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 چکیده
 محصول به توجهی قابل تواند خسارتمی که باشدمی کنجد هایبیماری رینتمهم از زغالی پوسیدگی بیماری

 ارقام از استفاده شیمیایی، کنترل در هامحدودیت وجود و بیمارگر فوق بودن خاکزاد به توجه با. کند وارد کنجد

 شماراین بیماری به درکنترل محیطیزیست نظر از روش ترینسالم و تریناقتصادی موثرترین، ،متحمل و مقاوم

)ناریزان( به اضافه چهار رقم تجاری  دانه ریزش به متحمل کنجد ژنوتیپ 22 تعداد رود. در این پژوهش،می
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، E12G1-1های ژنوتیپ ،شرایط گلخانه و مزرعه در برابر بیماری پوسیدگی زغالی مقاوم بودند. در مقابل

E24S2-1 ،E77O1S1 ،E6S3-1 ،E27G1O1  ،E46O1S1  وE26S1S  ناز تک شاخه،  یتجارو ارقام تجاری

حساسیت نشان ط مزرعه هم در شرایط گلخانه و هم در شرایدر برابر بیماری پوسیدگی زغالی  اولتان و دشتان
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 بیان مسئله

 که است روغنی دانه محصوالت ترینقدیمی و ترینمهم از یکی .Sesamum indicum L علمی نام با کنجد

شود)آرا و همکاران، می کشت جنوبی آمریکای و آفریقا آسیا، گرمسیرینیمه و گرمسیری مناطق در معموالً

ن در شرایط با محدویت منابع آبی مقرون به آآبی مقاوم بوده و کاشت کنجد گیاهی است که به کم (.2017

ورزی در کشت بعدی باعث بهبود بافت خاک و کاهش عملیات خاک صرفه است. عالوه بر این کاشت این گیاه

 درصد 83-90اشد که بمیروغن درصد  46-50دارای های کنجد دانه(. 2008)النگمن و همکاران،  گرددمی

، مواد معدنی و پروتئین درصد 20حاوی همچنین های کنجد دانههستند. نشده  روغن آن اسیدهای چرب اشباع

 (.2004)النگمن و همکاران،  باشندها و سایر ترکیبات میویتامین

 و رسیدگی زمان در آن هایدانه ریزش و هاکپسول شدن دنیا، باز در کنجد زراعت مشکالت ترینمهم از

 و تولید با متحده ایاالت در( Sesaco) سساکو شرکت 2008 سال در. باشدمی محصول دستی این برداشت

 این تولید در بزرگی جهش مکانیکی کامالً برداشت قابلیت با (ناریزان) متحمل به ریزش دانه هایواریته معرفی

 ایاالت جنوب کنجد مزارع از وسیعی سطح در مکانیزه کامالً بصورت ارقام این حاضر حال در. کرد ایجاد محصول

 با دانه ریزش به متحمل ژنوتیپ به دستیابی (.2008)النگ هام و همکاران،  شودمی کشتآمریکا  متحده

 افزایش ایران و گلستان استان در گیاه این کشت توسعه جهت را زمینه هابیماری به مقاومت مانند هاییویژگی

 .شد خواهد کشور نیاز مورد روغن از بخشی تامین به منجر که داد خواهد

 هایپوسیدگی میری،بوته هایبیماری کنجد، محصول تولید و کشت محدودکننده عوامل ترینمهم یکی از

 Macrophomina phaseolinaقارچ (.2008براماوی و همکاران،  -)ال باشندمی هاپژمردگی و ریشه و طوقه

(Tassi) Goidanich که  شودمی کنجد در زغالی پوسیدگی بیماری ایجاد باعث و داشته شیوع گرم مناطق در

 باعث بیمارگر این(. 1396 همکاران، و گرمارودی صادقی) کند وارد کنجد محصول به زیادی تواند خسارتمی

عامل  قارچ (.2018)مینا و همکاران،  شودمی کنجد کشت مناطق تمام در محصول به درصدی 5-100 خسارت

 خسارت درصد 77 تا تواندمی شود، گیاهچه سوختگی و میریبوته باعث که مناطقی در بیماری پوسیدگی زغالی

  (.1992)میهایل،  نماید وارد محصول به

 و آن روی شیمیایی ترکیبات بودن اثرکم و عامل بیماری پوسیدگی زغالی قارچ بودن خاکزاد به توجه با

 آن جانبی اثرات و خاک مفید هایمیکروارگانیزم و زیست محیط سالمت بر ترکیبات این مخرب اثرات همچنین

 هایباکتری از استفاده. شوند گرفته بکار تواندمی مقاوم ارقام همچنین و زیستی کنترل هایروش کنجد، روی

