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  چكيده

آوري شـده از   شامل طالبي، خربزه، خيار چنبر، گرمک و دسـتنبو جمـع  Cucumis melo های بومی و خارجیتوده ۱۸۰واکنش 

يط  در شـرا Fusarium oxysporum f.sp. melonis ۲،۱و ۲، ۱نقاط مختلف ايران و ساير نقاط جهان به نژادهاي مختلـف صـفر،   

به نژادهاي صفر و دو   C. meloبسياري از ارقام ايراني. هاي مختلف زادمايه عامل بيماري مورد مطالعه قرار گرفتگلخانه با توان

هـاي خراسـان و سـمنان    تعداد معدودي از ارقام به نژاد يک شايع در اسـتان         . اند، مقاوم بودند  که از ايران تا کنون گزارش نشده      

. هاي فارس و اصفهان مقاومت يا تحمل نشان ندادند         زردي شايع در استان    ۲،۱کدام از ارقام ايراني به نژاد       مقاوم بودند ولي هيچ   

.  زردي نـشان دادنـد  ۲،۱ مقاومت جزيي به نـژاد  Ogon no 9و  Golden Crispyتعدادي از ارقام خارجي از ژاپن و چين مانند 

مانند خربزه اکبـر آبـادی، تيـون گلپايگـان و آريـا و طـالبی                رخي از ارقام    ثر بود و ب   ؤتوان مايه عامل بيماري در ظهور عاليم م       

Golden Crispy ،Gold & silver  و Ogon no 9 در جمعيت پايين مقاومت نشان دادند.   

  

   عامل فوزاريوم پژمردگي آوندي خربزه و طالبي۲،۱ و ۲، ۱خربزه، طالبي، ايران، نژادهاي صفر،  :  كليدي هاي واژه
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  مقدمه

گياهان جـاليزي، مخـصوصاً طـالبي و خربـزه نقـش مهمـي در               

سطح ). Poostchi 1972(زراعت صيفي کشور و درآمد ملي دارد 

ـبزيجات در  % ۵۰زير کشت کدو ئيان بيش از        سطح زير کشت س

 Cucumisتنوع در ارقام ). Anonymous 2006(کشور مي باشد 

meloشايد بيشتر از ساير کدوئيان در ايران باشد  .  

C. melo ــزه ، )C. melo var inodorus( شــامل خرب

 C.melo(، گرمـک  )C.melo var cantalupenses(طـالبي  

var reticulatus(  خيار چنبـر ،) C. melo var flexusus ( و

خربـزه و طـالبي   . اسـت ) C. melo var dudaims(دسـتنبو  

بومي آفريقـا بـوده کـه سـپس بـه آسـيا و سـاير کـشورها                  

توسـعه و  ). Tapley et al. 1937(گـسترش يافتـه اسـت    

گسترش طالبي و خربزه بيشتر در ايران و هندوستان بوده و           

داننـد   مـي C. meloکـز توسـعه اصـلي    برخـي ايـران را مر  

)Whitaker & Davis 1962 .( ارقــامC. melo از دنيــاي 

 ،Poostchi 1972(قديم به اروپا و آمريکا انتقال يافته است 

Daneshvar 2000 و Peyvast 2005.(  

 بيمـاري زردي  C. meloهاي مهم ارقـام  يکي از بيماري

 .Fusarium oxysporum f.sp و پژمردگي آوندي ناشـي از 

melonis (Leach & Currenu) Snyder & Hansen 
(Fom) باشد که در نقاط معتدله و سردسير شايع اسـت          مي .

