه اي دانکن در هر ستون با حروف مشترك یی که هانیانگیم*: % 1دار در سـطح احتمـال   یفاقـد اخـتالف معن
  .هستند

* Means followed by similar letter(s) at each column are not significantly different at 1% probability level according to 
Duncan's multiple range test. 

  

چنـین  هـم . مقـدار بـود  بیشـترین  به لحـاظ عـددي   درصد 
هاي متـاثر از ایـن   بیشترین مقدار کاهش وزن ریشه در بوته

دایـه، جدایـه   ج هشـت از میان  بنابراین،. جدایه حاصل شد
طالبی و  و ارقام هاجهت تولید زادمایه و ارزیابی توده 583

  .خربزه انتخاب شد

ــوده ــام هــاواکــنش ت ــه  و ارق ــزه و طــالبی ب  .Mخرب

cannonballus   
هاي مربوط بـه  دادهجزیه مرکب ت :درصد وقوع بیماري
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عالئم  واجد مارگریب هیزادما شده با یزنهیبوته ما)  A.خربزه زرد گرمسار يرو Monosporascus cannonballusاز  یعالئم ناش .1شکل 

  شه بوته شاهدیر) D، شده یه زنیشه بوته مایر) C ،بوته شاهد بدون عالئم) B، یو پژمردگ يزرد
Fig 1. Symptoms observed in muskmelon plants, Zard-e-Garmsar landrace, inoculated with Monosporascus 
cannonballus. A) inoculated plant showing yellowing and wilting symptoms, B) control mock inoculated plants, 
C) the roots of inoculated plant, D) roots of control mock inoculated plant  

  
ســري  دوهــاي حاصــل از درصــد وقــوع بیمــاري در داده

داري بــین نشــان داد کــه اخــتالف معنــیمســتقل آزمــایش 
در هر یـک از دو آزمـایش، وقـوع    . آزمایشات وجود ندارد

ارقـام مـورد آزمـایش از نظـر آمـاري      /هـا بیماري در تـوده 
در دو میانگین وقوع بیمـاري  . دار نشان دادندعنیاختالف م

ــایش   ــودهســري انجــام آزم ــاي قصــري مشــهدي،  در ت ه
،  شــاه آبــادي و زیــدري بــه ترتیــب 095مینــو  ،بیارجمنــد

ــود  17/79و  17/79 ،84/70 ،67/66، 50/62 ــد ب در . درص
عالئـم بیمـاري را   شـده   زنیهاي مایهبوته کلیهها سایر توده
  ).2جدول ( نشان دادند

-ز نظر شدت بیمـاري اخـتالف معنـی   ا :شدت بیماري

در هر یک از دو  .داري بین دو سري آزمایش مشاهده نشد
ارقـام مـورد   /هـا آزمایش مستقل، شـدت بیمـاري در تـوده   

 میـانگین . دار نشان دادآزمایش از نظر آماري اختالف معنی
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قصـري مشـهدي،    زیـدري،  هـاي  شـدت بیمـاري در تـوده   
، 5/27، 27و شـاه آبـادي بـه ترتیـب      095بیارجمند، مینـو  

ایـن میـزان در   . محاسـبه گردیـد  درصد  32و  5/31، 5/29
 76شاهرودي و مشهدي رویا به ترتیب  مانند تل ییهاتوده

   .)2جدول (بود  درصد 65و 

  وزن ریشه و اندامهاي هوایی

هـاي هـوایی   و انـدام  یشهوزن رتاثیر بیمارگر بر از نظر 
در داري معنـی شده اخـتالف   انجام یشاتدو سري آزما بین

در هر سري انجام آزمـایش  . مشاهده شدسطح یک درصد 
ها و ارقام تحت بررسـی، ایـن صـفات     مستقل نیز بین توده

 یشهوزن ریسه میانگین مقا. اختالف معنی داري نشان دادند
ــدام ــههــاي هــوایی و ان ــا  زنــیهــاي مایــهبوت  .Mشــده ب

cannonballus  و ارقام مـورد اسـتفاده   ها  تودهنشان داد که
هـاي  در گـروه از نظر صفات مورد ارزیابی  در این بررسی 

در میـانگین وزن ریشـه   . )2جدول (گیرند  میقرار  تیمتفاو
شـاه  بیارجمنـد،  ماننـد   تـر  بیماري پـایین هاي با شدت توده

بــه  و زیــدري  قصــري مشــهدي   ، 095 مینــو  آبــادي، 
-رم و در تـوده گ 81/1و  2/ 79، 05/3، 12/3، 41/3رتیبت

بـا   بیمـاري کـه   رویـا هایی مانند تل شاهرودي و مشـهدي  
و  59/0 ترتیـب بود بـه   یافتهها تظاهر در آن بیشتريشدت 

