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ٖ ٞب ثؾٕبر ٔی رٚد. تٛٔبتیٙبس یه آ٘شیٓ ٟٔٓ در تدشیٝ تزویجبت فیتٛآِىغیٙی ثؾٕبر ٔی رٚد. فیتٛآِىغیٗ ٞب ثؼٙٛاٖ اِٚیٗ عذ دفبػی ٌیبٜ در ٔمبثّٝ ثب پبتٛص

( تبییذ ٕ٘ٛد. ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞذف FOM) Fusarium oxysporum f. sp. melonisلبرذ  1ٔغبِؼبت اِٚیٝ ٘ٛیغٙذٌبٖ حضٛر صٖ تٛٔبتیٙبس را در ٘ضاد 

ثؼٙٛاٖ دٚ ٘ضاد رایح در ایزاٖ ا٘دبْ ؽذ. ثذیٗ ٔٙظٛر ثب اعتفبدٜ اس پزایٕزٞبی اختقبفی  1.2ٚ  1ٔغبِؼٝ تٛاِی وبُٔ ایٗ صٖ ٚ ثزرعی تٙٛع آٖ در ٘ضاد ٞبی 

PSh30-F/R  تٛاِی وبُٔ صٖ تٛٔبتیٙبس اسDNA  ٚویّٛثبس در ٚوتٛر  1.1٘ضاد ٔٛرد ٔغبِؼٝ تىثیز ؽذ. ثب٘ذ ٞبی تىثیز ؽذٜ ثٝ ا٘ذاسٜ ص٘ٛٔی دpTG-19  ّٖٛو

ثٝ ٔٙظٛر تبییذ وّٛ٘ی ٞبی ٘ٛتزویت ثىبرٌزفتٝ ؽذ ٚ ثٕٙظٛر تبییذ ٟ٘بیی،  M13ثب پزایٕزٞبی اختقبفی ٚ پزایٕزٞبی یٛ٘یٛرعبَ  PCRٌزدیذ. تىٙیه وّٙی 

ؽذ. آ٘بِیش دادٜ ٞبی حبفُ ٘ؾبٖ داد وٝ تٛاِی تىثیز ؽذٜ در دٚ ٘ضاد ٔزثٛط ثٝ صٖ تٛٔبتیٙبس اعت. ایٗ تٛاِی ٞب ؽجبٞت ثبالئی  تٛاِی یبثی ثقٛرت دٚ خٟتٝ ا٘دبْ

٘ؾبٖ داد. ایٗ ٔغبِؼٝ ثٝ ؽٙبعبئی چٙذیٗ  Fusarium oxysporum f. sp. lycopercisiثب تٛاِی ٌشارػ ؽذٜ اس صٖ تٛٔبتیٙبس ٔزثٛط ثٝ فزْ اختقبفی 

 ٔٙتح ؽذ. 1.2ٚ  1ٖٛ در تٛاِی ایٗ صٖ در ٘ضاد ٞبی ٔٛتبعی

 Fusarium oxysporum f. sp. melonisتٛٔبتیٙبس، وّٛ٘یًٙ، تٙٛع ص٘ی، لبرذ  واژگان کلیدي:

 

 مقدمه
 

  ثیٕبری ٞبی  ٟٔٓ تزیٗ( ایدبد ٔی ؽٛد، یىی اس Fom) Fusarium oxysporum f.sp. melonisثیٕبری سردی ٚ پضٔزدٌی آٚ٘ذی خزثشٜ وٝ در اثز لبرذ 

رٚی عیف ٚعیؼی اس ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌیبٞی ثیٕبریشا اعت ٚ ثز اعبط ٘ٛع ٔیشثبٖ ثقٛرت فزْ  لبرذ ایٗ  .(1)خزثشٜ در اعتبٖ ٞبی خزاعبٖ رضٛی ٚ ؽٕبِی ٔی ثبؽذ

