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 هندوانه و خربزهمهم  یها یماریب

 Cucurbit powdery mildewسفیدک سطحی جالیز  -1

 عامل بیماری

 زیر می باشد:کلی عامل دو گونه قارچ به اسامی به طور 

1 )Erysiphe cichoracearum 

2 )Sphaerotheca fuliginea 

 شرایط مساعد بیماری

 درجه سانتی گراد به سرعت گسترش می یابد. 24تا  20ن بیماری در درجه حرارت ای 

 ند و یا بوته ها برگ ها و بیش تر در قسمت هایی از زمین که در سایه قرار دار عالئم بیماری در سطح زیرین

 متراکم کاشته شده اند شروع می شود.

  دارند ولی  روز بعد از تشکیل، حداکثر حساسیت را در برابر بیماری 23تا  16برگ های بوته ها مخصوصا

 برگ های خیلی جوان به بیماری مقاوم هستند.

 عالئم بیماری

 ه ه بکباشد  یها و ساقه ها م برگ یآرد آلود رو دیکوچک سف یبه صورت لکه ها یماریعالئم ب نیاول

 می یابد.توسعه  یماریب یزوده و ب ردیگ یفرا م یرنگ دیها را گرد سف سطح آن جیتدر

 ردیگ ی، هر دو سطح برگ را فرا م یپوشش قارچ یظرف مدت کوتاه. 

 خشک و شکننده شده د،یمبتال سف یها برگ. 

  گردند یرنگ م یقهوه ا یزوده ها بمخصوصاً در مورد برگ هندوانه لکه . 

 دهیها زودتر از موعد مقرر رس وهیمبتال م یدر بوته ها. 

  گردد یها نرم م نشده ، بافت آن لیخوب تشک اه شبکه پوست آن. 

  گردد یکم م یالحظه اها به طور قابل م مزه و مواد جامد محصول در آن ی، ب وهیگوشت م. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

  (حساس است. رازیشهد ش یو طالب یخربزه مشهد) ارقام مقاوماستفاده از 

 داشته باشد. انیکه هوا جر یکاشت در مناطق 

 کاهش رطوبت 

 خشک شود. نیزم ،یاریدر فاصله دو آب 

 ستیبه مبارزه ن یازیوارد مزرعه شود معموالً ن رید یماریب اگر. 

 ،سولفور  استفاده از سمومwp 80-90%  نوکاپید، عالئم نیاول دنیدر هزار با د 2 -3و wp18.25% 1-2و 

 در هکتار لوگرمیک 15 -20گل گوگرد ، درهکتار لوگرمیک
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 Downy mildew سفیدک داخلی جالیز -2

 عامل بیماری

 می باشد. Pseudoperonospora cubensisعامل بیماری قارچ 

 شرایط مساعد بیماری

 درجه سانتی گراد و رطوبت باال به توسعه بیماری کمک می کند. 18رجه حرارت د 

 عالئم بیماری

 مین در سطح رویی برگ لکه های قهوه ای کم رنگ تشکیل می شود که در سطح زیرین برگ در مقابل ه

 شکیل می گردد.های عامل بیماری می باشند تلکه ها پوشش خاکستری مایل به ارغوانی که اجتماعی از اندام 

 ی تیره با هاله داد لکه برگ ها بیشتر شده و لکه ها نکروز و قهوه اباگذشت زمان و افزایش شدت بیماری تع

 زرد رنگ می شوند.

  یرد.گبه علت خشک شدن لکه ها بر روی برگ ها، برگ ها خشک شده و بوته منظره سوختگی به خود می 
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 پیشگیری و کنترل بیماری روش های

 هرز یها کنترل علف ،یتناوب زراع تیخاک، رعا یهبود زهکشب 

 مناسب هیکاهش رطوبت و تهو 

 ها از گلخانه آلوده و خارج کردن آن یها هرس برگ 

  ها عدم کشت متراکم بوته 

  کشت ارقام مقاوم 

  شبانه یاریاز آب یو خوددار یاریآب زانیدور و م تیرعا 

  میپتاس تیفسفر و پتاس، فسف یحاو یبوته ها با کودها تیتقو 

  به حداقل برسد دیازت دار با یمصرف کود ها یماریب نیبوته ها به ا یدر زمان آلودگ. 

