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 چکيده

 ، کددو خیدی کبدابی   (C. ficifoliaانجیدری )  کددو بدر   ، (C. maxima × C. moschataکدو هیبرید ) ،(Cucurbita maximaکدو تنبل)مقاومت 

(C. pepeo،) ( لوفاLuffa aegyptiaca ،)ریز خوی دانهو کاغذی آجیلی  کدو (C. pepo و )( کدو زرد آجیلیC. pepoدر برابر )   قدار Fusarium oxysporum 

f. sp. radicis-cucumerinum (Forc) نتدایج نشدان داد کددو     شدد   مقایسده  (شداهد ) و با خیار رقم رویدا   خیار ارزیابی ی عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه

  مقداوم  لوفا، کدو زرد آجیلی و کددو خیدی کبدابی در گدروه    های  و پایهخوی در گروه مقاوم،  ریز دانهو کاغذی  انجیری، کدوتنبل، کدو هیبرید، کدو آجیلی بر 

   شدت بیماریبوددرصد  88و خیار  83/22انجیری  کدو بر  ،22، کدوتنبل 11/22  شدت بیماری در کدو هیبرید گیرند میمتوسط و خیار در گروه حساس قرار 

  ازنظر وزن خشد  ریشده،   بوددرصد بیشترین  82پیوندی با میانگین  درصد کمترین و خیار غیر 1/18هیبرید با میانگین کدو ی  شده روی پایه در خیار پیوند

پیونددی بدا    ، خیار غیردر مدت زمان انجام آزمایش گرم، کمترین وزن را نشان دادند  ازنظر عملکرد 33/8پیوندی با  خیار غیرو گرم بیشترین  3/2کدوتنبل با 

بیشترین عملکرد در بوتده   کیلوگرم 83/2انجیری  و کدو بر  1/2، کدوتنبل 3/2ی کدو هیبرید  روی پایهکیلوگرم برای هر بوته کمترین و خیار پیوند شده  33/1

  شد Forc  ای ناشی از قار  ار گلخانهخی ی سبب کاهش شدت بیماری پوسیدگی ریشه و ساقهمقاوم های  نتایج نشان داد پیوند خیار روی پایه را نشان دادند 

 مدیریت بیماری ،گلخانهکدوئیان،  برد، خاک: کليدي هاي واژه
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Abstract 

The partial resistance of pumpkin (Cucurbita maxima), hybrid squash (C. maxima * C. moschata), fig leaf gourd (C. ficifolia), grilled 

linear pumpkin, Luffa (Luffa aegyptiaca), two cucurbits nuts Khoy (C. pepo) and yellow cucurbit nuts against Fusarium oxysporum f. sp. 

radicis-cucumerinum (Forc) causal agent of fungal root and stem rot disease of cucumber evaluated and compared with royal cucumber. The 

results showed that, fig leaf gourd, pumpkin, hybrid pumpkin, two cucurbits nuts Khoy 1 and 2 are resistant, Luffa, yellow nut pumpkin and 

grilled linear pumpkin were moderately resistant and royal cucumber was sensitive. The mean percentage of disease severity in cucumber 

royal (control) was 80%. The lowest disease severity was observed in hybrid pumpkin 24.16%, pumpkin 25% and fig leaf 25.83%. The 

results showed that graftted hybrid pumpkin with disease severity of 18.6% was the lowest and non-grafted cucumber with 82% was the 

highest. In terms of rootstock effect on dry root weight, pumpkin with 5.3 g had the maximum and non-grafted cucumber with 0.73 g show 

the lowest root weight. non-grafted cucumbers with 1.73 kg per plant were the least and cucumbers grafted on hybrid pumpkin 5.7 kg, 

pumpkin 1.5 kg and fig leaf gourd 5.03 kg showed the highest yield per plant. The results showed that grafting of cucumber on the cucurbit 

rootstocks reduced the percentage of disease severity caused by Forc. 
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 مقدمه

