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 مقدمه 

  در ایران  اهمیت سبزی 

  :یك موقعيت ممتاز ناميد توان مي در ایرانها را  موقعيت كنوني سبزیبه دالیل زیر،  

باوده  ایراناي   ی یاا تاره   هاا  ملون مانندهایي  ها یا نواحي مهم تنوع در سبزی كشور ایران یکي از خاستگاه -

 . است

عالوه بر آن، امکان  .كند ميفراهم  ها را در كشور سبزی ی توليد پيوسته ی شرایط آب هوایي ایران اجازه  -

شده در ساليان اخير به نحاو   های كنترل ها در طول سال با استفاده از گلخانه یا محيط توليد مستمر سبزی

  .شده است  مطلوبي در كشور فراهم

بطوریکاه   .دهاد  مي پس از غالت در مقام دوم قرار، این محصوالت را سبزی و صيفيسطح زیر كشت   -

 . شوند ترین توليدات اقتصادی كشور محسوب مي ز مهمها ا سبزی

شدن فعال  قابل كشاورزی و صنعتي در زمان كوتاههای  سایر بخش ، و صيفي سبزیمحصوالت توليد با   -

صنایع آرایشي كاه درممماوع گارد      و ونقل، صنایع دارویي بندی، حمل صنایع بستههمانند ، باشند مي

این گارد  ماالي متمركاز نباوده و در ساطوک كو اك و        ازآنماكه .شود ميتوجهي را شامل  مالي قابل

اندازه فرایندهای متمركز اقتصادی موردتوجه  به ،شده است  صورت پراكنده در تمام نقاط كشور توزیع به

  .گيرد قرار نمي

دارای های توليد زراعي و باغي در كشاور   توأم و نظام های كشتمخلوط،  های كشتدر  و صيفي  سبزی -

 . باشند مي گير  شمنقش 

ها با سطح  مصرف سرانه سبزی .دارند انکاری غيرقابلنقش ها در سالمت جامعه انساني در كشور  سبزی  -

دار داشاته و مصارف بااالی     سالمت جامعه انساني در هر ناحيه جغرافياایي همبساتگي متبات و معناي    

 .دهد ها در كشور یکي از اركان سالمت جامعه را تشکيل مي سبزی
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 های اقتصادی  عیتموق

هاا   (، در گاروه سابزی  Cucurbitaceaeی كادویيان    ی شمار شایان توجهي از گياهان تيره بذر و ميوه    

و  درخاور توجاه در تماارت باذر     يگرد  مالقرارگرفته و مصارف خوراكي، دارویي و آرایشي دارند. 

ر پرسودی در بازار باذر و مياوه ایان    دهد. تمارت بسيا ها را نشان مي این تيره، اهميت اقتصادی آن ميوه 

( در حال حاضر یکاي   Cucumis melo L. ssp. melo, 2n=2x=24جنس حاكم است. خربزه و طالبي  

( وضعيت توليد و سطح زیار كشات را در باازه زمااني     1شود. شکل   های مهم جهان تلقي مي از سبزی

 دهد. نشان مي 2112تا  2112

 

  ( FAO, 2017) 2013تا  2012های  خربزه و طالبی طی سال ر كشت جهانيو سطح زی تولیدمیزان . 1شکل 

حدود  هل درصد از  به 2112تا  2112 های سالبا افزایش سطح زیر كشت طي  جمهوری خلق  ين    

ازنظر جمهوری اسالمي ایران . كند ميتوليد از كل محصول جهان را  نيمي ،1ها ملونسطح زیر كشت جهاني 

. (1 جدول  گيرد سوم جهاني قرار مي در جایگاهپس ازجمهوری تركيه سطح زیر كشت ميزان توليد و 

 تن 000111وپنج هزار هکتار هزار هکتار سطح زیر كشت،  استان خراسان رضوی با بيش از سي ،درایران

 

 
كه جدیدا در   melo( به ممموعه خربزه ها و طالبي ها اطالق مي گردد و به معني ميوه هایي از گونه  Melonدر متن حاضر ، واژه بيگانه ملون    1

اند، بکار برده نشده است. بنا بر این خواننده باید در نظر داشته باشد كه  كشور مورد كشت و زرع قرار گرفته اند و به این نام مشهور و معروف شده

 اطالق شده است  C. meloواژه بيگانه ملون به تمامي ميوه های گونه 



3 

 

های سيستان و  استان .(1032نام،  از كل خربزه كشور را به خود اختصاص داده است   بي (درصد 0/00 

تن در  00باالترین عملکرد متعلق به استان قزوین با حدود  .های بعدی هستند و ستان و خوزستان در رتبهبل

یکي از عوامل تأثيرگذار برافزایش سطح زیر كشت خربزه و طالبي در دشت قزوین از سال  .استهکتار 

وليدكننده خربزه نظير های نزدیك ت خاک زاد در استان های بيماریتاكنون، خسارت ناشي از گستر   1031

 . استبوده سمنان 

و سهم هر یک از سه کشور عمده  2013تا  2012 هایسال طیخربزه و طالبی  )تن( و میزان تولید) هکتار( سطح زیر کشت  .1جدول 

  ( FAO,2017) تولید کننده ) درصد(

 كشور

2012 2013 2014 

 ميزان توليد ح زیر كشتسط ميزان توليد سطح زیر كشت ميزان توليد سطح زیر كشت

 (%36.4) 423100 (%47.2) 13315830 (%35.35) 410370 جمهوری خلق چین

1433800 

(49.2%) 

438900 (37.23%) 14752000 (49.79%) 

 (%4.98) 1476801 (%6.52) 76816 (%5) 1457245 (%6.62) 76977 (%5.1) 1437688 (%6.64) 77142 جمهوری اسالمی ایران

 (%8.73) 101500 (%6.06) 1708415 (%8.79) 102000 جمهوری ترکیه

1699550 

(5.83%) 

101000 (8.57%) 1707302 (5.76%) 

 

 گیاهی بندی رده

 هاا  آنبرای اطالع خوانندگان، شکل مياوه   كه شد ميتقسيم  زیرگونهبه ده  Cucumis melo گونه ی سابقاً    

( ، 2113،همکااران و  2 نقل از استاب(،  2112   نو همکارا 1 انگ .(2 در این متن آورده شده است  شکل

  .(2نمودند  شکل بندی طبقه agrestisو  meloبزرگ  زیرگونهدر دو را meloگونه ی های زیرگونهتمامي 

 

تاکسکککونومی  .2ل شکککک

گیاهان تیره کدوئیان ) نقل 

 (2008از استاب و ونر، 

 

 
1 . Chung, S. M. 

2 . Staub, J. 
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 استانداردساازی ی  كنگاره د موجاود، در  و مالحظاه تماامي شاواه    (2112  ، بر اساس مقاله  اناگ سپس 

( برگازار شاد،    OECD   1تمااری  هاای  همکااری  و كاه توساط ساازمان توساعه     ها ملونتماری  های تيپ

 . شد پذیرفته،  شود ميدیده (  2   جدولدركه  يصورت به بندی طبقه

 و واریته زیرگونهرفتن ، با در نظر گشده پذیرفته بندی ردهبر اساس  ها ملون شناسی گیاه های گروه .2جدول 

 melo:  زیرگونه agrestis:  زیرگونه . Cucumis . melo Lگونه:

 makuwa, chinensis adana, ameri, cantalopensis, chandalak, reticulatus, inodorus شيرین هستند

 acidulous, conomon, momordica, chate, flexusus, tibish شيرین نيستند

 dudaim  معطر هستند

ایان   سكالساتر بار اساا    ی و تمزیه يانی كدوی پالست تيرهژنومي در هسته و كلرو های شباهتبررسي     

 تواناااد ماااي  C. melo ی گوناااهكااارد كاااه   تائياااد( 2110 و همکااااران، 2 رنااار هاااا شاااباهت

 ی این مطلب كه همه .تفکيك شود .melo subsp. agrestis Cو .melo subsp.  melo C ه یگونزیربه دو  

 PI هاای  خربازه  متال عنوان به .بدانيم درست نيست inodorusخاص نظير  زیرگونهخربزه هارا متعلق به یك 

 .گيرناد  ماي قارار   chinensis زیرگوناه در  ،هساتند كه متعلق به كشور  اين و كاره    PI 255478و  161375

تعلاق   momordicaروه باه گا   PI 414723قرار گرفتاه و    inodorusدر گروه  MR-1 های خربزه كه درحالي

است در حالي  inodorusدر خصوص خربزه و طالبي ایراني، خربزه ایوانکي   جاللي( متعلق به گروه  .دارند

 تعلق دارد.  cantalopensisكه طالبي سمسوری به گروه 

وحشي  های خربزهنيز انواعي از  اكنون همو  شده پذیرفتهخاستگاه خربزه  عنوان بهقاره فریقا شرق آ اگر ه    

. ميوه دئر ملونها اشکال متفاوت دارند و متعلق به زیر گونه ها یا واریته های متفاوت  .كنند ميفریقا رشد در آ

بخش مركز تناوع   .اند پيداكردهدر مراكز تنوع متعددی گستر  و تکامل ملونها  حال بااین(،  0  شکل هستند

 

 
1 . Organization for Economic Cooperation andDevelopment 

2 . Renner, S. S. 
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شاید به جرات بتوان فالت ایران  .نوب اروپا بوده استدر شرق دور و ج تر اهميت كمعمده در آسيا و مراكز 

خربزه ها در جهان را گستر  نواحي  و ها رویشگاه (2113  پيترا .ناميد ها ملونمركز تنوع ثانویه  ترین مهمرا 

 گزار  كرده است.

  

  C. melo  )  میوه خربزه  وحشیبوته و  ،B و  Aسمت راست، . agrestisو  meloواریته های زیر گونه های  میوه در . شکل3شکل 

subsp. agrestis) .)شکل که اجداد خربزه های کنونی هستند ) شرق افریقا C:C. melo var flexcuocus   که در ایران بنام خیار چنبر می

 A  :C. melo. سمت چپ،  D : C. melo var momordica  ،E  :C. melo var acidulus  ،F : C. melo var tibishشناسیم. 

subsp. melo var cantalopensis cultigroup charentais  B  :C.melo subsp. melo var dodaim C :C.melo subsp. melo 

   var conomon D     : C.melo subsp. melo var makuwa E  :C.melo subsp. melo var chinensis F:  :C.melo subsp. 

melo var inodorus cultigroup Piel de sapo   هستند که از معروف ترین  . تعداد زیادی از خربزه های تجاری کشور متعلق به  واریته

  آنها می توانیم به خربزه زرد ایوانکی ) جاللی( اشاره کنیم

 

موضاوع   طاوركلي  باه   و البتاه  بومي كشاور   خربزه هایاهميت زراعي  اعالم كرد كه توان مي درممموع    

سابزی و صايفي باا     هایپویا كردن بازارحركت به سمت  كه درحالي، است  ندهما باقي، بسيار بکر ( ها سبزی

نژادی ، گرد  مالي بزرگي را در بخش كشااورزی ایمااد خواهاد     به ویژه بهزراعي و  به های برنامه بر  تکيه

  .نمود
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 خربزه و طالبی بیماری پژمردگی آوندی ) پژمردگی فوزاریومی (

 ،2و پيترا 1پر پيد   گردد خربزه كه به آن پژمردگي آوندی نيز اطالق ميبيماری پژمردگي فوزاریومي     

توسط  و (1002اعتباریان،   شد گزار  سوتا مينهنيویورک و  های ایالت، برای نخستين بار از (2112

 خاک زادعامل این بيماری یك قارچ ناقص  .( ، شناسایي گردیدa 1323، 2هاشمي بني  نقل از  0استارجس

 :نام ه ب

(Leach & Currence) W. C. Snyder & H. N. Hans. Fusarium oxysporum Schlechtend. :Fr. f. sp. melonis 

آغاز  الش جادی محققاين باا    این  .شود ميناميده  FOMیا  Fusarium f. sp melonis اختصار بهاست كه  

 انتاریوری از غرب كاليفرنيا و شمال این بيما نژاد دوم 1320در سال  بعدها .بيماری پژمردگي فوزاریومي بود

 اد صفر آن از تگازاس نژ1330ماری از مریلند و در سال نژاد یك این بي 1330در سال  .در كانادا گزار  شد

 ایان بيمااری اسات    ناژاد دوم  متحاده  ایااالت مشخص شد كه نژاد غالاب در   در نهایت .گزار  گردید نيز

خربازه و  كشت  ی همحدودكنندمختلف دنيا انتشارداشته وازعوامل ماری در مناطق این بي .(1000 اعتباریان، 

 .(1332، 0و گااوردون 2و مااارتين1331و همکاااران،  0در سااطح جهاااني اساات   ماااس   ملونهااا (  طااالبي

و  3 زونيگاا  ، امریکاای شامالي و مركازی   (2111و همکااران،   3بليزاریاو   از اروپاا این بيماری  های گزار 

و  11ارزه رومو  1332،هاشامي  بناي  ، b 1323،  هاشامي  بناي ،  a 1323، هاشمي نيب (، آسيا 1330همکاران، 

( نياز  2111  و همکااران  12پونما .ه شده استرای( ا2111و همکاران،  11شرودر فریقا  و آ ( 1333همکاران، 

 

 
1 Perchepied, M. 
2
Pitrat, M.  

3 Sturgis, W. C. 
4
Banihashemi, Z.  

5
Mas, P.  

6 Martyn, R. D. 
7 Gordon, T. R. 
8 Belisario, A. 
9 Zuniga, T. L. 
10 Erzurum, K. 
11 Schreuder, W.  
12 Punja, Z. K. 
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از مازارع  این بيماری در ایران بارای اولاين باار     .نمودند و تعيين نژاد از كانادا گزار  ممدداً این بيماری را

فارس  درروی طالبي بيماری ازعامل  سپس .(b 1323، هاشمي بنيخربزه مشهد گزار  و تعيين نژاد گردید  

در ایران نژاد  .(1332،هاشمي بني(های گرمسار جدا گردید  از خربزه 1023( و در سال  b 1323، هاشمي بني 

نموناه هاای    هاای  كشات از  1-2نژاد  و دهای گرمسار و مشه از خربزه عامل بيماری پژمردگي فوزاریومي 1