 کنترل برای که باشندمی بیولوژیک هایروش جمله از میکوریز های قارچ و( PGPB) گیاهان رشد کنندهتقویت

 اثرات کاهش برای کوددهی و آبیاری مدیریت. (2011)کمار و همکاران،  اندرفته بکار زغالی پوسیدگی بیماری
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 نظر از ایمن و پایدار موثر، مطلوب، روش یک کنجد، مقاوم هایژنوتیپ انتخاب .است شده توصیه بیماری نیز این

براماوی  -)ال رودمی شمار به آن از ناشی عملکرد کاهش و زغالی پوسیدگی بیماری کنترل برای محیطی زیست

 (.2008و همکاران، 

 (راهکار) معرفی دستاورد
مقاوم به بیماری پوسیدگی زغالی جهت ( و ناریزان) ریزشمتحمل به  کنجد هایژنوتیپ به منظور شناسایی

 ناریزان کنجد ژنوتیپ 22 مقاوم به بیماری و با عملکرد مطلوب، واکنش کنجد ارقام اصالح در آنها از استفاده

در برابر بیماری  (ریزانمعمولی )به اضافه چهار رقم تجاری کنجد  هاالین گزینش و نژادیبه هایبرنامه از حاصل

 به کنجد هایمقاومت ژنوتیپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. بررسی و مزرعه گلخانه شرایط پوسیدگی زغالی در

)تویزیمانا و ساقه انجام شد  برش زنیمایه تکنیک از استفاده گلخانه با در شرایط زغالی پوسیدگی بیماری

 درصد یک سدیم هیپوکلریت با محلول سطحی ضدعفونی پس از کنجد هایژنوتیپ (. بذور2012همکاران، 

 در و کاشته سترون برگخاک و خاک مخلوط حاوی مترسانتی 20 قطر به یهایگلدان دقیقه، در پنج مدتبه

 نظر در تکرار عنوان به گلدان سه ژنوتیپ هر برای. شدند داده قرار گلخانه در سلسیوس درجه 30 دمای

 روزه سه جوان هایکشت یزادمایه با استفاده از گلدهی مرحله آغاز در کنجد هایبوته سازیآلوده. شدگرفته

 باز انتهای برای این کار. انجام شد سلسیوس درجه 28 دمای در PDA کشت محیط روی بر بیمارگر قارچ

 و فروبرده شد بیمارگر قارچ جدایه روزه سه جوان پرگنه حاشیه در میکرولیتری 100-200 زرد سرسمپلرهای

از  روز سه پس از . سرسمپلرهاقرار گرفت شده بود بریده آن انتهایی جوانه که کنجد ساقه محور روی بر سپس

 ایجاد شده روی نکروز شدت بیماری براساس طول زنی،مایه از بعد هفته دو. شدند آوریجمع ساقه انتهای

 کنجد هایمقاومت ژنوتیپارزیابی در شرایط مزرعه،  .شد گیریاندازهمتر به میلی کشخط از استفاده با هاساقه

در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی  بیمارگردر یک قطعه زمین آلوده به قارچ  زغالی پوسیدگی بیماری به

متر کشت سانتی 50. هر ژنوتیپ در دو خط به طول سه متر و فاصله بین خطوط انجام شدعراقی محله گرگان 

شدند. همزمان با کاشت ژنوتیپ ها، بقایای گیاهی کنجد آلوده به پوسیدگی زغالی به اضافه زادمایه ماکروفومینا 

گرم در هر خط کاشت اضافه شد. در پایان فصل رویشی و در  10گوم به مقدار های سورتولید شده روی دانه

برای هر ژنوتیپ آلوده  یهابراساس درصد بوتهها به بیماری پوسیدگی زغالی واکنش ژنوتیپ ،زمان رسیدگی

 .(2008براماوی و همکاران،  -ارزیابی شدند )ال

رنگ از انتهای ساقه ای تا سیاهورت نکروز قهوهپوسیدگی زغالی بص های بیماریدر شرایط گلخانه نشانه

های حساس منجر به پژمردگی و در ژنوتیپ مت پایین ساقه و طوقه گسترش یافت کهشروع و به س هزنی شدمایه

زنی شده بود نکروز محدود به بخش انتهایی ساقه مایههای مقاوم در ژنوتیپ ولیالف(. -1)شکل  میری گردیدبوته

های کنجد ناریزان در گلخانه نشان داد که ژنوتیپواکنش ب(. نتایج بررسی -1نداشت)شکل  زیادیو گسترش 
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به ترتیب با طول  SK2O1O2و  E1S1-1 ، E1S2-1 ، E42O1S1، K2O1S1  ،K4O1O1های ژنوتیپ