در بدین   بر اساس آمدار سدازمان خدوار و بدار ج،دانی،     

ایران بعدد از یدین    ای، ی خیار گلخانه کشورهای تولیدکننده

 میلیددون تددن مقددام دوم دنیددا را دارد 1/1بددا تولیددد سددالیانه 

(Anonymous, 2019  که نشدان دهندده )    ی اهمیدت اقتادادی

 بدرد  اریی خاکقهای  بیماریای در ایران است   خیار گلخانه

یکدی از  کده   ندشدو  توسط عوامل متعدددی ایجداد مدی   خیار 

ی فوزاریومی  پوسیدگی ریشه و ساقهبیماری  ها، ترین آن م،م

خیدار توسدط    ی بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار است 

 Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinumقددار  

Vakalounakis (Forc) پوسیدگی ریشه بیماری   شود ایجاد می

اولین بار از یوندان گدزارش و در   ی فوزاریومی خیار،  و ساقه

های خیدار   بیماریترین  م،محا  حاضر، این بیماری یکی از 

 Garibaldi et al. 2016; Karaca andای در دنیا اسدت )  گلخانه

 Kahveci, 2009; Moreno et al. 2001; Soylu and Incekara, 

 2017; Vakalounakis and Fragkidakis, 1999; Vakalounakis, 

این بیمداری در   1382و  1381های  (  در ایران در سا 1996

جیرفت، یزد و ورامین مشاهده و گزارش مناطق های  گلخانه

زارش شده درصد گ 18تا  28 آلودگی بین ی وقوع دامنه  شد

 ( Najafiniya et al. 2018; Shahreyari and Zare, 2006اسدت ) 

بدرد بدودن آن     هوابرد بودن عامل بیمداری، عدهوه بدر خداک    

ضددعوونی   قدبها   گزارش شده اسدت  Vatchev, 2015توسط 

بدا    خاک با متیل بروماید و ضدعوونی فضای داخل گلخانده 

موفددق و نسدبتا  کنتدر    هدای  روشتن،دا  محلدو  فرمالدئیدد،   

 ;Pavlou et al., 2002) بودندد  مناسدب بدرای ایدن بیمداری    

Vatchev, 2015)  محییی کداربرد   با توجه به خسارت زیست

 هدای  روشسدایر   متیل بروماید و منسوخ شددن ایدن روش،  

ندد  راهبردهدای   ا همورد بررسدی قدرار گرفتد   مدیریت کنتر  

دنیا شدامل  ی خیار در  کنتر  بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه

 دهی خاک، اضافه کردن مواد آلی کمپوست بده خداک   آفتاب

(Klein et al. 2012; Pavlou and Vakalounakis, 2005; Yilmaz 

et al. 2011های کنتر  بیولوژی  ) (، روشSaberi and Fathi, 

2018; Vatchev and Maneva, 2012  کنتددر  شددیمیایی ،)

(Kalpana et al. 2019 و پیوند زندی رو ) هدای مقداوم    ی پایده

(Pavlou et al. 2002; Yilmaz et al. 2011  گزارش شده است )

ی مقاومت مانند اسید سالیسیلی   کاربرد ترکیبات القاء کننده

و اسید سوربی  ج،ت کنتدر  بیمداری پوسدیدگی ریشده و     

ی فوزاریومی خیار و موثر بودن ایدن روش در کداهش    ساقه

 Alizadeh and) درصد وقدوع بیمداری گدزارش شدده اسدت     

Salari, 2015; Yosefi et al. 2010; Tzatzarakis et al. 2000  )

 اغلب ارقام تجاری پر محاو  موجود در بازار بده بیمداری  

 باشند فوزاریومی خیار حساس می ی پوسیدگی ریشه و ساقه

(Najafiniya and Shabi, 2019)   منظدور کداهش خسدارت     بده

مقاوم در برخی  ی روی پایه زنی برد، پیوند خاکبیمارگرهای 

هدا اسدت    مناطق دنیا از راهبردهای مدیریت کنتدر  بیمداری  

(Edelstein et al., 2007; Cohen et al., 2005; Abd El Wanis et 

al., 2013 )  زندی   ، موضوع پیوندد محاوالت جالیزیدر میان

بدرای  ، فوزاریدومی پژمردگدی  مقاوم به بیمداری   ی روی پایه

ج،ت  ( King et al., 2008ندوانه انجام شد )اولین بار روی ه

ویدژه فوزاریدوم، در ندواحی     بدرد بده   مقابله با بیمداری خداک  

مدیترانه، خاور دور و برخی از کشورهای اروپایی، پیوندزنی 

در (  Lee, 1994; Kurata, 1994) روی کدوئیان متداو  اسدت 

مدزارع و   های ژاپن و کره جنوبی در بخش وسدیعی از  کشور

محاددوالت شددامل خربددزه، هندواندده، خیددار،   ،هددا هگلخاندد

 ودشد  کشدت مدی   یصورت پیوند فرنگی و بادمجان به گوجه

(Lee, 1994; Kobayashi, 2005  پیونددزنی  ) هددای  روی پایده

بددرای روش هددا تددرین و ب،تددرین   یکددی از م،ددم مقدداوم 

هدا   تولیدکنندگان سبزی ج،ت مقابله با یالش کنتر  بیماری

 ,.Charles et alاسدت ) بادمجانیان  در کدوئیان و محاوالت

در یوندان،   (Pavlou et al., 2002)پداولو و همکداران   (  2012

را ( .Cucurbita spp)پایه های مختلف تجاری کددو  مقاومت 

ی فوزاریدومی   در برابر عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه

شدامل  پایده  شدش  از میدان آن هدا،    و نمدوده ارزیدابی  خیار 

(Cucurbita ficifolia, patron F1, Peto 91-42 F1, TS-148 F1, 
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TS-1358 F1, A27)  در  اندد   را مقاوم به بیماری معرفی کدرده

