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 یا گلخانهخیار مهم  یها یماریبراهنمای تشخیص و تمایز 

 *آزادوار مهدی

 ترویج و آموزش ،تحقیقات سازمان کرمان، استان جنوب طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز پزشکی، گیاه تحقیقات بخش

 .ایران جیرفت، کشاورزی،

 mehdiazadvar@gmail.com: مسئول ی نویسنده الکترونیک پست

  11/9/1911تاریخ پذیرش:                                                       17/1/1911تاریخ دریافت: 

 چکیده

هیای   پوسییدگی  ،داخلی و سطحی یها دکیسف، ها ریشه، لکه برگیطوقه و بوته میری، پوسیدگی مرگ گیاهچه، 

 .شیوند  یمی در نقاط مختلف کشور محسوب  یا گلخانهخیار  یها یماریبترین  و رایج نیتر مهماز گرهی  و ریشهو ساقه  میوه

در طول فصل زراعیی   شرایط محیطی، بیمارگر و حساسیت رقم، مدیریت که بسته به مکان جغرافیایی، زمان و نحوه کشت

پیشیگیری  ، اولین گیا  در  یرزندهغ یها تنشاز و از یکدیگر  ها یماریباین کنند. شناسایی و تمایز  پیدا میو گسترش  ظهور

آزمایشیگاهی و   یها یبررساگرچه شناسایی دقیق عامل بیماری مستلز   است. یا گلخانهخیار  یها یماریبموفق مدیریت و 

، در گلخانیه  و نحیوه پیراکنش بیمیاری    ظهورزمان  شاملحاصل از بازدید میدانی  یها داده اما تجمیع ،میکروسکوپی است

 و اولییه  تشخیص سیریع  برای ،اختصاصی و افتراقی بیماری یها نشانه تشریح نیچن همو گیاه  مختلف یها اندا حساسیت 

 ای، گلخانیه  خییار و رایج  مهم های بیماری معرفی ضمن مقاله این در. کند یمکفایت توسط کشاورزان  ها یماریب از تعدادی

 .شود یمبیان  ظاهریو عالئم میدانی  یها داده بر اساس یها یماریبو تمایز اطالعات الز  برای شناسایی 

 عالئم شناسیشناسایی، ، ای گلخانه خیار، رگربیما :کلیدی یها واژه
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 مقدمه

 محدودکننیده  عوامیل  ینتیر  مهیم از  هیا  یماریب

عیالوه بیر   کیه   شیوند  یمی سوب مح یا گلخانهتولید خیار 

بیه  تولید را  های ینههزکاهش کمیت و کیفیت محصول، 

، 9)برداگو و همکاران دهند یم میزان چشمگیری افزایش

و  ، نماتدیباکتریایی ،متعدد قارچی بیمارگرهای. (4192

بالنکیارد و  ) کننید  یمی  را آلیوده ای  ویروسی خیار گلخانه

اگرچیه  . (4112، 9؛ کویک و همکیاران 4112، 4همکاران

 هییای یبررسیینیازمنیید  هییا یمییاریبشناسییایی دقیییق  

آزمایشگاهی و میکروسکوپی اسیت )برداگیو و همکیاران،    

کارشناسییان و ( امییا 4192، 2؛ چانییو و همکییاران4192

اختصاصیی و   یهیا  نشانهگلخانه داران مجرب با شناخت 

قیادر بیه    ،یا گلخانیه راییج خییار    های یماریبتشخیصی 

 از واز یکییدیگر  هییا یمییاریبتمییایز و  موقییع بییهشناسییایی 

 های یماریبدر این مقاله . خواهند بودغیرزنده  یها تنش

بیر   هیا  آنو نحوه تشخیص و تمیایز   یا گلخانهمهم خیار 

 شده یانب ها آنزمان ظهور اختصاصی و  یها نشانه اساس

 است.