هاي هوایی در وزن اندام). 2جدول ( شد گیرياندازه 69/0
، شاه آبادي، قصـري، زیـدري   095هاي بیارجمند، مینوتوده

ــب  ــه ترتی گــرم  50/24و  45/27، 45/28، 74/31، 26/32ب
-هاي تل شاهرودي و مشهدي رویا کمکه، در تودهدرحالی

و  11/8هاي هوایی بـه ترتیـب بـه میـزان      ترین وزن اندام
  ).2جدول (گرم بود  38/9

  بحث
مختلـف طـالبی و    و ارقـام  هااین بررسی نشان داد توده

 M. cannonballusهاي متفـاوتی نسـبت بـه    خربزه واکنش
وقوع بیماري و شـدت بیمـاري در   داشته و کمترین درصد 

مینـو  ها و ارقام قصري مشـهدي، زیـدري، بیارجمنـد،     توده
  .مشاهده گردید شاه آبادي و 095

 .Mجدایـه   هشـت تـوان بیمـاري زایـی     دراین تحقیـق 

cannonballus اگرچــه بــین . مــورد بررســی قــرار گرفــت
داري اخـتالف معنـی   از نظر آمـاري  ایییزها در بیمارجدایه

درصـد   75/79با شـدت بیمـاري   583شد، جدایه مشاهده ن
ایی یزاز بیمـار ) بـه لحـاظ عـددي   (ها نسبت به سایر جدایه

هاي ارزیابی مقاومـت  باالتري برخوردار بود و براي آزمون
عوامل مختلفی از  .هاي طالبی و خربزه بکار گرفته شدتوده

جمله میزان زادمایه، عمق کاشت، تغییرات دمایی و وجـود  
 یزاییبــر بیمــار (ds RNA)اي هــاي دو رشــته يا -آن -آر

یـک   در. گذارنـد تـاثیر مـی   M. cannonballusهاي جدایه
کـه هرچـه میـزان زادمایـه و عمـق       هشـد  بررسی مشخص

و شـرایط  جدایه بیشـتر   یزاییکاشت بیشتر باشد توان بیمار
 .)Bruton et al. 2000( استتر براي وقوع بیماري مناسب

-ایی در جدایـه یزتغییرات بیمـار مشخص شده که چنین مه

. بــا تغییــرات دمــا همــراه اســت M. cannonballusهــاي 
ایی کم در ریشه گیاهان خربزه وجـود  یزهایی با بیمارجدایه

هایی بـا قـدرت   توانند در دماهاي باال به جدایهدارند که می
 Batten et al. 2000; Martyn( ایی باال تبدیل شوندیزبیمار

  M. cannonballus هـایی از  ها سویهینعالوه بر ا .)2002
داراي  واي بوده هاي دو رشته RNAوجود دارند که داراي 

 Park(هسـتند   )hypovirulent( ایی کمتريیزقدرت بیمار

et al. 1996; Cluck et al. 2009 .( در بررسی حاضـر زاد-

ها تحت شـرایط محیطـی یکسـان    مایه معینی از کلیه جدایه
د استفاده قرار گرفتـه و اخـتالف آمـاري    زنی موربراي مایه
ها دیده نشد و همگی از توان بیماریزایی بـاالیی  بین جدایه

  . برخوردار بودند
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مـورد اسـتفاده در ایـن    طـالبی و خربـزه    و ارقام هاتوده
نشان  M. cannonballusواکنش متفاوتی نسبت به بررسی 
طـالبی و   و رقـم  تـوده  31اي در آزمایشات گلخانـه . دادند

-مایـه ) 583جدایـه  ( M. cannonballusخربزه در ایران با 

هـاي مختلـف   شـاخص ها از نظـر  زنی شده و واکنش توده
شـده   زنـی روي گیاهـان مایـه   بیماریزایی و صفات رشـدي 

درصد وقـوع  ( هاي مختلفمقایسه شاخص .بررسی گردید
هـاي  بیماري، درصـد شـدت بیمـاري، وزن ریشـه و انـدام     

ها نسبت به بیمـارگر  دهنده تفاوت واکنش آن نشان) هوایی
تحمل به پوسیدگی ریشه و زوال بوتـه  / میزان مقاومت. بود

هـاي  وابسـته بـه اسـترس    توانـد بوده و مـی بسیار متفاوت 
ــین هــم). Wolff and Miller 1998(باشــد محیطــی  چن
ممکن است بـه   M. cannonballusهاي مختلف به واکنش

هاي مختلف، متفاوت اي تودههدلیل تفاوت در سیستم ریش
-افزایش توسـعه ریشـه   .)Wolff and Miller 1998(باشد 

شرایط مناسبی را براي گیاه در تولیـد سـاختار    هاي جانبی،
اي بزرگتر در جهت افزایش جذب آب و مواد معدنی ریشه