( را نشان شدت بیمارینکروز )متر کمترین طول میلی 83/59و  55 ،97/54، 02/56، 55/52، 95/45نکروز 

به ترتیب با طول  ، E46O1S1و  E6S3-1 ، E12G1-1  ،E26S1S  ،E27G1O1 هایژنوتیپ ،دادند. در مقابل

متر بیشترین طول نکروز )پوسیدگی زغالی( را میلی 115و  15/103 ،18/105 ،95/112 ،58/110نکروز 

، 17/118طول نکروز به ترتیب با اولتان و دشتان نیز  ریزان شامل ناز تک شاخه، داشتند. ارقام تجاری کنجد

های مورد بررسی در سایر ژنوتیپ. حساسیت نشان دادنددر برابر پوسیدگی زغالی  مترمیلی 65/116و  28/129

 (. 1)جدول گرفتندحساس قرار های نیمه مقاوم تا نیمهگروه

  
( در برابر بیماری پوسیدگی زغالی در ب( و مقاوم )الفناریزان حساس)های کنجد واکنش ژنوتیپ -1شکل 

 گلخانهشرایط 

 

ساقه، پژمردگی و مرگ  طوقه، های بیماری پوسیدگی زغالی بصورت پوسیدگی ریشه،در شرایط مزرعه نشانه

کنجد ریزان شامل ناز  که ارقام های کنجد در مزرعه نشان دادگیاه مشاهده شد. نتایج بررسی مقاومت ژنوتیپ

در برابر بیماری پوسیدگی های آبوده درصد بوته 38/76و  26/82، 33/88به ترتیب با تک شاخه، اولتان و دشتان 

ارزیابی واکنش . (الف-2)شکل  نیمه حساس بودنددرصد بوته آلوده  66/48با زغالی حساس و رقم داراب 

و  E1S1-1 ، E1S2-1 ،E9S1-1،E42O1S1 ،K2O1S1ایهژنوتیپ کهان نشان داد های کنجد ناریزژنوتیپ

K4O1O1  های آلوده در برابر بیماری درصد بوته 67/18و  78/19، 36/18، 33/15، 20، 49/17به ترتیب با

،  E6S3-1،E12G1-1 ،E24S2-1 ،E26S1Sهای ژنوتیپ ،. در مقابلب(-2)شکل  مقاوم بودند پوسیدگی زغالی

E27G1O1  ،E46O1S1 و E77O1S1  های درصد بوته 80و  89/77، 68/62، 65، 49/77 ،64/82به ترتیب با

 الف
 ب
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های های مورد بررسی در گروهسایر ژنوتیپ و آلوده در برابر بیماری پوسیدگی زغالی حساسیت نشان دادند

 . گرفتندحساس قرار مقاوم تا نیمهنیمه

 
( در برابر بیماری پوسیدگی زغالی در ب( و مقاوم )الفناریزان حساس)های کنجد واکنش ژنوتیپ -2شکل 

 مزرعهشرایط 

 توصیه ترویجی

یکی از Macrcphomina phaseolina (Tassi) Goid  بیمارگر قارچ از ناشی زغالی پوسیدگی بیماری

 رود. این بیماریدر بسیاری از مناطق کشت این محصول به شمار می کنجدترین عوامل محدودکننده تولید مهم

و پژمردگی و  ریشه ساقه، پوسیدگی پوسیدگی طوقه، پوسیدگی گیاهچه، سوختگی گیاهچه، مرگباعث ایجاد 

عامل  قارچ بودن خاکزاد به توجه با .شوددرصد باعث کاهش عملکرد  100تواند تا کنجد شده و می مرگ بوته در

 زیست محیط سالمت بر ترکیبات این مخرب اثرات همچنین و آن روی شیمیایی ترکیبات بودن اثر کم و بیماری

کنجد مقاوم به  هایژنوتیپ انتخاب دانه و روغن کنجد، روی آن جانبی اثرات و خاک مفید هایمیکروارگانیزم و

 میری مانندهای بوتهبیماری کنترل برای محیطی زیست نظر از ایمن و پایدار موثر، مطلوب، روش یک بیماری،

ی پوسیدگی زغالی زمینه بیماری به های مقاومژنوتیپ به رود. شناسایی و دستیابیمی شماربه زغالی پوسیدگی

، E1S1-1 ،E1S2-1های ژنوتیپداد. در این پژوهش  خواهد را افزایش گلستان استان در گیاه این کشت توسعه

E42O1S1، K2O1S1  وK4O1O1  در هر دو شرایط گلخانه و مزرعه در برابر بیماری پوسیدگی زغالی

مورد استفاده و اصالح ارقام مقاوم نژادی های بهتوانند به عنوان منابع مقاومت در برنامهمقاومت نشان دادند و می

جهت مقاوم به بیماری جاری قرار گیرند یا درصورت داشتن خصوصیات زراعی با عملکرد باال به عنوان ارقام ت

 کشت در مزارع کشاورزان معرفی گردند.