 ها آنو زمان ظهور  یا گلخانهمهم خیار  های یماریب

خیییار  برداشییت ی دورهو طییول کشییت  ختییاری

در مناطق مختلیف کشیور متفیاوت اسیت. در      یا گلخانه

جنییوب ازجملییه  گرمسیییری منییاطق گرمسیییری و نیمییه

                                                           
1
 Berdugo et al., 2014 

2
 Blancard et al., 2005 

3
 Koike et al., 2007 

4
 Chang et al., 2015 

و از مهرمیاه آغیاز    یا گلخانیه کشت خییار   کرمان،استان 

سیال بعید    خردادمیاه پاییان   تا برداشت محصول حداکثر

 ،معتدل یوهوا آب دارای. در نواحی مرکزی یابد یمادامه 

خییار   کشیت  ،تهیران و اصیفهان   ،یزد یها استانازجمله 

تنظییم   یا گونیه  بیه در سیال و   دو بیار یک ییا   یا گلخانه

بسیار سیرد و ابیری    یها ماهدوره برداشت به که  شود یم

منتهی شود و ییا بیا کاشیت نشیاص، فصیل       )آذر تا بهمن(

طی  یا گلخانهخیار  .آغاز شود ها ماهکشت جدید در این 

متعیددی قیرار    هیای  یمیاری ب یرتیث  تحیت   زراعیی فصل 

بوتیه  میرگ گیاهچیه،   بیه   تیوان  یمی  ازجملهکه  گیرد یم

، هییا ریشییه، لکییه برگییی  طوقییه و میییری، پوسیییدگی  

، و سیاقه  داخلی و سطحی، پوسیدگی مییوه  های سفیدک

اشیاره کیرد.    ویروسیی  هیای  یماریبو گرهی  نماتد ریشه

ایین  شیدت هرییک از    ینچنی  هیم زمان بروز و شییو  و  

شیرایط  ، کشیت  ی شییوه کشت،  تاریخاز  متث ر ها یماریب

 میدیریت  ی نحوه یطورکل بهو  ، نو  رقم، بیمارگریمحیط

؛ 4112کویییک و همکییاران،  ) متفییاوت اسییت گلخانییه 

. آگاهی از جدول زمان ظهیور تقریبیی   (4112، 2اگریوس

 یهیا  نشیانه  بیا کیافی   آشینایی در هر منطقه و  ها یماریب

کمییک زیییادی بییه پیشییگیری و  ،مختلییف هییای یمییاریب

و کیاهش   یا گلخانیه خییار   های یماریبمدیریت صحیح 

مثال در جنیوب اسیتان    طور به .کند یمتولید  های ینههز

بیشییترین تنییو  و بییاالترین میییزان خسییارت   کرمییان 

سرد سیال )آذر   یها ماهطی  یا گلخانهخیار  های یماریب

 (.9)شکل  شود یممشاهده ( اسفندماهتا 

                                                           
5
 Agrios, 2005 
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های مهم خیار  یماریبجدول زمان اوج ظهور  -9شکل 

 ی در جنوب استان کرمانا گلخانه

 میری وتهبو  چهیاهگبیماری مرگ 

ر د یا گلخانیه خییار   هیای  یماریب ترین یعشااز 

بافیت،  متعیددی ازجملیه    عواملاست.  کشتفصل اوایل 

کشت )بذر یا نشیاص(،   ی شیوهساختمان و زهکشی بستر، 

بسییتر کشییت )گییود، مسییطح یییا  یسییاز آمییاده ی نحییوه

نیو  و   ،صبذر یا نشامحل کاشت ها،  فاصله بوته(، یا پشته

بیر  مدیریت تابستانه )فصل آییش(  میزان آبیاری و حتی 

عالئیم ایین   اسیت.   یرگذارتث میزان خسارت این بیماری 

متفیاوت اسیت. در    ها بوتهبسته به مرحله رشدی بیماری 

 صیورت  بیه مییری   های جوان، عالئم بیماری بوته گیاهچه

 ،و نخیی شیدن طوقیه ییا سیاقه     بارییک   نیر ، پوسیدگی 

مییرگ  ،مییویی هییای یشییهرشییدن  یا قهییوهپوسیییدگی و 

 شیود  یمی ناگهانی و سیرنگون شیدن گیاهچیه مشیاهده     

، عالئییم اییین بیمییاری تییر مسیین(. در گیاهییان 4ل )شییک

لهیدگی و تغیییر رنیو طوقیه     شدن، یدهگز آب صورت به

 یهیا  انیدا  پژمردگیی  و  هیا  بیرگ آویزان شیدن  ه با اهمر

اگرچه گیاهیان مسین   . (4)شکل  شود یممشاهده  هوایی

