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Abstract 

Introduction: Cucumber mosaic virus (CMV) is one of the most common pathogens of 

cucurbits plants in the world. The best way to manage the disease is to identify and 

cultivate resistant cultivars. Materials and Methods: Reaction of 40 genotypes or 

cultivars of cucurbits plants including Cantaloupe, cucumber, melon, squash and 

watermelon were evaluated for a CMV isolate from subgroup IB under greenhouse 

conditions in a completely randomized design with 10 replications per treatment. The 

plants were inoculated with CMV-infected tobacco extract at the cotyledon leaf stage. 

Up to four weeks after inoculation, their reaction was determined based on symptom 

severity index and absorption index in ELISA test (OD405). Results: Genotypes were 

classified into five groups: highly sensitive, sensitive, relatively resistant, resistant and 

completely resistant. Conclusion: Cultivation of completely resistant or resistant 

genotypes for disease management can be recommended. 
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 مقاله پژوهشی 

 اریروس موزاییک خیبه و کدوییان  پیژنوتچهل واکنش 

   ،1پورینی ، اکبر حس1درنژادیحر ی، جهانگ1یمعصوم ن  ی، حس1چاهوکی ینیرحسیم اءیدضیس

 1 انیمداحمحمد   ،2یعبدالشاهاله روح

 د باهنر کرمانیپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهگروه گیاه .1

  دانشگاه شهید باهنر کرماندانشکده کشاورزی، گیاهی،  ژنتیک و تولید گروه .2 

 1401/ 12/02پذیرش:        10/10/1400 :دریافت

ض،    چاهوکی  میرحسینی ر،  عبدالشاها،    پورحسینیج،    درنژادیحح،    ی معصوم س  م    انیمداحی 

شناسی گیاهی  دانش بیماری.  کدوییان به ویروس موزاییک خیار  ژنوتیپچهل  واکنش    (1400)

11(1) :48-59.              Doi: 10.2982/PPS.11.1.48.                                        

 ده یچک

 بیمارگرهاای نیترعیاز شاا یکی Cucumber mosaic virus, CMV)ویروس موزاییک خیار ) مقدمه:

مقاوم  یامهرق مدیریت بیماری شناسایی و کشت  روشبهترین  .  شودیمحسوب مدنیا    جالیز در  گیاهان

ه کدوییان شامل طالبی، خیاار، خربازه، تیر  یاهاناز گیا رقم  ژنوتیپ    40واکنش    مواد و روشها:.  است

 در قالا  طارح کااماًگلخاناه    یطدر شرا  IBاز زیرگروه    CMV  یک جدایه از  کدو و هندوانه نسبت به

کوتیلادونی باا عصااره   یهااها در مرحلاه بر . بوتهید ارزیابی گردبرای هر تیمار  تکرار    10تصادفی با  

ها بر اساس شااخ  ، واکنش آنیزنهیمابعد از  چهار هفته    دو تا.  شدند   یزنهیما  CMVآلوده به    نتوتو

 ها در پنچ گروه کاماًژنوتیپ :هافتهایشد.  تعیین( 405ODو میزان جذب در آزمون االیزا ) شدت نشانه

 یهاپیژنوتکشت    گیری:نتیجهبندی شدند.  مقاوم دسته  مقاوم، مقاوم و کاماً  حساس، حساس، نسبتاً

 .توان توصیه کردیا مقاوم را برای مدیریت بیماری می مقاومکاما  

 هندوانه   ،طالبی، کدو خربزه،:  یدیواژگان کل

 Introduction                                                                                                             مقدمه

 ی ر ی گرمساماه ی ن  و   ی ر ی گرمسا مناطق  ان اه ی گ  ن ی مهمتر ،  گونه   2295جنس و    129تیره،  هفت   از   کدوییان 

 اند شدهد در جهان گزارش یروئیروس و چهار ویو 41ش از یب  . ( Schaefer and Renner 2011)     ند هست 

ناد. یرا آلاوده نما  کدوییانا چند گونه از  ی  یک  یشگاهیط آزمایا در شرایو    یعیبه طور طب  توانند یمه  ک

کاه از   اناد دهیگردگازارش    کادوییانره  یااهاان تیگ  یعات رویروس در طبیو  35ن تعداد، حداقل  یاز ا

 Bananej and Vahdat 2008, Daryono) ار را ناام باردیاخ موزاییک روسیو توانیم هاآنن یمهمتر

and Natsuaki 2009, Kumari et al. 2021, Lovisolo 1981, Massumi et al. 2007, Ozaslan et 

al. 2006, Palukaitis et al. 1992, Romay et al. 2014).  
 