در ایاران  این بيماارگر  ایز بيماریی نژادهاكه  دهد مينشان  ها گزار  .خربزه در استان فارس جدا شد آلوده

 . (1333، هاشمي بني   فارس و اصفهان ( هستند های در استان 1-2  در منطقه گرمسار( و نژاد  1شامل نژاد 

 

  یماریبت یاهم

باازار  كاه   شاود  مي يران تلقیدر ا یكشاورز پرسود های فعاليت، جزو و طالبي خربزهوه ير و متمارت بذ    

به  ها ملون .شود مياین بازار با تعدادی بيماری تهدید  .حکم فرماست آنبر  باال يار فعال و با گرد  ماليبس

 يپژمردگا . ش دهناد كميت و كيفيت ایان محصاول را كااه    توانند ميكه حساس هستند ها بيماریتعدادی از 

 هاای  بيماریبا  ،گيری همه های سالدر  وع آنيد شیشا .و درایران مي باشد دنيا در يعیشا یماريب يومیفوزار

مشاترک   يقاات يگروه تحق. باشد مقایسه قابلشدند،  گزار در كشور  یالديم 2111پس از سال  كه يروسیو

Iran-Inra  را ماورد   يروسا یو هاای  آلاودگي مشاکوک باه    هاای  خربزهاز  هایي نمونه یالديم 2111در سال

 ،هاا  ملاون ویروسي در  هایاهميت باالی بيماری اما  .بود كننده نگرانار يمه بسيتنكه  قراردادندق يدق يابیارز

 تاوان  ميرا  يومیفوزار يپژمردگ یماريب تيعلل اهم .دهد ميرا كاهش ن يومیفوزار يپژمردگ یماريت بياهم

 ر خالصه نمود:یز صورت به
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ن خسارت یا و دامنه گستر د است یار شديبس معموالً گيری همه های سالدر  یمارين بیسارت اخ .1

 و 1331و همکااران،   1رد  مااس يا گ دربرماي را جهان تمام در  يكشت خربزه و طالب ينواح يتمام

درصاد   111تاا   31، خساارت از   ساوتا  ميناه الت یا یمركزنواحي  در .(1332و گوردون،  2نيمارت

متوسط  طور به .رسد يمبه صد درصد  یماريخسارت ب گيری همه های سالران ، در یدر ا .شد گزار 

اه يبه گ یماريعامل ب .درصد برآورد شده است 31تا  21ن يب ها ملوندر كشت  یمارين بیخسارت ا

ا كادو در  یا متل هندواناه   ياهانيگ يول ،كند ميز حمله ين (است meloگونه زیر  كه جزو  خيار نبر

باا اساتفاده از محايط كشات نيماه      ( 1001   هاشامي  بنيذاكری و  .گيرند نميآن قرار  يزبانيمدامنه 

 Solanom   زميناي  سايب را از ریشاه   F. oxysporum f. sp melonis، قاارچ   PDAاختصاصاي  

tuberosum  ) ،  یونمهMedicago sativa )  ،بياان  شيرینهرز  های علف  Glycirrhiza glabra ) 

 صاورت  باه این بررسي نشان داد كه عامل بيمااری   .( جدا كردند Alhagi camelorum   خارشترو 

 1333   و همکاران گوردون .ماند مييز در خاک باقي در تناوب با گياهان غير ميزبان ن كالميدوسپور

گياهااني   هاای  ریشاه عامل بيمااری از  در این بررسي  اگر ه .ه نمودند، نيز گزار  مشابهي را ارای(

نظير سلمه تره ، علف باغ، ترشك هرزی  های علف، یا فرنگي گوجهفتابگردان، ذرت ، گندم ، نظير آ

 باه مادت  تواناد   ميطالبي عامل بيماری پژمردگي فوزاریومي خربزه و . پيچك صحرایي جدا نشد و

ز حتاي پاس ا   كه طوری به .(1332، 0وی كالميدوسپور در خاک باقي بماند  كان تورص بهسال  ها ده

فرم مقاوم  .(2112و همکاران،  2شده است سوارزاسترال آلوده جداسازیاز گياهان  ه از آلودگيما 12

ریشه گياهاني كه در تناوب با خربزه و طاالبي قارار    امل بيماری درعتا  شود ميكالميدوسپور سبب 

 

 
1. Mas, P.  
2 . Martyn, R. D. 

3 . Conway, K. E.  

4 . Suares-Estrella, F.  
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و  2و زونيگاا  1333، گاوردون و همکااران،   1،1300و دوزیاو  هاشامي  بنيكلاونيزه شاوند    گيرند مي

سانتيمتری خااک   01قارچ عامل بيماری را از عمق (  1001  هاشمي بنيذاكری و  .(1330مکاران، ه

  .جدا كردند

ك تا دو هفته تاا زماان برداشات    یز ش ايكه ب شود ميظاهر  يزمان عمدتاً یماريب عالیم كه ازآنمایي .2

 بيا ن ترتیباد  .اناد  شاده كاشت و داشت صرف  های هزینهقسمت عمده  بنابرایننمانده است،  يباق

  .ماند مين يباق مالي ش خسارتیاز افزا یريجلوگ یبرا يزمان

در خاک و باذر ،  رخاه    یماريعامل ب یایعت پايبا توجه به طب .است خاک زادقارچ  یماريعامل ب .0

خااک   یيباا جابماا   یماار يامال ب ع .( 2111من،یفار    ن باار تکارار شاود   ید تا  ندتوان مي یماريب

 ، كشااورزی  هایدر زمين  كشت یایبقا كشاورزی و یاادوات  آلوده و كشت هایكشاورزی، بستر 

عدم رعایت  .یابد ميدر مناطق كشت گستر   سرعت بهسهولت و ه بباد  يو حتن بذر آلوده يهمچن

 . افزایدمي  یماريب گيری همه برشدت مزارعدر بهداشت 

د نتوان ميوم يسليدوسپور و ميم، كالیدي، ماكرو كنیديکرو كنيشامل من قارچ یا غيرجنسي های اندام  .2

 يتاا آلاودگ   شاود  ماي ن مسئله باعث یو ا (1333، 0وسی آگر دیمل نماع یماريكولوم بونیا عنوان به

 . وجود دارد ها بيماری هایالبته این ویژگي در بسياری از قارچ  .دا كنديگستر  پ سرعت به

كمباود آب در كشاور،    .ه اسات بود در كشور یمارين بیگر گستر  ایعامل دد، يتول های نظامر ييتغ .0

 رویکارد ر يا اخ هاای  ساال در  .است ها سبزیدر  ویژه بهد يتول های نظام یبرا محدودكنندهك عامل ی

اول در جهات   .صاورت گرفات  به دو رو   ها سبزیكاهش مصرف آب در كشت  به سمت يخوب

دوم و  یا ناوار یا  یا قطرهر ينظ فشار تحت های رو به  يسطح های رو از  یاريآب های شيوهر ييتغ
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ن امر باعث شد یا .شدند آوری های گفته شده بدرستي مدیریت نمي فن متأسفانه .ها مالچاستفاده از 

 هاای  گياری  هماه  سپس .ابدیش ی، افزاخاک زاد یبه نفع پاتوژنها 1اطراف ریشه هيتا رطوبت در ناح

ك ياز جانس پالسات   عمادتاً ه كا  هاا  مالچپس از استفاده از  خربزه يومیفوزار ياز پژمردگ ای گسترده

هماراه   اطاراف ریشاه  رطوبت در  تیریبا مد كه درصورتياستفاده از مالچ،  .در كشور رخ داد بودند

 .آورد ميبه بار  دیشد های خسارتنباشد، 

  

 م بیماریعالی

نبي ( جاا  2خربزه گياهي با  ندین شاخه   الله .استبيماری شامل زردی و پژمردگي گياه  ی م اوليهعالی    

پژمردگي دریك الله  عالیم، ظهور شوند نميدرگير  زمان یكفرعي در  های اللهتمامي  معموالً ازآنماكه .است

 بارخالف بيمااری   عالیام  .رود ماي شامار  ه شاخص این بيمااری با   عالیمطرف بوته، یکي از  فرعي یا یك

شرایط بهيناه   .شوند ظاهر مي ها بوتهر و پيتيوم، در سنين باال دفيتوفترا نظير  هایي قارچناشي از  های پژمردگي

ی  درجاه  00 بااال تار از   اليات آن در دماای  فع اسات و  گاراد  ساانتي درجه  20تا  13در دمای فعاليت قارچ 

 هاای  تياپ  ژناو رشاد،   هاای  اتااق و یاا  ای ه ندر شرایط گلخا .(1002 اعتباریان،  شود ميمتوقف  گراد سانتي

دهناد كاه ایان     بيماری را نشان ماي  عالیمها  بيماری به ریشهمدت یك هفته پس از تلقيح عامل حساس در 

م برگي زارعاين را  عالی معموالًرخي از موارد نيز بدر  .تر است تر بسيار طوالني متحمل های ژنو تيپزمان در 

 2 های شکل  .هوازاد اشتباه شود های با بيماری كه ممکن است این بيماری طوریه ب .كند ميمتوجه بيماری 

  .(0و

 

 چرخه زندگی عامل بیماری

 

 
1 . Rhyzosphere 
2
 Vine 
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دهد. بر اساس این  رخه، اینوكولوم عامل بيمااری    رخه ی عمومي فوزاریوم ها را نشان مي ( 2  شکل    

های ریشه نظيار محال قطاع تارهاای كشانده باه ریشاه         تواند هر اندامي از قارچ باشد، از محل زخم كه مي

 آوند مسدود  ده و سبب خشکي گياه در بخشي كهها را مسدود نمو پس از رشد در آوندها آن واردشده و

 

 

 

  .فرعی ) چپ( هایآغاز خشکی در الله اولیه شامل آغاز پژمردگی روی بوته ) راست(، مراحل پیشرفته و  عالیم .3شکل

 

 

 

 

 . آخرین مرحله خسارت بیماری و مرگ کامل بوته در جمعیت جاللی گرمسار )راست( عالیم برگی)چپ(5شکل 

شوند كه عامل بيماری كامالً رشد كرده و  نکته اینماست كه معموالً زماني عالیم دیده مي .شود مي شده است

  .اند آوندها تخریب شده

 

 

 

 

 

 

 (1188( بیماری پژمردگی فوزاریومی)آگریوس،عمومیچرخه )  .3شکل 
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 یماریکنترل ب های روش

دگی آونددی خربدزه عبدارت اسدت از کداه       هدف همه روشهای کنترل بیماری های خاکزاد ، از جمله پژمر   

جمعیت پاتوژن . روشهای کنترل متعدد هستند. هر یک از روشها در زمان مناسب، کارآمد هستند و در زمانها یدا  

شرایط نامناسب بهره برداری کارایی خود را تا حد زیادی از دست مدی دهندد و باعدح تحمیدی هزینده بده تولیدد        

مت سعی می شود روشهای قابی بهره برداری در کشور بهمراه مزایدا یدا کاسدتی    کنندگان خواهند شد. در این قس

 های آنها بررسی گردد:

و  كنناد  ماي اخاالل ایمااد    در  رخه زندگي عامل بيمااری  : این روشها عموما يزراعكنترل  های رو  .1

 ر باشد:یشامل موارد ز توانند مي

كاه از   هاایي  آباز  بارداری  بهاره عادم  ير نظ ش بهداشت مزارعیدر جهت افزا يعموم های توصيه -1-1

  .كنند ميآلوده عبور  هایزمين 

 يطا يط محیکاه شارا  یكشت در زماان مناساب بطور  وزبان ير مياهان غيش و تناوب با گیت آیرعا -2-1

  را محدود كند یماريت عامل بيفعال

خااک در   ب دهيآفتایا  زمان ممکن ، حداكترافزایش فواصل آبياری به و یاريت درست آبیریمد-0-1 

  .اقتصادی است ها گلخانهدر سطوک كو ك  ویژه بهتابستان كه 

روی این سموم  اثرات كشنده .دایمیا متيل بروبا سمومي نظير متام سدیم یا كلروپيکرین  یيايميكنترل ش  .0

 هاای  هزیناه و  2ر هادف يا غ های ارگانيسم یبرا ها آن سوء جانبياثرات  و 1يطيخطرات مح انسان و دام،

كنترل  هایشيوه  یيت انتهایدر اولو ،ن رو یاشده است كه  باعث آن بارها در منابع بحث شده و یباال

اسات و تنهاا    كنتارل  غيرقابال این سموم تنها و تنها زماني كه آلودگي بسيار شادید و   .گيردقرار بيماری 

 

 
1 . Environmental hazards 
2 . Side effects for non targets 
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غلاب ایان ساموم    ا .گيرناد  قارار  برداری بهرهندین ساله توليد مورد  ممکن است در طول مدت  بار یك

البته در گلخاناه   .شوند نميتوصيه  ها آنفضای باز با توجه به وسعت  هایتدخيني هستند و برای كشت 

از ایان تركيباات اساتفاده نماود،       ندین ساله برای دوره توليد بار یكتنها  توان ميآلوده  العاده فوق های

باه   بخشي تنوعی   حتي تغيير محصول و قادر به انتخاب هيچ راهکار دیگركارشناسان  مشروط بر اینکه

بي ساموم بسايار مناسا    یاا متاالكسايل   1رورال تاي اس  نظيار  سمومي .دنكشت یا آیش یا تناوب ( نباش

، خطار  كام هر حاال یاك سام    ه ب .قرار گيرند مورداستفادهبارها ممکن است در یك دوره كشت هستندو

نيلين نيز در كنترل این بيماری آظير دی نيترون هایي كش علف .پذیرفت آن رانيست و باید تبعات  خطر بي

 .دهناد  ماي كااهش  آمينه آزاد در گيااه   هایو شدت بيماری را از طریق افزایش مقدار اسيد  هستند مؤثر

 .F. oxysporum f. sp ایز بيمااری  ريا غ های سویهبا  ها بوته : در این روشها،  يستیرل زتكن های رو 

melonis  ، .تاابش   شاان باا  یا .ناد ردك ارایه ،( 2111( و همکاران 2منیكه فر يوشر رينظتيمار مي شوند

UV ن یا ا 1-2از ناژاد   هاا  بيمااری ر يغ یافته جهشنژاد  دو ندتوانست جم قارچاو مه ينژاد وحش یبر رو