 از شـمال آمريکـا      ۱۹۳۳عامل بيماري اولـين بـار در سـال          

 ۱۹۴۰ توصـيف و در سـال        ۱۹۳۸در سـال     گزارش شـد و   

رجـوع  ( اثبـات شـد      C.meloاختصاصي بودن آن به گونـه       

اين بيماري از کـشورهاي  ). Banihashemi 1968aشود به 

مختلف اروپـايي، آسـيايي، آفريقـايي و آمريکـاي شـمالي            

در ايـران  ). Ficcadenti et al. 2002(گزارش گرديده است 

 عامل بيمـاري از خربـزه از حومـه          ۱۳۴۴اولين بار در سال     

ــد     ــازي گردي ــوي جداس ــان رض ــتان خراس ــشهد در اس م

)Banihashemi 1968a ( ــام ــات C. meloو روي ارق  اثب

  اطالعــات چنــداني در۱۹۶۵تــا ســال . زايــي شــدبيمــاري

 در دسـترس    Fomخصوص وجود نژادهاي فيزيولـوژيکي      

، بـا اسـتفاده از   )Risser & Mas 1965(ريسه و ماس . نبود

 از فرانسه گـزارش  ۳و ۲و ۱ سه نژاد C. meloارقام افتراقي 

ـ         ۳دادند که نژاد     . ود شامل دو پاتوتيپ زردي و پژمردگـي ب

 از اســتان Fomهــاي  ضــمن مقايــسه جدايــهبنــي هاشــمي

خراسان رضوي، شمال آمريکا و جنوب کانادا با استفاده از          

 و  ۲هاي استان خراسان متعلق به نـژاد        ارقام افتراقي، جدايه  

ــه ــژاد    جداي ــمالي ن ــاي ش ــاي آمريک ــود  ۴ه ــي نم  معرف

)Banihashemi & deZeeuw 1975 .(بـر  ريسه و همکاران 

اي شناخته شـده مقاومـت در ارقـام، نژادهـاي          اساس ژن ه  

Fom ،گــزارش نمودنــد ۲،۱ و ۲، ۱ را بــه نژادهــاي صــفر  

)Risser et al. 1976 .( ۳، ۲، ۱بر اين اساس نژادهاي قبلي 

  . تغيير يافت۲ و ۲،۱، ۱ به ترتيب به نژادهاي صفر، ۴و 

 بـه ترتيـب   Fom2 و  Fom1هـاي دو ژن مقاوم بـه نـام  

 مـورد   ۲،۱ يک و هـر دو توسـط نـژاد            و نژاد  ۲توسط نژاد   

 از مشهد و    ۱در ايران تاکنون نژادهاي     . گيرندحمله قرار مي  

 از استان ۲،۱و نژاد ) Banihashemi 1969, 1989(گرمسار 

 & Zakeri & Banihashemi  Zakeri,فـارس و اصـفهان  

Banihashemi 1996)  Banihashemi 1982, (  و اخيـراً از

  . گزارش شده است) ه نويسندهاطالعات چاپ نشد(کاشان 

ترين روش مديريت بـا بيمـاري        با توجه به اين که مهم     

ــه بيمــاري اســت    ــاوم ب ــا مق ــام متحمــل ي  اســتفاده از ارق

)Zink et al. 1983, Zuniga et al. 1997(   تـالش زيـادي ،

هاي گذشته توسـط نويـسنده صـورت گرفـت،          که در سال  

 به نژاد C. meloهاي بومي و خارجي  منبع مقاومت در توده

 , Banihashemi 1968a, 1982( حاصـل شـد   ۲ و ۱صفر، 

Banihashemi & deZeeuw 1975 .(   اما مقاومت کامـل بـه

  هــدف از ارائــه ايــن پــژوهش .  بــه دســت نيامــد۲،۱نــژاد

بندي نتايجي است که در چند سال گذشـته در مـورد             جمع
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  آوري جمـــعC. meloالعمـــل ارقـــام مختلـــف عکـــس

ــا  ــران ب ــده از اي ــاي ش ــده و   Fom نژاده ــت آم ــه دس   ب

غالب نتـايج قـبالً بـه صـورت خالصـه ارائـه شـده اسـت            

)Banihashemi 1986, 1989.(  

 
  روش بررسي

  جداسازي و تشخيص

هـاي    ضمن بازديد از مزارع مختلف جاليز در ايران از بوتـه          

طالبي و خربزه و گرمک با عالئـم پژمردگـي و زردي يـک       

. مايـشگاه انتقـال داده شـد      برداري شد و بـه آز     طرفه، نمونه 

موجود در بـازار    % ۱۰ساقه گياهان فوق با مايع سفيد کننده        

، بــه مــدت يــک دقيقــه )هيپوکلريــد ســديم% ۲/۵حــاوي (

و سـپس بـا آب مقطـر سـترون           ضدعفوني سطحي گرديـد   

متري تقسيم گرديـد و روي       ميلي ۵ تا   ۲شسته و به قطعات     

 TMA يـا    NPX اسيدي حاوي مايع صـابوني       PDAمحيط  

ــد  ــشت داده ش ). Banihashemi & deZeeuw 1969(ک

سازي به روش   هاي رشد يافته از ساقه پس از خالص       پرگنه

ــايي گرديـــد  ــپور، جـــنس و گونـــه آن شناسـ   تـــک اسـ

)Toussun & Nelson 1969 .(ها بـا اسـتفاده از   کليه جدايه

 بـه تمـام نژادهـا در شـرايط     Charentais Tرقـم حـساس   

شه در سوسپانـسيون کنيـديوم      گلخانه با روش فروبردن ريـ     

)ml/۱۰۶  (جهـت تعيـين    . زايي آنها به اثبات رسـيد     بيماري

  نژادهـــاي موجـــود از ارقـــام افتراقـــي ريـــسه و مـــاس 

)Risser & Mas 1965 (استفاده شد.  

  

  تهيه مايه قارچ

العمل ها و عکس  جهت آزمون بيماريزائی، تعيين نژاد جدايه     

سپانسيون کنيديوم  ارقام از دو روش فرو بردن ريشه در سو        

در روش اول   . و کشت مستقيم با کالميدوسپور استفاده شد      

 ۳۰۰عـصاره   (محيط کشت عصاره سيب زميني و دکـسترز         

) PD= گرم دکستروز و يک ليتر آب      ۲۰+ گرم سيب زميني    

با روش شيکر جهـت تهيـه سوسپانـسيون کنيـديوم مـورد             

 و Banihashemi & deZeeuw 1975(استفاده قرار گرفـت  

Banihashemi 1982 .(ليتر پنجاه ميليPDهـاي   به فالسک

فالسک يک   به هر . ليتري اضافه و اتوکالو گرديد     ميلي ۲۵۰

 اضافه شد و    Fomقرص از کشت خالص و تازه هر جدايه         

 حرکـت   ۶۰روي دستگاه شيکر با سرعت رفت و برگشت         

  .  روز در دماي اتاق قرار داده شد۳-۲در دقيقه به مدت 

ــديومدر روش دوم، ــا روش   کني ــده ب ــد ش ــاي تولي   ه

ــد   ــد و جهــت تولي ــا ماســه ســترون مخلــوط گردي ــاال ب   ب

 C ابتدا به مدت يک ماه در دماي          کالميدوسپور اندام مقاوم 
 نگهداري شد   C °۴ ماه در دماي     ۶-۴ و سپس به مدت      °۲۰

 در ماســـه بـــه حـــد ثابـــت برســـد Fomجمعيـــت  تـــا

)Banihashemi & deZeeuw 1975.(  

  

  هامنابع بذر

 شامل خربزه، طالبي، گرمک، C. melo ارقام مختلف یهابذر

 جـاليز بخـش   هایخيار چنبر و دستنبو غالباً از کلکسيون بذر      

کلکـسيون  (آگرونومي دانشکده کـشاورزي دانـشگاه شـيراز         

آوري شـده توسـط     و يـا جمـع    ) مرحوم دکتر ايرج پوستچي   

هاي بـذر خـارجي     نويسنده از مناطق مختلف ايران و شرکت      

 Ferry-Morse seed( کمپـاني فـري مـورس آمريکـا     مانند

Company INC.( ژاپن ،) (Taku & Company, Kyoto, 

Japan  و هديــه دکتــر ريــسه )G. Risser, Station D 

Amelioration des Plantes, France (تمام بـذرها در  .بود 

های کاغذی نگهداری و قـدرت ناميـه        دمای اطاق در پاکت   

  .تعيين شدآنها قبل از استفاده 

  