 :مسئول نویسنده  masoomi@uk.ac.ir 
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ران خساارت یاا کادوییانباه  (Cucumber mosaic virus (CMV)) اریخ موزاییک روسیهمه ساله و

ن یااوجود نادارد.    کدوییانروس در  ین ویزان خسارت ایدر مورد م  یقیآمار دق  یکند ولیوارد م  یادیز

 Arzani and Ahoonmanesh 2000, Bananej) اسات شاده گزارشکشور  یهااستان اکثر ازروس یو

and Vahdat 2008, Farzadfar et al. 2013, Maddahian et al. 2013.)  

 ،کومیگاال یطاالب یرقمهاا. اساتمقااوم  یامهارق مدیریت بیمااری شناساایی و کشات  روشبهترین  

دیگار  رقمهاا ،گلخانه مقااوم زین ط مزرعه ویر شراد CMVبرابر در    1  -فه  یو لط  یتاشکند   یخوراسگان

در ایاران مقااوم    اا نسابتیفه متحمل  یان و لطیخربزه آرد  یرقمهاراز و  یلنجان، شهد ش  از قبیل  یطالب

روس یاد ویت و گساترش شاد یاهمبا توجه به  .(Arzani and Ahoonmanesh 2000) اند شدهگزارش 

 یهاپیژنوتو    رقمهازان مقاومت  یم  ، بررسیدر ایران  کدوییان  یهاگلخانهو    هامزرعهار در  یک خییموزا

 یرقمهااواکانش  یبررساپاژوهش ن یااز ا هدف.  به نظر رسید ضروری  روس  ین وینسبت به ا  کدوییان

 ,IB (Accession No: JX112021ر گاروه یاز ز CMV هیجداک ی نسبت به کدوییان ید و بومیبریه

Maddahian et al. 2013)  بودمهم بیماری ن یااستفاده از آنها برای مدیریت جهت. 

 Materials and Methods                                                                                 هاروشمواد و 

 خیار موزاییکویروس   یهمازاد یهته

از بانک   یروسو  ینآلوده به ا  یدهبافت بر  خشکنمونه  ،  IBر گروه  یاز ز  CMV  هیجدا  یسازفعالجهت  

باافر فسافات   در  ینموناه برگا  ینا.  ید گرد  یهباهنر کرمان ته  ید دانشگاه شه  پزشکییاهبخش گ  یروسو

 اه توتاونیاگ یهاابر پاودر کاربورانادوم باه  با استفاده ازشد و  یریگعصاره = pH 4/7موالر با  1/0

(Nicotiana glutinosa L.) شدند  یگلخانه نگهدار یطدر شرا و یزنهیما. 

 آنها  یزنیهو ما  کدوییانمختلف    یهاپیژنوت  یساز آماده

 از  (خیاار و خربازه  کدو،  ی،)هندوانه، طالب  یبوم  یرو غ  یبوم  یزیجال  یاهاناز گ  یپژنوت  یارقم    40  بذور

ده یمخلوط خاک، ماسه و خاک بر  پوس  یحاو  یسفال  یهاگلداندر    و  شد   یهمناطق مختلف کشور ته

 یعصااره حااو، کدوییان یروس بر روین ویاز ا یناش نشانه یجهت بررس د.کاشته شدن 2:1:2با نسبت 

مرحلاه  در پ(یااه جهات هار ژنوتیاگ 10)باه تعاداد  بر سطح  یروم با پودر کاربوراندوم  اتوروس  یو

 د.یگرد یزنهیما کدوییانمختلف   یهاپیژنوت (ی)دو برگ  یلدونیکوت

 هانشانهن شاخص شدت ییو تع یآلودگ  یابیارز 

اهاان یدر گ  یمااریب  نشاانه، ناو  و شادت  یدر مرحلاه دو برگااریخ  موزاییکروس  یو  یزنهیماپس از  