ساویه   دو نیا ون ايخربازه باا سوسپانسا    یهاا   اه  گياه ماريت .دناد كنمیا 2/2و  10/10قارچ موسوم به 

 هاای آنتاا   باكتری كارگيری به ،رو  دیگر .كاهش دهد داری معني طور بهوم را یوزاربه ف يتوانست آلودگ

و  0شاهيدی بنمار  اسات    Stereptomyces olyvaceusاز گوناه   110گونيست نظير ساویه شاماره   

و كنتارل موفاق    Fo 47 هاای  بيمااری پژوهش دیگر حاكي از بکار بردن ساویه غيار    .(2112همکاران، 

كااربرد   كاه  اناد  نماوده هام اعاالم    2111، 2و كوهن 0دانگ .(1331و همکاران،  2بيماری است آالبووت
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مقاومات باه قاارچ پژمردگاي      تواناد  ماي  Pennicillium chrysogenumبنام  سيلين پنياز قارچ  ای گونه

 . دایمفوزاریومي را در خربزه القا ن

  زیرا: ستندين یيايميش های رو  یبرا يمناسب جایگزینهنوز  ها رو ن یا 

ممکن است تنها در ساطوک   .و در سطوک گسترده صرفه اقتصادی ندارند بوده پرهزینهار يبس -1-0

هساتند   تاری  قویبنيه اقتصادی  یكه دارا 1پذیر ریسك توليدكنندگانكو ك و توسط  ای گلخانه

  قرار گيرند مورداستفاده

 . دارد كنندگان استفاده یباال از به تخصصين مواد، این گروه بکار گيری -2-0

، موجودات زنده هستند و برای فعاليت به شارایط محيطاي مناساب نيااز     زیستياد مو -0-0

 تاأمين در خاكهاای ایاران    معموالًدارند كه  نياز به محيطي با مواد آلي باال متال عنوان به .دارند

 .در خاكهای ایران قادر به فعاليت بهينه نيستند مواد بيولوژیكگروه از  ازاین رو این. شود مين

مواد آلي از طریق اضاافه كاردن كاود     تأمينبا  توان مي ها گلخانهر سطوک كو ك نظير البته د

در زمان مناساب   يبات اسيدی آلي نظير اسيد هيوميكخاک با ترك pHیا كاهش دامي پوسيده 

رطوبتي  طیشرا .هم پذیرفت آن را توجه قابل نسبتاً هایاز این مواد استفاده نمود و البته هزینه 

 تاأمين قابال   راحتاي  باه  فضای بااز  هایسب برای فعاليت این مواد نيز در كشت ي مناهایو د

مارتبط و در   هاای بيولوژیك تنها با صرف هزیناه   در حال حاضرتركيبات نتيمه اینکه .نيست

  .توصيه هستند قابل ای گلخانهشرایط 

ن خربازه روی پایاه   جوا های  ه گياهپيوند مقاوم:  های ملونكدو یا  هایپيوند ارقام حساس روی ریشه  .2

ملاون نظيار    هاای ی پایاه  ویا ر ( Cucurbita maxima×C. moschataحاصل از تالقي دو گونه كدو  

 

 
1 . Venture farmers 
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Dinero       دهااد ماايمقاوماات خرباازه را در براباار عاماال بيماااری پژمردگااي فوزاریااومي افاازایش 

خير حركات  ا های سالدر  .است پرهزینهفضای باز بسيار  های كشتاین رو  برای  .(1،1303 ماروكاوا

 هایمناسب عالوه بر بيماری  پایه یك هایریشه  .است آغازشدهخوبي در استفاده از نشای پيوندی  های

در شرایط خاكهای ایاران و   .غير زیستي نظير شوری یا خشکي نيز مقاوم هستند هایبه تنش  ،خاک زاد

ر خربزه و طالبي ، استفاده از بهای مناسب حاكم بر ميوه و بذ با رویکرد توليد محصول سالم، با توجه به

 هاای كشات   در ین شرایط استفاده از نشاای پيونادی  بهتر .كند ميپيوندی توجيه اقتصادی پيدا  هاینشا 

 . مالحظه شده است ای گلخانه

شامار   هبا  ياهيا گ هاای  بيماریرو  كنترل  ترین مطمئنو  ترین هزینه كم ،مقاوم های ژنو تيپاستفاده از  .0

و  بيماریزا های تيپپ مستلزم شناخت يك ژنوتیدر  تماد مقاومیا .(1332وردون، ن و گيمارت   رود مي

 . پردازیم مين موضوع یبه ا پس ازایناست كه  تمقاوم های ژن

 ی ماریب ینژادهامقاومت و  ژنی یانهاکم

 .Fusarium oxysporum f. spپژمردگي آوندی خربزه وطالبي   بيماری برای عامل هار نژاد  2111تا سال  

melonis) و  1302 همکااران ، و  2هسا یر دو-كیا ك، دو و یا صفر،  ینژادها بود كه عبارتند از شده پذیرفته

، بارای ایان بيمااری پيشانهاد شاد       Fom 4نژاد پنمم موساوم باه    2111 سالدر  .(1331ماس و همکاران، 

اه يا را در گ یماار ين بیا ا یصفر و دو ینژادها مقاومت به Fom1 يمکان ژن .) 2111و همکاران،  0 اومولود

كاردن   يبا هرما  .شود ميك یصفر و  ینژادهاماد مقاومت به یسبب ا Fom2مکان  كه درحالي شود ميسبب 

د و باه  يا ك و دو تولیا صافر،   ینژادهاار باال به يبا سطوک مقاومت بس نژادهایي،  Fom2و  Fom1 یمکانها

 .سات يدر مورد سه نژاد قبل گفته شد ساده ن ر آنچهيدو نظ-كیمقاومت به نژاد  .اند شدهبازار مصرف عرضه 

 

 
1 . Marukawa, S.  

2 . Risser, G.  
3
  Oumouloud, A. 
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و در علماي   عاز منااب  یاك  هيچن نژاد در یبه ا يو مقاومت قطع است ين نژاد خاص از نوع كمیبه امقاومت 

مقاومت  .(2110، و همکاران 2سستيلي و 2112،  و پيترا 1  پر پيد گزار  نشده است ها جمعيتاز  یك هيچ

ن یا ال بناابراین  و (2110 پر پيد و همکااران،    ت دارديگر غالبید یها کاندو، به مقاومت به م-كیبه نژاد 

ه ين قضا یعکس ا كه درصورتي ،شود ميز سبب يرا ن نژادهار یتحمل به سا اساساًدو -یكمتحمل به نژاد  یها

پر پياد و   و 1300 ،0و رود هسا یر  از شارق دور   یيهاا  جمعيات در  ناژاد  نیا تحمل به ا .تسين پذیر امکان

 - كیا ناژاد   .وجاود دارد  (1300و رود ریساه    Ogon 9موسوم به ت يدر جمع ویژه بهو  (2110، انهمکار

گيااه را   یزرد عالیام كاه پاس از ایمااد     اها  انات یاز وار يکا ی .انت متفاوت داردیدو وار یمارين بیا یدو

و فاارس   انت در كشور فعاال اسات و از منطقاه اصافهان    ین واریا .موسوم است y 2-1انتیبه وار ،كشد مي

د و يا پر پ  ز هسات يا ع در فرانساه ن یانت شای، وار y 2-1انت یراو .(1332هاشمي،   بني است شده گزار 

 .  (2110همکاران، 

خوشبختانه ارقاام   .( نياز داریم Differential Set، به ارقام افتراقي   نژادهابدیهي است برای تعيين این      

( اولاين دساته ارقاام    1302ابتداریسار و همکااران     .اناد  شدهایماد  دی برای تعيين نژاد در این بيمارگرمتعد

 . پيشنهاد كردند 0صورت جدول افتراقي را به

 

 

 

 

 

 

 
1 . Perchepied, L.  

2 . Sestili, S. 

3 . Rode, J. C. 
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: واكنس  S: واكنش مقاومت،  Fusarium oxysporum f. sp. melonis   .R( برای تعيين نژاد قارچ 1300. ارقام افتراقي ریسه و همکاران 0جدول 

 حساسيت.

 

 ین هایدر ال Fom1 یقائل بودند كه شامل مکانها یماريكنترل ب یبرا ي، سه مکان ژنیالديم 31تا دهه 

 و گوردون 1کوپسنيج .بود Perlitaنبردیا در الین Fom3و  CM 17187در  Fom2زوبلون ، یو ا ندوبلو

، شود ميه دید 2 كه در جدول يصورت به يپنج رقم افتراق یرا رو یماريب شده شناخته نژاد 2واكنش  (1333 

 (1330 0و گوبلر 2نكیتوسط ز Fom3 يمکان ژن .را مشخص كردندبيماری  نژادهایو  بررسي نموده

  Cucumis melo بر اساس واکنش بیماری به کولتی وار های افتراقی   Fusarium oxysporum f. sp. melonis. گروهبندی نژاد های 3جدول 

 (1188جیکوپسن و گوردون، 

 

 

 

 

C  بيماری و مرگ گياه(، : سازگار  I زایي( : ناسازگاری  عدم بيماری 

در الیان   Fom1 يدو مکاان ژنا   يومیا فوزار يپژمردگا  یماريمقاومت به ب یبرا اكنون هم .ف شده بوديتوص

قارار   موردتوجاه  Fom3ل هساتند و  در فرم غالاب قایا   CM 17187در الین اینبرد  Fom2اینبرد دوبلون و

 

 
1 . Jacopson, D. J.  

2 .  Zink, F. W. 

3 . Gubler, W. D. 
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رقام   عناوان  باه را در فارم مغلاوب دارد و    Fom2و  Fom1 یهاا  كه مکانداردن حساس استانیال .گيرد نمي

( ناام   Charenteis T   يرقم شاارنته تا   رفته شده است،یپذ یمارين بیا ینژادها يحساس به تمام يافتراق

 Fom1حامال ژن   وشارنته را دارد  های ویژگي يكه تماماست  ياز شارنته ت يفرم Véderantaisرقم  .دارد

ماورد   فراواناي  باه  مولکاولي  نشاانگرهای مبتناي بار    پاژوهش هاای  تعيين نژاد یاا   هایش هایدر آزو  است

ن یالن شد كه یتدو 1INRAدر   ای برنامه ها پایهن یا يکياد ژنتیبا توجه به فاصله ز .گيرد ميقرار  برداری بهره

و  كیا فوم  نبرد شارنتهیا ین های، ال درنتيمه .ساخته شود Fom يژن یمکانها یاز شارنته برا يزوژنیا یها

 .بودناد  يشاارنته تا   یبارا (Near Isogenic Linesزوژن یا تقریبا ین هایكه ال د شدنديشارنته فوم دو تول

رقام   يباه معرفا   هاا  ژنكاردن   يهرم های برنامهر یسا به همراهاروپا  ین تحمل به ارقام تماریبرنامه انتقال ا

 ،دو-كیتحمل به نژاد  .تدو حساس اس -ك یها به نژاد رگوس تنیو .( منمر شدVirgosرگوس  یو یتمار

 باا  يلا يباك كاراس تکم   و ها نسلپيشرفت و  يبا رقم استاندارد شارنته ت Ogon 9 نبردین این اليب يبا تالق

 ياهيا ن مااده گ یآخار ب ين ترتیبدشد و  گذاری نامزابل یته استاندارد حاصل بنام ایوار .انمام شد يشارنته ت

ری بيماا عامال  ی نژادهاتوليد شد كه به تمام  INRAدر  استاندارد  به شکلارقام افتراقي ه ممموع یالزم برا

بدین ترتيب دسته استاندارد جدیدی از ارقام افتراقي با خصوصيات  .( 2110  پر پيد و همکاران، مقاوم بود

 . گردیدارقام افتراقي اروپا معرفي  عنوان بهتماری بهتر و فاصله ژنتيکي كمتر توليد شد و 

و استناد  برداری بهرهاز مقاالت مورد  یاريدر بس اكنون همآورده شده است،  0كه در جدول  ممموعهن یا    

هنوز مورد توافق تمامي بيماری شناسان نيست و بنا بر ایان هناوز    Fom4نژاد پنمم موسوم به .گيرد ميقرار 

را  يومیا فوزار يه متحمل به پژمردگیزابل ، پایات. رقم افتراقي آن رسما وارد برنامه های تعيين نژاد نشده اس

  .دهد ميخالصه نشان  طور بهباال را  های واقعيت 0جدول .دهد ميل يتشک نژادی به های برنامهاز  یاريدر بس
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 زابلیو ا یک از شارنته تیزوژن نزدیا ین هاید الیاستاندارد پس از تول یارقام افتراق .5جدول 

 یتراقارقام اف ها بیماریپ یت

 زابلیا رگوسیو 2شارنته فوم  1شارنته فوم    یشارنته ت

 - - - - + صفر

 - - - + + کی

 - - + - + دو

 - + + + + دو-کی

 : ناسازگاری، مقاومت و سالمت گیاه-+: سازگاری پاتوژن و میز بان، حساسیت و مشاهده نشانه های بیماری، 

، باا اساتفاده از    اماروزه  .شاود  ماي خالصه ن ا رقم فوقین ید التنها در  ن Fom2و  Fom1 های ژنالبته     

  های برنامهد در توان ميو  توليدشده موردنيازمقاوم  یتمار ارقام، در هر كشور، ی مقاوم هياول یها پایه

 یماار ين بیا اعامال   1 -2نسبت به ناژاد   BG-5384بنام  اینبرد الین .گيردقرار مورداستفادهمرتبط نژادی  به

 .رديا قارار گ  مورداستفاده نژادی به های برنامها ی يارقام افتراقد درممموعه ی توان ميو  دهد مينشان  مقاومت

 رقام  باا اساتفاده از   ( 2112  و همکااران  1يچادنتيف .است cantalopensis زیرگونهپ متعلق به ين ژنوتیا

، و رقام   1-2ناژاد   ( w   Wiltingانات  یگرده دهنده مقاوم باه وار  عنوان به ( INRA بهنژادین یزابل   الیا

باه ناژاد    نسبت وارين كولتیتحمل ا .د كردنديرا تول Nad-1 ددابل هاپلویي رقم ،Giallo di Paceco یتمار