 یهییا زخیم در برابیر ایین بیمیاری متحمییل هسیتند امیا      

 ،در طوقه درپی عملییات کشیاورزی نامناسی     یجادشدها

منجر به تسیهیل ورود عامیل بیمیاری بیه گییاه و بیروز       

. اییین بیمییاری توسییط تعییدادی از  دنشییو یمییبیمییاری 

در  عمیدتا  بیمارگرهای قارچی و شبه قیارچی خیاکزی و   

. ایین  شیود  یمی شرایط مرطوب و خنک یا معتدل ایجیاد  

حضیور گییاه میزبیان     عید   در صیورت بیمارگرها حتیی  

 در خاک بسیتر کشیت بیاقی بماننید     ها مدتتا  توانند یم

 .(4112اگریوس، )

 

-4( و بوته میری )9عالئم بیماری مرگ گیاهچه ) -4شکل 

ی خاکزی. عالمت پیکان، محل ها قارچ( ناشی از 2

 دهد را نشان می گزیدگی و پوسیدگی طوقه آب

شیوری   غیرزنیده ازجملیه   یهیا  تینش الز  به ذکر است 

در زمیان  کودهیای شییمیایی   مصرف زییاد  خاک،  باالی
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کاربرد بییش از مییزان    ،امالح خاک افزایش وتهیه بستر 

، نامرغوب بودن و عد  توزیع یکنواخیت کیود   شده یهتوص

انتقیال  مرغی، عد  آبیاری کافی قبل از کاشیت بیذر ییا    

اسییتفاده  ،نشیاص، کاشیت بیذر ییا نشیاص در محیل داغیاب       

رخیی  و ب ترکیبیات شییمیایی  برخی سمو  و از نامناس  

 یهیا  تیرک سب  ایجاد زخیم و   ،ها یریتمددیگر از سوص 

را  بیه گییاه  ورود عامل بیماری و شده ریز در محل طوقه 

 تواننید  یمی  ییتنها بهغیرزنده  یها تنش .کنند تسهیل می

های جوان و یا زردی و کاهش رشید   باعث مرگ گیاهچه

مرگ گیاهچه ناشی  که یدرصورتشوند.  تر مسن یها بوته

و ییا  انوییه    عامیل اصیلی   عنیوان  بهنده زغیر یها تنشاز 

گسترده در تمیا  ییا اکثیر     صورت به عالئم بیماری، باشد

با عالئیم   معموال  که شود یممشاهده  گلخانه یها قسمت

همیراه  و طوقیه   یا لپیه  یها برگسوختگی و تغییر رنو 

عالئیم پوسییدگی را    ها یشهر معموال است. در این حالت 

 .دهند ینمنشان 

 پوسیدگی طوقه و ریشهبیماری 

 یدر تمامبیماری پوسیدگی طوقه و ریشه  

 اما شود یممشاهده  یا گلخانهرشد خیار و سنین مراحل 

و  در شرایط آب و هوایی خنک )فصل زمستان( عمدتا 

یک دوره از  بعد غالبا و  میوه دهی یا پس از آغاز زمان هم

 .یابد یمگسترش  شدت بهیا شوری تنش خشکی 

در  محیطیهای غیرزنده  از تنش ناشیهای طوقه  زخم

بالنکارد و ) زیادی دارند یرتث گسترش ناگهانی بیماری 

مصرف خاکی کودهای شیمیایی در  .(4112همکاران، 

مواد غذایی از طریق که جذب  یزمان درفصل زمستان )

 .دهد یم( شدت بیماری را افزایش یابد یمریشه کاهش 

مرگ  صورت بهعالئم این بیماری در اوایل فصل کشت 

 اما در ها یشهربوته میری و پوسیدگی خشک گیاهچه، 

های  برگو پژمردگی زردی  صورت بهسنین باالتر 

، پوسیدگی ریشهشدن  یا قهوهو  پوسیدگی، پایینی

در امتداد ساقه  نوارصورتی رنو لکه یا  همراه با)طوقه 

، شدن آوندها یا قهوهو زردی کل بوته،  یدگیپر رنو، (

)شکل  شود یمو مرگ تدریجی بوته مشاهده پژمردگی 

در  کهاست ی خاکز قارچ یا گونه بیماریاین عامل . (9

دمای خنک و رطوبت متوسط بیشترین فعالیت را داشته 

دوا  از سالی به سال دیگر خاک و در بقایای گیاهی و 

 آورد. می

 
عالئم بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه خیار  -9شکل 

 ی. عالمت پیکان، نوار صورتی روی ساقها گلخانه
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 برگی لکهبیماری 