 F. oxysporumاختقبفی ٚ ٘ضاد اس فزْ  1١١ثیؾتز اس . ٚ ثزاعبط ارلبْ افتزالی حبُٔ صٖ ٞبی ٔمبٚٔت ثٝ ٘ضاد ٞبی ٔختّف تمغیٓ ٔی ؽٛ٘ذ ٞبی اختقبفی 
 .F. oxysporum f.sp   اس اعتبٖ فبرط ٚ اففٟبٖ ٚ اخیزا اس وبؽبٖ ثزای  1،2اس ٔؾٟذ ٚ ٌزٔغبر ٚ ٘ضاد  1در ایزاٖ تبوٖٙٛ ٘ضاد ٞبی (. 2) ؽٙبعبیی ؽذٜ اعت

melonis  ٔتبثِٛیت ٞبی ثب٘ٛیٝ وٝ  یىی اس   لبثُ تفىیه ٔی ثبؽذ ی اِمبئٚ  اس پیؼ عبختٝ ؽذٜ . عیغتٓ ٞبی دفبػی ٌیبٜ در دٚ ٘ٛع(1)ٌشارػ ؽذٜ اعت

ٔی ؽٛد، ؽبُٔ وٝ در تؼذاد سیبدی اس ٌٛ٘ٝ ٞبی ٌٛخٝ فزٍ٘ی ٚ عیت سٔیٙی یبفت  د تٛٔبتیٗ اعت. ایٗ تزویت آِىبِٛئیذیلجُ اس حّٕٝ ثیٕبرٌز، تِٛیذ ٔی ؽٛ

ٛد. ٔی ؽ ٚ ٔزي لبرذ  ب اعتزَٚ ٞبی غؾبیی لبرذ تزویت ٚ ثبػث  تزاٚػ ٔحتٛیبت عِّٛیتٛٔبتیٗ ث ٔی ثبؽذ. تتزاعبوبریذ ثی ِیىٛتتزاٚسٚ  دٚ خشء تٛٔبتیذیٗ

در فؼبِیت تٛٔبتیٙبس  .را تِٛیذ ٔی وٙٙذ Tomatinaseثٝ ٘بْ  آ٘شیٓ ٞبی ٔخقٛؿ عٓ سدایی تٛٔبتیٗدر ٔمبثُ ثؼضی اس لبرذ ٞب ثزای ٔمبثّٝ ثب ایٗ  عذ دفبػی 

 Alternaria solani ،Botrytis cinerea ، F. oxysporum f.sp. Lycopersici ،F. oxysporumذ ٔثُ لبرذ ٞبیی وٝ پبتٛصٖ ٌٛخٝ فزٍ٘ی ٞغتٙ

f.sp. radicis-lycopersici ،F. solani،Septoria lycopersici  ٚVerticillium albo-atrum (.در ٔغبِؼٝ دیٍزی رٚی 3ٔؾبٞذٜ ؽذٜ اعت .)

ػالٜٚ ثز فزْ ٞبی اختقبفی ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفت. ٘تبیح ٘ؾبٖ داد فؼبِیت آ٘شیٓ تٛٔبتیٙبس  F. oxysporumذ فؼبِیت آ٘شیٓ تٛٔبتیٙبس در فزْ ٞبی ٔختّف لبر

lycopersici ٚ radicis-lycopersici  ٔب٘ٙذ  ٌٛخٝ فزٍ٘یغیز ثیٕبریشا رٚی ٌیبٜ در فزْ ٞبیgladioli ،melonis،niveum ٚ tuberose  ٜ٘یش ٔؾبٞذ

ثٝ عٛر ٔغتمُ ثزرعی ٘ؾذٜ اعت ِذا ایٗ ٔغبِؼٝ ثب ٞذف وّٖٛ   melonisٝ تبوٖٙٛ تٛاِی وبُٔ  صٖ تٛٔبتیٙبس  در فزْ اختقبفی (.  ثب تٛخٝ ثٝ ایٙى4اعت )