 Asgrowن شاركت  یا ال   ASR 04993033 نیا الشاامل   1-2شاهد متحمل به ناژاد   ارقامدر سطح  2-1

  .دیگرد يبایزابل ارزیو ا Deniro ید تماریبريو ه ا(يتالیكشور ا

 

  ش مقاومتیافزا های برنامه

 از: اند عبارتن مراحل یا .است يشامل مراحل ثابت بيماریاین  ش مقاومت در برابریافزا های برنامه 
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 در منطقه یماريك عامل بی های بيماری ینژادها یيشناسا .1

 منابع مقاومت  یيشناسا .2

 دهيچيا پیساده  های رو با  مقاومت های ژن انتقال .0

 رقم مقاوم يو معرف یينها يابیارز .2

  عامل بیماری ینژادها ییشناسا

ی آلوده ها بوته از مناطق مختلفدر برداری نمونهبدین منظور  : Fusarium oxysporumتهيه جدایه های     

ه و باه آزمایشاگاه انتقاال یافتا     ها نمونهو انمام شده، كوتولگي یا تغيير رنگ آوندی زردی،پژمردگي عالیمبا 

نمودن طوقه و ساقه گياه  قطعه قطعهبه دو رو  برداشت آوندهای تغيير رنگ یافته ساقه گياه و یا  جداسازی

 سدیم پنج درصد محلول رقيق شده هيپوكلریتبا آغاز مي شود. ضد عفوني سطحي  سطحي آن ضدعفونيو 

ي   با نسبت یك حمم هيپوكلریت سدیم و پنج حمم آب سترون( انماام ماي شاود. ساپس قطعاات گيااه      

درجاه و   20تاا   21قرار داده شده و در دمای حدود(  0تا  2بين  pHبا   اسيدی PDAروی محيط غذایي بر

از محايط   ساعت 23از پس قارچ عامل بيماری ساعته در داخل ژرميناتور قرار داده مي شوند.  12فتو پریود 

PDA كاهش  .گردد ميو سپس به رو  تك اسپور خالص  جداسازیpH    باار باكتریاایي   به جهات كااهش

در  .شاود  ماي در ساقه و طوقه ، كلاونيزه   F. oxysporumقارچ  در زمان آلودگي معموالً ون  .محيط است

بسانده   هاا  بااكتری برای جلوگيری از رشد  PDAتنها به اسيدی كردن محيط  ها اندامقارچ از این  جداسازی

 معموالًدر محيط ریشه،  ها قارچتعدد انواع  قارچ از ریشه، با توجه به جداسازیدر صورت اقدام به  .كنند مي

تك اسپور كاردن عامال بيمااری     .شود استفاده مي KOMADA نامه ب F. oxysporumاز محيط اختصاصي 

 احتماال  باه بيمااری   عالیام بدین ترتيب تغييرات در  .دهد ميرا كاهش  كننده آلوده هایحاكم در اسپور  عتنو

  .كنند ميوابستگي پيدا ن تيپ قارچوبسيار باال به تنوع در ژن
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 زائی بیماریاثبات  

و  هشناساایي شاد   مربوطاه بر اساس كلياد   شده آوری جمع F. oxysporum در مرحله اول جدایه های    

 جادا شاده   آوری جماع رشاد شاعاعي، شاکل كلناي و منااطق       خصوصيات فناوتيپي متال رناگ   باتوجه به 

در   .شوند ميداده قرار  PDA روی محيطدمای اتاق  ردبرای تکتيرسپس  .گردند مي كدگذاریگروهبندی و و

 0كه یاك حمام آن باا    % 0با هيبوكلریت سدیم باشد،  يد شارنته تتوان ميكه  مرحله دوم بذور رقم حساس

كاافي باا آب    شستشویپس از  و هشد ضدعفونيدقيقه  0 به مدترقيق شده است،  مقطر سترونحمم آب 

گياهاان در   .گردناد  ماي كشات   شاده  سترونیا پيت یا پيت ماس  ميتدر گلدان حاوی ورميکومقطر سترون، 

در  هاا  آنریشه  از بستر كشت برداشت شده و (بعد از تشکيل اولين برگ حقيقيدو برگ حقيقي   یا مرحله 

دقيقه قرار دو تا ده  به مدت (روزه 0از كشت  شده تهيه تر لياسپور در ميلي  112سوسپانسيون اسپور به ميزان 

هاای حاصال در گلادان حااوی       اه  گياه .شود مياستفاده  شاهد عنوان به آب مقطر استریلاز  .شوند يمداده 

یاا مخلاوط    شاده  گفتهیا مخلوط پيت ماس و پرليت با نسبت  1:1ت و پيت ماس استریل به نسبتورميکولي

 21-20در دمای و سپس به گلخانه  شده دادهقرار  1:  1: 1 پيت ماس و پرليت به نسبت ،خاک زراعي سترون

 آغازشاده  یماريب عالیمبالفاصله ثبت  .شوند ميساعت روشنایي منتقل  12 فتو پریودبا  گراد سانتي ی درجه

جهات   .یابد ميادامه  زني هایمهفته بعد از  2-2تا  ،زردی ، پژمردگي و مرگ بوته  بيماری شامل عالیمثبت و

كشات   PDA متال  هاایي  محايط در  هاا  نموناه  شاده و  یباردار  نمونهساقه  های قسمتاز  مرتباًيد آلودگي یتا

 بيماری وجود عاملاست،  شده دادهدر آن قرار  ها نمونهرشد عامل بيماری در محيطي كه  بامالحظه .شوند مي

صافات   و در صاورت اطميناان از فارم اختصاصاي عامال بيمااری،       زماان  هم طور به معموالً .گردد مي اثبات

محاسابه و  ح زیر منحني توسعه بيمااری  شدت آلودگي، سطدرصد آلودگي و رگستر  بيماری نظي كننده بيان

 . گردند ميثبت 

  تعیین فرم اختصاصی بیماری :
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ا ی ، هندوانهزميني سيب، كدو و  فرنگي گوجه، خيارهمانندكدویيان،  سایرو  ها سبزیارقامي از سایر  معموالً    

بيمااری   عالیام از  ه وشد زني ههایسوسپانسيون اسپور با شاهد حساس(  عنوان به  يشارنته ت به همراهنخود 

 .گيارد  ماي صورت  زائي بيماریدر مرحله  ذكرشدههمانند رو   یادداشت برداری. شود مي یادداشت برداری

در ارقام  يبا آلودگ (شهایدر آز دیگرهر واریته حساس    یا يدر شارنته ت يآلودگ یا امتياز یا مقياس يفراوان

 طاور  باه  يدر شاارنته تا   يآلودگ يفراوان كه درصورتيسه شده و یمقا(  χ2آزمون  به كمك معموالً   ذكرشده

 F. oxysporum f.sp. melonis يفارم اختصاصا  شتر باشاد،  ياهان بير گیدر سا يآلودگ يبا فراوان داری معني

و  1فقشا  .سات ين یباه انماام آزماون آماار     یازيا فاحش است كاه ن  قدری بهتفاوت  معموالً .گردد مياثبات 

ار يا نخود رقم جام، خ  یرو آن را،  شده آوری جمع یه هایجدا ين فرم اختصاصييتع یبرا (2113  همکاران

 صاورت  باه ج ینتاا  .كردناد  زناي  ههای يو شارنته ت يت، خربزه خاتونيمسون سوئینوس، هندوانه كريسوپردام

 . است melonisشده  مایه زني يفرم اختصاص داد ميبود كه نشان  ( 11  دولج

ملونیس )شفق  بمنظور تشخیص فرم اختصاصی  گیاه انتخابی فرم اختصاصیچند بیماری بر روی  عالیمامتیاز  . 2جدول 

 (8002 ، و همکاران

 

 
1
  Shafaq, N. 
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  تعیین نژاد

خصوصيات فنوتيپي متل رنگ، رشاد شاعاعي،    بر اساس F. oxysporum f. sp melonisابتدا جدایه های    

   جادول  سپس بذر و ارقام افتراقي استاندارد ه وشد بندی طبقه هایي هگرو شکل كلني و مناطق جداسازی در

كشات شاده و در مرحلاه تشاکيل بارگ حقيقاي        الذكر فوق هایهر یك از بستر حاوی  های گلدان (، در 0

در مقاالت مختلف،  .تکرار دار است معموالًش هایاین آز .شوند مي زني ههای زائي بيماریهمانند رو  اثبات 

ميازان آلاودگي   . شده اسات گرفته بوته در نظر 21تا  12 جمعاًو  گلدان( تکرار  هفتتا  تيمار  هاربرای هر 

هفته  3و حداكتر تا ه شروع شد زني ههایهفته بعد از  2 تا بالفاصله ها بوتهزردی، پژمردگي و مرگ  بر اساس

درصاد آلاودگي را    01بيش از  كه هایي ژنو تيپ و (R)مقاوم  عنوان بهسالم  كامالًی ها بوته .یابد ميادامه بعد 

و  يچادنتيف شود مين نژاد انمام ييشده و تعدر نظر گرفته  S) (حساس  عنوان به ،اند رفتهاز بين  ه یادادنشان 

از  یممکن است بماا  .شود ميدر نظر گرفته  ليتر ميليدر  یديكن 112 معموالًغلظت اسپور  .(2112همکاران،

ش از قارار دادن  يپا  (،2110  و همکااران  1برگار  نيهمچنا  .و شده استفاده شوداتوكالبا بافت شني كه خاک 

از طاول   يمي، نانمام شد(  زني جوانه  كه دو روز پس از  اسپور نويانسپسوسخربزه در محلول  یها  ه گياه

  .قه كاهش دادنديدق 2كمتر از  بهرا  ها ریشه 2ورسازی غوطهزمان  این كاررا قطع نموده و با  ها ریشه

و رو  آلوده سازی بسايار   جدایه هاشرایط رشد گياه، نگهداری  تأمينآلوده سازی مصنوعي  های رو در  

باال مالحظه شد ، یك رو  عمومي است و ممکان اسات در مقااالت     هایروشي كه در سطر  .مهم هستند

 ،(1330  همکااران  و 0در مقالاه و ار   آنچاه نظيار   .كمابيش متفاوتي برخورد كنايم  های نامه آیينمتعدد، به 

 به آن اشاره شده است: زیر صورت به

 مورد آزمونشرایط رشد گياهان  تأمين .1

 

 
1 . Burger, Y.  

2  . Dipping 

3 . Wechter, W. P.   
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  مناسبي كاه فاوق    هایدر بستر ،  مترمربع سانتي 11با سطح  يپالستيک های گلدانكشت بذر در

 اشاره شد

 هاید تأمين C
 در طول دوره رشد  ±20 2◦

 20تا  10در فاصله ساعت  نور كافي با المپ سدیم با نور  گالي باال تأمين . 

 قارچ جدایه سازی آمادهرو  

  نگهداری كشت قارچ در محيطPDA  یاSNA. SNA  بهPDA  شود ميترجيح داده 

  هایدر انکوباتور در د جدایينگهداریC
در زیر نور فلورسنت  تماماًروز  12 به مدت 22 ± 1◦

 . قارچ هایتسهيل نمو كنيدی  منظور به

 اطميناان از حفاو ویژگاي     منظاور  باه  باار  یكاصله زماني هر شش ماه تمدید كشت قارچ در ف

 عامل بيماری  زایي بيماری

 آلوده سازیرو   .2

   سترون  ربا آب مقط نژاد یك هایتهيه سوسپانسيون غليو قارجي از كشت 

   كردن محلول با استفاده از پار ه نازک پاالیه هار بار 

  ليتر ميلي در ماكرو كنيدی 112رسانيدن غلظت محلول به 

  با  ها ریشهاز انتهای ممتمع  متر سانتيشسته شده و یك  دقت به گلدان خارج و ریشه از ها بوته

شده ساپس باه    ور غوطهثانيه در سوسپانسيون قارچ  11 به مدت ها ریشه .شود ميتيغ استریل قطع 

، قارار  اساتریل ترتيب درآب مقطر  به همينگياهان شاهد  ی ریشه .شوند ميگلدان خود برگردانده 

 . شود ميداده 
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   برای استخراج و بررسي متالً  موردنيازبرگي  هاینمونه DNA   0 ی در مرحلاه  (یاا پاروتئين 

 های در روز اخذ نمونه تواند ميسازی مصنوعي  آلوده .شود ميبرگي و از دومين برگ حقيقي تهيه 

  صورت گيرد ازآن پسبرگي یا یك روز 

 (،2110   بر اسااس كاار برگار و همکااران     رای انمام آلودگي مصنوعي ،ب (،2113  شفق و همکاران   

 12 باه مادت   "ناور  "و  گاراد  سانتيدرجه  20درساعت  12 به مدت "تاریکي  "خربزه را در هایبوته 

كنيادی در   112پارور  داده و از سوسپانسايون باا غلظات      گاراد  ساانتي  ی درجه 20 هایدر د ساعت

ناژاد   F. oxysporum f. sp melonis ی روزه 0 هایاز كشت  ها كنيدیی  برای تهيه .كردند ليتر ميلي

ماي  روز اداماه   21بيماری نياز تاا    عالیمثبت  .داستفاده گردی رشد كرده بود، PDAكه روی محيط  یك

 . یابد

 

 ( Fom2و  Fom1)  تک ژنی های مقاومت یابیارز

و  ماار ياهاان ساالم و ب  يص گيومات و تشاخ  مقا يابیا ارز ،ش مقاومات یافزا ی ك برنامهیبخش  ترین مهم   

بهناژادی   هاای  برنامهحساس است و موفقيت  العاده فوقاین مسئله  .صحيح است 2یا مقياس دهي 1امتيازدهي

 ساادگي  باه  هاا  ارزیاابي موجود زنده است،  یماري ون عامل ب طبعاً .كند ميبرای افزایش مقاومت را تضمين 

 يابیا ارز .و نژاد انمام شود ها بيمارین فرم ييتع يستیز باياز همه  ش يپ .د بودننخواه يستیر زيغ های تنش

ر يا نظ خااک زاد  يقاار   هاای  بيماریدر مورد  .است تر ساده 1-2ك و دو، نسبت به نژاد ی ینژادهادر برابر 

 هوازاد های بيماریاز  تر ساده ياندك عامل بيماری يمصنوع مایه زني، يدر خربزه و طالب يومیفوزار يپژمردگ

  .است تر ار مشکليبس يا پژمردگی یزرد عالیم(  Scoring  گيری اندازهدر مقابل  است.