ییک واهه عمیومی،    عنوان به ،لکه برگیبیماری 

( و قییارچی و باکتریییاییزنییده ) عوامییل متعییدد توسییط

مشیاهده   فصیل زراعیی  تمیا  طیول   در و  ایجاد غیرزنده

از فاکتورهای اصلی در توسعه ایین  رطوبت یکی . شود یم

لکیه   . بیمیاری چندانی ندارد یرتث دما  ولی  بیماری است

با بازدید چشمی  توان یمبرگی ناشی از عوامل مختلف را 

 هیا  لکیه رنیو  ازجملیه   عالئم ظیاهری برخی  بر اساسو 

، دار ییه زاو)گیرد،   هیا  لکیه )زرد، تیره ییا روشین(، شیکل    

، حاشیه )بسیار ریز، ریز، درشت( ها لکه ی نامنظم(، اندازه

 حاشیییه، یییا تیییرهزرد بییدون حاشیییه، حاشیییه ) هییا لکییه

مسین،   هیای  هیای آلیوده )بیرگ    سن برگو  سوخته( آب

بالنکییارد و ) از یکییدیگر متمییایز کییرد  (جییوان ،میییانی

کیه   هیا  قیارچ ناشیی از   های یبرگلکه . (4112همکاران، 

تمیا  طیول فصیل بیروز     در  یشوب کمو  اند متداولبیشتر 

 ،رییز ییا درشیت    یهیا  لکه صورت به عمدتا  ،کنند یمپیدا 

 عمیدتا  و  زردرنیو گیاهی دارای حاشییه    ،نامنظمگرد یا 

 یهیا  بوتیه در و بیشیتر  ییا مییانی    پایینی یها برگروی 

 هیای  یبرگی (. لکیه  2)شیکل   شیوند  یمی مشاهده ضعیف 

بسییار رییز بیا تعیداد      یها لکه صورت به عمدتا باکتریایی 

تعیداد   در دار یهزاو ودرشت  یها لکه صورت به فراوان و یا

حاشییه زرد   ، دارایگاهی با سوراخی در مرکیز لکیه   ،کم

دییده   مییانی و جیوان   یهیا  بیرگ و بیشتر روی فسفری 

ناشیی از بیمیاری سیفیدک     یها لکه(. 2)شکل  شوند یم

در  و متمیایز هسیتند    هیا  یبرگسایر لکه  از کامال دروغی 

 است. شده یانبپاراگراف بعدی 

 
ی ناشی از ا گلخانهعالئم بیماری لکه برگی خیار  -2 شکل

 (2-4ی مختلف )ها قارچ( و 9باکتری )

در  ،عامیل لکیه برگیی    هیای  یبیاکتر و  هیا  قارچ

فصلی بیه فصیل دیگیر     زای گیاهی موجود در خاک اایبق

در ا یر   هیا  یبرگی گیاهی اوقیات لکیه    . کنند یمدوا  پیدا 

سییوختگی ناشییی از عوامییل غیرزنییده ماننیید اخییتالط    

سمو ، کودهیا و ییا سیایر     یراصولیغنامناس  و استفاده 

 هیا  کیش  علیف باقیمانیده   ینچنی  همترکیبات شیمیایی و 

 . لکیه برگیی ناشیی از عوامیل غیرزنیده     دنشیو  یمحادث 

متفاوت، بدون شیکل   یها اندازهنقاط با  صورت به معموال 

همیه  روشین و روی   یا قهیوه به رنو سیفید ییا   منظم و 

 غالبیا   هیا  لکهاین . شود یمدیده  تفاوتن میبا سن ها برگ

 شیوند  یمی مشاهده  یپاش محلولدر ابتدا یا انتهای مسیر 

 (.2)شکل 
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ی ا گلخانهی خیار ها برگلکه برگی و سوختگی  -2شکل 