ثٝ ػٙٛاٖ ٘ضاد ٞبی  ؽبیغ در ایزاٖ  ٚ ثزرعی تٙٛع آٖ در ٔمبیغٝ ثب تٛٔبتیٙبس  ٌشارػ ؽذٜ اس فزْ اختقبفی  1.2ٚ  1تٛاِی وبُٔ ایٗ صٖ در دٚ ٘ضاد

Lycopersici (FoToml ).ا٘دبْ ؽذ 

 ها  روش و مواد

)اٞذایی دوتز  ؽبیغ در اعتبٖ فبرط  1.2ٚ ٘ضاد  ؽبیغ در اعتبٖ خزاعبٖ رضٛی F. oxysporum f. sp. melonisفزْ اختقبفی  1خذایٝ ٔزثٛط ثٝ ٘ضاد 

 .pTG-19-T (Vivantis Coٚوتٛر  ٚ  ٛ٘یًٙخٟت ٔزاحُ وّ E. coliاس ثبوتزی  DH5αضیبءاِذیٗ ثٙی ٞبؽٕی، دا٘ؾٍبٜ ؽیزاس( تٟیٝ ؽذ. عٛیٝ 

Malaysia)  َٛخٟت وّٛ٘یًٙ ٔحقPCR .٘یش  ثزاعبط اعالػبت  ٌشارػ ؽذٜ اس  عزاحی آغبسٌزٞبی اختقبفی اعتفبدٜ ؽذFoToml  ٜثز٘بٔٝاس  ثب اعتفبد 

Primer premier V.5  (ثؼذ اس 5ا٘دبْ ؽذ  .) تٟیٝ ٔیغّیْٛ ٚ اعتخزاجDNA (5ثب اعتفبدٜ اس آ ) غبسٌزٞبی اختقبفیPsh30-F  5ثب تٛاِی'- 



AGCCGCATAACAGCA -3'  ٚPSH30-R  5ثب تٛاِی'- TTGGCAACCTGAACC -3'  عٙتش ؽذٜ تٛعظ(SBS Genetech Co., 

Beijing's, China) (.5تىثیز صٖ تٛٔبتیٙبس فٛرت ٌزفت ) ر1١ً٘ٔحقَٛ ٚاوٙؼ در صَ آٌبرس یه درفذ حبٚی % Green viewer دیذ ٚ اِىتزٚفٛرس ٌز

لغؼبت تىثیز ؽذٜ پظ اس تفىیه ٚ تبییذ اٍِٛی اِىتزٚفٛرسی آٟ٘ب، ثب اعتفبدٜ  تقٛیز اٍِٛی ثب٘ذی تىثیز ؽذٜ اس ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ثب اعتفبدٜ اس دعتٍبٜ صَ دان تٟیٝ ؽذ.

ت لغؼبت حبفُ ثب اعتفبدٜ اس ( خبِـ عبسی ؽذ. ویفیت ٚ وٕیGel Purification Kit, Bioneer South Koreaویت اعتخزاج اس صَ ) دعتٛراِؼُٕ  اس

( اعتفبدٜ ٌزدیذ ٚ رٚػ وبر ثز اعبط دعتٛراِؼُٕ ویت ا٘دبْ ؽذ. وّٙی Vivantis, Malaysia) pTG19-Tفٛرس تؼییٗ ؽذ. خٟت وّٛ٘یًٙ اس ویت زٚاِىت

پزایٕزٞبی  ثب اعتفبدٜ اس PCRوّٙی حبفّٝ ثٝ ػٙٛاٖ وّٖٛ ٞبی حبٚی لغؼٝ ٔٛرد ٘ظز ا٘تخبة ٌزدیذ٘ذ. لغؼبت وّٖٛ ؽذٜ  پظ اس تبییذ تٛعظ رٚػ  ٞبی

ییٗ تٛاِی ، خٟت تؼییٗ تٛاِی ٔٛرد اعتفبدٜ لزار ٌزفت. ثٝ ٔٙظٛر تؼییٗ تٛاِی دلیك لغؼبت وّٖٛ ؽذٜ، تؼM13ٚ پزایٕز یٛ٘یٛرعبَ  PSh30-F/Rاختقبفی 