ک شااخ  شادت یااه باه  یادر هر گ  ی. شدت آلودگشد   یابیارز  هفتهتا چهار    دواز    بعد شده    یزنهیما
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و پهناک   ناوارید(، ساه )رگبر یشد   موزاییکف(، دو )یخف  موزاییکک )ی،  (نشانهصفر )بدون    یماریب

( Salehi et al. 2006) بار ( ید و بدشاکلیشاد  ی( و پان  )تااولی(، چهار )تااولVein Banding، زرد

زان یا، مین آلودگیانگیجهت محاسبه م  سه شدند.یگر مقایکد یبا    هاشاخ   یناد و سپس  یل گردیتبد 

ن یانگیتکرار داشت و م 10پ یش هر ژنوتین آزمایاز صفر تا پن  نمره داده شد. در ا  ژنوتیپهر    یآلودگ

 تجزیه واریانس  ،تکرار  10پ و  یژنوت  40  د. با توجه بهیتکرار محاسبه گرد  10پ بر اساس نمره  یهر ژنوت

 .د یمارها با استفاده از روش دانکن انجام گردین تیانگیسه میمقاانجام و 

 زایآزمون اال

ار باا اساتفاده از یخ  موزاییکروس  یعصاره آلوده به و  توسطشده    یزنهیما  یهاپیژنوتآلودگی  ت  یوضع

ن یابار ا .(Clark and Adams 1977) بررسی گردیدند  (Indirect ELISA) میرمستقیغی زایآزمون اال

 و  د یان گردیایمختلاف تع  یهااپیژنوت  یو درصاد آلاودگشاد    آلودگی گیاهان تشاخی  داده  ،اساس

مقااوم(،   ک )کااماًیدر نظر گرفته شده از    یبند درجهت براساس  یا حساسین درجه مقاومت و  یهمچن

 Munshi et ) شاد  ی( درجه بند حساس( تا پن  )حساس اًچهار )نسبتمقاوم(،  اًدو )مقاوم(، سه )نسبت

al. 2008, Asma et al. 2015, Ashfaq et al. 2014)  (.3)جدول 

 اسکور در جدول توافق  یکا  با استفاده از  هادادهل  یو تحل  یشیطرح آزما

د یاثبت گرد SAS 9.2به دست آمده از مشاهدات در نرم افزار  یهاانس ابتدا دادهیوار تجزیهدر آزمون 

جادول و با اساتفاده از  اسکور  یکاآزمون  از    ین بررسی. در ال شد یانس تشکیه واریو سپس جدول تجز

ت یت در ساطرها و خصوصایک خصوصای.  رار گرفتق  یمورد بررس  نشانهن رقم و شدت  یب  رابطهتوافق  

 cو  rکاه  اسات 2X( 1)-1)(c-(r( دویکاا یجدول در نظر گرفته شاد. درجاه آزاد  یهاستونگر در  ید

با استفاده از قاانون احتمااالت تعاداد   .دهنده تعداد ردیف و ستون در جدول توافق استترتی  نشانبه

. با توجاه باه درجاه ثبت شد دو،  یکا  یمحاسبه و در جدول توافق  ییزایماریبمورد انتظار در هر گروه  

 محاسبه انجام گرفت.  01/0در سطح    داریآزمون معنی  جدول یآزاد

 Results                                                                                                                     هایافته

 خیار   موزاییکویروس  به   کدوییان  یهاپیژنوتواکنش  

 ییش، کادو حلاوایگااور یار درختایا، خطالبی خاردار شبستر، Niagara squash Shiraz یهاپیژنوت

 یکادو خورشات  ،10، خربزه شماره  یمعمول  یطالبساالر،    یزرد، طالبچروک  یطالبکتور،  یار ویبازار، خ

، خربزه رقام USAی  خورشتکدو    کدو گرگان،  جان،یاشهر الهیکدو تنبل ک،  یخو  یئقلیاکدو  ،  اصفهان