  ترکیبات شیمیایی نامناس استفاده ناشی از 

 داخلیسفیدک بیماری 

 در بین کشاورزان به نا  سیرخچه  این بیماری 

کیدوئیان   ی گیاهان خانواده ی همهبه  و شود یمشناخته 

، رطوبیت بیاال  در شیرایط   .کنید  یمی حملیه  ازجمله خیار 

که آب آزاد و زمانی  خنک یها ش گر  و  نسبتا روزهای 

 در فصل زمسیتان(  عمدتا )وجود دارد  ها برگروی سطح 

توانیایی  ایین بیمیاری    .یابد یمگسترش  شدت به ایجاد و

 و خسییارت اقتصییادی بسیییار بییاالیی دارد  گیییری  همییه

بیمیاری   .(4112؛ کوییک و همکیاران،   4112اگریوس، )

و از طرفییی  تییرین یییجرا تییوان یمییسییفیدک داخلییی را 

محسوب کیرد کیه    یا گلخانهبیماری خیار  ینتر خطرناک

دارد.  محصیول  عملکیرد ا ر بسیار چشمگیری در کاهش 

و عامل بیماری تا چندین کیلومتر از طریق هوا پراکنیده  

برخی عناصر  کمبود .شود یمبرگ  وارد ها روزنهاز طریق 

مصیرف  در منیزیم و زیادی و روی  ،غذایی مانند پتاسیم

کمیک  ایین بیمیاری    بیه افیزایش خسیارت   کودهای ازته 

 .کند یم

اختصاصیی   کامال سفیدک داخلی  بیماری عالئم

. ایین  اسیت لکیه برگیی متمیایز     هیای  یمیاری بو از سایر 

تهوییه و   هیای  یچیه درنزدیک  یها بوتهاز  معموال بیماری 

درب ورودی و یا در نقاطی کیه رطوبیت گلخانیه بیشیتر     

بیه تمیا  گلخانیه گسیترش      سیرعت  بیه و  آغازشدهاست 

در زمانی که رطوبت اولیه این بیماری  یها نشانه. یابد یم

آبسیوخته و   یهیا  لکیه  صیورت  بیه  ،گلخانه باالستنسبی 

و بیا  مییانی بوتیه ظیاهر     یها برگدر  دار یهزاو یدهپر رنو

 ،دار یییهزاوزرد و  یهییا لکییه صییورت بییه گذشییت زمییان 

. در شیود  یمی مشاهده  ها رگبرگچندضلعی و محدود به 

 خاکسیتری    ی توده، ها لکهسطح زیرین برگ و مقابل این 

 شیود  یمی عامل بیمیاری تشیکیل   اسپورهای رنو  سیاه تا

 .(6)شکل 

 
. یا گلخانهعالئم بیماری سفیدک داخلی خیار  -6شکل 

 ( برگ،4( و زیرین )9) ییرو سطحعالئم اولیه بیماری در 

( و زیرین 9) ییرو سطحعالئم مرحله پیشرفته بیماری در 

 ( برگ2)
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رطوبت بسیار باال و شدت بیمیاری   که یدرصورت