 ب الف
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 ها به بیماریهای کنجد و واکنش ژنوتیپژنوتیپ پوسیدگی زغالی شدت بیماری -1جدول 

 واکنش ژنوتیپ شدت بیماری )مزرعه( شدت بیماری )گلخانه( نام ژنوتیپ شماره

 حساس 33/88 17/118 ناز تک شاخه 1
 نیمه حساس 66/48 45/84 داراب 2
 حساس 38/76 65/116 دشتان 3
 حساس 26/82 28/129 اولتان 4
5 E1S1-1  95/45 20 مقاوم 
6 E1S2-1  55/52 49/17 مقاوم 
7 E2S1-1  12/65 28/45 نیمه مقاوم 
8 E6S3-1  58/110 64/82 حساس 
9 E9S1-1  03/63 33/15 مقاوم 
10 E11G1O1  60/61 67/35 نیمه مقاوم 
11 E12G1-1  95/112 49/77 حساس 
12 E22G2O1  15/88 33/59 نیمه حساس 
13 E23S1S1  92/90 42/55 نیمه حساس 
14 E24S2-1  63/83 36/71 جساس 
15 E26S1S  18/105 65 حساس 
16 E27G1O1  15/103 68/62 حساس 
17 E38O1S1  70/97 67/59 نیمه حساس 
18 E42O1S1  02/56 36/18 مقاوم 
19 E46O1S1  115 89/77 حساس 
20 E7O1O2  53/87 36/55 نیمه حساس 
21 E77O1S1  18/98 80 حساس 
22 K16O1O1  82/75 50 نیمه مقاوم 
23 K2O1S1  97/54 78/19 مقاوم 
24 K4O1O1  55 67/18 مقاوم 
25 SK2O1O2  83/59 63/54 نیمه حساس 
26 SK8O1O1  23/69 12/45 نیمه حساس 

 
 



 علی تاجیک قنبریمحمد

37 

 منابع 
های محلی و اصالح واکنش برخی ژنوتیپ .1396 .و سلطانی نجف آبادی، م .منصوری، س .صادقی گرمارودی، ح

 .535-546 :(4)33-1نژادی نهال و بذر، مجله به .میری در شرایط مزرعهشده کنجد به عوامل بوته

Ara, A., A. Akram, M. Ajmal, S. Akhund, B. G. Nayyar, W. Seerat, and S. M. Chaudhry. 

2017. Histopathological studies of sesame (Sesamum indicum) seedlings infected with 

Fusarium oxysporum. Plant Pathology & Quarantine. 7(1): 82-90. 

El-Bramaway, M.A.E.S., S.E.S. El-Hendawy and W.I.A. Shaban. 2008. Assessing the 

suitability of morphological and phenological traits to screen sesame genotypes for 

fusarium wilt and charcoal rot disease resistance. Journal of Plant Protection Research, 

48 (4): 397-410. 

Kumar, S., Aeron, A., Pandey, P. and Maheshwari, D., 2011. Ecofriendly management of 

charcoal rot and Fusarium wilt disease in sesame (S. indicum, L.). chapter 14, pp: 387-

405In: Maheshwari D. (Ed.), Bacteria in Agrobiology: Crop Ecosystem, Springer, 

Berlin, Heidelberg 

.Langham, D. R., Riney, J., Smith, G., and Wiemers, T. 2008. Sesame Grower Guide. 

Sesaco, Sesame Coordinators. www. sesaco.com 

Langham, R..D., Smith, G., Wiemers, T. and. Wetzel, M. 2004. Southwest Sesame 

grower’s pamphlet. Sesaco Corporation.San Antonio, USA.  

Meena, B., Indiragandhi, P. and Ushakumari, R. . 2018.Screening of sesame (Sesamum 

indicum L.) germplasm against major diseases. Journal of Pharmacognosy and 

Phytochemistry. SP1: 1466-1468. 

Mihail, J. D. 1992. Macrophomina. pp. 134-136. In: Singleton, L. L., Mihail, J. D., and 

Rush, C. M. (eds). Methods for Research on Soilborn Phytopathogenic Fungi. APS 

Press, St. Paul, MN, USA 

Twizeyimana, M., Hill, C. B., Pawlowski, M., Paul, C., and Hartman, G. L. 2012. A cut-

stem inoculation technique to evaluate soybean for resistance to Macrophomina 

phaseolina. Plant Disease 96: 1210-1215. 