 DNAدر ثغتٝ ٘زْ افشاری  Seqmanا٘دبْ ٌزدیذ. آ٘بِیش ٘تبیح حبفُ اس تٛاِی یبثی ثب اعتفبدٜ اس ثز٘بٔٝ  Psh30-F/Rدر دٚ خٟت ثب اعتفبدٜ اس آغبسٌزٞبی 

star  ٖا٘دبْ ؽذ. ٔمبیغٝ تٛاِی ٘ٛوّئٛتیذی ٚ اعیذ آٔیٙٝ ای صFoToml  تٛعظ ٘زْ افشارMega5 .فٛرت ٌزفت 

 حثب و نتایج

 

اس فزْ  1.2ٚ  1تٛا٘غتٙذ ٔٙغمٝ ای ثب ا٘ذاسٜ ٔٛرد ا٘تظبر را در صْ٘ٛ ٘ضاد  FoTomlایٗ ٔغبِؼٝ ٘ؾبٖ داد پزایٕزٞبی عزاحی ؽذٜ ثز اعبط تٛاِی صٖ  ٘تبیح

ٔغبِؼٝ حبضز ٚ  ٘تبیحبییذ ٕ٘ٛد. ٔٛرد ٔغبِؼٝ ػّٕىزد اختقبفی پزایٕزٞب را ت٘ضاد ٞبی تىثیز ٕ٘بیٙذ. ٔؾبٞذٜ ته ثب٘ذ در اٍِٛی اِىتزٚفٛرسی  FOMاختقبفی 

 FOMلبرذ دٚ ٘ضاد ؽبیغ  صٖ را در  ایٗداؽت، حضٛر  ا٘غجبق FOLصٖ در  ایٗ تٛاِیثب ا٘ذاسٜ ٔٛرد ا٘تظبر اس  وٝ ویّٛثبس 1.1در ا٘ذاسٜ حذٚد  ایلغؼٝ  تىثیز

ؼذادی اس وّٙی ٞبی غزثبَ ؽذٜ رٚی ٔحیظ حبٚی وّٖٛ ؽذ. در ت PTG19-Tلغؼٝ تىثیز ؽذٜ پظ اس خبِـ عبسی اس رٚی صَ در ٚوتٛر  .ثخؾیذلٛت 

ویّٛثبس تىثیز ؽذ. وّٙی ٞبی ٔثجت ا٘تخبة ؽذٜ ثب اعتفبدٜ اس  1.1ثب٘ذ ٔٛرد  ا٘تظبر ثب ا٘ذاسٜ  PSh30-F/Rآٔپیغیّیٗ ثب اعتفبدٜ اس پزایٕزٞبی اختقبفی 

 ویّٛثبسی تبییذ ؽذ٘ذ. 1.2ثب تىثیز ثب٘ذ حذٚد  M13-F/Rپزایٕز یٛ٘یٛرعبَ 

 
 
)ج( ٔحقَٛ FOMلبرذ     1.2ٔزثٛط ثٝ ٘ضاد  PSh30-F/Rحبفُ اس پزایٕزٞبی اختقبفی  PCRاعتخزاج ؽذٜ )ة( ٔحقَٛ  DNA: اٍِٛی اِىتزٚفٛرسی )اِف( 1ىُ ؽ

PCR  حبفُ اس پزایٕزٞبی اختقبفیPSh30-F/R  لبرذ  1ٔزثٛط ثٝ ٘ضادFOM .1  ٚ2 خذایٝ ٞبی لبرذ :FOM،M :1Kb DNA Ladder 

 
 

 خٟت تبییذ وّٙی ٞبی ٘ٛتزویت. M13-F/R( پزایٕزٞبی یٛ٘یٛرعبَ ٚٚ ) FoToml( اختقبفی صٖ PSh30-F/R( ثب اعتفبدٜ اس خفت پزایٕز )ٖ) PCRیدٝ وّٙی : ٘ت2ؽىُ