استشییما  در گلخانیه  بیوی مییاهی گندییده    ،زییاد باشید  

در  دار ییه زاو یهیا  لکه. با پیشرفت بیماری تعداد شود یم

و منجر به سوختگی کامل برگ  یافته یشافزاسطح برگ 

. بیا گذشیت   شود یمهای جوان  به برگبیماری و سرایت 

خشک و  یجتدر به ها لکهکنترل بیماری، بعد از زمان و یا 

 هیای  ییوه مو میرگ   ها گلرفتن  نیاز ب. شوند می یا قهوه

 این بیماری است. یراختصاصیغجوان از عالئم  انویه و 

 سفیدک سطحیبیماری 

بیا  شرایط آب و هوایی معتدل و در این بیماری 

فیروردین و   یهیا  میاه )در جنوب کرمان طی  رطوبت کم

بیمیاری  اولییه  . عالئیم  کنید  یمی اردیبهشت( بیروز پییدا   

 یسیفید و پیودر   یهیا  لکیه  صیورت  بیه سفیدک سطحی 

 انیداز  یهسیا مسن که در  یها برگ ییرو سطحدر پراکنده 

شیدت   کیه  یدرصیورت . شیود  یمی مشاهده  بوته قرار دارند

و گاهی سیطح  برگ  ییرو سطحتمامی بیماری باال باشد، 

پوشیده شده و نقاط آلیوده   یدرنگیسفاز پودر  آنزیرین 

 .(2)شکل  شوند یم رنو یا قهوهخشک و 

بییا کییاهش میییزان فتوسیینتز و از بییین رفییتن   

ی آلییوده، کمیییت و کیفیییت محصییول کییاهش هییا بییرگ

 موقیع  بیه ناشی از عد  انجا   ها برگاندازی  یهسایابد.  می

هرس و مصرف زیاد آب و کودهای شیمیایی ازته، میزان 

عامیل ایین بیمیاری     .دهد یبیماری را افزایش مخسارت 

به رطوبت  تنها نهبرخالف عامل بیماری سفیدک داخلی، 

 رطوبیت زایی نیاز ندارد، بلکه در شرایط  یماریبآزاد برای 

شییود  یمییبییاال گسییترش بیمییاری تییا حییدودی محییدود 

 (.4112)بالنکارد و همکاران، 

 
 یا گلخانهعالئم بیماری سفیدک سطحی خیار  -2شکل 

 میوه کپک خاکستریبیماری 

 یا گلخانیه خطرنیاک خییار    های یماریبیکی از 

و  ، دمای پایین، نیور کیم  است که در شرایط رطوبت باال

جنیوب   یها گلخانه. در کند یمتهویه نامناس  بروز پیدا 

با کاهش دما  زمان هماستان کرمان طی فصل زمستان و 

داران اقییدا  بییه بسییتن  ، گلخانییههییا یبارنییدگافییزایش و 

به این عمل  .کنند یمو سقفی گلخانه  جانبی های یچهدر

بیمییاری کپییک توسییعه ایجییاد شییرایط مناسیی  بییرای  

 کپک خاکستری بیماری عالئم. کند یمکمک خاکستری 

 یا قهوهخاکستری یا پوسیدگی نر ، لهیدگی و  صورت به

انتهای مییوه  گلگاه( به سمت قسمت نوک میوه )شدن از 

بیه مییوه    عمیدتا  این بیمیاری  . شود یمدمگاه( مشاهده )

باال و وجیود زخیم    رطوبتط یاما در شرا زند یمخسارت 
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)شیکل   کنید  یمی هوایی گیاه نیز حمله  یها اندا به سایر 

3.) 

 
عالئم خسارت بیماری پوسیدگی خاکستری روی  -3شکل 

 یا گلخانه( خیار 2و  9هوایی ) یها اندا ( و سایر 4و  9میوه )

قارچ عامل بیماری کپک خاکسیتری بیه تعیداد    

و  کنیید یمییزییادی از گیاهییان زراعییی و جیالیزی حملییه   

 در خاک و بقایای گییاهی دوا  بییاورد   یراحت به تواند یم

برخی  بود یشب. کمبود و یا (4112بالنکارد و همکاران، )

 هیا  ییوه معناصر غذایی باعث بدشکلی و رشید نامناسی    

 .کند یمکمک بیماری  توسعه شده و به 

 کپک سفیدبیماری 

شرایط مساعد برای ایجاد این بیماری با شرایط 

این  معموال ایجاد بیماری کپک خاکستری مشابه است و 

. کننید  یمدر گلخانه بروز پیدا  زمان هم طور بهدو بیماری 

متیراکم   ی تیوده  صیورت  بیه  کپیک سیفید   بیماری عالئم

 مییوه طوقیه و   گیاهی  سیاقه و روی  عمدتا شکل  یا پنبه

 ییده گز آبو لهییده   ،نیر   ،محیل آلیودگی   .شود یمدیده 

 ،بیاالتر از محیل آلیودگی    آلیوده  بوته . (1)شکل  شود یم

 یهیا  انیدا  . دهید  یمی نشیان  را عالئم زردی و پژمردگیی  

 صیورت  بیه  ،سختینه، به نا  عامل این بیماریقارچ مقاو  

بییا شییکل و انییدازه  رنییو یاهسییو  دذرات سیینگریزه ماننیی

کوییک  ) شیوند  یمشکل تشکیل  یا پنبهتوده متفاوت در 

 .(4112و همکاران، 

 
ی هوایی و ها اندا عالئم بیماری کپک سفید روی  -1شکل 

 یا گلخانهمیوه خیار 
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 .آورنید  یمی تیا چنیدین سیال در خیاک دوا       ها سختینه