 همزمدان  مار از خیار پیوند شده روی کددو ج،دت کنتدر    

خیدار   ی بیماری پژمردگدی فوزاریدومی و نماتدد مولدد غدده     

های پیوندی در مقایسده   و نتایج نشان داده است بوتهاستواده 

هددای غیددر پیوندددی، در برابددر بیمدداری پژمردگددی   ا بوتددهبدد

فوزاریومی خیدار و نماتدد، مقاومدت بیشدتری نشدان داده و      

هدای   های هدوایی و وزن ریشده در بوتده    عملکرد، وزن اندام

 Abd El Wanis et al., 2013; Amin) پیوندی بیشتر بوده است

et al., 2013  ) اوم هدای مقد   خربزه و هندوانه از پایده مورد در

زندی و کنتدر  بیمداری پژمردگدی      منظدور پیوندد   کدوئیان بده 

پیوندد بدر روی    فوزاریومی استواده و نتدایج نشدان داده کده   

های مقاوم کدوئیان، وقوع بیماری پژمردگی فوزاریدومی   پایه

هیچ اثر منوی روی کمیدت و   درصد کنتر  نموده و 12را تا 

 ;Cohen et al., 2002) کیویددت محاددو  نداشددته اسددت 

Boughalleb et al., 2008; Mahdy et al. 2014 ) نتایج  ر ایراند

 (Akbari et al. 2004; Moradipour et al. 2010تحقیقدات ) 

ی کددو   ای روی پایه نشان داده است، پیوندزنی خیار گلخانه

باعث ب،بود عملکرد و برخی صوات رویشی مانندد وزن تدر   

ارش مدذکور،  های هوایی شده است ولی در گز ریشه و اندام

در حا  حاضر  نشده است  ای اشارهها  مقاومت به بیماری به

کشاورزان ج،ت کاهش خسارت بیماری، از برخدی سدموم   

که اغلب در کشور ایران، ج،ت استواده در گلخانه بده ثبدت   

را مادر    ردیی پائینی در کنتدر  بیمداری دا  آنرسیده و کار

نایت به مار  با ع  گان( )مشاهدات میدانی نگارنده کنند می

و اهمیدت سدهمت   ایدران  در  خدوری  به صدورت تدازه   خیار

هدای کنتدر  شدیمیایی بده      تداوم اسدتواده از روش  ،محاو 

ی  تن،ایی ج،ت مدیریت بیمداری پوسدیدگی ریشده و سداقه    

ای به دنبا  خواهد داشت  مشکهت عدیدهفوزاریومی خیار، 

در  های کنتدر  پایددار   و ضرورت جایگزینی و معرفی روش

اسدتواده از   .سدازد  را ضدروری مدی   های شدیمیایی  کنار روش

تواندد در ایدن مسدیر     هدای مقداوم مدی    ارقام مقاوم و یا پایده 

شده، اغلب ارقدام   متأسوانه بر اساس تحقیق انجام  باشدراهگشا 

جنوب کرمان و برخدی   ی تجاری پر محاو  خیار که در منیقه

تشدخی    ریشوند حساس به این بیمدا  مناطق دیگر کشت می

 .Najafiniya and Shhabi, 2019; Molavi et alاندد )  داده شدده 

ایددران تحقیقددی در خاددول کنتددر  بیمدداری       در(2009

ی فوزاریدومی خیدار بدا پیوندد زندی       پوسیدگی ریشه و ساقه

ایددن تحقیددق  ی مقدداوم صددورت نپذیرفتدده اسددت  روی پایدده

در ن های مختلف کدوئیا پایهمنظور ارزیابی مقاومت نسبی  به

 ی برابر قار  فوزاریوم عامل بیماری پوسیدگی ریشه و سداقه 

خیار و سپس بررسی واکنش گیاهان خیار پیوندد شدده روی   

های انتخابی ج،ت کنتدر  بیمداری پوسدیدگی ریشده و      پایه

هدای مقداوم در    معرفی پایهو  ای فوزاریومی خیار گلخانه ی ساقه

انجدام   زدن های مختلف کدوئیان ج،دت پیوندد   دسترس از گونه

  شده است

 

 روش بررسي

: در این تحقیق ابتددا  های مختلف کدوئیان انتخاب پایه

شدامل کددوتنبل    ئیانهدای مختلدف کددو    مقاومت نسبی پایه

(Cucurbita maxima L.( کدو هیبرید ،)Ferro squash hybrid )

(C. maxima * C. moschata کددددو بدددر ،) انجیدددری 

(Cucurbita ficifolia Bouche.  کددددو خیدددی کبدددابی ،) 