 FOMلبرذ  1.2: خذایٝ ٘ضاد 2،  1: خذایٝ ٘ضاد 1

تغییزاتی را در دٚٔیٗ ٌّیىٛسیُ فٛرت ٌزفت . ایٗ ثزرعی ٞب  Seqman  ٚMega 5ی ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ افشارٞب 1.2ٚ  1ٔمبیغٝ  ٚ آ٘بِیش تٛاِی تٛٔبتیٙبس در دٚ ٘ضاد 

تٛاِی ٘ٛوّئٛتیذی تجذیُ ثبس ٌٛا٘یٗ ثٝ  433ٞیذرٚالسی آٖ ٘ؾبٖ داد وٝ ثؼضی اس ایٗ تغییزات در عغح اعیذ آٔیٙٝ ٔؼٙی دار ثٛد٘ذ.  ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ  در خبیٍبٜ 

تٛاِی ٘ٛوّئٛتیذی ، تغییز ثبس ٌٛا٘یٗ ثٝ آد٘یٗ ٔٙدز ثٝ تجذیُ آرصیٙیٗ ثٝ ِیشیٗ، در  653اعیذ ثٝ آعپبراصیٗ، در خبیٍبٜ  آد٘یٗ  ثبػث تغییز اعیذ آٔیٙٝ آعپبرتیه



ثبػث تجذیُ پزِٚیٗ ثٝ عزیٗ ؽذ.ٞٓ چٙیٗ 712تغییز ثبس ٌٛا٘یٗ ثٝ تیٕیٗ ثبػث تجذیُ ٚاِیٗ ثٝ ِٛعیٗ ٚ تغیز ثبس عیتٛسیٗ ثٝ تیٕیٗ در خبیٍبٜ  706خبیٍبٜ 

 غییزاتی در ٔٙغمٝ خبرج اس دٚٔیٗ تٛٔبتیٙبس ٘یش ٔؾبٞذٜ ؽذ وٝ تؼذادی اس آٖ ٞب در عغح اعیذ آٔیٙٝ ٔؼٙی دار ثٛد٘ذ. ت

 
                                                                                       ٜ 

 

 
 ی                                                                                       

در ٔمبیغٝ ثب  ٘بحیٝ وذ وٙٙذٜ صٖ تٛٔبتیٙبس  FOMلبرذ  1.2: )ٜ( ٕ٘بی ؽٕبتیه تٙٛع تٛاِی در عغح ٘ٛوّئٛتیذی صٖ تٛٔبتیٙبس وّٖٛ ؽذٜ اس ٘ضاد یه لبرذ ٚ )ی( ٘ضاد3ؽىُ 

ٚ تغییزاتی  Tوٝ ٔٙدز ثٝ ٔٛتبعیٖٛ در پزٚتئیٗ ٘ؾذٜ  ثب ػالٔت  DNAادٜ ؽذٜ اعت.  تغییزات دٚٔیٗ ٌّیىٛسیُ ٞیذرٚالسی ثب ثبوظ فٛرتی رً٘  ٘ؾبٖ د . FOLٔزثٛط ثٝ 

 وٝ ثبػث تٙٛع اعیذ آٔیٙٝ ؽذٜ ا٘ذ ثب ػالٔت فّؼ عیبٜ رً٘ ٔؾخـ ؽذٜ اعت.

٘یش ثب اعتفبدٜ اس ٘زْ  Lycopersiciقبفی ٚ تٛٔبتیٙبس ٔزثٛط ثٝ فزْ اخت Melonisفزْ اختقبفی  1.2ٚ   1ارتجبط فیّٛص٘تیىی ثیٗ تٛٔبتیٙبس ٔزثٛط ثٝ ٘ضاد 

 رعٓ ؽذ. Mega5افشار 

 

 
 تقدیر و تشکر
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