Ahllam ،بوندست (Cucumis melo var. dudaim) ،ار یخAmazon F1، کادوشیار خاردار گااوریخ ، 
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 پیاژنوت  یطاالب،  Rovena  یطاالب،  ییپ طای، کدو ژنوتبادآاحمد   پیژنوت  یطالبپ مراغه،  یژنوت  یقلیائ

 یازاو در آزماون اال  (1)شاکل  نشاان دادناد    را  روسیاباه و  یآلودگ  نشانه  یزن  یهپس از ما  یزرد خارج

 خربازه  شاده شاامل  یبررسا  یهااپیژنوتر  یسا  .د یارزیابی گردمثبت    CMV  سرمآنتی  با  هاآن  واکنش

Tempo Hybrid Ananas ،ی طالبYellow canaria ،یمشاهد فاات، خربازه  یطاالب Minoo ،ر ایاخ

Beith alpha ،رایخ Super N3 ،ه خربزJune des Niagaraهندواناه  یهاپیژنوت یو تمام یانی، کدو قل

 Farao ،Super یهاپیهندوانه ژنوت و 123، 104، 201، 101، 108، 120 یهاپیژنوتهندوانه اعم از 

Dragon  هاا در و واکانش آن  از خود نشان ندادناد   یانشانهگونه  چیه  یزنهیمابعد از    یگرو چارلستون

 .بود یشده منف ادیسرم یبرابر آنت

هاا و نشاانه مشااهده نظر آماری باین ژنوتیپ  از،  SASدست آمده با نرم افزار  واریانس به  تجزیه  هنتیج

 (.1جدول  )  مشاهده شد   یدارشده بیماری اختاف معنی

 

 .شده با ویروس موزاییک خیار یزنهیما  کدوییانهای مختلف تجزیه واریانس ژنوتیپ .1جدول 

Table 1. Analysis of variance of different cucumber genotypes against CMV 

 منابع تغییر 
Source of variation 

 درجه آزادی
Degree of freedom 

 مجمو  مربعات 
Sum of squares 

 میانگین مربعات 
Mean of squares 

Genotype 39 7.23 *0.18 

Disease symptoms 5 5.26 **1.05 

Error 195 23.05  

* and ** are significant at 5% and 1% probability levels, respectively. 
 . است درصد 1 و 5داری در سطح دهنده معنی* و ** به ترتی  نشان
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 Squashپ  یژنوت  ی د رو یموزاییک شد  ،A. یماری ب  نشانهو    CMVشده با    یزنیهما  کدوییانمختلف    ی هایپنوتژواکنش    . 1شکل  

Niagara Shiraz.  B،  ارداریش  شبسترطالبی  رقم    ی رو  ید و بدشکلیشد  یتاول.  C،   موزاییک شدید ایجاد شده روی خیار   نشانه

 یتاول  ،F  .کتوریار ویرقم خ  ی د رویموزاییک شد  ،E  .بازار  ییپ کدو حلوایژنوت  ی د رویموزاییک شد  ،D  .ژنوتیپ درختی گاوریش

 ی تاول  ،H  .اصفهان  یپ خورشتیکدو ژنوت  ی رو  ید و بدشکلیشد  یتاول  ،G.  39  چروک زرد  یطالبپ  یژنوت  ی رو  ید و بدشکلیشد

بدشکلیشد و  بدشکلیشد  یتاول  ،I  .ی پ کدو خویژنوت  ی رو  ید  و  طالبیژنوت  ی رو   ید  خربزه   ی رو  ی نواررگبر   ،J  .یمعمول  یپ 

کدو   ی رو  ید و بدشکلیشد  یتاول  ،L  . جانیاشهر اله یپ کیکدو تنبل ژنوت  ی رو  یبد شکلد و  یشد  یتاول  ،K.  10پ شماره  یژنوت

موزاییک   ،Ahlam  .Oرقم    طالبی  ی رو   ی رگبر  نوار  ،USA  .N  یپ خورشتیکدو ژنوت  ی د رویموزاییک شد  ،M  .پ گرگانیژنوت

د و  یشد  ی: تاولQ.  ( Shchedryk F1)   ش یگاورپ خاردار  ی ار ژنوتیخ  ی رو  ید و بدشکل یشد  یتاول  ،P.  پ دستنبویژنوت  ی د رویشد