  کسیردو فکلرور مس، ب یاکس ل،یموکسانیمانند فاموکسادون + س یعمدتا حفاظت یها مصرف قارچکش 

 .اشدب یموثر م اریبس یماریب نیا یرو تیوآل لیمانند متاالکس کیستمیس یها قارچ کش زین و

 بوته میری جالیز -3

 عامل بیماری

 می باشد. .Phytophthora sppعامل بیماری قارچ 

 عالئم بیماری

 ترین نشانه بیماری فرورفتگی نسج گیاه در محل حمله قارچ عامل بیماری است.بارز 

 د.ومحل فرورفتگی ابتدا سفت و نمدی بوده و به تدریج نرم می ش 
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 رفته، اولین عالئم بر روی میوه ای که در سطح خاک مرطوب قرار می گیرد با یک لکه کوچک گرد فرو

 آبکی و به رنگ سبز تیره با قطر حدود یک سانتی متر ایجاد می شود.

 ی و پژمردگی از ویژگی های خاص این بیماری این است که بوته ها بدون اینکه کمترین عارضه ناشی از زرد

 در همان حالت کامال سبز و شاداب در مدت کوتاهی از پا در می آیند.ند داشته باش

  

 

 یماریو کنترل ب یریشگیپ یروش ها

 اصالح ساختار خاک 

  بهتر خاک یبلند به منظور زهکش یبسترها یآماده ساز 

 قبل از استفاده یشدن کامل کود دام دهیاز پوس نانیاطم 

  ادیز یاریعدم استفاده از آب 

   یاریب آبآهمراه  مانکوزب-متاالکسیلاستفاده از قارچ کش 

  یاریهمراه آب آب یانرژ کوریاستفاده از قارچکش پرو 
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 Anthracnoseآنتراکنوز  -4

 عامل بیماری

 می باشد. .Colletotrichum spp عامل بیماری قارچ

 شرایط مساعد بیماری

 .کند می رشدگراد یدرجه سانت 24رطوبت باال و دمای ر عامل بیماری د

 عالئم بیماری

  قهوه ای تا سیاه بر روی برگ های مسن اولیه ایجاد لکه های گرد عالئم 

 ایجاد لکه های بیضی شکل تیره بر روی ساقه 

 سیدگی بافت میوه ایجاد لکه های آبسوخته و فرورفته و تیره رنگ بر روی میوه که بعد از مدتی باعث پو

 می گردد.
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 یماریو کنترل ب یریشگیپ یروش ها

 یاصول بهداشت تیرعا  

  استفاده ار بذور سالم 

  استفاده از ارقام مقاوم و متحمل 

  مناسب هیکاهش رطوبت و تهو 

  آلوده  یایآلوده، خارج کردن و انهدام بقا یها هرس برگ 

  هرز و کاه و کلش آلوده یها بردن علف نیاز ب 

  با مانکوزب به نسبت دو در هزار یسمپاش 

 پژمردگی فوزاریومی -5

 عامل بیماری

 می باشد. Fusarium oxysporumعامل بیماری قارچ 

 عالئم بیماری

 شود. وته میبها جوان است به بوته حمله کرده و باعث کندی رشد در  بوته این بیماری در زمانی که 

  بافت آوندی تغییر رنگ داده ساقه ها در محل. 

 برگ و دمبرگ یو خشک یرنگ، پژمردگ رییتغ 

 سن به م یها . در مرحله بعد برگشود یم دهید یجوانتر به صورت رگ روشن یها برگچه یعالئم رو

 .دهند یرا نشان م یدمبرگ پژمردگ شدن شل لیدل
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  شود یپژمرده و خشک م یتر در مزرعه به طور ناگهان مسن اهیگ دیشد یدر صورت آلودگ. 