(C. pepo L.)( لوفا ، Luffa aegyptiaca Mill. کدوی آجیلدی ،) 

( و کدو  C. pepo) ریز خوی و کدو آجیلی دانه خوی کاغذی

( در برابر قار  عامل بیماری پوسیدگی C. pepo) زرد آجیلی

خیددار در شددرایط آزمایشددگاه فوزاریددومی  ی ریشدده و سدداقه

از  ( 1)جددو    مقایسده شدد  ارزیابی و با خیار رقدم رویدا    

موجددود در بخددش تحقیقددات    Forc هددای قددار   جدایدده

 سسده ؤهدا، م  در بخش تحقیقات رسدتنی  پزشکی که قبها گیاه

زنی اسدتواده   یید شده بود ج،ت مایهتأپزشکی  گیاه تحقیقات

منظور تولید گیاهچده، بدذور    به ( Najafiniya et al. 2018د )ش

حداوی  های مختلف و خیار در سینی مخادول نشداء    پایه

 ماسه آبرفتی، پیت مداس، و پرلیدت بده نسدبت وزندی     )بستر 

 ( 1)شکل  شدکشت ( 1: 1: 2
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 تولید نشاء خیار و کدو در سینی نشاء  -1شکل 

Fig. 1. Cucumber and cucurbits seedling production in tray. 

 

هدا در برابدر قدار  عامدل      ارزیابی مقاومت نسبی پایده 

 ورسددازی ریشدده  بیمدداری در آزمایشددگاه بدده روش غوطدده 

(root dip method) روزه در  12تددددا  18 ی گیاهچدددده

مدت  لیتر به اسپور در میلی 181سوسپانسیون اسپور به غلظت 

 ;Pande et al. 2007با استواده از روش تغییر یافتده )  دو دقیقه

Vakalounakis and Chalkias, 2004) هدای   گلدان و کاشت در

هدا،   پس از اسدتقرار گیاهچده   انجام شد  سترونبستر حاوی 

لیتر سوسپانسدیون اسدپور    زنی بار دوم با ریختن سه میلی مایه

( انجدام شدد    Rose et al. 2003طوقده و ریشده )   ی در ناحیده 

 18آزمایش در قالب طرح کامها تاادفی در شرایط با دمای 

 ساعت روشدنایی  12، و تناوب نوری سلسیوسدرجه  28تا 

(Rose et al. 2003،)12 سدددددداعت تدددددداریکی و 

 

هوتده و   3)بده مددت    در اتاق با قابلیت کنتر  دما و رطوبت

سپس انتقا  به گلخانه پوشش پهستیکی با شاسی به ارتوداع  

 1هر کرت آزمایشی شامل  انجام شد سه تکرار در متر(  2/1

متدر بده فرفیدت     سدانتی  28)پهستیکی با قیر دهانده   گلدان

 38بوته و جمعداا   پنجو هر گلدان حاوی  لیتر(تقریبی ی،ار 

حسداس بده    گیاهچه در نظر گرفته شدد  خیدار رقدم رویدا     

عنوان شاهد در نظر  به (Najafiniya & Shahabi, 2019بیماری )

روز پدس از کاشدت    18ارزیابی بروز عهئدم تدا     گرفته شد

تیمارها در ی  نوبت  ی کلیه ی ادامه و نتایج ثبت شد  تغذیه

صورت ریختن محلو  با  ( به28-28-28) NPKبا کود کامل 

برای هدر گلددان    میلی لیتر 288غلظت دو در هزار به میزان 

ارزیدابی  نجدام گردیدد  ج،دت    و حسب نیاز آبیداری ا اعما  

اسدتواده   1-2 ها به بیماری از سیستم نمره دهدی  واکنش پایه

، شدروع  1(  گیداه سدالم   Chikh Rouhou et al, 2010شدد ) 

، پژمردگی خویف، کوتاه مانددن  2ها  پژمردگی و زردی بر 

و پژمردگی کامدل و مدر     2ها پژمرده  ، اکثر بر 3گیاهان 

شددت  شداخ    (،1) فرمدو   و سپس با اسدتواده از  2بوته 

هدا   بیماری محاسبه و برای مشخ  کردن نوع واکدنش پایده  

در طبقه  1/3تا  2در طبقه مقاوم،  1/1تا  1استواده شد  نمره 

عنوان حساس در نظر گرفته شد  به 2تا  2مقاومت متوسط و 

(Chikh Rouhou et al, 2010 ) 

  Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinumمختلف کدوئیان مورداستواده ج،ت ارزیابی در برابر قار  های  پایهمشخاات  -1جدول 
Table 1. Characters of different cucurbits rootstocks used against Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum. 