 ی تاول   ،T  .ییپ طایکدو ژنوت  ی د رویموزاییک شد  ،S  .پ احمدآبادیژنوت  یطالب   ی رو   یتاول  ،R  .پ مراغهیکدو ژنوت  ی رو  یبدشکل

 یبدشکلد و  یشد  یتاول  ،V  .یپ زرد خارجیژنوت  یطالب  ی رو   ید و بدشکلیشد  یتاول  ،Rovena.  U  یطالب  رقم  ی جاد شده رویا

 . Amazon F1پ یار ژنوتیخ ی د رویموزاییک شد ،W .پ ساالریژنوت یطالب ی رو

Figure 1. Reaction of different cucumber cultivars and genotypes against CMV and Symptoms 

of the disease. A: Sever mosaic on Niagara squash Shiraz genotype. B: Sever blistering and 

malformation on Shabster cultivar. C: Sever mosaic on cucumber Gavrish "Shchedryk" F1 

cultivar. D: Sever mosaic on Pumpkin genotype. E: Sever mosaic on cucumber Victoria 

cultivar. F: Sever blistering and malformation on Cantaloupe (yellow wrinkles) genotype. G: 

Sever blistering and malformation on stewed pumpkin Esfahan genotype. H: Sever blistering 

and malformation on pumpkin, Khoy genotype. I: Sever blistering and malformation on 

cantaloupe. J: Vein banding on melon genotype No 10. K: Sever blistering and malformation on 

pumpkin, Kiashahr Lahijan genotype. L: Sever blistering and malformation on pumpkin, 

Gorgan genotype. M: Sever mosaic on pumpkin, stewed USA genotype. N: Vein banding on 

cantaloupe, Ahlam cultivar. O: Sever mosaic on apple melon genotype. P: Sever blistering and 

malformation on cucumber Gavrish "Shchedryk" F1 cultivar. Q: Sever blistering and 

malformation on pumpkin, Maragheh genotype. R: Blistering on cantaloupe, Ahmedabad 

genotype. S: Sever mosaic on Golden zucchini  genotype. T: Blistering on Rovena cultivar. U: 

Sever blistering and malformation on foreign yellow melon genotype. V: Sever blistering and 

malformation on melon Salar genotype. W: Sever mosaic on cucumber Amazon F1 genotype. 
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ن درجاه یاسات. همچنا  ان شادهیا  بیترتبه  ین آماریانگیپ براساس میام هر رقم/ ژنوتن  2در جدول  

مقاوم(، دو )مقااوم(، ساه   ک )کاماًیدر نظر گرفته شده از    یبند درجهت براساس  یا حساسیمقاومت و  

 (.2شد )جدول   یبند حساس( تا پن  )حساس( درجه اًمقاوم(، چهار )نسبت اً)نسبت

 . ط گلخانهیار در شرایروس موزاییک خ ی شده با و یزنهیما کدوییانمختلف  ی پ هایژنوت یابیارز  .2جدول  

Table 2. Evaluation of different cucumber cultivars/genotypes against CMV in 

greenhouse condition. 

