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چکیده

.Fusarium oxysporum fکه عامل آن )آونديپژمردگی(طالبیفوزاریومیپژمردگیبیماريبهمقاومتانتقالمنظوربه

sp. melonisبین1392- 93زراعیسالدرتالقیاولینسمسوريمنطقه،درمتداولرقمبهمقاوم ایزابلرقمازباشدمی
تالقیبه عنوان والد گیرندهسمسوريرقمبابخشندهوالدهعنوانبهایزابلمقاومرقمبررسیایندر. شدانجامنظرموردوالدین

تالقیاولینانجامبراي1393-94زراعیسالدرحاصلF1نسلهاي مورد نظر تولید وF1اولسالدرنتیجهدروشدداده
تلفیح شده و گیاهان مقاوم و حساس بیماري با اسپور عامل)BC1، سپس نتاج حاصل از تالقی برگشتی(شدندکشت برگشتی

شناسایی شدند. همچنین گیاهانی انتخاب گردید که شباهت باالیی به رقم سمسوري داشته باشد. نسبت گیاهان حساس به مقاوم 
وراثت تک ژنی این صفت است. بود که نشان دهنده 1:1

Fusarium oxysporum f. sp. melonisبرگشتی،تالقیمقاومت،،رومپاکسیسفوزاریوم،طالبیکلمات کلیدي:

مقدمه
Cucumis(طالبی  melo L.رود. کشت و پرورش این گیاه جالیزي با ارقام ) از گیاهان مهم اقتصادي ایران به شمار می

هاي دور معمول بوده است. ایران یکی از مراکز ثانویه تنوع و اهلی شده گیاه طالبی گزارش از گذشتهمتنوع آن در کشور ما
% به قاره 7/70یعنی بخش عظیمی از تولید خربزه و طالبی جهان)2012(طبق آمار فائو ).Kerje and Grum, 2000(شده است

گیرند. چین با تولید نیمی از خربزه و طالبی جهان مقام اول در بین آسیا اختصاص دارد، که بعد از آن آمریکا و اروپا قرار می
% از تولید جهان مقام سوم تولید خربزه و طالبی را در بین کشورهاي 5کشورهاي تولید کننده آن را داراست و ایران با تولید 

درصد از سطح زیر 23)1394طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزي(دهد. ین محصول به خود اختصاص میتولید کننده ا
-دهنده اهمیت این محصول در ایران میی و خربزه به خود اختصاص داده که این نشانبکشت محصوالت جالیزي کشور را طال

هان، پژمردگی فوزاریومی طالبی ناشی از قارچ ها در تولید خربزه و طالبی در سراسر جیکی از مخربترین بیماريباشد. 
Fusarium oxysporum f. sp. melonisداراي چهار تیپ بیماریزاي شناخته شدهاین بیماريباشد.می)Pathotype(این .تاس

Risser(دو-هاي صفر، یک، دو و یکچهار نژاد عبارتند از نژاد et al., 1976; Mas et al., 1981(.پژمردگی هاي اپیدمی
را توسعه و استفاده از این بیماري بهترین روش کنترل . تواند منجر به خسارت تقریبا صد در صدي محصول شودفوزاریومی می

بسیاري از ارقام ایرانی به این بیماري هاي انجام شدهبررسیطبق ).(Oumouloud et al., 2013ارقام مقاوم معرفی کردند 
ها آنتی اکسیدانت در ارقام مقاوم و حساس نشان داد که فعالیت آنهاي همچنین بررسی فعالیت آنزیم. دهندمیحساسیت نشان 

ها در ارقام مقاوم بیشتر بود در هر دو گروه حساس و مقاوم بر اثر بیماري افزایش یافت اما میزان افزایش فعالیت این آنزیم
)Madadkhah et. al. 2012.(
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هاي ناشی از این بیماري در مزارع زیر کشت خربزه و طالبی کشور، توجه به مطالب ذکر شده و با در نظر گرفتن خسارتبا
با روش تالقی برگشتی سمسوري حساس ولی پر عمکردرقم به ایزابلهدف از این تحقیق انتقال ژن مقاومت از رقم مقاوم

. بود
هامواد و روش

در گیرندهوالدبا BC1حاصل براي تولید F1و نتاج ندتالقی داده شد1392-93در سال زراعی با رقم ایزابلسمسوريرقم 
هاي مقاوم انجام شد.براي شناسایی ژنوتیپBC1ارزیابی فنوتیپی مقاومت از نسل تالقی داده شدند.1393-94سال  زراعی 

ها تهیه شد. تعداد کنیدیوم در میلی لیتر و سپس سوسپانسیون کنیدیوماستفاده شدPDAبراي تهیه مایه قارچ از محیط کشت 
روزه و زمانی که اولین برگ حقیقی آنها در حال 7-10هاي جوان ). سپس گیاهچه1388(بنی هاشمی،)ml/106(شدتنظیم 

هاي داراي ده شده و به گلدانثانیه در سوسپانسیون اسپور فرو بر6به آرامی خارج شده و به مدت بودظاهر شدن و رشد کردن 
25-20دماي بودند. گیاهان سپس در1:2پیت ماس و ماسه بادي استریل به نسبت گلدان ها دارايخاك سترون منتقل شدند.

بین رفته روز نخست به علت شوك نشا از5-7درجه سانتیگراد قرار گرفتند. با بررسی هر روزه گیاهان، گیاهانی که در مدت 
ها شامل زردي و پژمردگی ساقه یادداشت شد. به این ترتیب شدند. از روز هفتم عالئم ایجاد شده روي گیاهچهباشند حذف

) براي ادامه تالقی به زمین منتقل شدند.Rr() حذف و گیاهان مقاومتrrگیاهان حساس (
نتایج و بحث

154)1شکل (سازي شده بودند آلودهکه BC1نسلدر نتاج حاصل 300نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که از تعداد 
و از بین )2(شکلداده نشان گیاه آثار بیماري را 146و ند سالم ماندml/106وسپانسیونی با غلظتتلقیح شده با سگیاهان ازعدد
بوده قارچ فوزاریوم گیاهان وجودعامل از بین رفتن مشخص شدPDAدر محیط گیاهان آلوده شدهآزمایشپس از .درفتن

مقاومت بهباشد که این موضوع حاکی از آن است کهمی1:1که نسبت گیاهان آلوده و سالم نتایج نشان داد .)3شکل(است
شود.این بیماري به صورت غالب کنترل می

گیاهان بعد از القاي بیماري2- شکلالقاي بیماري1- شکل

گیاهانتست- 3شکل
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Abstract

In order to transfer resistance to Fusarium wilting disease (vascular wilting) causing by Fusarium
oxysporum from Isabel cultivar to a local cultivar (Samssuri) of melon, the first crossing program
was carried out in 2013-2014 between parents In the this study Isable cultivar as donor parent was
crossed with Samssuri cultivar as recurrent parent. F1 seeds was generated and F1 generation was
cultured for production of first back cross plants. Thereafter, the offspring resulted from back cross
program were inoculated for infection by the pathogen and selection of resistant lines was carried
out. Among resistant plants those were selected for next generation which were most similar to
recurrent parent. The results showed that the ratio of resistant to susceptible plants was 1:1 which
proved the heritance of one dominant gene for resistance.

Key words: melon, Fusarium oxysporum, resistance, back cross, Fusarium oxysporum f. sp.
Melonis
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