بیمیاری  ایین  فیزیکی محلی بیرای ورود عامیل    یها زخم

 .(4112بالنکارد و همکاران، ) شوند یممحسوب 

 ریشه گرهی نماتدی بیماری

 یژهو بهو از سال دو  به بعد  معموال این بیماری 

دهیی تابسیتانه انجیا      که عملیات آفتیاب  ییها گلخانهدر 

نماتید عامیل ایین بیمیاری     . شود یممشاهده  ،دهند ینم

به تعداد زیادی از گیاهان زراعیی حملیه   است و خاکزی 

پیراکنش بیمیاری   . (4112بالنکارد و همکاران، ) کند یم

اولیه بیماری  یها نشانه. است یا لکه صورت به در گلخانه

هیوایی و   یهیا  انیدا  پژمردگیی   صیورت  بیه ریشه گرهی 

هنگا  ظهر و در  ها بوتهتعدادی از  یها برگآویزان شدن 

 صیبح و شی   اواییل  در بیه حالیت عیادی     ها آنبرگشت 

جمعیت عامل بیمیاری در   که یدرصورت .شود یممشاهده 

کوتولیه مانیده و ییا     کامال آلوده  یها بوتهخاک باال باشد، 

سیالم رشید بسییار کمیی دارنید.       یها بوتهدر مقایسه با 

 گییره گییره آلییوده ضییخیم، بدشییکل و یهییا بوتییهریشییه 

کاهش پیدا  فرعی های یشهرحجم ( شده و یحیتسب دانه)

 (.91)شکل  کند یم

 ویروسیهای  یماریب

یییک  موزاییک زرد کیدو، وییروس   موزاویروس 

ییییک پیسییه ای خیییار و ویییروس   موزاخیییار، ویییروس 

ین بیمارگرهای ویروسی خیار تر مهمییک هندوانه از موزا

شیوند   یمی ی در مناطق مختلف کشور محسیوب  ا گلخانه

؛ 4113، 2؛ منیدل و همکیاران  4112، 6)علی و همکیاران 

 (.4112، 3معصومی و همکاران

 
 یها اندا گرهی روی  ریشهنماتدی عالئم بیماری  -91شکل 

 یا گلخانه( خیار 9و  4( و ریشه )9هوایی )

قابلییت انتقیال بیه روش مکیانیکی      عمدتا  ها یروسواین 

شناسایی . دارند)انتقال با دست و ابزارهای کشاورزی( را 

عالئم ظیاهری   بر اساساز یکدیگر  ها یماریبو تمایز این 

بسیار مشیکل بیوده و ضیمن اینکیه کمیک چنیدانی بیه        

. آنچه اهمییت دارد  کند ینم ها آندار برای کنترل  گلخانه

 یهیا  تینش ناشیی از   از سایر عوارض ها یماریباین تمایز 

 .کننیید یمییایجییاد  یکییه عالئییم مشییابه غیرزنییده اسییت

 برخی عناصیر  کمبود ،کودی یا شیمیایی های یتمسموم

در بسییاری از   هیا  کیش  علیف  خسارت ناشیی از  غذایی و

 .شیوند  یمی ویروسی اشیتباه گرفتیه    های یماریبموارد با 

 هیا  خسیارت ویروسیی از سیایر    هیای  یمیاری ببرای تمایز 

ویروسیی   هیای  یمیاری بعالئیم  داشت که  در نظربایستی 

                                                           
6
 Ali et al., 2004 

7
 Mandal et al., 2008 

8
 Massumi et al., 2007 
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)شیکل  پایانی فصل زراعی یا ابتدایی و  یها ماهدر  بیشتر