9.5 
 میانگین

average 

تاولی و بد  

 شکل شدن
SM 

تاولی  

 شدن
B 

رگبر   

 نواری 
VB 

 موزاییک

 شدید 
M 

 موزاییک

 خفیف
MM 

فاقد 

 نشانه 
S 

 ژنوتیپ 
Genotype 

1 a 4.3 7 1 1 0 1 0 Niagara squash Shiraz 

1 ba 1.3 4 1 1 1 2 1 Cantalop Shabestar shiardar 

1 2.5 abc 2 1 2 1 3 1 
(ShchedrykF1)Cucumber 

Gaverish 
1 2.2 abc 2 0 0 6 0 2 Squash Halvaei Bazar 

1 1.8 abc 1 0 2 2 3 2 Cucumber Victor 

1 2.3 abc 2 2 0 2 1 3 Cantalop Cheroke Zard line 39 

1 abc 7.1 0 3 1 0 2 4 Cantalop Salar 

1 abc 1.2 1 3 1 0 1 4 Cantalop Mamoli 

1 abc 51. 0 2 1 1 2 4 Long melon line 10 

1 bc 3.1 2 0 0 0 3 5 Khoreshti Esfahan Squash 

1 abc 8.1 3 0 0 1 1 5 Squash Ghaliaei Khoy 

1 abc 2.2 4 0 0 1 0 5 Squash Tanbale Lahigan 

1 bca5.1 2 1 0 0 1 6 Squash Gorgan 

2 1bc 0 2 0 0 2 6 Khoreshti USA Squash 

2 1.2bc 0 2 1 0 1 6 Ahlam Cantalop 

2 1.2bc 0 1 2 1 0 6 Dastanboo Cantalop 

2 0.9bc 0 2 0 0 1 7 Cucumber Amazon F1 
2 1.3bc 1 2 0 0 0 7 Cucumber Gaverish (Karim f1) 

2 0.8bc 1 0 0 1 1 7 Squash Ghaliaei Maragheh 

2 1bc 1 1 0 0 1 7 Cantalop Ahmadabad 

2 1bc 1 1 0 0 1 7 Squash Talaei 

2 bc 40. 0 1 0 0 0 9 Rovena Cantalop 

2 bc 50. 1 0 0 0 0 9 
Cantalop Zard-e Khareji line 

Kh W 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 
Long melon Tempo Hybrid 

Ananas 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Yellow Canaria  Cantalop 
3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Cantalop Falat 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon 120 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 
Long melon Mashadi line 

Minoo 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon Genotype 108 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Cucumber Beith Alpha 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Cucumber Hybrid Super N3 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon Genotype 101 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Long melon June des Niagara 
3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon Genotype 201 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Squash Ghaliaei 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon Genotype 104 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon Genotype 123 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon Farao 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon Super Dragon 

3 c 0.0 0 0 0 0 0 10 Watermelon Charleston Gray 

SM = Severe Blistering and Malformation; B = Blistering; VB = Vein Banding; M =Severe Mosaic; MM 

= Mild Mosaic; S = Symptomless. 
 .است انییکدو ژنوتیپ های در آلودگی سطوح دار یمعن تفاوت دهنده نشان حروف متفاوت

Different letters show significant differences between infection levels of cucumber genotypes. 
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با توجاه باه اساس    نیبرا  د.یمشخ  گرددو  یکا  اسکور در جدول توافقیکا  یبا استفاده از روش آمار

ا باه عباارت یاوجاود دارد.  هاپیژنوتدر نظر گرفته شده و  نشانهن یاثر متقابل ب  دویدار شدن کایمعن

 است. متفاوت بوده یمارینسبت به ب هاپیژنوتگر واکنش ید

، 101  یهااپیژنوتهندوانه اعم از هندواناه    یهاپیژنوت  یدر نظر گرفته شده تمام  یبند براساس درجه

و  Farao ،Super Dragon یپ هاااایااان هندواناااه ژنوتیهمچنااا و 123، 104، 120، 201، 108

 Tempo hybridخربازه  یپ هاایاژنوتن یمقااوم بودناد. همچناروس ین ویبه انسبت یگرچارلستون

annas ،یطالب Yellow Canariaیفات، خربزه مشاهد  ی، طالب Minooار یا، خBeith Alphaار یا، خ

کااماً مقااوم  یکایعنوان مناابع ژنتباه یانیاو کادو قل June des Niagara، خربزه Super N3د یبریه

 یهااپیبه عناوان مناابع مقااوم، ژنوت Rovenaو  Kh W یزرد خارج یپ طالبیشدند. دو ژنوت ارزیابی

، دساتنبو، Amazon F1ار یاش، خیار خاردار گاوریمراغه، خقلیائی احمدآباد، کدو  ی، طالبییطا کدو

، کادو یجاان، کادو خاویاشاهر الهیکدو گرگان، کادو تنبال ک  ،USA  ی، کدو خورشتAhlam  یطالب

اهاان یعناوان گ  باهسااالر و چاروک زرد    ی، طاالبیمعمول  ی، طالب10اصفهان، خربزه شماره    یخورشت

اه نسبتاً حساس و ساه رقام یعنوان گباز به یکتور فضایار ویبازار و خ  یینسبتاً مقاوم، دو رقم کدو حلوا

حساس قارار اهان یدر رده گ Niagara Squash Shirazش و یگاور یار درختی، خطالبی خاردار شبستر