  مايه زني

  روش فروبردن ريشه

 ۱۰ هزار دور در دقيقه به مدت        ۳های توليد شده در     کنيديوم

دقيقه سانتريفوژ گرديد و دو بار ديگر ضمن مخلـوط کـردن            
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  .نشينی و اضافه کردن آب مقطر سترون سانتريفوژ شدته

غالبـاً ميکـرو    (ها  مايه سوسپانسيون کنيديوم  جهت تهيه   

ا با استفاده از اساليد گلبول شمار، تعداد آنهـا          ابتد) کنيديوم

 کنيـديوم   ۱۰۶ليتر تعيين و در نهايت غلظت آن بـه  در ميلي

 پـس از  C. meloبـذور ارقـام   . در ميلي ليتر تنظـيم گرديـد  

حـاوي  % (۱۰ضدعفوني سطحي بـا محلـول سـفيد کننـده           

 دقيقـه، بـا آب لولـه        ۵-۳به مدت   ) هيپوکلريد سديم % ۲/۵

جهت جوانه زدن به مـدت يـک شـب در           . آبکشي گرديد   

سپس آب اضافي حـذف و روي       . دماي اطاق خيس گرديد   

 قـرار  C °۳۰آنها پنبه مرطوب تا شروع جوانه زني در دماي    

ــد ــذر. داده ش ــه  هاب ــر الي ــپس در زي ــه زده س اي از  جوان

ورميکوليت سترون جهت توليد گياهچـه در گلخانـه قـرار           

 روزه به آرامي از     ۱۰-۷ريشه گياهچه هاي جوان     . داده شد 

ورميکوليـت خـارج و مـدت چنـد ثانيـه در سوسپانـسيون       

هـاي حـاوي خـاک      اسپور فرو برده شد و سپس در گلـدان        

 پـنج گياهچـه     در هـر گلـدان معمـوالً      . سترون نشاء گرديد  

ريــشه گياهــان شــاهد در آب غوطــه ور . انتقــال داده شــد

اده قـرار د ) C °۲۵ -۲۰(ها در دماي گلخانـه  گلدان. گرديد

شد و مدت دو روز جهت جلوگيري از تابش مستقيم نـور            

از ايـن روش معمـوالً     . آفتاب با کاغذ روزنامه پوشانيده شد     

زايـي، تعيـين نـژاد و غربـالگري         هـاي بيمـاري   براي آزمون 

  . عمومي استفاده شد

  

  روش کشت مستقيم

ــه  ــن روش از زادماي ــاوم  در اي ــاي مق ــاً  Fomه ــه غالب  ک

 در ماسه  Fomجمعيت . تفاده گرديدکالميدوسپور بودند اس

 قبل از اسـتفاده بـا رقيـق کـردن و            C °۴انبار شده در دماي     

 )Banihashemi & deZeeuw 1969 ( اسـيدي PDAکـشت روي  

هـاي مختلـف بـا خـاک         با نـسبت   Fomمايه  . تعيين گرديد 

معمـوالً  . ( عمق گلدان منتقـل شـد      ۲،۱مخلوط گرديد و به     

و آبيـاري   ) رم خشک خـاک    زادمايه در هر گ    ۱۰۰۰ تا   ۱۰۰

روز بعد به نصف گلدان خاک سترون اضـافه شـده و            . گرديد

 ۲ جوانه زده در آنها کـشت شـد و روي بـذور حـدود                هابذر

براي هر . متر خاک سترون پوشانيده شد و آبياري گرديدسانتي

  . تکرار گلداني استفاده شد۴ تا ۳جدايه در هر تيمار حداقل 

  

  آمار برداري و جداسازي

کـه در   ها هر روز مورد بازرسي قـرار گرفـت و گياهـاني           لدانگ

 روز اول به علت شـوک نـشا، از بـين رفتـه بودنـد                ۷-۵مدت  

-از روز هفتم عالئم ايجاد شده روي گياهچه       . حذف شدند 

ها يادداشت گرديد و به محض بروز عالئم شـامل زردي و            

 اسيدي  PDA روي   Fomپژمردگي ساقه آنها جهت رديابي      

آمار برداري معموالً تا مـدت دو مـاه ادامـه       .  شد کشت داده 

درصد گياهان آلوده در هر تيمار محاسـبه و واکـنش           . يافت

 با توجه بـه عـدم خلـوص         .ارقام مورد مقايسه قرار گرفت    

ژنتيکی بذرها مقاومـت بـر اسـاس درجـه آلـودگی مـورد              

  .ارزيابی قرار نگرفت

  

  نتايج

  روش فروبردن ريشه

 Fom به نژادهاي C. meloالعمل ارقام عکس
و ) ايران (۲،۱ و ۱، )فرانسه(در اين آزمون از نژادهاي صفر    

 در C. meloروي برخــي از ارقــام ) آمريکــاي شــمالي (۲

مايه زنـي بـا روش فـرو بـردن          . شرايط گلخانه استفاده شد   

در ميلـي ليتـر      ۱۰۶ريشه در سوسپانسيون کنيديوم به ميران       

 مقـاوم  ۲ و ۱د صـفر، تعدادي از ارقام به نژا. صورت گرفت 

.  مقاومت بااليي نشان ندادند    ۲،۱کدام به نژاد    بودند اما هيچ  

.  کامالً مقاوم بودند   ۲بسياري از ارقام ايراني به نژاد صفر و         

تعداد کمي از ارقام نيز به نژاد يـک مقاومـت نـشان دادنـد               

  خربزه وراميني، آريا، تيل سـبز مـشهد و سـياه           ). ۱ جدول(
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۱۵  

  ۱ در شرايط گلخانهFusarium oxysporum f.sp. melonis به نژادهاي Cucumis meloل ارقام العمعکس. ۱جدول 

Table 1. Reaction of Cucumis melo cultivars to races of Fusarium oxysporum f.sp. melonis under green house 
condition(1). 