    Trade  

name in Iran 
English  

name 
Scientific  

name 
Treatment  

code 
Khoy paper nut Cucurbit Cucurbita pepo T1 

Khoy small seed nut Cucurbit C. pepo T2 

Hybrid F1 Fero squash hybrid C. maxima * C. moschata T3 

yellow nut cucurbit cucurbit C. pepo T4 

luffa Luffa (spong gourd) Luffa aegyptiaca T5 

Grilled lined cucurbit cucurbit C. pepo T6 

tanbal cucurbit Pumpkin C. maxima T7 

fig leaf Fig leaf gourd C. ficifolia T8 

Royal cucumber cultivar Cucumber Cucumis sativus T9 (control) 
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 ∑ =DS(:  1فرمو  )
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: تعدداد  ni: شددت بیمداری بده درصدد،     DSدر این فرمدو   )

برای هر  1-2: نمره بیماری از Viگیاهان آلوده با نمره مشابه،

: بداالترین نمدره   V: تعداد کل گیاهان مورد ارزیابی و nتیمار،

 افزار آمداری    دادهای حاصل با کم  نرم(است (2بیماری )

SAS آزمدون یندد    هدا بدا اسدتواده از    و میدانگین داده   تجزیه

های مقاوم تا مقداوم متوسدط    پایه  شد ای دانکن مقایسه دامنه

زندی بدا رقدم حسداس خیدار رویدا         انتخاب و ج،ت پیوند

مقداوم و رقدم   پایه هدای  زنی، بذور  ج،ت پیوند  شداستواده 

کشدت   ءانشد تولیدد  های  استواده خیار از قبل در سینی مورد

پیوند جانبی و بدا  روش  قیر انتخاب و به های هم شده و بوته

استواده از گیره مخاول پیوند، پایه و پیوندک به همددیگر  

های پیوند شدده بده   ءنشا زنی انجام شد  فیکس و عمل پیوند

 درجدده 22تددا  28مدددت یدد  هوتدده در شددرایط  بددا دمددای 

درصد نگ،داری و سدپس بده    18و رطوبت باالی  سلسیوس

شدده بدا     کنتر مدت پنج تا هوت روز در شرایط گلخانه نیمه

سلسدیوس  درجه  22تا  18درصد و دمای  88تا  18رطوبت 

 های پیوندد شدده   بوته ( Salehi et al. 2004)  نگ،داری شدند

زنی و به گلدان حاوی بسدتر   مانند روش ذکر شده قبلی مایه

 1:2:2)ماسه آبرفتی، پیت ماس و پرلیدت بده نسدبت وزندی     

بده   گلخانده دارای پوشدش پهسدتیکی    ترتیب( منتقل و در به

آزمدایش در قالدب طدرح    متدر نگ،دداری شددند     2/1ارتواع 

ی کددوئیان   پایه 8)شامل  تیمار 1کامل تاادفی با  های بلوک

در سه تکرار اجدرا   (1و خیارغیر پیوندی ذکر شده در جدو 

  سدازگاری پایده و پیونددک بدا ارزیدابی و مقایسده وزن       شد

زندی و عملکدرد میدوه در     مایده  روز پس از 18خش  ریشه 

  شدداخ  شدددت (Pavlou et al. 2002)بوتده مقایسدده شددد  

زندی مادنوعی، همانندد روش     روز پس از مایده  18بیماری، 

 SAS  افدزار آمداری   ها با ندرم  ذکرشده قبلی محاسبه شد  داده

ای  ها با استواده از آزمدون یندد دامنده    و میانگین دادهتجزیه 

  شددانکن مقایسه 
 

 و بحث هنتيج

زنی مادنوعی   ها در شرایط گلدانی و مایه نتایج بررسی

پایده هدای   نشدان داد   Forcهای مختلف کددو بدا قدار      پایه

 در برابر قار  مذکور، مقاومت نشان دادند  ئیانمختلف کدو

هدای مختلدف    اثر پایده دار بودن  دهنده معنیجدو  دو نشان 

رویا (  رقم کدو بر شدت بیماری در مقایسه با شاهد )خیار

 ( 2در سیح ی  درصد است )جدو  

شدده،   بررسدی  ی پایده هشت  از میانکه  نتایج نشان داد

انجیدری، کددوتنبل، کددو هیبریدد، کددو       های کدو بدر   پایه

 مقداوم، ریدز خدوی    و کدو آجیلی دانده  خویآجیلی کاغذی 

لوفا، کدو زرد آجیلدی و کددو خیدی کبدابی دارای      های پایه

دارای  )شداهد(  رویدا  رقدم  و خیدار  واکنش مقاوم متوسدط  

هدا بیشدتر    بدروز عهئدم روی پایده   واکنش حساس هسدتند   

هدای پدائینی    صورت نکروز بدر   صورت زردی و گاها به به

  در خیار عدهوه بدر زردی و نکدروز    (3)شکل  مشاهده شد

 ها و پوسیدگی ریشه نیز مشاهده شد  ها، مر  بوته بر 

میانگین درصد شددت بیمداری در خیدار رقدم رویدا       

شد و بدر اسداس سیسدتم نمدره     محاسبه درصد  88)شاهد( 