 

 
1 . Disease scoring 
2 . Disease scaling 
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  DNA نشانگرهای استفاده از اثر محیط روی عالیم  بیماری و

را  عالیام حساس  های الین .شوند ميبا مسئله بودن یا نبودن بيان معموالً در منابع  تك ژني های مقاومت    

 .مانناد  مي( باقي  Symptomless   یم بيماریعاری از عال كامالًمقاوم  های الین هك درحالي ،دهند مينشان 

 یاز مکانهاا  يکیبه نفع  گزیني بهدر جهت  ،يمصنوع زني مایه های رو با  خربزه های تيپژنوكردن غربال 

را  یزردا یا  يپژمردگا  های از وضعيت يعيوسی دامنه  ساده نبوده و بيماری معموالً، (ا دویك ی  Fom يژن

رل تا كن يك مکاان ژنا  یا توساط   یماار يب ك ناژاد یمقاومت به  كه يزمان قاعدتاً .كند ميماد یا ها ژنوتيپدر 

و یاا   Scoringبادین ترتياب مسائله     .ده شودیدها  ژنوتيپ یرو عالیماز  يعين دامنه وسيد  نی، نباشود مي

Scaling متال در دساترس    یبه موارد ی موفقنژاد بهك برنامه ی .كند ميبيماری اهميت پيدا  عالیم صحيح

و رو  درسات   يمصانوع  زني مایه مؤثرح و يصح های رو  یريگكار همقاومت و ب "باكيفيت"منابع  بودن

هاا   ژنوتياپ  یرو يمصانوع  یسازكه پس از آلوده  يعالیم .بستگي دارد ش مقاومتیدر جهت افزا گزیني به

 يطا يط محیرات شراييتغ(، 1331اه   ماس و همکاران، يگ يکيژنت ی درزمينهات رييتغ هب بسته ،شود ميماد یا

   مورداساتفاده  یه هاا یا در جدا يکا يرات ژنتييا ا تغیا ( و 1332نور و دما   كوهن و همکااران،   شدتر ينظ

 شدتمار يماد دو تیبا ا راحتي به (،2110  گروه برگر و همکاران .كنند مير ييتغ( 1333و همکاران،  1يکينام

 درجاه  01و  20  شاامل   یيمار دمايه ( و دو تيدر ثان مترمربعکرو ارگ بر يم 31و  21 شامل به ترتيب   نور

، نشاان دادناد    در اتاق رشد صفر تا صد صورت به عالیمبه  امتيازدهيو  پيژنوت 10 یبر رو (گراد سانتي ی

 ی دامناه  11 انس و شاکل یا وار ی هیا تمز .0 جادول  دارد عالیمزان يان ميدر ب داری معنينور اثر  شدتكه 

دامنه وسيع شکل عالیم نژاد یك بيماری را روی یك رقم حساس نشان ماي   0شکل . دهد ميرانشان  عالیم

(. تنها راه  f، 0دهد. همچنين ممکن است در یك گياه حساس هيچ عالمتي از بيماری مالحظه نشود   شکل 

 ژنتيکي است. ممکن برای دوری جستن از  نين وضعيت هایي بهره برداری از نشانگر های 

 

 
1 . Namiki, F.  
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 درچهارمحیط متفاوت( 2003مورد آزمایش گروه برگر و همکاران) ژنوتیپ  17کنش تجزیه واریانس وا . 7جدول 

 

 

 پعالمت تيپيك پژمردگي روی ژنوتي ( a  .شهایمورد آز های تيپژنوروی  F. oxysporum f. sp. melonisنژاد یك قارچ  عالیم .0 شکل

 بدون عالئم بيماریمایه زني شده  گياه حساس ( f  ،، تنوع عالیم ناشي از اثر محيط، ( eتا  Ein Dor .  bحساس آناناسي 

خود سبب  ی نوبه به كه شدهگياهان مقاوم  گزیني بهدر سبب اشتباه  سادگي بهبيماری  عالیمبيان مبهم     

 پدیده به علتكردند كه گياهان حساسي برخورد به  گروه برگر .شود مياصالحي  های برنامهشدن  تر طوالني

يشنهاد پایشان  .با گياهان مقاوم نداشتندتفاوت كافي فنوتيپي  عالیم به لحاظ ( Escape  از بيماری فراری 

راكه   .فنوتيپي باشد هایاز ارزیابي  كاراتر تواند ميدر این موارد  DNA نشانگرهایكردند كه استفاده از 

 تائيدبود(  Fom2ش آنان مکان هایاست   كه در آز موردنظرژن  از كروموزوم را كه حاوی ای قطعهانتقال 
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كه  شود ميزماني مالحظه مقاومت،  های ژن گزیني بهدر  نشانگرهادومين مزیت مهم استفاده از  .كند مي

در  نين  .صورت گيرد بيماریعامل یا  ند نژاد یك  زمان هم طور به ند بيماری به  مقاومت گزینش برای

مالحظه  .(1331  ماس و همکاران،  آید ميپيش (  Cross Protection   حفاظت تقاطعيوضعيتي مسئله 

 عالیمو  بيماری آلوده شده عامل از خربزه كه با نژاد یك حساس كامالًیك جمعيت  هایبوته  شده است كه

 ،دهند مين ني از خود نشاعالیمدر آلودگي بعدی به نژاد دوی همان بيماری هيچ  ،اند ندادهبيماری را نشان 

 نين گياهي  ،صورت ارزیابي فنوتيپيدر  .كنند ميبا خود حمل  (فرم مغلوب را  fom1مکان ژني كه درحالي

(  Fom2 مکان ژنيالل غالب در مکان ژني مقاومت  فاقد  كه درصورتي شود ميمقاوم به نژاد دو ارزیابي 

 DNAاین گروه از نشانگر  .و  مطمئني نيستعالوه بر آن این گروه نشان دادند كه ارزیابي فنوتيپي ر .است

های ژني هموزیگوت را از  نشانگر اسکار قادر است مکان .( استفاده كردند SCAR  1موسوم به اسکار

 تالقي جمعيتحاصل از  نتاجافراد مقاوم و حساس در  بررسي فراواني .هتروزیگوت تشخيص دهد

نشان داد  ( χ2  كای دو ( با آزمون Ein Dor  با هموزیگوت حساس (  Meqdimon هموزیگوت مقاوم 

و  AMموسوم به  SCARدو نشانگر  تفرق كه درحالي .مطابقت آماری ندارد 0:1با نسبت  ها فراوانيكه این 

FM  20/1  داشت 1:2:1با نسبت تطابق خوبيP< ). تشخيص تفرق  ی درزمينه نشانگرها تر ساده به عبارت

 . (3جدول   ده بودندعمل كرها  فنوتيپبهتر از  ها ژن

  SCAR نشانگرمبتنی بر فنوتیپ و های مقاوم در ارزیابیو  افراد حساسمقایسه فراوانی .. 8 دولج

 

 
1 . SCAR ( Sequence Characterized Amplified Regions ) 
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مبتناي بار نشاانگر     هاای ارزیاابي   بارخالف  يفناوتيپ  های ارزیابي (،2110  ش برگر و همکارانایمدر آز    

SCAR  بيمااری   عالیممحيط در ظهور  جدا كردن اثر طوركلي به .مورد انتظار پيروی نکردند هایاز فراواني

 هاای در محايط   عالیام در توضيح تفاوت بياان   ( 1300  2دو دیامون 1رسفالوه .در گياه بسيار مشکل است

و  كنناد  ماي پيدا  تری واضحگستر   ال،در حضور قند با ،ها بيماریبرخي از  عالیمكه  نداعالم نمودمتفاوت، 

   و همکااران  0كاوهن  ..را اطاالق نمودناد   ( High Sugar Diseases  ی واژه ها بيماریبه این دست از 

 ناشاي از ناژاد یاك بيمااری پژمردگاي فوزاریاومي       عالیمدر  داری معنينور تغيير  شدتبا افزایش  (،1332

 نسبت به شرایط ناور پاایين   داری معني طور بهبيماری در  گالي نور باال،  عالیم دیگر عبارت به .گزار  كرد

فعال در  های بيماریبيماری در گروه  به راینبنا  .ده بودند و این مسئله به تبع افزایش قند اتفاق افتادكمتر ش

علت تغيير در  توان ميدر حال حاضر و با دانش كنوني ن .قرار گرفت ( Low Sugar Diseasesقند پایين  

پدیاده عاالوه بار محايط باه زميناه        این  راكهتوضيح داد  دقت بهز تغيير محيط را به تبعيت ا بيماری عالیم

( در  Modifier  تغييردهناده  هاای  ژنین فرضيه ، دخالات  تر ساده .رد آزمون نيز بستگي داردوژنتيکي گياه م

بر شاهد حسااس   زا بيماریعامل  2بایستي یك آستانه  يرگي رسد مي به نظر .شرایط متفاوت محيطي است

فيزیولوژیاك  يرگاي عباور كارده      ی پاتوژن از آساتانه كه  ندشو ميزماني ظاهر  عالیمو  وجود داشته باشد

  .باشد

 کمک نشانگر ها گزینش به

و از این  گيرند ميقرار  محيط و تغييرات فيزیولوژیك گياه كه ناشي از محيط باشد،  تأثيرتحت  نشانگرها     

ها به طاور مطمئناي    محيطانتخاب الین یا رقم حساسي كه در تمامي  .روند ميشمار  هابزار قدرتمندی بنظر 

 

 
1. Horsfall, J. G.  
2 . Diamond, A. E.  

3  . Cohen, R . 
4 . Overcoming treshold 
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های حساسيت و مقاومت مي باشد كه با استفاده  حساسيت خود را حفو كند، یك امر بسيار مهم در آزمایش

در  را E 07موسوم به  RAPDیك نشانگر، (2111  2و ولف 1ژنگهای ژنتيکي امکان پذیر است.  از نشانگر

 تأكياد این نکته را ماورد   (2110  رگر و همکارانب .معرفي نمودند Fom2مورگان از مکان  سانتي 2/1فاصله 

مارتبط باا بيمااری     هاای  برنامهشاهد در  عنوان به معموالًكه  یا مقاوم حساس هایالین  ارقام یاكه  قراردادند

ارقاام   ش ایشانهایدر آز .واكنش مورد انتظار را نشان دهند ها محيط، باید در تمام گيرند ميقرار  مورداستفاده

ایط پژمردگي را در شار  عالیمدرصد  111تا  32بين  Noy Amid (Yellow Canary)و  Ein Dorحساس 

تاا   2باين   Noy Yizre'elدر رقم حساس  عالیمبيان  كه درحالي ،ش نشان دادندهایمورد آز مختلف محيطي

 . داعالم گردی مرتبط های شایمآزدر  حساس مطمئنرقم  عنوان به Ein Dorرقم  بدین ترتيب .درصد بود 10

با هضم تکميلاي نشاانگر اساکار باه      CAPSاستفاده كردند. نشانگر   CAPS0گروه برگر از نشان گر های  

هاای هتروزیگاوت از    شوند و ژنو تيپ دست آمد. با هضم بيشتر یك نشانگر غالب، الل ها روی ژل جدا مي

گردناد     عت گزینش ميسر شوند و بنابراین افراد هموزیگوت غالب به های هموزیگوت تفکيك مي ژنو تيپ

 (.   bو  a،  3شکل 

 نژادهاای مقاوم به   MR-1حاصل از تالقي الین خربزه  هاینسل  در ارزیابي( 1330   و همکاران 2و ر    

بيمااری(   نژادهای تمامي بهحساس   AY( و الین 1331 2و توماس 0بر اساس گزار  زینك صفر، یك و دو

و  ♂AY×MR-1 بااتالقي این گروه  .معرفي نمودند Fom2ژني  پيوسته با مکان به شدت RAPDیك ماركر 

حاصال باا    F3فارد در   21به ارزیاابي مقاومات در    F2بيماری در  عامل افراد مقاوم به نژاد یك خودگشني

 هاای  تاه بو 21از  یاك  هيچبيماری در  عالیمپرداخته و در صورت عدم ظهور  مصنوعي زني مایه های رو 
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F3 كه فرد  نمودند مي گيری نتيمهF2 در مکان ژني  موردنظرFom2  درنهایات گاروه    .باشد ميهموزیگوت

 هاای  است، قادر به تفکياك بوتاه   MR-1مقاومت، الین  ی تنها زماني كه پایهو راعالم كرد كه این نشانگر

  2/2 ی كيلو باز و در فاصله 2/1 به طولاین نشانگر  .( 3  شکل مي باشد  حساس و مقاوم

 رقام  3مقااوم و   قمر 0تماری   شامل  رقم12بعد  ی در مرحله .قرار داشت Fom2مکان مورگان از  سانتي

تکتيار   كيلاو باازی   2/1ایشان نتوانستند این نشانگر را در ناحياه   .ارزیابي شدند موردنظرحساس( با نشانگر 

  .دیا امش تفکياك ن هاای حسااس و مقااوم را در ایان آز    هاای این نشانگر نتوانست جمعيت  درنتيمه ،ندایمن

 هاای الین  گزیني بهبا آسودگي خاطر در  تواند مياین محققين اعالم كردند كه این نشانگر قدرتمند  درنهایت

كه بادانيم الیان    شود ميارز  این مطلب زماني روشن  .قرار گيرد مورداستفاده MR-1مقاوم مبتني بر الین 

MR-1 اصاالحي   هاای  برناماه گساترده در   طور به ،دهاین مينژاد را با خود حمل  0اینکه مقاومت به  به علت

و این امار محادودیت    ستا آن "وابسته به والدین بودن  "البته اشکال این نشانگر  .گيرد ميقرار  موردتوجه

دیگار هام    هاای ش ایما به والدین در آز نشانگرهاوابستگي  .دایمن ميجدی در استفاده از این نشانگر ایماد 

تنهاا   FMكه در آن اعالم نمودند كاه نشاانگر    ( 2110   رگر و همکارانهمانند گزار  ب .است شده گزار 

نشاانگر   عناوان  باه د نرفته باشد، مي توان كاره ب ها برنامهالین مقاوم در  عنوان به F 65 Galiaزماني كه الین 

 ریبردا بهرهتك ژني كه وضعيت غالب یا مغلوب دارند،  های مقاومتدر مورد  .( 3مطمئن بکار رود   شکل 

ي كاه تاوان جادا كاردن هموزیگوتهاا از      نشاانگرهای ي كه بتواند الل مربوط را نشان دهاد، باه   نشانگرهایاز 

نشانگر اسکار قاادر باه جداساازی هتروزیگوتهاا      كه ازآنمایي .شوند ميهتروزیگوتها را ندارند، ترجيح داده 

  .را بررسي نمودند CAPS1 نشانگرهای، 1333نيست، ژنگ و ولف، 

 

 
1 .  
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سبب نادرست فنوتيپي  هایكه ارزیابي آور شد ، باید این نکته مهم را یادنشانگرهاه بحث در مورد در خاتم 

مبتناي بار    گزیناي  بهاین مشکل در  .شوند مياضافي  هایاصالحي و صرف هزینه  های برنامهشدن  تر طوالني

دگي ، سارعت و هزیناه   سادارای سه ویژگي  االمکان حتيباید  مؤثریك نشانگر  .شود ميمالحظه ن نشانگرها

به طوری  .گيرد ميوالدین نيز قرار  تأثيرتحت  مورداستفادهاز طرفي نشانگر  .قابل توجيه برخوردار باشد های

  .كند ميدر برنامه افزایش مقاومت ربط پيدا  مورداستفادهبه والدین  هادر مورد نشانگر گيری تصميم كه

  

 

 

مقکاوم   های(: هموزیگوت  a). 8 شکل .