  
 % infection رقم درصد آلودگي Cultivar  

Race1,2 Race2 Race1 Race0  
    A.Longmelon: 

100 30 0 0 Varamin 
100 75 0 0 Gonabad 
100 75 100 0 Khash 
100 25 50 0 Iseen 
100 100 100 100 Bahadorbeig 
100 0 100 75 Khaghani 
100 70 75 100 Damghan 
70 - 100 0 Sadri 
75 0 25 25 Shahri Karadj 
100 0 100 39 Ivankkay 
100 0 - - Yazdi 
50 25 100 0 Soosky 
75 100 100 75 Mumi 
100 25 0 0 Aria 
100 75 100 100 Abbas shoori 
25 25 25 0 Kashan 
25 0 100 0 Langroud 
100 0 100 0 Kadkhoda Houseini sabz 
100 0 100 0 Kadkhoda Houseini zard 
100 0 74 0 Mashadi 
100 0 74 26 Izadi 
100 74 100 40 Akbarabadi  
100 10 50 10 Babakharman Dareh gaz 
100 25 100 40 Persian small type 
100 0 87 0 Ibrahim khani 

 B.Cantaloupe 
70 30 100 0 Til Mashad 
100 75 0 0 Semsoori 6003 
100 0 100 0 Semsoori Garmaseh 
100 0 100 25 Sabin 
100 0 50 0 Afrapoli 
75 100 25 0 Takis Honey 
75 100 25 0 Takis Kuki 
25 50 0 0 Katsura 
50 50 100 75 Gold & Silver 
87 87 100 87 Hales Best 
87 100 0 0 CM 17187 
50 0 25 0 Doublon 
87 100 74 74 Charentais T 
87 100 74 87 PMR-45 
50 50 100 75 Gold & Silver 
87 87 100 87 Hales Best 
87 100 0 0 CM 17187 
50 0 25 0 Doublon 
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۱۶  

   Table 1. (continued)                                   )ادامه (.۱جدول     

100 26 0 13 Cici 
100 50 100 65 Honey Dew 
87 100 74 65 Harvest Queen 
26 52 0 0 Ogon no9 
100 0 100 0 Pahlavi 
100 26 0 50 Shahd-e-Shiraz 
100 25 100 25 Garmak 

Ghasrshirin 
50 1000 0 0 Garmak Isfahan 
100 0 100 0 Garmak Yazd 

 Root dip with 106 conidia /ml .1                         ليتر  کنيديوم در ميلي۱۰۶مايه زني با فروبردن ريشه در . ۱           
  

طالبي سـي   . حق گناباد به نژاد يک و صفر مقاوم بودند        

.  شهد شيراز به نـژاد يـک مقاومـت نـشان دادنـد             سي و 

 وKatsura، CM 17187برخي از ارقام خـارجي ماننـد   

Ogon no 9      تحمـل  . کامال بـه نـژاد يـک مقـاوم بودنـد

 بـه  Ogen no 9 و Katsuraمختـصري خربـزه کاشـان،    

ارقام مطلوب ايراني مانند خربـزه      .  نشان دادند  ۲،۱نژاد  

يـوانکي و طـالبي     عباس شـوري خاقـاني، اکبرآبـادي، ا       

سمسوري و ارقام خارجي مانندهاني ديو و پرشاين بـه          

تعـداد قابـل تـوجهي از       .  بسيار حساس بودنـد    ۲،۱نژاد  

 آمريکـا بـسيار مقـاوم    ۲ ايراني بـه نـژاد   C. meloارقام 

 ). ۱جدول (بودند 

  

 Fom ۲,۱العمل ارقام طالبي ايراني و خارجي به نژاد         عکس

  شايع در استان فارس 

آوري شـده    رقم طالبي و گرمک جمـع  ۴۳ بررسي   در اين 

 رقـم خـارجي بـا       ۱۴چنـين   از نقاط مختلف ايران و هـم      

ــشه در غلظــت   ــردن ري ــرو ب ــديوم در  ۱۰۵روش ف  کني

نتايج اين آزمايش نيز نشان داد کـه        . ليتر استفاده شد   ميلي

  ليتـر هـيچ يـک      رغم کاهش ميزان کنيـديوم در ميلـي       علي

 عامـل بيمـاري     ۲،۱ي به نـژاد     هاي ايراني مقاومت  از طالبي 

برخـي از   . نشان ندادند و شـديداً بـه آن حـساس بودنـد           

ــد   ــارجي مانن ــام خ و  Ogon no 9 ،Gold & Silverارق

Golden Cryspi     مقاومت ضـعيفي از خـود نـشان دادنـد 

 تحمل بيـشتري بـه عامـل بيمـاري     Ogon no 9ولي رقم 

  ).۲ جدول(داشت 

  

  روش کاشت مستقيم

   Fom ۱ طالبي و خربزه به نژادالعمل ارقام عکس

 ۲۷البي ايرانـي و    ـ رقم ط  ۹ رقم خربزه،    ۱۱در اين بررسي از     

زان ـرقم طالبي خارجي با استفاده از روش کالميدسپور به مي         

  . شـد اده  ـ زادمايه نـژاد يـک گرمـسار در خـاک استفـ            ۱۰۰۰

  برخــي از ارقــام خربــزه ماننــد ســمل جنــوبي اســتان       

ــوري، خ   ــاس ش ــزه عب ــهر، خرب ــتارا،  بوش ــش آس ــزه آت   رب

ــشان   ــااليي ن   سمــسوري مهــارلو، شــهد شــيراز، مقاومــت ب

ــد ــارجي  . دادن ــام خ ــين ارق  Gold & Silver ،Crispyاز ب

Golden ، Ogon no 9 و Charentais Fom2  اوم ـ بـسيار مقـ

اومت و حساسيت متفاوتي نشان دادنـد       ـساير ارقام مق  . بودند

  ).۳ جدول(

  

ــالبي  عکــس ــزه و ط ــام خرب ــل ارق ــژاد العم ــه ن   ۲,۱ ب

Fom  فارسشايع در استان  

 رقم ۳۷ رقم خربزه ايراني و     ۱۲العمل  در اين بررسي عکس   

طالبي، گرمک، خيار چنبر ايراني و طالبي خارجي بـا روش           

  زادمايــه در گــرم خــاک   ۳۰۰کالميدســپور بــه ميــزان   
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۱۷  