در طبقده حسداس    (Chikh Rouhou et al, 2010) 2-1دهدی  

 قرار گرفت  کمترین درصد شدت بیمداری در کددو هیبریدد   

 انجیددری درصدد و کددو بدر     22درصدد، کددوتنبل    11/22

 
های  واریانس شدت بیماری و واکنش پایه تجزیه نتایج -2جدول 

 Fusarium oxysporum f. sp. radicisمختلف کدو در برابر قار  

cucumerinum عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه خیار  
Table 2. Analysis variance of disease severity index and 

reaction of different cucurbits cultivars against Fusarium 
oxysporum f. sp. radicis cucumerinum the causal agent of 

cucumber stem and root rot disease. 
Sources of 

variation df SS MS F 

Treatment 8 6855.16 856.89 **
48.66 

error 18 317 17.61  

CV 11.12%    
 **= Significant at 1% level 
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بندی دانکدن در   درصد مشاهده شد و بر اساس گروه 83/22

 آجیلی کاغذیکدو های  پایه (3)جدو   قرار گرفتند dگروه 

 11/33و  23بده ترتیدب بدا     ، ریدز  و کدو آجیلی دانده  خوی

، 21بدا   و کددو زرد آجیلدی   cدر گروه درصد شدت بیماری 

درصدد شددت    33/23بدا   و کدو خیی کبابی 11/21با لوفا 

هدای بدا طبقده واکدنش      قرار گرفتند  پایده  bدر گروه بیماری 

عندوان پایده ج،دت اسدتواده در      مقاوم و مقداوم متوسدط، بده   

د  خیار رویدا  غیدر پیونددی    شزنی استواده  ها پیوند آزمایش

 عنوان شاهد استواده شد  به

 
 مختلفهای  پایهشدت بیماری درصد مقایسه میانگین  -9جدول 

 Fusarium oxysporum f. sp. radicisدر برابر قار  ئیانکدو

cucumerinum به روش  خیار ی عامل بیماری پوسیدگی ریشه و ساقه

  2تا  1با سیستم نمره دهی  ای دانکن آزمون یند دامنه

Table 3. Mean comparison of disease severity percent of different 

cucurbits rootstocks against Fusarium oxysporum f. sp. radicis 

cucumerinum the causal agent of cucumber root and stem rot 

disease by Duncan multiple rang test using scoring 1-5. 

Treatment 
Mean of disease 

severity index 
Category of 

resistance 
Cucumis sativus (Royal cultivar) 79.83a S 

C. pepo (grilled lined cucurbit) 43.33b 
MS 

Luffa aegyptiaca 41.66b 
MS 

C. pepo (yellow nut cucurbit ) 41b 
MS 

C. pepo (Khoy small seed nut) 33.66c R 
C. pepo (Khoy paper nut) 27cd R 
C. ficifolia 25.83d 

R 
C. maxima 25d R 
C. maxima * C. moschata 24.16d 

R 
Resistant=R, Susceptible=S, Moderately resistant=MR 

 

زنددی خیددار رقددم رویددا  روی  نتددایج آزمایشددات پیونددد

نشدان داده شدده    2و  2های مختلدف کددو در جدداو      پایه

 است 

( نشان داد اثر پایده بدر   2واریانس )جدو  تجزیه نتایج 

خیدار  خش   ریشده و عملکدرد     درصد شدت بیماری، وزن

 دار است  در سیح ی  درصد معنیپیوندی و غیر پیوندی 

 .Fusarium oxysporum fزنی قار   واریانس تأثیر مایه تجزیه -4جدول 

sp. radicis cucumerinum  بر روی شدت بیماری و برخی صوات در

  های مختلف کدو خیار پیوند شده روی پایه

Table 4. Analysis of variance the effect of inoculation of Fusarium 

oxysporum f. sp. radicis cucumerinum on disease severity and 

some cultural characters of grafted cucumber on different cucurbit 

rootstocks. 

Sources of 

variation 
df 

MS diseases 

severity 

index 

MS dry 

root 

weight(gr) 

MS yield 

per plant 

(Kg) 

Block 2 4.67ns 
0.51ns 

0.29ns 

Treatments 8 1156.80** 9.51** 
4.04** 

error 16 12.90 0.53 0.33 

CV  10.29 19.32 13.79 

ns=No significant, **=Significant difference at 1% level 
 

 
های مختلف کدو با شاهد )خیار رقم  ریشه پایهحجم مقایسه  -2شکل 

 Fusariumروز پس از کاشت  و مایه زنی با قار   18رویا ( 

oxysporum f. sp. radicis cucumerinum . 