 هکای بکا فلکش    Fom2/Fom2ژنوتیپ با 

و فاقد بانکد در   اند شدهمشخص  توخالی

 .باشککند مککی bp 500و  bp 700 ناحیککه

هتروزیگوتهای مقکاوم بکا فلکش تکو پکر      

(  b) .( CAPS)نشانگر. اند شدهمشخص 

تمکام   AM، نشکانگر   SCAR  ،biنشانگر 

 هکای  ژنو تیکپ مقاوم را از  های ژنو تیپ

 FMنشانگر ،  bii .کند میحساس تفکیک 

الین مقاوم  عنوان به F65در تفکیک الین 

 موفق نبود
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تفکیک ژنوتیپ هکای حسکاس از مقکاوم بکرای      .1شکل 

 UBC # 596استفاده از پرایمکر   با Fom2مکان ژنی  

مقاوم  های ژنو تیپرا از  8، و 5،2حساس  های ژنو تیپ، 

 MR-1پایکه مقکاوم    .تفکیک کند 10تا  1و  7و  3تا  1

  (1115) وچر و همکاران، .دبو

 

 نشانگر غالاب باوده و فاقاد    كه درصورتينمودند،  تأكيد (،2111  2ولفو  1كه ژنگ گونه همانبهر حال      

بهتر  باشد، Fom2در مکان ژني  ویژه بهمکانهای هتروزیگوت از هموزیگوت غالب  كارایي الزم را در تفکيك

 شماری بيهدف حذف تعداد  معموالًبهنژادی كه  های برنامهليه تنها در مراحل او هایينشانگراست كه  نين 

دومين  بدین ترتيب ، .قرار گيرد برداری بهرهمورد  است،   و نه انتخاب تعدادی فرد مقاوم ( از افراد حساس

هموزیگاوت از هتروزیگاوت    هاای  مقاومات در تفکيك  ها آن، ناتواني تعدادی از توان ميرا  نشانگرهانقص 

  .دانست

 

 ) ارزیابی فنوتیپی(بیماری از روی فنوتیپ  عالیمبه  امتیازدهینحوه 

پژمردگاي   عالیام  ،( 2112   پر پيد و پيترا بيماری، عالیمبه  امتيازدهي هاییکسان كردن معيار  منظور هب    

نياز از   ،( 2113  شفق و همکاران .كردند بندی طبقه(  0تا  1گروه   امتياز  0در  بيماری 1-2را در برابر نژاد 

 هاا  بوتاه را از روی فنوتياپ   امتيازهااین  11شکل  .بيماری استفاده كردند عالیمبه  امتيازدهيدر  امتيازهااین 

 . دهد مينشان 
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2
. Wolff, D. W. 



34 

 

 
 از مددخواه( ها عکس)بیماری که توسط نژاد یک بیماری ایجاد شده است عالیمدادن مقیاس یا امتیاز به  .10شکل 

 

 (:2112زیر است   پر پيد و پيترا، به شکلهي گرو 0 صورت به عالیممقياس 

 1زردی ، نکروز یا پژمردگي، مقياس  عالیمسالم و بدون  كامالًبوته  .1

 یا اولين برگ حقيقي ها لپهزردی  .2

 دو برگ حقيقي اول پژمردگي .0

 شدن ساقه ای قهوهبرگ حقيقي یا بيش از آن و  0پژمردگي  .2

 خشکي كامل و مرگ گياه .0
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 ساند   كارده اسات   ارایاه در دسات ثبات ، رو  زیار را     هاای ارزیابي كولتيوار برای  نيز UPOVاتحادیه 

TG104/6 ،2112: )  

 نگهداری نژاد های عامل بيماری روی محيط آگار و باز كشت نژاد ها هر ماه یکبار .1

، گياهچه ها با كشت باذر در پتاری دیاش    آزمون گياه جه ها در مرحله رشد كامل برگ های لپه ای .2

 توليد مي شوند.

 گراد در روز و در شب درجه سانتي 13گراد و  درجه سانتي 22دمای آزمون بترتيب  .0

 آزمون ساعت در طول دوره 12تا  11افي بمدت تامين نور ك .2

 ها در سوسپانسيون اسپور قارچ انمام مي شود زني با فرو بردن ریشه مایه .0

حو مناسب باا اضاافه كاردن    ن ها به محيط ماسه سترون منتقل گردیده و به زني گياه  ه پس از مایه .2

 شوند.  محلول مغذی به بستر ماسه تغذیه مي

 روز 10تا  11مایه زني بين  زمان كشت بذر تا .0

 روز 21های حساس (   ه زني تا پایان آزمایش   مرگ گياه زمان مایه .3

  ه گياه 01آزمون از هر رقم،   ه مورد تعداد گياه .3

یابد كه شاهد حساس كامال از باين   زماني ادامه ميطول زمان ثبت عالیم بيماری سه هفته است و تا .11

 برود.

 باه نظار   .اناد  نماوده اساتفاده   0تاا   1(، از مقياس صفر تا  هار بمای مقياس  2111و همکاران   1 يخ روبو

ساالم   هاای وزن صفر باه بوتاه    2تا  1 امتيازدهي  راكه .باشد 2تا  1از  تر مناسب 0تا  1 امتيازدهي رسد مي

  .دهد مي
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  R های ژنله مسئ

 همقاوم خربزه و طالبي با  های برای توليد كولتيوار ای گسترده طور به Fom2و  Fom1،مکانهای  اكنون هم     

اسات، نگراناي شکساتن مقاومات ایان       ذكرشده R های ژندر منابع در مورد  آنچهبا توجه به  .روند ميكار 

، (2112   2روبياالس و  1 نيکاز  .آید ميپيش  ها بيماری(  Super Races  نژادهای مکانهای ژني و ایماد ابر

به  .كه تداوم مقاومت به یك بيماری بستگي به توان تکاملي بالقوه جمعيت پاتوژن دارد اند ساخته خاطرنشان

منتشار كارده    R هاای  ژناز  پيناگ  كه دفاعي .است اغماض قابل، این مسئله در مواردی (2112  0 گنظر پين

 موارد زیر است:خالصه شامل  طور به ،است

 هایبه كولتيوار  احتماالًنژادگران  بهتنها یکي از صفاتي است كه ،  ( R های ژنمقاومت به بيماری   .1

  .شود ميكولتيوار تنها با اصالک مقاومت ، تماری نیك  .كنند ميوارد  جدید

خود نيستند،  های در كولتيوار R های ژنجدید، مسئول  هایكولتيوار  پس از آزاد كردن نژادگران به .2

  .قرار گيرند مورداستفادهدیگر  های برنامهبرای  نژادگران بهاین كولتيوار ها ممکن است توسط سایر 

 . در افزایش مقاومت باشد پيش روتنها راه  R های ژناز  برداری بهرهممکن است  .0

كولتياوار   كاه  رساد  ماي ادگر تنها زماني به ثبت ژحقوق یك بهن ، نژادگران بهبر اساس قوانين حقوق  .2

مورد ثبات قارار    Rتنها با انتقال ژن  بهنژادگرانحقوق  .باشد تماری معرفي كرده صورت بهخود را 

  .گيرد مين

   خطرتر كمنظير سموم  .در دسترس است ها بيماریكنترل جایگزین مناسبي برای  های رو امروزه  .0

طوالني حفو  های زمانتا  R های ژنپایداری  شود ميبهتر كه باعث  زراعي های رو یا  بيولوژیك(

 استفاده از سموم نيست تائيدبه مفهوم  عنوان هيچ بهاین مسئله  .شود
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تاا   شاود  ميحاكم است، سبب  (ها سبزیدر  ویژه به ی كه بر بازار بذر پرسودتمارت فشار ناشي از  .2

باه   سارعت  باه  ماهيتااً  R هاای  ژن .راه را برای افزایش مقاومت بکاار گيرناد   ترین سریع نژادگران به

 .   تك ژني هستند ( دنشو ميجدید منتقل  هایكولتيوار 

كاه گفتاه    ایان اسات   تر دقيق  یا  یك قارچ بدون  رخه جنسي موردبحثبا توجه به اینکه پاتوژن      

نژاد جدیاد در آن   سختي به كه استي یو از پاتوژنها است( شود هنوز  رخه جنسي برای آن دیده نشده

تا ساليان متمادی ارز  تماری و صفت مقاومت  شوند ميم تماری مقاومي كه توليد ، ارقاشود ميایماد 

و این امر مزیت نسبي  .شود ميشکسته ن راحتي به معموالًاین مقاومت  .كنند ميحفو  پایداری به شکلرا 

 كيفيات  و امکان معرفي هر نوع واریته با هار  ها ملونكشور ایران را با توجه به خزانه ژنتيکي بسيار غني 

  .دهد ميصفت مقاومت به بيماری پژمردگي فوزاریومي نشان  به همراه

 

  7-2نژاد پیچیدهرفتار 

و در منابع محدودی كاه در   است از نوع كمي   افقي (( ،  wو  yواریانت هر دو    1-2مقاومت به نژاد     

  نياز ناام بارده شاده اسات     Partial resistance  مقاومت جزئاي یاا    عنوان بهاین زمينه وجود دارد، از آن 

بيمااری پژمردگاي فوزاریاومي     1-2مقاومت به نژاد  .( 2110، همکارانو پر پيد و  2112 ،2پيتراو  1پر پيد

 هاای از الیان   تاوان  مي متال عنوان به .شرق دور دیده شده است های سرزمين هایخربزه در تعدادی از الین 

Ogon 9 ، Kogane Nashi  و Makuwa  كولتيوار  .(1300 ریسه و رود،  بردنامIsabelle  باا هادف   نيز

 هاای موسسه ملاي پاژوهش   در  1303پژمردگي فوزاریومي ، در سال  بيماری 1-2معرفي رقم مقاوم به نژاد 

 نژادهاای را كاه مقااوم باه     Ogon 9 الین 1320در سال  ریسه. ( توليد شد INRAكشاورزی كشور فرانسه 
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حاصال از   F1او نسال   .، تهياه كارده باود   1به كشور  ين است، از آیيزوكابوده و متعلق  1-2، یك و  رصف

الیان   هاای باا گارده    F3در  هاا  بوتاه ایان   .بارد F3به  خودگشنيرا با  ♀Ogon 9×Charenteis Tتالقي 

Doublone به   متعلق ]INRA  كه حامل مکانFom1  نسل  2 ممدداًو نسل حاصل  شده دادهاست(، تالقي

مقاومت كمي باه ناژاد    به همراهرا  Fom2و  Fom1موفق شد مکانهای  ریسهترتيب  بدین .گردید خودگشن

گزارشاي هام از    .كناد  "هرماي  "در ایزابال  نژادی خاود وارد كارده باود،     به برنامه به Ogon 9كه از  2-1

، 1-2د دابل هاپلوئيد مقاوم به نژا هایكه  گونه از ایزابل ، الین  دهد مينشان  (،2112 فيچادنتي و همکاران

به سابب یکناواختي ژنتيکاي     دابل هاپلوئيد هایاین الین  .آوردند به دسترا  Nad-2و  Nad-1موسوم به 

 هاای هر تنوع در درون الین   راكه .شوند ميبسيار مهم تلقي  1-2 در برابر نژاد  ی مقاومتها ارزیابي ازنظر

، دسته دیگری از مواد گياهي نيز 1-2ر نژاد بيماری د عالیمبرای ارزیابي  .دابل هاپلوئيد ناشي از محيط است

كه واجد مکان ژني   شركت ویلمورن ، Védrantaisبا استفاده از پایه  (،2112 پر پيد و پيترا .اند توليدشده

Fom1  1-2  مقاوم به نژاد ایزابل  ، (بود 1-2و حساس به نژاد)،Ogon 9  و دو  (1-2قااوم باه ناژاد    م پایه

  شاركت   Manta( و  Claus-Tezier شاركت   Mana هاای  ناام باه   1-2به ناژاد   كولتيوار تماری مقاوم

Nunhems 121 .را طراحي كردند 1-2ژنيك كنترل مقاومت به نژاد  شي برای نشان دادن ماهيت پليیما(آز 

 .بود Véderantais×Isabelleاز تالقي  F8و  F6 ،F7 هایایشان، نسل  مورداستفاده نوتركيبالین اینبرد 

ایان   .بکاار رفتناد   1-2مقاومت به ناژاد   های QTLیافتن  منظور بهبعدی  های برنامهاینبرد در  هایین این ال

پر پياد و    شود مي ه همين نام یادمشهور شد و امروزه در منابع از آن ب Vedisaبنام جمعيت  بعداًجمعيت 

 8جدایاه  ( وكناد  ماي مااد    جدایاه ای كاه زردی ای   TSTایشان از دو جدایاه اساتاندارد   .(2110همکاران، 

D'Oléon  اینبرد نوتركياب    های ، روی الین (كند مي جدایه ای كه پژمردگي ایمادRIL ) Vedisa  2، در 

، باا اساتفاده از ساطح زیار      0تا  1مکان مختلف ، آلودگي ایماد كرده و روند گستر  بيماری را در مقياس 
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روزه، پاس از   2تاا   0در فواصل زماني  ها ارزیابي .قراردادند( مورد تحليل  AUDPCمنحني توسعه بيماری 

 غليظاي از واریانات هاا      نسبتاًبا سوسپانسيون  ها ریشه .ادامه یافت به مدت سه هفته بيماری و عالیمظهور 

Strain  )درجاه   13ي ایما ش در شرایط دهایگياهان مورد آز .(ليتر ميليكنيدی در  2× 112شدند  زني ههایها

 هایالین  .شدند ميساعته نگهداری  12با فتو پریود  "روز"در  گراد سانتيدرجه  22و  "بش"در  گراد سانتي

Vedisa  در  .اطالق شد "مکان" ها آنكه به  شدند ميارزیابي  مستقالًو موسسه اینرا،  شركت توليد بذر 0در

د بسيار بااالیي باه   درصد برآورد گردید كه براور 3تا  31نهایت وراثت پذیری صفات مرتبط با مقاومت بين 

 حساب مي آید. 