درتحقیق کروسبی مشخص . )Crosby 2000( کندفراهم می
 .Mي نسـبت بـه   تحمـل بیشـتر  /شد ارقامی کـه مقاومـت  

cannonballus  داشتند از جمله ارقامDeltex  وDoublon 
هـا  تري داشته و طول ریشهتر و سالماي قويساختار ریشه
هاي ریز و فرعی بیشتر از ارقام حساس بـوده  و تعداد ریشه

بـا  هـاي  نیز توده حاضر در بررسی .)Crosby 2000( است
، شـاه آبـادي و   095مانند بیارجمند، مینـو   حساسیت کمتر 

قصري مشهدي در هر دو آزمـایش از وزن ریشـه بیشـتري    
رو توسـعه  از ایـن   .نـد بود ها برخوردارنسبت به سایر توده
تر یک قدم مهـم بـه سـمت    هاي قويارقامی با تولید ریشه

ــی از    ــارت ناش ــاهش خس ــت M. cannonballusک . اس
 اي قوي دارندتالقی ارقام مقاومی که سیستم ریشههمچنین 

تواند راه حـل مناسـبی در ایجـاد ارقـام     با ارقام حساس می

نتـاج حاصـل از تالقـی     یک بررسـی، در . نسبتاً مقاوم باشد
بـا  ) مقـاوم ( C. melo var. agrestis زیرگونـه  Pat 81 رقم

 .Mبـه   مقاومـت خـوبی   C. melo از گونـه  ارقام حسـاس 

cannonballus   نشـان دادنـد )Iglesias et al. 2000(.  در
با رقـم   Pat 81هم نتاج حاصل از تالقی  یگرهاي دیبررس

 Dias( ایجاد شدندمقاومت نسبی نتاج با  Pinonetحساس 

et al. 2004( .  
عالوه بر سیستم ریشه که در ایجاد مقاومت نقـش دارد،  

هاي خـاص مقاومـت کنتـرل بیمـارگر در برخـی      مکانیسم
 ها وجود دارد که باعث بروز مقاومت بـاال نسـبت بـه   توده

 شـود مـی و یا کاهش فعالیـت بیمـاریزایی آن   نفوذ بیمارگر 
)Crosby 2001(.  هایی که در مقاومـت  رسد ژنبه نظر می

هـاي  میزبان موثرند، بیشتر در جهت فـراهم آوردن قابلیـت  
هـاي  ها یـا فعالیـت  ارژنتیکی براي تولیـد یـا ایجـاد سـاخت    

نقـش  مقاومت در برابر بیماري بروز فیزیولوژیکی موثر در 
هـاي  ها در رشـد و فعالیـت  بسیاري از این ژن. دنباشداشته 

حفاظـت  مسـتقیما  ها وظیفه اصلی آن داشته و یا گیاه نقش 
هـا سـازنده   برخـی از ایـن ژن  . بیمارگر است در مقابلگیاه 

مـواد حاصـل از   مواد شـیمیایی هسـتند کـه خنثـی کننـده      
گیاهـان  چنین، هم. ندباشمی بیمارگرفاکتورهاي بیماریزایی 
هایی باشند که در ساختن یـا تنظـیم   ممکن است داراي ژن

قادر بـه  خاص دخالت داشته و در نتیجه سازهاي ساخت و
کند کردن نفوذ یا توقف پیشروي بیمارگر در درون میزبـان  

  . باشند و ایجاد بیماري
در این بررسی، نقش ساختار ریشـه در وقـوع و شـدت    

وقـوع و شـدت    اي کـه بیماري مشخص گردیـد بـه گونـه   
اي قویتر، کمتر مشاهده هاي با ساختار ریشهبیماري در توده

هـاي  انـواعی از فعالیـت  کـه  هـایی  مکانیسـم اگرچـه،  . شد
 فیزیولوژیکی منجر به حساسیت یا مقاومت به بیمـاري را  

هـاي  کنش ایـن بیمـارگر و میزبـان   هم در برکنند، کنترل می
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تر در زمینـه  بنـابراین بررسـی بیشـ   . نیستمربوطه مشخص 
دخیـل در  هاي هاي مقاومت و معرفی ژنمکانیسمشناسایی 

  .در تحقیقات آتی مد نظر قرار گیردتواند میآن 

  سپاسگزاري
ــوزش     ــرویج و آم ــات، ت ــازمان تحقیق ــنده از س نویس

پزشکی کشور به خـاطر   کشاورزي و موسسه تحقیقات گیاه
ه همچنین از موسس. نماید حمایت مالی این پروژه تشکر می

تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بـذر و همکـاري صـمیمانه    
آقاي دکتر رامین رافضی در تهیه بـذور ارقـام و تودههـاي    

  .طالبی و خربزه سپاسگزارم
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