Fig. 2. Comparison of different cucurbit roots with 

cucumber(control) 60 days after sowing and inoculation with 

Fusarium oxysporum f. sp. radicis cucumerinum. 

 

 

زنی( خشکیدگی بر ، زردی  بروز عهئم )دو هوته پس از مایه -9شکل

عدم مشاهده  کدو زرد آجیلی و وخوی ریز  آجیلی دانهکدو پایه در 

 زنی شده با قار  ( مایه3زردی در کدو هیبرید )تیمار 

  Fusarium oxysporum f. sp. radicis cucumerinum 
Fig. 3. Disease symptoms (2 weeks after inoculation) leaf yellow 

and no symptoms on hybrid  (treatment 3) inoculated with 

Fusarium oxysporum f. sp. radicis cucumerinum. 
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( نشان داد ازنظدر تدأثیر   2ها )جدو   میانگین ی مقایسه

کدو های  پایهی در خیار پیوندی، پایه بر میانگین شدت بیمار

بدا میدانگین    ، کدو بر  انجیری و کدو تنبل به ترتیبهیبرید

 درصد کمتدرین  2/21و  38/28، 1/18درصد شدت بیماری 

درصد  82و خیار غیر پیوندی رویا  با میانگین  eو در گروه 

  ازنظر تأثیر پایه بر صدوت  ندقرار گرفت aبیشترین و در گروه 

گرم وزن ریشه بیشدترین   3/2ریشه، کدوتنبل با وزن خش  

 گدرم، کمتدرین   33/8وزن را نشان داد و خیار غیر پیوندی با 

وزن ریشه را نشان دادند  ازنظر عملکرد، خیار غیر پیونددی  

کیلوگرم برای هر بوته کمترین و خیدار پیوندد شدده     33/1با 

 1/2کیلدوگرم(، کددوتنبل )   3/2های کدو هیبریدد )  روی پایه

کیلدوگرم( بیشدترین    83/2انجیدری )  یلوگرم( و کددو بدر   ک

 نشدان دادندد    روز نگ،داری( 18)تا زمان عملکرد را در بوته

نشدان   2ها در شدکل   های تر پایه مقایسه حجم فاهری ریشه

 داده شده است 

هدای مختلدف    زنی پایده  نتایج این تحقیق نشان داد مایه

یافتده   رم تخا ، فForcزای قار   های بیماری کدو با جدایه

ای،  خیدار گلخانده   ی عامل بیماری پوسیدگی ریشده و سداقه  

صورت  به بیشترو عهئم بیماری  شود نمیها  سبب مر  بوته

های پائینی  ها و در برخی موارد نکروز بر  بروز زردی بر 

یافته در   تخا شکل های مشاهده شد  بر اساس تعاریف 

فقدط روی ید    یافته  تخا شکل های شناسی،  علم قار 

زا هسدتند  هریندد تحقیقدات متعدددی      میزبان اصلی بیماری

هدای   زایی تقاطعی در برخی فرم بیماری که  نشان داده است

زایی روی  یافته اتواق افتاده است ولی شدت بیماری تخا 

 ;Gerlagh and Blok, 1988میزبان اصلی شدیدتر بوده اسدت ) 

McMillan, 1986; Cafri et al., 2005; Najafinia and Shrma, 2009 ) 

هدای   نتایج این تحقیق نشان داد پیوند خیدار روی پایده  

سددبب کدداهش درصددد شدددت بیمدداری   مختلددف کدددوئیان

ای ناشدی از قدار     خیدار گلخانده  ی   پوسیدگی ریشه و ساقه

Forc      یکدی از   شدود   در مقایسه بدا خیدار غیدر پیونددی مدی

مل در برابر بیمداری در گیاهدان   های مقاومت و تح مکانیسم

پیوند شده به خاطر مقاومت پایه و همچنین سدنتز ترکیبدات   

مقاوم به حمله پاتوژن در پایه و انتقا  به پیونددک از طریدق   

(  Boughalleb et al., 2008آوند یوبی گزارش شدده اسدت )  

ترشدحات ریشده در گیاهدان    است کده  تحقیقات نشان داده

 
 .F. oxysporum f. spزنی شده با قار   های مختلف کدو مایه بندی خیار پیوندی روی پایه درصد( و گروه 2مقایسه میانگین )آزمون دانکن سیح  -5جدول 

radicis cucumerinum ( دو ماهو تأثیر آن بر شدت بیماری و برخی صوات زراعی )پس از کاشت  
Table 5. Mean comparison (Duncan test 0.05%) and category of grafted cucumber on different cucurbits rootstocks inoculated with F. 

oxysporum f. sp. radicis cucumerinum and its effect on disease severity and some cultural characters (tow months after sowing). 