 

QTL  7-2و نژاد ها 

 كننده كنترل های QTL، محققين به فکر شناسایي 1-2اد ژدرک ماهيت پلي ژنيك مقاومت به ن بابالفاصله    

در برابر  2112در سال  قبالًكه  Vedisa هایالین  با استفاده از (،2110پر پيد و همکاران    .بيماری افتادند

برای اختصاصي  QTLیك  توانستندارزیابي فنوتيپي شده بودند،  D'Oléon 8و TSTانت استاندارد دو واری

(  1330 1و آرنااس كا رادبورو  با اساتفاده از   DNA .شناسایي كنند 1-2نژاد از  ( Strain  یا  هر واریانت

SSRپرایمار   AFLP  ،20تركيب پرایماری   03در این بررسي از  .استخراج گردید
و همکااران،   0ر كااتزی  2

 PCR(و دو نشانگر مبتناي بار    IMA 0نشانگر بين ریز ماهواره 22(، 2111و همکاران، 2و دانين پولگ 1332

 IMA  ،0/10 نشاانگرهای درصد از  2/01 .( استفاده كردند2111و همکاران،  2  ونگ FMو  AMموسوم به 

ایان ميازان از    .بودناد ناد شاکل   ،   AFLP نشاانگرهای درصاد از   2/3و تنها  SSR نشانگرهایدرصد از 
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و  1پارین  توساط  شاده  گزار   ندشکليكمتر از مقدار  داری معني طور به،  AFLPبرای نشانگر   ندشکلي

پر پياااد و  .باااود Véderantais×PI 161375در جمعيااات حاصااال از تالقاااي   (2112همکااااران 

پایه ژنتيکي محادود   تواند مي هانشانگرپایين در   ندشکلياعالم نمودند كه یکي از دالیل  (،2110 همکاران

 هااای QTLنمودنااد كااه اكتاار  گيااری نتيمااهایشااان  .باشااد Véderantais×Isabelleتالقااي  F2باارای 

 QTLدر مورد شناساایي   (2110سستيلي و همکاران  گزار  دیگری نيز از .باشند مي، مغلوب شده شناسایي

تالقاي مساتقيم و   ش خاود از  هاای ایشاان در آز  .وجود دارددرگير هستند،  1-2كه در مقاومت به نژاد هایي 

حساس شارنته تي، دو  كامالًو الین اینبرد  Nad-1، موسوم به 1-2معکوس الین دابل هاپلوئيد مقاوم به نژاد 

وارد  F2فارد   132ی  DNA نمونه .توليد كردند F2و به تعاقب آن، دو جمعيت در حال تفرق  F1جمعيت 

برای مقاومت به  QTL 3تعداد ،  AFLP نشانگرهایبا استفاده از  درنهایت .شد تغييریافته BSA2یك برنامه 

 ها ملونها برای صفات دیگر در  QTLو جستموی  یابي مکان .شناسایي گردید واریانت پژمردگي، 1-2نژاد 

  .شود مي( مالحظه 11( در شکل  2113پيوستگي به نقل از پيترا   هاییکي از آخرین نقشه  .است شده انمام
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( و یا با  a 2002 رومی )پرین و همکاران، هایبا شماره  پیوستگی یا های گروه .صفات مهم در خربزه های ژنپیوستگی مقدماتی نقشه  .11شکل 

عادی نشان  پررنگ هایبا کاراکتر  به ترتیبها  QTLو  ها ژن .اند  برچسب دار شده (،2001و همکاران،  1معمولی، ) اولیور هایشماره 

متعلق به مکان  اند شده دادهنشان  سؤالبا عالمت  VIو I  ،IIIپیوستگی  هایی گره وهایی که ر QTLد دارد که وجواین شبهه  .اند شده داده

 . دیگری باشند
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یاا   هاا  ژندر سمت راست و  ها بيماریمرتبط با مقامت به  های QTLنها یا ژ  :(11شکل ) تر دقیقتوضیح  

QTL پيوستگي نشاان   های گروهنظير گلدهي یا مشخصات ميوه ، در سمت  پ مرتبط با سایر صفات  های

، ویرس نقطه نکروتياك  nsv ، پژمردگي فوزاریومي، Fom: شامل  مقاومت به بیماری های ژن .اند شده داده

، ساافيدک حقيقااي ناشااي از   Px، ویااروس لکااه حلقااوی پاپایااا،   Prv، ساافيدک حقيقااي،  Pmخرباازه، 

Podosphoera xanthii  ،Vat  شاوند  ماي كه با شاته منتقال    هایي ویروس، مقاومت به ،Zym   ویاروس ،

، ویاروس موزایياك خياار،     cmv :مقاومت به بیماری های QTL .زرد كادو(  موزایيكموزایيك زوخيني   

fom  پژمردگي فوزاریومي،  1-2، نژادPc   سفيدک كركي ،Pseudoperonospora cubensis  ،) 

، Abscission layer  ،)Ec جداكنندهتشکيل الیه ،  Ab،  پایه تك گياه با گل نر،  a : سایر صفات های ژن 

،  gfقاالب انتهاای پيچاك،     آمياز  مبالغهو  ازحد بيش، انحنای Empty cavity  ،)echخالي از گوشت ميوه 

ی بسااک رو  0باا   ای بر اه  0، تخمادان   p، ميوه خالادار،   mt، دار هاله های، لپه  h، سبزرنگگوشت ميوه 

در مياوه   ها الله، دیده شدن ردی از PI 161375 ،) sميوه درخت كاج   در  به شکل، شکل ميوه  pinپر م،

  suture  ،)spk  ، دار لكاپيدرم ميوه ،wf  ، رنگ گوشت سفيد ،Wt ، رنگ سفيد بذر 

 QTL سایر صفات میوه کننده کنترل های: ea  ،زودرسي  ،ecol ، رنگ خارجي مياوه ، eth ، كنناده  لكنتار 

، مواد  ssc، شکل تخمدان،  osنارنمي،  به رنگ، ميوه  ofc، وزن ميوه،  fw، شکل ميوه،  fs هورمون اتيلن،

 ( TSS  Total soluable solidsمعاادل   آن را تاوان  ماي ( كاه  soluble solid contentجامد محلاول   

 . دانست

QTL باا خاط   اناد  شاده ( توصيف 2112اران و همک1هایي كه مسئول كنترل شکل ميوه بوده و توسط پرین ،

 اناد  شده ارایه(  2112و همکاران   2هایي كه توسط مونفورت QTL .اند شدهمشخص  QTLكو کي در زیر 
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كاو کي قارار    مساتطيل ، در اناد  شاده  گزار هایي كه مشتركا توسط هر دو محقق  QTLعادی و صورت به

مغلاوب باا    هاای  QTLحرف بزرگ و صفات یا  غالب با های QTLبدیهي است كه صفات یا  .اند شده داده

خربزه   های ژنها در ليست  QTLو برخي از  ها ژناین   .(2113نقل از پيترا،  .اند شدهحرف كو ك شروع 

  .اند شدهمنتشر ، CGC 1، توسط است موردنظرنام ژنوتيپي كه دارای صفت  به همراه( 2112پيترا، 

 

 :گیری نتیجهو  بندی جمع

 ازنظار و  ددر تماام دنياا گساتر  دار    كه بيماری بسيار مهمي استوزاریومي خربزه و طالبي پژمردگي ف    

 هاای  ساال این بيماری در كشور ایران نيز حائز اهميت فراوان باوده و در   .شود ميتلقي  اقتصادی بسيار مهم

وم تنها راه اقتصادی توليد ارقام مقابر اساس دانش كنوني، .برد ميرا از بين  ها كشتدرصد  111تا  گيری همه

و  ایان بيمااری كماي    1-2با توجه به اینکه مقاومات باه ناژاد     .كند مياست كه سالمت نوع بشر را تهدید ن

تماامي   .ناژاد غالاب ناواحي آلاوده خواهاد باود       ،این نژاد در آینده یقين  به  قریب احتمال  بهاست،   ندژني

  باه ایان پایاه    ،باراین بناا   هرمي شده است Isabelle ( در واریته تماری1-2 ازجملهاین بيماری    نژادهای

شد پاتوژن بيان نيز  تر پيش .گردد ميمت در كشور پيشنهاد ومقا های برنامهپایه مناسب گرده دهنده در  عنوان

و از  فرم جنسي برای آن یافت نشده است( تاكنون الاقلبوده   یا  ، یك قارچ بدون  رخه جنسيبحث مورد

تاا   شاوند  ماي ، ارقام تماری مقاومي كاه تولياد   شود مينژاد جدید در آن ایماد  سختي به هك است يپاتوژنهای

 معماوالً ایان مقاومات    .كنناد  ماي حفاو   پایداری به شکلساليان متمادی ارز  تماری و صفت مقاومت را 

 QTLهادف از شناساایي    ها نيز ارزشمند است مشروط به اینکه QTLشناسایي  .شود ميشکسته ن راحتي به

 اكناون   هام ،  متاال  عناوان  باه  .شاناخته شاود   دقيقاً  خربزه( موردنظرتفسير و مشخص شده و گياه  درستي به

تماام    راكهخواهد بود  ای نتيمه بيمرتبط با عملکرد دانه، در گياه ذرت كار  بزرگ اثر های QTLجستموی 
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در كشور بکر  ها ملونجود در خوشبختانه مواد ژنتيکي مو .اند شدهتتبيت  ذرت هایها در جمعيت  QTLاین 

پاژوهش در قلمارو     راكاه  .شود مي فن اهلباعث ناراحتي  نوعي بهاین مطلب  .اند مانده باقي نخورده دستو 

پايش از   های سال، فرانسه، ایتاليا، اسپانيا، فلسطين اشغالي و  ين، از متحده ایاالتمتل  كشورهایيدر  ها ملون

كاه در ماورد    دهاد  ماي از طرف دیگر بررسي منابع ، این نوید را به ما  .در حال انمام است دهه نود ميالدی

 هاای  پژوهش  راكه .جهان وجود ندارد های، فاصله زماني پژوهشي زیادی بين ایران و سایر كشور  ها ملون

در حاال   فراگياری  طاور  باه  و آغازشاده در مراجع آموزشي و پژوهشاي كشاور    ها ملون درزمينهبسيار قوی 

 .در كشور اسات  ها ملونبومي  ژرم پالسممناسب، بر اساس  هایمسئله بعدی توليد جمعيت  .استگستر  

  پژوهشي در نظر گرفته شود های برنامهمداوم در  طور بهاین فرایند  دنكن ميپيشنهاد  گاننگارند

 

 



45 

 

 :منابع  فهرست

 . 702-771صص .دانشگاه تهران .سبزی و صیفی هایبیماری  .7911 .ر .اعتباریان، ح -

 . دفتر آمار و فن آوری اطالعات، وزارت جهاد کشاورزی 7939-39ار نامه سال زراعی مآ .7939، بی نام -

 .Fusarium oxysporum f. sp قارچ بقاء در هرز علفهای نق  .7912. ض ،هاشمی بنی و .ع ذاکری، -

melonis. فوزاریومی  پژمردگی عامیCucumis melo. کنگدره  همدین د خالصده مقدا ت   .فدار   اسدتان  در 

 . 701 ص .کرمان .ایران گیاهپزشكی

 . جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد .اصالح ژنتیكی سبزیجات زراعی)ترجمه( .7913 .عرشی، ی -

- Alabouvette, C. , Tramier, R. and Grouet, D. (1980). Recherches sur la résistance 

des sols aux maladies VIII. Perspectives d'utilisation do la résistance des 

sols pour lutter contre les Fusarioses vasculaires. Ann. Phytopatol. 12:83-

93.  

- Anonymous. (2006). Comercial types of melons. (International standardization of 

fruits and vegetables. OECD/OCDE. Paris. Fr. 81pp.  

- Anonymous. (2006). Melon, Guidelines for the conduct of tests for distincness, 

uniformity and stability. UPOV document number: TG/104/5. UPOV. 

Geneve. 51 pp.  

- Banihashemi, Z. (1968a). The biology and ecology of Fusarium oxysporum fsp. 

melonis in soil and root zones of host and non host plants. PhD thesis. 

Michigan State Univ. 114p.  

- Banihashemi, Z. (1968b). The existance of fusarium wilt in Iran. Proc. first Pl. Prot. 

Cong. Iran:47-48.  

- Banihashemi, Z. (1982). A new physiological race of Fusarium oxysporum fsp. 

melonis in Iran. Iran J. Pl. Pathol. 18:1-6.  

- Banihashemi, Z. (1989). The existame of race 1 of Fusarium oxysporum fsp. 

melonis in long melon in Garmsar and its virulence to different cultivars of 

cucumis melo. Proc. 9th. Pl. Prot. Congress:97.  