 (.3جدول  گرفتند )

 Discussion                                                                                                      بحث

 حساسیت یاا مقاومات  واکنش  یقن تحقیدر اخیار،    موزاییکری ویروس  یت همه جا گیبا توجه به ماه

در ایان مطالعاه   شاد.  یبررساروس  یان ویاای از اجدایهمختلف در برابر    کدوییانپ از  یژنوت  40تعداد  

در   هار ساالههاا  آن  از  یادیاکه تعداد زشدند  و اصاح شده انتخاب    یمحل  کدوییان  رقمها  ها ازپیژنوت

ک جدایاه ی  با  یزنهیمانسبت به    هاپین ژنوتیشوند. ایکشت مبه صورت تجاری  مناطق مختلف کشور  

، موزاییک، موزاییک ینوارنظیر رگبر   یماریب  نشانهاز نظر نو     یهای متفاوتشواکن  CMVاز ویروس  

جهات بررسای   مشااهده نشاد.  یانشاانهها  نشان دادند و در برخی از آن  د یشد   یتاول،  یبدشکلد،  یشد 

از مقیاس دامنه صافر تاا پان  اساتفاده   نشانهها به این ویروس از شاخ  نو  و شدت  واکنش ژنوتیپ

زنی در هایی اختصاص داده شد کاه پاس از مایاهژنوتیپ  کدوییان  یهابوتهدر شاخ  صفر به    ،گردید 

ختی االیازا نسابت باه شناهای سرماز خود نشان ندادند و در آزمون  اینشانهگونه  چیشرایط آزمایش ه

، فیاموزاییاک خفاز ناو     نشاانهانجاام شاده    یهاشیآزمابود. در    یسرم مربوط واکنش آنها منفآنتی

 نواری، تاولی و تاولی شدید به ترتی  در دامنه شاخ  یک تا پن  قرار داده  موزاییک شدید، رگبر 
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 . نسبت به ویروس موزاییک خیار در شرایط گلخانه کدوییان یهاالعمل ژنوتیپعکس .3 جدول

Table 3. Response of cucumber cultivars/genotypes against CMV in greenhouse 

condition. 

 

 ها در شرایطهای یاد شده، اکثر ژنوتیپواکنششدند. براساس نتای  حاصل از این بررسی و مبتنی بر 

 در پاکساتانایان ارتبااط    درمقاوم تا مقاوم تشخی  داده شدند.    اًای نسبتانهخو نگهداری گل  زنیمایه

روس یان ویاها نسبت به اآن  کدام ازچیاست و هبررسی شده  CMVنسبت به    اریپ خیژنوت  17واکنش  

، Yousaf  ،VEGAF1  پ هااییاطوری که ژنوتبه  ،اند دادههای متفاوتی نشان  مقاوم نبودند، اما واکنش

Diamond  ،Khyberپ ها از قبیال  یژنوتنشان دادند و سایر    ید یت شد یساس، حBeitalpha  ،Punjab ،

Baran ،Summer green  وKumar ت کمتاری داشاتند یحساسا (Asma et al. 2015 .)یاقدر تحق 

 یهاپیمشابه اکثر ژنوت اردار شبستریطالبی شو  (Karim F1) شیگاور یار درختیپ خیژنوت دو حاضر

 CMVویاروس    هاایهاای مشاابهی در ساایر میزباننشواک  دادند.حساسیت کمتاری نشاانپاکستان  

روس یان ویبه انسبت (.Lactuca sativa L) های کاهوپیاز ژنوت یتعداد طوری کهاست بهگزارش شده

 (saligna accession L.PI261653)ن جانس یک گونه علف هرز از همیو تنها دادند  نشان یتحساس

، در عاوههبا. (Walkey et al. 1985, Provvidenti et al. 1980) به آن مقاومات نشاان دادنسابت

 ژنوتیپ/رقم

Cultivar/Genotype 

 عملکرد )نتیجه(

Yield 

 درجه 

Grade 
Long melon Tempo Hybrid Ananas, Yellow Canaria Cantalop, Cantalop 

Falat, Watermelon Genotype 120, Watermelon Genotype 123, 
Watermelon Genotype 101, Watermelon Genotype 104, Watermelon 