  Fusarium oxysporum f.sp. melonis۱ ۲,۱ عکس العمل ارقام طالبي به نژاد .۲جدول 

Table 2. Reaction of cantaloupe cultivars to Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1,2 
 ارقام درصد گياهان مرده ارقام درصد گياهان مرده ارقام درصد گياهان مرده

%dead plants cultivars %dead plants cultivars %dead plants cultivars 
100 Mahalat 100 Siahdaneh 

Kermanshah 
100 Semssori 

100 G.Safidabad 100 Til Mashad 100 Varamin 
30 Ogon no 9 100 G. Yazd 95 (2)G.Mashadi 

100 G.Meshkat 100 G. Ghasr-e-
Shirin 

100 Kermani 

100 G. Saveh 100 Sabin 100 Israeli 
100 Aveh 100 Gerdabadi 

Esfahan 
100 Kermanshah 

100 Bidgol 100 Dastgerd 
Esfahan 

100 Afropoli 

100 Shahd-e-Shiraz 100 Darab 100 Torosh Esfahan 
100 G.bafrou 100 Abadeh 100 Dor-e-Shahri 
100 G.bideh 

Maybod 
100 Khoy 100 Hasht khat 

Esfahan 
100 G.ahmadabad 

Yazd 
100 Solimanieh 100 Barmi 

95 Dastanbo 
khorasan 

100 Korasgan 100 Dastanboo 
chabahar 

85 Numome Early 100 Abarkoohi 85 Numome Early 
95  Marble White 10 Jahrom 95  Marble White 
95  Summer Dream 100 G.Kermanshah 95  Summer Dream 
90 Katsora Giant 90 G.Alamsheer 90 Katsora Giant 

100  Green Stripe 65 Gold & Silver 100  Green Stripe 
90  Printadon 95 PMR-45 90  Printadon 

100  Charentais 
Fom2 

100 G.Minab 100  Charentais 
Fom2 

100  Charentains T 100 SR 1 100  Charentains T 
100  Shahsoltaneh 60 Golden Crispy 100  Shahsoltaneh 
100  Honey Dew 80 Honey Drip 100  Honey Dew 

  کنيديوم در ميلي ليتر۱۰۶مايه زني به روش فروبردن ريشه در  .۱

۲. G =گرمک 
1. Root dip inoculated in 106   conidia /ml 
2.   G= Garmak 

 
رغـم کـاهش ميـزان زاد مايـه عامـل           علـي . صورت گرفت 

 Goldenطالبي.  حساس بودند۲,۱بيماري تمام ارقام به نژاد 

Crispy نشان داد و ارقام ۲,۱ ژاپن مقاومت خوبي به نژاد  

Ogon no 9، Gold & silver  به ترتيب در درجـات دوم و 

  ).۴ جدول(سوم قرار گرفتند 

  

هـاي   بـا غلظـت  Fom ۲,۱ به نـژاد  C. meloالعمل ارقام عکس

  ورپسومختلف کالميد

 رقم طالبي و گرمک از      ۲۱ رقم خربزه و     ۱۶در اين بررسي    

حــضور ايــران و ســاير کــشور هــا در شــرايط گلخانــه در 

هـاي مختلـف     در جمعيت  Fom ۲,۱هاي مقاوم نژاد    زادمايه

نتايج آزمايش نشان داد که اکثر ارقام ايراني        . صورت گرفت 

 ۰۰۰,۱۰۰(و خارجي در توان بـاالي مايـه عامـل بيمـاري             

در ايـن غلظـت     . از بين رفتند  ) سپور در گرم خاک   وکالميد

 Ogon no 9،Goldenبرخي ارقام مانند خربزه آريا اروميه، 

Crispy و تــا حــدودي Gold & Silver تحمــل بيــشتري 

 ۱۰۵کاهش توان مايه عامـل بيمـاري از         ). ۵ جدول(داشتند  

  کالميدسپور در گـرم خـاک برخـي از ارقـام ماننـد              ۱۰۳به  
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۱۸  

  ۱ به روش کالميدسپور Fusarium oxysporum f.sp. melonis ۱ به نژاد  Cucumis meloالعمل ارقام  عکس.۳جدول 

Table 3. Reaction of Cucumis melo cultivars to race 1 of Fusarium oxysporum f.sp. melonis using chlamydospores (2) 

 
  رقم  درصد گياهان مرده رقم درصد گياهان مرده رقم درصد گياهان مرده

%dead plants Cultivar  %dead plants Cultivar  %dead plants Cultivar  
   B.Cantaloupe  A.Longmelon 
21 Green Flesh 0 PMR-45 100 Akbar Abadi 
44 Perlita 0 Persian small type 97.5 Tion 

Golpayegan 
40 Gerdabadi 0 Golden Crispy 100 Zaboli 
41 Majidi 

Abarkooh 
57 Honey Drip 100 Sirjan 

75 Talaee 39 Marble White 40 Samal Borazjan 
82 Hajkhani 

Fassa 
82.5 Summer Dream 84 Zard karaj 

12 Semsoori 
maharlou 

67 Charentais T 58 Mashadi 

0 Shahd-e-
Shiraz 

61 Honey Dew 29 Atash Astara 

100 Crenshaw 0 Ogon no9 65 Bahar 
Hamadan 

72 Gulf Stream 90 Boule 88 Tashkandi 
87 Casaba 70 Minab 21 Abass Shoori 
57 Honey Ball 67 Hales Best 0 Gold & Silver 
78 Antibes 65 Chilton 90 Smith Perfect 
100 Katsura 37 Charentais Fom1 62 Kasamkuli 

nukaja 
  0 Charentais Fom2 55 Faizabadi 

Snake melon 
 سپور در گرم خاکودمي کال۱۰۰۰کشت مستقيم در خاک آلوده به  .۱

1. Direct seeding in soil infested with 1000 chlamydospores/g soil 
 

  ۱ در خاک آلوده به کالميدسپورFusarium oxysporum f.sp. melonis ۲,۱ به نژاد Cucumis meloالعمل ارقام  عکس.۴جدول 