  بین می رود.در نهایت ریشه خسارت دیده و بوته از 
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یماریو کنترل ب یریشگیپ یروش ها  

 و علف های هرز  یاهیگ یایحذف بقا 

  استفاده از ارقام مقاوم 

  (لیو متاالکس می)کاربنداز بذور قبل از کاشت با سموم مناسب یضدعفون 

  ییایمیبا سموم ش یخاک توسط آفتابده یضدعفون 

  کودرمایمانند تر ستیآنتاگون یها با قارچ کیولوژیکنترل ب 

  خاک هیبهبود تهو یخاک برا قیشخم زدن عم 

  یبودن کود دام دهیاز پوس نانیاطم 

  از حد شیب یاریاز آب زیپره 

  آن ها یها شهیآلوده همراه با خارج نمودن خاک اطراف ر یها بوته عیحذف سر 

  لیمت وفاناتیت م،یاس، کاربنداز یاستفاده از قارچکش رورال ت 

 ورتیسیلیومیپژمردگی  -6

 عامل بیماری

 می باشد. .Verticillium sppعامل بیماری قارچ 

 عالئم بیماری

 ته ها به حالتها است و ابتدا در روز که دما باال است مشهود ودر شب بو برگ یپژمردگ یماریب نیعالمت ا 

 د.نگرد یبرم یعیطب

  و   یزردشدگ ،یژمردگپ Vبرگ یها شکل شدن در لبه 

  خشک شدهها زرد و  برگ 

 گردد. قاعده ساقه و ریشه بافت چوبی و قهوه ای می در 
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 ( نکروز شدن برگ ها2،  برگ ها یو پژمردگ یزرد (1( بدون عالئم، 0
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یماریو کنترل ب یریشگیپ یروش ها  

 با غالت ناوب زراعیت 

 های مقاوم واریته استفاده از 

  آیش 

   کود دامی اطمینان از پوسیده بودن 

  خاک و آفتابدهی  عفونیضد 

 لکه برگی زاویه ای -7

 عامل بیماری

 می باشد. Pseudomonas syringae pv. Lachrymansعامل بیماری باکتری 

 عالئم بیماری

 شود. سبز رنگ تشکیل می ای ها روی برگ به صورت نقاط ریز با هاله لکه 

  شوند میها رسیده و حالت زاویه دار  شده به رگبرگ ها به تدریج بزرگ لکه. 

 د.نگرد ای و بافت مرده می رنگ مایل به قهوه لکه ها به 

 گردد باعث پوسیدگی میوه می در روی میوه ها لکه ها ایجاد صمغ زرد رنگی کرده که. 
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 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 دو ساله یتناوب زراع 

  یاز باکتر یاستفاده از بذور عار 

  قهیدق 10تا   5به مدت   گرادیدرجه سانت 57کردن بذر در آب   سیخ 

  ازته یاز کودها ادیعدم استفاده ز 

   متحمل ایکاشت ارقام مقاوم 

 دهآلو یها حذف، خارج کردن و سوزاندن بوته 

 یمس باتیبا ترک یسمپاش 

 ویروس موزاییک هندوانه -8

 عامل بیماری

 می باشد. Watermelon mosaic virusعامل بیماری 

 بیمارینحوه انتقال عامل 

 .یابد انتقال می ویروس از طریق شته

 عالئم بیماری

 ایجاد موزائیک روی برگ ها 

  میوهبرجسته )تاول مانند( بر روی برگ و ایجاد لکه های 
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 برگ و میوه کوچک و بد فرم شده 

 ایجاد لکه های حلقوی بر روی میوه 

 

  

 روش های پیشگیری و کنترل بیماری

 استفاده از ارقام مقاوم 

 روسیاز و یاستفاده از بذور عار 

 هرز یها بردن علف نیاز ب 

 ها حشرات ناقل از جمله شته ییایمی( و کنترل شیابی)رد نگیتوریمون 

 اهانیگ یشستن دست ها با آب و صابون هنگام دست کار لیاز قب یاقدامات بهداشت 
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 ها  آلوده و معدوم نمودن آن یحذف بوته ها 

 ییمتعادل عناصر غذاها با مصرف  رشد بوته تیتقو 

 

 اختالالت فیزیولوژیکی

 هندوانه پوسیدگی گلگاه -1

 یکم باعث هاست ک ییهای ماریاز ب یکیشود که  یشمرده م کیولوژیزیف یها یماریشدن گلگاه جزء ب اهیس یماربی

 شود . یم یآن از نظر بازار پسند یمرغوب محصول و نا زانیم

 عوامل ایجاد کننده این عارضه

 ها مشاهده  وهیاز م یدر پاره ا یماریب د،یتر آ نیپائ یاز حد وهیم میکلس یکه محتو یوقت ، میکمبود کلس

 شود .یم

 یهاونیمولسا چون یمواد دنیاز پژوهشگران با پاش یکیگلگاه دارد ،  یدگیپوس یرو یا ژهیو ریتاث قیتعر 

 یال مالحظهقاب نحو به یماریدهد از خسارت ب یکاهش م اهیاز دست رفتن آب را در گ زانیکه م دروکربنیه

 کم کرد .