مشیاهده  جیوان و بیاالیی بوتیه     یهیا  بیرگ و ابتدا در ( 9

 عمیدتا  ویروسیی   هیای  یمیاری بناشیی از  عالئم . شوند یم

موزاییک، زردی، ابلقی و پیچییدگی بیرگ و ییا     صورت به

شیود.   مشیاهده میی   (99)شکل ها  میوهو زردی بدشکلی 

منجر به میرگ بوتیه    معموال های ویروسی  اگرچه بیماری

آلیوده   ی با بوتهتا پایان فصل شوند اما عالئم بیماری  نمی

 .شوند طور کامل محو نمی به گاه یچههمراه بوده و 

 
های  یروسوهای ناشی از  یماریبعالئم ظاهری  -99 شکل

 یا گلخانهمختلف روی برگ و میوه خیار 

 عمدتا مبتال به بیماری ویروسی  یها بوتهپراکنش 

و بیشتر  یا ردیفی و یا بدون نظم خاص یا لکه صورت به

و یا مبادی ورودی گلخانه  ی جانبیها یچهدر نزدیکیدر 

ی بودها یشبکمبودها و  که یدرصورت. شود یممشاهده 

و تعداد مشاهده شده فراگیر  صورت به معموال  ای تغذیه

 (94)شکل  دنگیر یمگلخانه را در بر  یها بوتهزیادی از 

و یا رفع گیاه این عالئم پس از تغذیه مناس   و

جدید سرایت  یها برگشده و به برطرف  ،مسمومیت

 .کنند ینم

 
عالئم برگی مسمومیت ناشی از شوری )باال( و  -94شکل 

ی ناشی از کمبود عناصر ا گلخانهی خیار ها بوتهزردی عمومی 

 غذایی )پایین(

 ، ترکیبات شیمیاییها کش علفعوارض ناشی از خسارت 

، اختالط نامناس  سمو  یا کودهای شیمیایی و نامناس 

و یا  ها بوتهممکن است فقط در  ها آنیا تهیه نامناس  

)شکل  شوند یم یپاش محلولکه ابتدا از کشت خطوطی 

یکنواخت  صورت به ها بوته( و یا گاهی در تما  99

 مشاهده شود.

ی ها گلخانهدر  خصوص بهدر فصل زمستان و 

فاقد سیستم گرمایشی، عالئم خسارت ناشی از 

ی مشاهده ا گلخانهو میوه خیار  ها برگسرمازدگی روی 
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های  یفرددر  عمدتا (. این عالئم 92شود )شکل  یم

 شوند. یمهای جانبی و سقفی دیده  یچهدرنزدیک 

 
های ناشی از استفاده نامناس  و یا اختالط  یناهنجار -99شکل 

ی. سوختگی برگ ا گلخانهسمو  و کودهای شیمیایی در خیار 

(، سوختگی، تغییر 9ی )پاش محلولدر ابتدای  ها بوتهتعدادی از 

 (.6-4رنو، ناهنجاری و بدشکلی برگ و میوه )

 

 
 یا گلخانهخسارت سرما روی برگ و میوه خیار  -92شکل 

در ویژه  هب اطالعات میدانی، یآور جمع وبازدید دقیق 

دارای عالئم و  یها بوتهپراکنش  ی نحوه خصوص

یک های مختلف  قسمتچنین پراکنش عالئم روی  هم

 های یماریبویروسی از سایر  های یماریبدر تمایز  ،بوته

 فیزیولوهیک ناشی از عوامل غیرزنده اهمیت زیادی دارد.

 ترویجی هایتوصیه

خییار   هیای  یمیاری بشناسایی صحیح و تمایز 

گییا  اول و اساسییی در برنامییه مییدیریت     یا گلخانییه

حاضیر کیه بیه     ی این محصول است. مقاله های یماریب

زبان سیاده و بیدون اسیتفاده از اسیامی و اصیطالحات      

رشناسییان و گلخانییه داران  اجهییت اسییتفاده ک علمییی 

و اطالعات الز  برای شناسایی  حاوی ،است شده ینتدو

پوسییدگی ریشیه، لکیه     ،بوته مییری  های یماریبتمایز 

نماتیید  ،داخلییی و سییطحی هییای یدکسییف، هییا یبرگیی

خییار  غیرزنیده   یمحیط یها تنشو برخی  گرهی ریشه

زمیان  و عالئم ظاهری اختصاصیی   بر اساس ،یا گلخانه

شناسایی بیمیاری در مراحیل اولییه     است. بیماریبروز 

و پیییدایش آن بییه سییرکوب بیمییاری در مراحییل اولیییه 

تلفیقیی بیمیاری    کنتیرل مناس  میدیریت   یزیر برنامه

 .کند یمکمک 
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