Genotype 108, Watermelon Genotype 201, Cucumber Beith Alpha, Long 

melon Mashadi line Minoo, Cucumber Hybrid Super N3, Long melon 

June des Niagara, Squash Ghaliaei, Watermelon Farao, Watermelon Super 

Dragon, Watermelon Charleston Gray 

 مقاوم کاماً

Completely 

Resistant 

1 

Rovena Cantalop, Cantalop Zard-e Khareji line Kh W مقاوم 

Resistant 

2 

Squash Talaei, Cantalop Ahmadabad, Squash Ghaliaei Maragheh, 
Cucumber Gaverish (Karim f1), Cucumber Amazon F1, Dastanboo 
Cantalop ،Ahlam Cantalop, Khoreshti USA Squash ،Squash Gorgan, 

Squash Tanbale Lahigan, Squash Ghaliaei Khoy, Khoreshti Esfahan 
Squash, Long melon line 10, Cantalop Mamolie, Cantalop Salar, Cantalop 

Cheroke Zard line 39 

 مقاوم نسبتاً

Moderately 

Resistant 

3 

Squash Halvaei Bazar, Cucumber Victor 

 حساس  نسبتاً

Moderately 

Susceptible 

4 

Cantalop Shabestar Shiardar (Shchedryk, F1), Cucumber Gaverish, Squash 

Niagara Shiraz 
 حساس 

Susceptible 

5 
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 اًپ نسابتیاژنوت  9مقااوم،    اًپ نسبتیژنوت  13پ مقاوم،  یژنوت  8تعداد    اریپ خیژنوت  31از  هندوستان نیز  

تحقیق حاضر نتای  ن یبنابرا(. Munshi et al. 2008پ حساس گزارش شده است )یک ژنوتیحساس و 

که موید وجود مقاومت نسبی  (Arzani and Ahoonmanesh 2000)دیگر در ایران  ین بررسیو همچن

است با نتای  گزارش شاده از کشاور هناد مطابقات   CMVدر برابر    کدوییانها ی  در برخی از ژنوتیپ

روس در منااطق یان ویاا  گساترش  بقااء و  یل اصالیدل  .شتر استیب  کدوییانمنابع مقاومت در    و  دارد

 Aphisگونه شته از جمله  60بیش از با ع آن است و از طرفی یوس اًنسبت یزبانیدامنه ممختلف کشور 

gossypii شاودیما منتقل یدارد به روش ناپا یکه گسترش جهان (Palukaitis and Garcia- Arenal 

کاه   باشاند یمهای مهم آلودگی  از جمله کانون  مزرعههاهای هرز آلوده در داخل یا مجاور  علف  (.2003

(. Duffus 1971سازایی دارناد )هاای ناشای از آن ساهم بهگیرشناسی ایان ویاروس و بیماریدر همه

از طریاق  (Stellaria media Villهای هرز نظیر علف نخاودی )همچنین این ویروس در برخی از علف

های ناشی از ویژه قبل از گلدهی در مدیریت بیماریهرز به، لذا مبارزه با علفهایشودیمبذر نیز منتقل  

 (.Tomlinson and Carter 1970این ویروس از اهمیت خاصی برخوردار است )

ر یااهاان غیها، تنااوب باا گخصاوص در گلخاناهبهگی  آلودمشکوک به    اهانیگ  یکنشهیرطور کلی  به 

هاای کااهش میازان حشارات ناقال از راهمبارزه با  و به ویژه بذر سالم یاهیزبان، استفاده از منابع گیم

از   یکایمقااوم    یرقمهاتحقیق در زمینه وجود و معرفی    اما؛  خسارت ناشی از این ویروس مخرب است

   .استها روسیکنترل و یهاروش  نیتریاقتصادن و یمهمتر

 Conclusion                                                                                           گیرینتیجه

از خاود   CMVتعادادی نسابت باه    ،ن تحقیاقیامورد بررسای در ا  کدوییانهای  و ژنوتیپ  رقمهان  یب

تاوان یا مقاوم را برای مدیریت بیماری می  مقاومکاما    یهاپیژنوتکشت    .اند مقاومت نسبی نشان داده
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