 شود  یعارض م یبعد یهوا و کم آب یدر اثر خشک اه،یگ یزیدوره حاصلخ کی انیگلگاه در پا یدگیوسپ

گردد.  یم شتریب یتنوسانات رطوب، ها از راه برگ قیبا توجه به جذب آب از خاک و تعر طیشرا نیا تحت

کند ،  دایپ ادامه اهینسوج گ دنیخشک نیکند . اگر ا یشروع به کاهش م وهیو م اهیگ یآب رهیذخدر نتیجه 

 شود . یفراهم م یدگیکند و مقدمه بروز عارضه پوس یم دنیگلگاه شروع به خشک یها سلول از یاپاره

  ها در  نقش آن مسئله موثر باشند . اما نیممکن است در ا زیها ن دراتینور و نسبت کربو ه شدت، طول روز

 یعمل یریگلوجکه به منظور  یهائ هیها را توص به وضوح روشن نشده تا بتوان آن زیهنوز ن یدگیپوس دیتول

 رود به کار برد . یم کار به
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 الئمع

 دهند یم از خود نشان یچسبندگ تیخاص یدر آمده و پس از مدت کوتاه رهیبه رنگ ت ابتدا وهیم یانتها . 

 اهیامالً سک وهیروز قسمت سر م 4تا  3شده و پس از  داریقسمت پد نیدر ا یرنگ اهیس یارهایش جیبه تدر 

 . شودیم

 نیر اد وهیم گوشت یداخل یها گردد که قسمت یشود مشاهده م هیته یقسمت آلوده برش نیچنانچه از ا 

 . رندیگ یرا به خود نم یعیمانده و رنگ قرمز طب یبه خاکستر لیما دیمنطقه سف

  مانند یم یباق دهیو نرس دهیقسمت چروک نیا در بذور حاصله. 
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 کنترل این عارضه

 شتریب ببه آ اهیکه گ یآورد . در فصل گرم و موقع یوارد م یریخسارت جبران ناپذ یتشنگ آب : ریتاث 

 یاقدام موقع نیا ین برازما نیآورده شود . بهتر نییروز پا کیحداقل  ایدو و  ، یاریاست فاصله آب ازمندین

 تا آن  اقدام نیکه ا ستین یدیخورد ترد یدر مزرعه هندوانه به چشم م اهیس یلکه ها شیباشد که کم و ب یم

اغماض  قابل ریغ زین یاریمورد عامل نظم آب نیحد که عارضه مربوطه به آب باشد مثمر ثمر خواهد بود . در ا

 ندهد . اننش یبماند و هر بار نوسان کنواختیدر هر نوبت  یاریشود تا فواصل آب یم هیاست و جداً توص

 تر یقو است و اهیعامل مهم از دست رفتن رطوبت اندوخته گ قیکه تعر یاز آنجائ :قیاز تعر یریجلو گ 

 ذا هرشود ل یگلگاه منجر م هیبه جذب رطوبت کمبود از ناح وهیها نسبت به م برگ یکردن فشار اسمز

 ود .ش یم یماریبه عمل آورد سبب کاهش ب یریجلوگ«  قیتعر»  یعنی دهیپد نیکه بتواند از ا یقیطر

 است یدیمف اریکمک بس یرود در حفظ سالمت یباال م قیگرم که واقعاً شدت تعر یدر روزها یباران یاریآب. 

 :اشته استداثر  یماریکاهش خسارت ب یرواستفاده از کودهای حاوی کلسیم مانند نیترات کلسیم  اثر کود. 