- Banihashemi, Z. and Dezeeuw, D. J. (1975). The behavior of Fusarium oxysporum 

f. sp. melonis in the presence and absence of host plants. Phythopathology. 

65: 1212-1217.  



46 

 

- Baudracco – Arnas, S. (1995). A simple and inexpensive method for DNA 

extraction from Cucumis melo L. Cucurbit. Genet. Coop. Rep. 18: 50-51.  

- Burger, Y. , Katzir, N. , Tzuri, G. , Portnoy, V. , Saar, U. , Shriber, S. , Perl-

Treves, R. and Cohen, R. (2003). Variation in response of melon genotypes 

to Fusarium oxysporum fsp. melonis race 1 determined by inoculation tests 

and molecular markers. Plant Pathology 52:204-211.  

- Chikh-Rouhou, H. , Gonzalez-Tores, R. , Oumouloud, A. and Alvarez, J. M. 

2011. Inheritance of race 1. 2 Fusarium wilt resistance in fourmelon 

cultivars. Euphytica. 182: 177-186 

- Cohen, R. , Blier, B. , Schaffer, A. A. and Katan,J. (1996). Effect of acetochlor 

treatment of fusarium wilt and sugar content in melon seedlings. Europian 

Jour. Plant Pathol. 102 :45-50.  

- Conway, K. E. (1996). An overview of the influence of sustainable agricultural 

systems on plant microbial degradation of lignins. Enzyme microbial Techno. 

6: 434-442.  

- Danin – Poleg, Y. , Reis, N. , Tzuri, G. and Katzir, N. (2001). Development and 

characterization of micro satellite markers in Cucumis. Theor. Appl. Genet. 

102: 61-72.  

- Dong, H. and Cohen, Y. (2001). Extracts of killed Penicillium chrysogenum induce 

resistance against Fusarium wilt in melon. Phytoparasitica. 29: 1-9.  

- Erzurum, K. , Taner, Y. , Secer, E. , Yamnaz, R. and Maden, S. (1999). 

Occurrence of races of Fusarium oxysporum f. sp. melonis causing wilt on 

melon in central Anatolia. J. Turkish Phytopathol. 28:87-97. 

- F.A.O. (2017). FAOSTAT agricultural database in: “ 

http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC” 

- Ficcadenti, N. , Sestili, S. , Annibali, S. and Campanelli, G. (2002). Resistance to 

Fusarium oxysporum fsp. melonis. Race. 1,2 in muskmelon lines Nad-1. and 

Nad-2. Plant Disease. (86) 8:897-900.  

- Freeman, S. , Zveibil, A. , Vintal, H. and Maymon, M. (2001). Isolation of 

nonpathogenic mutants of Fusarium oxysporum f. sp. melonis for biological 

control of Fusarium wilt in cucurbits. Phytopathol. 92: 164-168.  

- Gordon, T. R. and Okamoto, D. and J Jacobson, D. J. (1989). Colonization of 

muskmelon and nonsusceptible crops by Fusarium oxysporum f. sp. melonis 

and other species of Fusarium. Phytopathol. 79:1095-1100.  



47 

 

- Horsfall, J. G. and Diamond, A. E. (1957). Interactions of tissue sugar, growth 

substances and diseases susceptibility. Zeitchrift für 

pflanzenkrankheitenpflanzen pathologie und pflanzrenschuts. 64: 415-421.  

- Jacobson, D. J. and Gordon, T. R. (1988). Vegetative compatibility and self 

incompatibility within Fusarium Oxysporum f. sp. melonis. Phytopatology. 

(78) 6: 668-672.  

- Katzir, A. , Danin-Poleg, Y. , Tzuri, G. , Karchi, Z. , Lavi, U. and Cregan, P. B. 

(1996). Length polymorphism and homologies of microsatellites in several 

Cucurbitaceae species. Theor. Appl. Genet. 93: 1282-12900.  

- Lecoq, H. , Pitrat, M. , Bananej, K. and kheyr-pour, A. (2000). Field survey of 

cucurbit viruses in north east and central regions of Iran. Report of 

framework of Iran-France project on the studies of cucurbit diseases. AREO. 

IRAN.  

- Martyn, R. D. and Gordon, T. R. (1996). Fusarium wilt of melon. In: Zitter, T. A. , 

Hopkins, D. L. and Thomas, C. E. (Eds). Compendium of cucurbit diseases. 

APS press. U. S. A. pp11-13.  

- Marukawa, S. (1979). Studies on varieties of Cucurbita spp. as rootstocks for 

cucurbitaceous vegetables, with special reference to grafting compatibility. 

Bull. Ibaraki-Ken Hortic. Exp. Stn. Special Issue No. 5.  

- Mas, P. , Molot, P. M. and Risser, G. (1981). Fusarium wilt of muskmelon. In: 

Nelson, P. E. , Toussen, T. A. and Cook, R. J. (Eds). Fusarium, Disease, 

Biology and Taxonomy. Pennsylvania state university press. U. S. A. pp169-

177.  

- Namiki, F. , Shiomi, T. , Nishi, K. , Kayamora,T. and Tsuge, T. (1998). Pathogenic 

and genetic variation in Japanese strains of Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis. Phytopathology. 88 :804-810.  

- Niks, R. E. and Rubiales, D. (2002). Potatially durable resistance mechanisms in 

plants to specialized fungal pathogenes. Euphytica. 124: 201-216.  

- Perchepied, L. and Pitrat, M. (2004). Polygenic inheritance of partial resistance to 

Fusarium oxysporum f. sp. melonis race 1. 2 in melon. Phytopathology. 94: 

1331-1336.  

- Perchepied, L. , Dogimont, C. and Pitrat, M. (2005). Strain specific and recessive 

QTLs involved in the control of Fusarium oxysporum fsp. melonis race 1,2 in 



48 

 

a recombinant inbred line population of melon. Theoretical and applied 

genetics. 111:65-74.  

- Périn C. , Hagen, L. S. , do Conto, V. , Katzir, N. , Danin – Poleg, Y. , Portnoy, V. 

, Baudracco – Arnas, S. , Chadoeof, J. , Dogimont, C. and Pitrat, M. 

(2002). A reference map of Cucumis melo L. based on twoi recombinant 

inbred line populations. Theor. Appl. Genet. 104: 1017-1034.  

- Pink, D. A. C. (2002). Stratregies using genes for non durable disease resistance. 

Euphytica. 124: 224-236.  

- Pitrat, M. (2002). 2002 Gene list for Melon. CGC. NCSU. USA.  

- Pitrat, M. (2008). Melon. In: Prohens, J. and Nuez, F. (Eds) " Vegetables I, 

Asteraceae, Brassicaseae, Chenopodiaceae and Cucurbitaceae. Springer. 

283-315.  

- Punja, Z. K. , Parker, M. and Elmhirst, J. F. (2001). Fusarium wilt of field-grown 

muskmelon in British Columbia. Can. Jour. Plant Pathol. 23: 403-410.  

- Renner, S. S. , Schaefer, H. and Kocyian, A. (2007). Phylogenetics of Cucumis 

(Cucurbitaceae): Cucumber (C. sativus) belongs an Asian/Australian clade 

far from melon (C. melo). BMC Evolutionary Biology. 7: 58.  

- Risser, G. and Rode, J. C. (1973). Breeding for resistance to Fusarium oxysporum 

f. sp. melonis. In: Euphytica " La sélection du melon. Montfavet-Avignon. Fr. 

Pp 37-39.  

- Risser, G. , Banihashemi, Z. and Davis, D. W. (1976). A proposed nomenclature 

of Fusarium oxysporum f. sp. melonis races and resistance genes in 

Cucumis melo. Phytopathol. 66: 1105-1106.  

- Schreuder, W. , Lamprecht, S. C. and Holz, G. (2000). Race determination and 

vegetative compatibility grouping of Fusarium oxysporum f. sp. melonis from 

South Africa. Plant Dis. 84:231-234.  

- Sestili, S. , Campanelli, G. , Ferrari, V. , Belisario, A. , Papa, R. and Ficcadenti, 

N. (2005). Development of molecular markers linked to the resistance to 

Fusarium oxysporum fsp. melonis race 1,2w in melon. Proc. XLIX Italian 

Sco. Agr. Genet. Annual Congress. Potenza. Italy.  

- Shafagh, N. , Falahati Rastegar, M. and Jafarpour, B. (2008). Physiological race 

and genetic diversity determination of Fusarium oxysporum f. sp. melonis by 

differential hosts and molecular marker RAPD in Nnorthern and Razavi 

Khorasan province. Research Journal of Biological Sciences. 3 (7): 790-793.  



49 

 

- Shahidi Bonjar, G. H. , Rashid Farrokhi, P. , Bafti, S. , Aghighi, S. , Mahdavi, M. 

J. and Aghelizadeh, A. (2006). Laboratory preparation of a new anti-fungal 

agent from Streptomyces olyvaceous in control of Fusarium oxysporum f. 

sp. melonis of Cucurbits in greenhouse. Journal of A[pplied Sciences. 6 (3): 

607-610.  

- Staub, J. E. , Robbins, M. D. and Wehnner, T. C. 2008. Cucumber. In: Prohens, J. 

and Nuez, F. (Eds) " Vegetables I, Asteraceae, Brassicaseae, 

Chenopodiaceae and Cucurbitaceae. Springer. pp243-282.  

- Suarez-Estrella, F. , Vargas-Garcia, M. C. , Lopez, M. J. and Moreno, J. (2004). 

Survival of Fusarium oxysporum f. sp. melonis on plant waste. Crop 

Protection. 23:127-133.  

- Wang, Y. H. , Thomas, C. E. and Dean, R. (2000). Genetic mapping of Fusarium 

wilt resistance gene Fom-2 in melon ( Cucumis melo L. ). Mol. Breed. 6: 

379-389.  

- Wechter, W. P. , Whitehead, P. , Thomas, C. E. and Dean, R. A. (1995). 

Identification of a Randomly Amplified Polimorphic DNA marker linked to the 

Fom-2 Fusarium wilt resistance gene in muskmelon MR-1. Molecular Plant 

Pathology. 85 (10) :1245-1249.  

- Whitaker, T. W. and Davis, G. N. (1962). Cucurbits: botany, cultivation and 

utilization. Leonard Hill Ltd. London. UK.  

- Zheng, X. Y. , Wolff, D. W. , Baudracco-Arnas, S. and Pitrat, M. ) 1999(. 

Development and utility of cleaved amplified polymorphic sequences 

(CAPS) and restriction fragment length polymorphisms (RFLPs) linked to the 

Fom-2 fusarium wilt resistance gene in melon (Cucumis melo L. ). 

Theoretical and applied genetics, 99(3-4), pp. 453-463.  

- Zheng, X. Y. and Wolff, D. W. (2000). Development of a SCAR marker associated 

with Fusarium wilt resistance and the evidence of its segregation with Fom-2 

gene in melon ( Cucumis melo L. ). Subtropical Plant Science. 52: 1-7.  

- Zink, F. W. and Thomas, C. E. (1990). Genetics of resistance to Fusarium 

oxysporum f. sp. melonis race 0, 1 and 2 in muskmelon line MR-1. Plant dis. 

80: 1230-1232.  



51 

 

- Zuniga, T. L. , Zitter, T. A. , Gordon, T. R. , Schroeder, D. T. and Okamoto, D. 

(1997). Characterization of pathogenic races of Fusarium oxysporum f. sp. 

melonis causing Fusarium wilt of melon in New York. Plant Dis. 81: 592-596.  

 
 
 



 

 
 
MINISTRY OF JIHAD – E- AGRICULTURE 

AGRICULTURE RESEARCH, EDUCATION AND EXTENSION ORGANIZATION 

Hoeticultural Science Research Inistitute ( HSRI ) 

Vegetable Research Center 

 

Handbook  Title :  Method for releasing resistant virieties against Vascular 

wilting of melon 

By: Rafezi, R, Khodadadi, M. and Hajiyanfar, R 

Circulation: 20 copies 

DATE OF ISSUE: Summer 2018 

Publisher: Horticultural Research Institute of I.R. IRAN 

 

 

 

 



 

 

MINISTRY OF JIHAD-E-AGRICULTURE 
 

AGRICULTURE RESEARCH, EDUCATION AND EXTENTION ORGANIZATION 
 

HORTICULTURAL SCIENCE RESEARCH INSTITUE 
 

VEGETABLE RESEARCH CENTER 
 
 

 
HANDBOOK: 

 
Method for releasing resistant virieties against Vascular wilting of melon 

 
 

 
 
 

By: 
 

Ramin Rafezi, Mohsen Khodadadi and Ramin Hajiyanfar 
 

 
 
 
 
 
 

Summer 2018 
 
 
 
 

REGISTER NO: 
 
 
 

 



 

 فرم ثبت انتشارات وزارت جهاد کشاورزی

 

  یزه و طالبخرب یآوند یپژمردگ یماریبمعرفی رقم مقاوم به  سازوکار : عنوان

 ، محسن خدادادی نویسنده: رامین رافضی

 مترجم :

 ، رامین حاجیان فر ، محسن خدادادیرامین رافضی گرد آورنده :

 

 ناظککر :

 پرور ، رامین روحمحمد رضا ایمانیویراستار: 

  چاپ :

 ویرایش :

 

 علوم باغبانی تحقیقات سبزی و صیفی ، موسسهی  پزوهشکدهمحل نشر: 

 نام ناشر: 

 1317تابستان  تاریخ انتشار:

 50تعدادصفحات : 

 نسخه 10 تیراژ:

 زبان اصلی: فارسی

 

 

 

 به تشریح وضعیت بیماری مهم پژمردگی آوندی خربزه و طالبی در سطح جهانی و در کشور پرداخته و راهکار دستینه حاضر

 ارایه می نماید.بر تولید ارقام مقاوم  تأکیدکنترل بیماری را با  های

 

 

 

  نشریه ادواری             نشریه            کتاب  ع :نو
 

 

 کلمه مرقوم فرمایید 50لطفا موضوع کتاب یا نشریه خود را در 

 

 کامل ماخذ اصلی را مرقوم فرمایید در صورتی که اثر ترجمه باشد، لطفا عنوان و مشخصات

 در صورتی که اثر ترجمه باشد، لطفا عنوان و مشخصات کامل ماخذ اصلی را مرقوم فرمایید