 

MS Disease severity mean 

% 

MS dry root weight 

(gr) 

 

MS yield per plant 

(kg) 

Treatment  

82a 0.73c 1.73d Cucumis sativus (Royal cultivar)  

40.66b 3.8b 3.66c C. pepo (grilled lined cucurbit)  

41b 3.4b 3.96bc Luffa aegyptiaca  

36.53b 4.6ab 4.8ab C. pepo (yellow nut cucurbit )  

27.62c 3.3b 3.96bc C. pepo (Khoy small seed nut)  

26.26cd 3.9b 3.93bc C. pepo (Khoy paper nut)  

20.30de 4.2ab 5.03a C. ficifolia  

21.4cde 5.3a 5.1a C. maxima  

18.6e 4.5ab 5.7a C. maxima * C. moschata  

Columns with at least one same letter are not significant. 
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م،دار بیمداری پژمردگدی فوزاریدومی در      سدبب پیوند شدده  

را کداهش   زنی اسپور قدار  فوزاریدوم   هندوانه شده و جوانه

فعالیدت ترکیبدات مدرتبط بدا     (  Ling et al., 2013) دهدد  مدی 

مقاومت، ممکن است بسته به مراحل رشدد و توسدعه گیداه    

(  در این تحقیق مکانیسدم  Heo, 1991) متواوت باشدمتغیر و 

  بررسی نشدمقاومت در خیارهای پیوندی 

( نشدان داد پیوندد   2نتایج این تحقیق )دادهای جددو   

در مقایسه با خیار غیدر   ئیانکدوهای مختلف  پایهخیار روی 

شددود  مددیپیوندددی، سددبب افددزایش وزن ریشدده و عملکددرد 

خیار روی ارقام کدو باعث پیوند  ،تحقیقات نشان داده است

ریشه، زودرسی محاو  شدده اسدت     افزایش عملکرد، وزن

(Akbari et al. 2004; Salehi et al. 2004   ،ازنظدر وزن ریشده  )

خدوانی دارد  در ایدن    نتایج این تحقیق با تحقیقات قبلی هدم 

گونده بررسدی در    هدیچ با توجه بده اهددا  تحقیدق،    تحقیق 

، کیویت و طعدم میدوه خیدار    خاول تأثیر پایه بر زودرسی

هدا   پایده ، ها نشان داده اسدت  پیوندی انجام نپذیرفت  گزارش

توانند تأثیرگذار باشند و میزان  بر روی صوات کیوی میوه می

تحقیقات قبلدی   این تأثیر به نوع محاو  جالیز بستگی دارد 

صوات کیودی نظیدر طعدم و مدزه      ، در خیار نشان داده است

گیدرد ولدی در هندوانده و     ها قدرار مدی   کمتر تحت تأثیر پایه

های مختلف ممکن است اثر متواوتی بدر کیویدت    خربزه پایه

تحقیقدات نشدان داده    ( Trak et al., 2000میوه داشته باشدند ) 

است، پیوند خیار روی پایه کدو باعدث افدزایش عملکدرد و    

رشد رویشی شده است ولی هیچ اثر معنی داری بر صدوات  

 ( Hoyos, 2001)مانند مزه و شکل میوه نداشته است  ،کیوی

صدورت   در این تحقیق از روش پیوند مجداورتی و بده  

دستی استواده شد  نتایج آزمایش نشان داد ازنظر تأثیر پایه بر 

کنتر  بیماری، اسدتواده از خیدار پیونددی روی پایده مقداوم      

ی و ا پذیر و قابل پیشن،اد است  از طرفی نتایج مشاهده توجیه

 188غیر آماری این تحقیق نشان داد گیرایی پیوند مجاورتی 

درصد نیست و در برخی مواقع سبب از بین رفدتن هدردوی   

گردد  ازنظدر توجیده اقتادادی، در حدا       پایه و پیوندک می

حاضر در برخدی کشدورهای اروپدایی و برخدی کشدورهای      

ای پیوندی مکدانیزه   خاور دور استواده از محاوالت گلخانه

  نتدایج  (Charles et al., 2012)شدت در حا  افزایش است  به

نشدان داد ازنظدر تدأثیر پایده بدر کنتدر  بیمداری        این تحقیق 

پوسیدگی ریشده و سداقه فوزاریدومی خیدار، اسدتواده از خیدار       

کدو تنبل، کددو هیبریدد    کدوئیان شامل پیوندی روی پایه مقاوم

 است  پذیر و قابل پیشن،اد انجیری، توجیهو کدو بر  
 

 سپاسگزاري

از سازمان ج،اد کشداورزی جندوب اسدتان کرمدان بده      

خاطر حمایت مالی اجرای این پروژه و از موسسه تحقیقات 

ی  پزشددکی کشددور بابددت همکدداری در اجددرای پددروژه گیدداه

 .شود تشکر و قدردانی می 22-38-11-181-121888شماره
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