 ود . شهفته تکرار  کیبار به فاصله   4تا 3و یماریب یماه قبل از ظهور احتمال کیکار  نیا آغاز

 که  آنگاه وفصل گرم  دنیکشت بدان سبب است که بوته هندوانه تا فرا رس خیتار تیاهم کشت: خیتار ریتاث

کامل  یبرا خود را رها کرده و تیقسمت اعظم فعال ازمندندین یشتریدارند و به آب ب عیها رشد سر وهیم

 نداشته باشند. اجیاحت یادیز یروین وهیکردن رشد م

 العاده  فوق تیحساس یمارینسبت به ب ، نیکوئ یکسید ، یفرفاکس ، چارلستون گر یها تهیوار مقاوم: تهیوار

 اریبس تیحساس یو محبوب یآبادفیو شر یخاتم ،یشوگرب یهاتهیکه وار یاز خود نشان داده اند در حال

 .انداز خود نشان داده یمارینسبت به ب یکم
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 Hollow heart تو خالی شدن مرکز میوه -2

منطقه و فصل  بسته به نوعاین اختالل فیزیولوژیکی در هر منطقه تولیدی ممکن است رخ دهد فقط میزان و شدت آن 

 متفاوت است.

 عارضه نیکننده ا جادیعوامل ا

 عدم مدیریت آبیاری و کود دهی مناسب 

 تغییرات دمایی 

 گرده افشانی ضعیف 

 ایجاد شرایط رشد سریع میوه مانند استفاده بیش از حد کود، دمای باال و آبیاری زیاد 

 عالئم

 ای در مرکز میوه خالی می شود. جدا شدن قسمتی از گوشت میوه که به صورت حفره 

 خارجی مشکل  تشخیص و جداسازی میوه هایی که دچار این اختالل شده اند از میوه های سالم از طریق ظاهر

 است گاهی برخی از میوه ها نا متقارن می شوند.
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 کنترل این عارضه

 اجتناب از کاشت ارقام حساس 

 استفاده از ارقام مقاوم 

  مناسبکوددهی و آبیاری 

 

 Bottleneck باریک و کشیده شدن انتهای میوه -3

 عارضه نیکننده ا جادیمل ااوع

 نبورها مانند گرده افشانی نامناسب به دلیل جمعیت پایین زنبورها یا وجود شرایط محیطی نامساعد برای ز

 و آب و هوای طوفانی  سرما، رطوبت زیاد

  تشکیل میوهنامنظم بودن دور آبیاری به ویژه در مراحل ابتدایی 

 عالئم 

 .به دلیل عدم رشد مناسب و انقباض سلول ها در قسمت انتهایی میوه این اختالل رخ می دهد 

  می شود.میوه شکل طبیعی ندارد و در قسمت نوک آن باریک و کشیده 

 .با برش میوه عدم تقارن دانه ها دیده می شود و در قسمت انتهای میوه دانه وجود ندارد 
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 عارضهکنترل این 

 عدم استفاده از ارقام حساس 

 آبیاری منظم متناسب با نیاز گیاه 

 

 Sunscald فتاب سوختگیآ -4

 عامل ایجاد کننده این عارضه

 دما و شدت باالی نور خورشید 

 عالئم

 گرفتهب قراراست که در معرض آفتا ییها وهیم یبرنزه روشن رو ای دیسف یعالئم به صورت بروز نواح نیا-

 . اند

 ه اندهاله زرد رنگ احاطه شد کیچروک خورده و فرورفته اند و اغلب با  افتهیرنگ  رییتغ ینواح . 

 شوندیم دهی، د ردیگ یدر معرض آفتاب قرار م شتریکه ب یی، جا وهیم یمعموال در قسمت باال ینواح نیا. 
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 کنترل این عارضه

 به با یبرگ یها یماریمحافظت از برگ ها و مبارزه با ب یاز آفتاب سوختگ یریشگیپ یروش برا نیبهتر 

 باشد . یقارچکش ها م یریکارگ

 دیرا حفظ کن اهانیمنظم شاخ و برگ گ یاریمناسب و آب یبا کود ده. 

 دارند. یمناسب یکه پوشش برگ دیاستفاده کن ییها واریاز کولت 

 دییاز حد بوته ها اجتناب نما شیب یاز بارده. 
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 عمل به یریجلوگ دهیپد نیاز حادث شدن ا یادیبرگ ها تا حدود ز یهم کاشتن بوته ها و همپوشان کینزد 

 .آورد یم

 

Copy protected with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/