Table 4. Reaction of Cucumis melo cultivars to Fusarium oxysporum f.sp. melonis race 1,2 in soil infested with 
chlamydospores(1) 

  رقم  درصد گياهان مرده رقم درصد گياهان مرده رقم درصد گياهان مرده

%dead plants Cultivar  %dead plants Cultivar  %dead plants Cultivar  
100 Perlita 40 Ogon no 9  A.longmelon 
100 Talaee 85 Charentais T 100 AkbarAbadi 
100 Majidi 85 Honey Drip 100 Tion Golpayegan 
100 Kasamkuli 

nukaja 
100 Shahd-e-Shiraz 100 Mashad 

100 Marble White 100 T-6 100 Sirjan 
95 Faizabadi Snake 

melon 
100 T-4 100 Zabol 

100 Chilton 100 Persian small type 100 Abbas Shoori 
100 Antibes 100 Honey Dew 100 Zard karaj 
100 Gulf Stream 100 Summer Dream 100 Tashkandi  
95 Crenshaw 100 Boule 90 Bahar Hamadan 

100 Smith Perfect 100 PMR-45 100 Arya 
100 Casaba 100 Green Flesh 100 Samal Borazjan 

B.Cantaloupe 
100 Honey Ball 100 Garmak Kazeron   
95 Charentais Fom1 100 Top Mark SR 20 Golden Crispy 
75 Gold & Silver 100 Honey Rock 95 Charentais Fom2 
  100 Gerdabadi 

Kazeroon 
100 Semsoori  Maharlou 

  100 Katsura 100 Hales Best 
 Direct seeding in soil infected with 300 chlamydospores/g .1     سپور در گرم خاکويدم کال۳۰۰کشت مستقيم بذر در خاک آلوده به . ۱
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۱۹  

soil 
 در خاک  Fusarium oxysporum f.sp. melonis chlamydospores ۲،۱ به نژاد Cucumis meloالعمل ارقام عکس. ۵جدول 

  ۱آلوده به جمعيت هاي مختلف کالميدسپور در گرم خاک 

Table 5. Reaction of Cucumis melo cultivars to Fusarium oxysporum b.sp. melonis race 1,2 infested with different 
numbers of chlamydospores/g soil(1) 

 درصد گياهان مرده در جمعيت هاي مختلف کالسيدسپور

%dead plants at different chlamydospores population/gsoil 

 رقم

Cultivars  

100 1,000 100,000  
   A.Longmelon 

3 8 40 Arya 
30 35 90 Saveh 
40 35 95 Zard Yazd 
0 50 100 Akbarabadi 
45 71 100 Abbas shoori  
37 71 100 Fars 
10 75 90 Natanz 
85 80 95 Bahar Hamadan 
6 85 95 Tion Golpayegan 
62 85 85 Kehetsn Khomein 
75 85 90 Kangavar 
95 85 85 Khomain 
85 93 100 Mashad 
85 100 95 Babol 
85 100 100 Kermanshah 

B. Cantaloupe 
4 6 40 Golden Crispy 
0 8 30 Ogon no 9 
18 85 85 Numame Early 
16 65 90 Garmak Alamshir 
0 6 50 Gold & Silver 
8 33 100 Charentais T 
31 33 100 Dastanboo 
30 40 100 Honey Rock 
13 48 100 Honey Dew 
10 50 80 Honey Drip 
32 50 95 Garmak Mashad 
80 50 100 Garmak Safidabad 
55 85 100 Ahmadi Fars 
55 60 100 Persian small type 
44 63 100 Kermanshahi 
55 65 95 Marble White  
55 65 100 Majidi 
25 75 95 Dastanboo Khorasan 
25 80 100 Charentais Fom2 
90 95 100 Semsoori 
88 100 100 Shahd-e-Shiraz 

 Fom ۲/۱هاي مختلف نژاد کشت مستقيم در خاک آلوده به جمعيت .۱
1. Direct seeding in soil infested whit different population of Fom race 1,2 
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۲۰  

 و Gold & Silver، Golden Crispyخربـزه آريـا اروميـه،    

Ogon no 9 کـاهش  .  نشان دادنـد ۲،۱ تحمل زيادي به نژاد

 کالميدسپور در گرم خاک بـيش از        ۱۰۰ر مايه قارچ به     بيشت

از ارقام متحمل بودند که برخي از ارقام مانند خربـزه            % ۴۰

، Golden Crispyاکبرآبــادي، نطنــز، تيــون گلپايگــان،    

Numome early ،Gold & Silver ،Ogon no 9 ،Honey 

Dew و Persian  ۵جدول ( کامالً متحمل يا مقاوم بودند(.  

  

  بحث

  ناشــــــی از C.meloاري پژمردگــــــي و زردي بيمــــــ

F. oxysporum f. sp. melonis  ــشورها از ــب ک در غال

عامل بيماري مختص ارقام    . اي برخوردار است  اهميت ويژه 

C.melo جمله خربـزه، طـالبي، گرمـک، خيـار چنبـر و             از 

هـاي کـدوئيان    هـا و گونـه    دستنبو است و در سـاير جـنس       

وي عامـل بيمـاري در      تحقيقات وسيعي ر  . زا نيست بيماري

آمريکاي شمالي مخصوصاً اباالت متحده آمريکا و جنـوب         

 ,Jacobsin and Gordon 1990(کانادا صورت گرفته است 

Raid 1965, Wensley and McKeen 1963.(  

بـا مقايـسه   ) Welty 1966 (ولتـي و ) Raid 1957 (رايـد 

 به ترتيب از کانادا و آمريکـا وجـود          Fomهاي مختلف     جدايه

. هاي افتراقي گزارش ندادنـد    د را براساس واکنش به ميزبان     نژا

 بــا )Risser & Mas 1965( ريــسه و مــاس ۱۹۶۵در ســال 

   را از فرانـسه    Fomکاربرد ميزبان هـاي افتراقـي سـه نـژاد           

) Banihashemi 1968a( هاشـمي  بنيمتعاقب آن . گزارش دادند

ز نژاد ديگري نيز از آمريکـا و جنـوب کانـادا بـا اسـتفاده ا               

بـا توجـه بـه      . هاي افتراقي ريسه و ماس گزارش داد        ميزبان

بندي جديـدي     تحقيقات انجام شده در آمريکا و اروپا طبقه       

   بـه   Fomهـاي      براسـاس واکـنش نـژاد      Fomبراي نژادهاي   

   ارائـه C. melo هـاي مقـاوم در چنـد ميزبـان افتراقـي      ژن

وجـود  ) Risser 1973(ريسه). Risser et al. 1976(گرديد 

:  ژن غالب اختصاصي نژاد جهت مقاومـت گـزارش داد          دو

ــم Fom1ژن  ــمFom2 و ژن Doublon در رقـــ    در رقـــ

CM 17-187 . ژنFom1هاي صـفر و    مقاومت بر عليه نژاد

ــفر و    Fom2 و ژن ۲ ــاي ص ــه نژاده ــر علي ــت ب   ۱ مقاوم

)Risser et al. 1976, Zink, 1992 (بر دو ۲،۱نژاد . داشت 

نـژاد  کند کـه خـود شـامل       ي غلبه پيدا م   Fom2 و   Fom1ژن

براين اساس جدايه هاي مـشهد کـه        . زردي و پژمردگي است   

و  )Banihashemi 1968b (۲ نـژاد  هاشـمي  بنـي قبالً توسـط  

) Banihashemi & deZeeuw 1975( ۴هاي آمريکا نژاد  جدايه

 تغييـر يافـت     ۲ و   ۱گزارش شده بود به ترتيب به نژادهاي        

)Risser et al. 1976 .(بنـدی نژادهـای   تشار طبقـه پس از ان

Fom         ۴ و معرفـی     ۱۹۷۶ توسط ريسه و همکاران در سـال 

 نژادهـای  C. meloهای مقـاوم در  نژاد، تاکنون براساس ژن

هاشـمی  در ايران نيز آنچه بنـی     . ديگری گزارش نشده است   

ــژاد   ــدا ن ــشهد ۱ابت و ) Banihashemi, 1968, b( را از م

 را از فـارس و  ۱،۲و نژاد ) Banihashemi, 1989(گرمسار 

اصفهان گزارش داده است، نژادهای ديگری تاکنون گزارش     

 تاکنون در خاک    ۱۳۴۳جدايه مشهد که از سال      . نشده است 

 نگهداری شده بود بـا آنچـه اخيـراً از نقـاط             C° ۴در دمای   

 .Shafagh et al(مختلـف خراسـان گـزارش شـده اسـت      

ــژاد    ) 2008 ــين ن ــراق تعي ــام افت ــه ارق ــشابهی ب ــنش م   واک

)Risser et al. 1976 (اندنشان داده. 

تر گـشته    در ايران وسيع   ۲،۱و  ۱دامنه گسترش نژادهاي    

ــشهد       ــر از م ــال حاض ــک در ح ــژاد ي ــه ن ــت چنانک اس

)Banihashemi 1968b (  و گرمـسار)Banihashemi 1989 ( و

ــژاد  ــفهان  ۲,۱نــ ــه اصــ ــارس و حومــ ــتان فــ   در اســ

)Banihashemi 1982 ( و اخيراً از کاشان)ات چـاپ  اطالع

 ۱تـاکنون نـژاد     . جـدا سـازي شـده اسـت       ) نشده نويسنده 

 ۲,۱هاي خراسان رضوي و سمنان و نـژاد         محدود به استان  

هاي فارس و اصفهان مي باشد ولي نژاد صفر و دو             به استان 



  ... Fusarium به نژادهاي Cucumis meloواکنش ارقام : هاشمیبنی

۲۱  

 به جز   ۱۹۸۵تا سال   . تاکنون از ايران گزارش نگرديده است     

ــژاد  ــود    ۲ن ــشده ب ــزارش ن ــا گ ــري از آمريک ــژاد ديگ    ن

)Zuniga et al. 1977 (   ولي اکنون تمـام نژادهـايFom در 

 & Risser(، فرانـسه  )Gordon &  Martyn 1997(آمريکا 

Mas 1973 ( و اسرائيل) Katan et al. 1994 ( گزارش شده

 در ايران احتيـاج     Fomاست عدم جداسازي ساير نژادهاي      

ــژاد، . هــاي بيــشتري دارد بــه پــژوهش   بــه جــز تنــوع در ن

 مورد مطالعه قـرار     Fomاري رويشي نيز در     هاي سازگ گروه

 با هم   Fomهاي سازگاري رويشي و نژاد      گروه. گرفته است 

همخواني نداشـتند و نژادهـا ممکـن اسـت در يـک گـروه               

هـاي سـازگاري رويـشي ديگـر        سازگاري رويشي يا گـروه    

گـروه  ). Jacobson & Gordon 1990(وجود داشته باشـند  

تلف دنيا شامل اروپـا ،       از نقاط مخ   0134سازگاري رويشي   

آسياي مرکزي و آفريقا گزارش شده است و اخيـراً نيـز در             

). Gordon & Martyon 1997( شـده اسـت   ديـده آمريکـا  

رود که گروه مذکور به نقاط مختلف انتقال يافتـه            تصور مي 

ــد  ــام  ). Gordon & Martyon 1997(باش ــران تم در اي

ازگاري  متعلـق بـه گـروه سـ        ۲,۱ و   ۱هـاي دو نـژاد        جدايه

). Sarpeleh & Banihashemi, 2000( اسـت  0134رويشي روي 

  با توجه به اين که ايران يکي از مراکـز مهـم اوليـه توسـعه               

C .meloرسد که عامـل بيمـاري بـه     بعيد به نظر نمي، بوده

اثبـات ايـن    . طرق مختلف به نقاط ديگر انتقال يافتـه باشـد         

 ارقام محلـي    غالب. مدعا احتياج به تحقيقات وسيع تر دارد      

 مقاوم هستند و    ۲خربزه و طالبي ايراني به نژادهاي صفر و         

تعداد اندکي مقاومت به نژاد يک که در ايران شـايع اسـت              

هاي محلي ايران    تاکنون در توده   ۲,۱مقاومت به نژاد    . دارند

ده است و تمـام ارقـام شـديداً بـه آن حـساس              شمشاهده ن 

 و Ogon no 9اننـد  به جز برخي از ارقام چيني م. باشند مي

 بقيه تحمـل چنـداني بـه نـژاد     Golden Crispyژاپني مانند 

  . ندارند۲,۱

  صورت ۲,۱ به نژاد    C.meloتالش جهت توليد ارقام مقاوم      

). Ficadenti et al. 2002, Perchepied & Pitrat 2004 (گرفته اسـت 

 به صورت پلي ژنيک     ۲/۱که مقاومت به نژاد     با توجه به اين   

در بـين   .  صورت مقاومت جزئي بيان شده است      باشد به مي

ارقام ايراني برخي از ارقام تجاري بـه نـژاد يـک شـايع در               

هـاي   گرمسار و مـشهد ماننـد شـهد شـيراز و برخـي تـوده        

هـا  سمسوري خربزه آريا و ورامينـي و تعـدادي از گرمـک           

 دسترسـي بـه     هامتاسفانه به علت اختالط بـذر     . وجود دارد 

ذير نيست و احتيـاج بـه غربـالگري         پهاي محلي امکان  توده

مقاومت به نژاد يک در ارقـام خـارجي ماننـد           . وسيعي دارد 

Ogon no 9 ،CM 17187 ،Katsuraچنين طالبي رقم  و هم

Perlitaديده شد .  

 رابطه مستقيمي با ميزان  Fomواکنش ارقام به نژادهاي 

مايه قارچ يا پتانسيل اينوکولـوم دارد کـه در مقاومـت پلـي           

در تحقيقـاتي کـه روي دو نـژاد         . با اهميت مي باشد   ژنيک  

 صورت گرفت حساسيت ارقام بستگي بـه        Fomيک و دو    

). Banihashemi & deZeeuw 1973(ميزان مايه قارچ دارد 

 ۲,۱ به نژاد    C.meloدر اين پژوهش نيز عکس العمل ارقام        

ــت     ــستگي داشـ ــارچ بـ ــه قـ ــوان مايـ ــزان و تـ ــا ميـ    بـ

)Banihashemi 1986 .(رقام با توان باالي مايه قـارچ  تمام ا

کــاهش آن موجــب کــاهش .  بودنــد۲,۱حــساس بــه نــژاد 

خربـزه  . حساسيت ميزبان و تقليـل در ميـزان بيمـاري بـود           

 زادمايه در گـرم خـاک بـسيار    ۱۰۰۰اکبرآبادي تا توان مايه   

 زادمايـه در گـرم      ۱۰۰حساس بود ولي کاهش آن به ميزان        

ين اسـتفاده از ايـن      خاک در طول آزمايش سالم ماند بنـابرا       

تواند در مديريت بيمـاري     ارقام در مزارع با آلودگي کم مي      

زايي در تعيين مقاومـت     آزمون بيماري . بسيار سودمند باشد  

ــاربرد      ــا ک ــر ب ــتفاده از روش اخي ــت و اس ــم اس ــز مه ني

کالميدسپور عامل بيماري بـدون آسـيب فيزيکـي بـه گيـاه             

. مـي باشـد   العمـل ارقـام     روش مناسبي براي مقايسه عکس    



  ۱۱-۲۲: ۱۳۸۹ سال / ۱شماره /  ٤٦ جلد/ بيماريهاي گياهي  

۲۲  

 ارقام با خلوص ژنتيکي و دماي مناسـب  هایاستفاده از بذر 

ي هابـذر . اي برخوردار است  و پتانسيل مايه از اهميت ويژه     

که در اين آزمون مورد استفاده قرار گرفـت متاسـفانه اکثـر             

آنها در دسـترس نيـست و آنچـه مرحـوم دکتـر پوسـتچي               

يـستي  گردآوري کرده بود تقريباً از دسـت رفتـه اسـت و با            

 مـديريت بيمـاری     .نسبت به جـايگزيني آنهـا اقـدام نمـود         

پژمردگی آوندی خربزه و طالبی ناشی از نژادهای مختلـف          

Fom           ،در ايران با انجام تناوب صحيح بخصوص با غـالت 

جهت کاهش زاد مايـه عامـل بيمـاری و اسـتفاده از ارقـام               

 و ارقام مقاوم در نقـاطی کـه         ۱،۲مرغوب و متحمل به نژاد      

اصالح ارقام مرغـوب و     . شود ي شايع است، توصيه م    ۱ نژاد

گيری با ارقام معرفی شده در ايـن         رايج در منطقه با دو رگ     

هـای اصـولی مـديريت ايـن         توانـد يکـی از راه      يگزارش م 

  .بيماری باشد

  

  سپاسگزاری

 علمـی   هـای  مـالی شـورای پـژوهش      هاینگارنده از کمک  

ی جـاليز و    ميـر دانشگاه شيراز در قالب طرح مصوب بوتـه       

مبارزه اقتصادی با آن و از بخش زراعت و اصـالح نباتـات             

دانشکده کشاورزی دانشگاه شيراز به خاطر در اختيار قـرار          

آوری شده توسط مرحوم دکتر     دادن مجموعه بذرهای جمع   

چی و خانم دکتر ريسه در ارسال ارقام افتـراق          ايرج پوست 

ای حـاج  و از آقـ  C. meloو مقداری ارقـام   Fomنژادهای 

 غيثی در همکاری مـداوم در ايـن بررسـی صـميمانه             کمال

  .نمايدتشکر می

  

  منابع

مـتن انگليـسي مراجعـه      ) 7-5(جهت مالحظه به صـفحات      

  .شود

  


