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و ارتباط آن عدس هاي مختلف نوتیپدر ژ Fusarium oxysporum f.sp. Lentisمقاومت به قارچ براي ارزیابی 
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زنی صورت گرفت که میانگین  برداري در هفته چهارم و هشتم پس از مایه یادداشت .تصادفی انجام شد پایه کامالً
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شناخته شدند، ولی در ژنوتیپ با درصد مرگ و میر گیاهچه کمتر از یک درصد، به عنوان خیلی مقاوم  38ژنوتیپ از 

) ILL7531 ،L 1278-2580 ،PI 299127-358-RINV-63-64هاي خیلی مقاوم به سه عدد ( هفته هشتم تعداد ژنوتیپ

صفات مقایسه میانگین  . ي گسترش عامل بیماري در مراحل بعدي رشد گیاهچه بود. کاهش یافت که نشان دهنده

هاي آماري  ها در گروه هاي آن تمال یک درصد نشان داد که میانگیندر سطح اح LSDروش با استفاده از  مورد مطالعه

تقسیم گروه مجزا  سههاي مورد مطالعه به  اي، ژنوتیپ تجزیه خوشهبا توجه به نتایج حاصل از مختلف قرار دارند. 

و نمک  هاي محلول در آبي پروتئیننتایج حاصل از تجزیهمیر متفاوتی داشتند.  شدند که میانگین درصد مرگ و

در . باشد می 5/0و میانگین شاخص شانون  34/0هاي ژنی برابر نشان داد که میانگین تنوع ژنتیکی براي تمام مکان

در  .اي به سه گروه تقسیم شدند ها در تجزیه خوشه اي بذر، ژنوتیپ هاي ذخیره تئینبراي پرو SDS-PAGEتجزیه 

تغییرات مولکولی بین  درصد 10/76اول در مجموع ی اصل مولفه سه هاي هماهنگ اصلی نیز تجزیه به مولفه

هاي محلول در آب و نمک با صفات  هاي حاصل از پروتئین تجزیه رگرسیون داده بیین کردند.ها را ت ژنوتیپ

در  12ضریب رگرسیون بین صفات درصد مرگ ومیر در هفته چهارم و هشتم با نشانگر مورفولوژیکی نشان داد که 

به دلیل داشتن ارتباط با بیش از یک صفت به عنوان  12و  4. نشانگرهاي باشد معنی دار می سطح احتمال یک درصد

هاي محلول در آب و نمک با صفات  ضریب همبستگی براي پروتئیننشانگرها شناسایی شدند. موثرترین 
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 مقدمه - 1- 1

 هايراه بررسی ،دیگر طرف از منابع ماندن ثابت یا کاهش و طرف یک از جمعیت سریع رشد

 ظرن به طرفی از. سازدمی ضروري بیشتر وريبهره جهت را غذایی مواد تولید هايپتانسیل از بهینه استفاده

 9سال آینده سه برابر افزایش یابد تا بتواند جوابگوي  40تولید مواد غذایی جهان بایستی ظرف  رسد می

میلیارد از جمعیت جهان  5/1میلیارد جمعیت جهان باشد. طبق اعالم رسمی سازمان ملل در حال حاضر 

 از کمیت بر وهعال غذایی کمبود این. ندهست مواجه غذایی مواد کمبود با و برندزیر خط فقر به سر می

 از غنی گیاهی هايفراورده تولید ،واقع در. خوردبه چشم می یزن پروتئین نظر از ویژه به کیفیت، لحاظ

 حال در هاي. رژیم غذایی در کشوراست نکرده رشد جهانی تولید با موازي حیوانی هايغذا و پروتئین

 آیدمی دست به زمینی سیب مانند ايغده گیاهان و غالت مانند گیاهانی از که است نشاسته عمدتا توسعه

 مناطق در خودبارور و) n2=14( دیپلوئید زراعی گیاه یک عدس.است پایین هاآن پروتئین مقدار و

 ارزش نظر از پروتئین درصد 5/28 داشتن دلیل به و شودمی تولید جهان سرتاسر در که باشدمی سردسیر

 اندازه به قدمتی و است نزدیک خاور حاصلخیز هايخاك در گیاه این منشا. است اهمیت حایز غذایی

 اندك سازگاري و ها. کشت مداوم ارقام با عملکرد پایین و واکنش ضعیف نسبت به نهادهدارد کشاورزي

 ترینمهم از توانمی را زیستی غیر و زیستی هايتنش به حساسیت و عملکرد ثبات عدم چنینهم و

   .آورد شمار به عدس تولید سطح بودن پایین عوامل
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  گذشته یقاتبر تحق مروري -2- 1

  جهان و ایران در عدس جایگاه و اهمیت - 2-1- 1

بشر قرار دارد. منشا  غذایی گیاهان ترینقدیمی ردیف در که باشدیاز انواع حبوبات م ییک عدس

از  غنی بعمن عدس). 1373 اول، یانو بنا ی(کوچک باشدمینزدیک  خاور یزحاصلخ هايآن خاك

 یزرا ن ضروري ینهآم هايیداز اس توجهی قابل میزان عدس دانه). 2005 جیمز، و ینگ(ن است ینپروتئ

 مسیح میالداز  پیش سال هزار 8 تا 7 حدود را عدس پیدایش تاریخ). 1379(محمدپور،  باشد می دارا

 اول، یانو بنا یچک(کو است شده برده نام آن از قرآن و انجیل مقدس کتب در و زنندمی تخمین

 آفریقا، شمال آمریکا، جنوب و شمال آسیا، غرب یافتهتوسعه  هاياز کشور بسیاري در گیاه این). 1373

). 2004 همکاران، و مونیر؛ 2003 تایلور، و روبنا( شودمی کشت نیز دنیا مختلف نقاط سایر و استرالیا

خاك دارد  یزيدر حاصلخ موثري نقش نیتروژن کننده یتتثب هاييبا باکتر همزیستی خاطر به گیاه این

  ).2003 یلور،(روبنا و تا

  عدسگیاهشناسی  - 2-2- 1

ست ا تئینوپراز  رسرشاو ) Fabaceae( تحبوبا یرمجموعهاز ز زراعی مهم نگیاهااز  یکیعدس 

 ینالنهرو یک ساله، که اولین بار در بین ایستاده نیمه کوچک، است گیاهی. )2011محمدي و همکاران، (

و جنوب ترکیه کشت شد و سپس به سمت نیل، یونان، اروپاي مرکزي و متعاقب آن دانوب گسترش 

 1787اولین بار توسط مدیکوس در سال  Lens culinarisیافت. نام التین گونه زراعی عدس یعنی 

 شرق مدیترانه مانند کشورهاي از رسد). منشا عدس به نظر می1376منتشر شد (باقري و همکاران، 

در اروپا،  بعداٌ آن کشت و است یافته گسترش هندبه طرف  جاآن از که باشد مصر و یونان صغیر،آسیاي 
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 شرایط به سازگار ايدانه هايلگوم يزمره در عدس علمی، منابع در. است یافته رواج آمریکاآفریقا و 

. سازگاري حبوبات ولی این گیاه قادر به تحمل گرما و سرماي زیاد نیست است، شده شناخته سرد

 شب، روز، دماي اثرات به نسبت ژنوتیپی مختلف هايالعمل ص عدس بستگی زیادي به عکسباالخ

  ).1980من،(یانگ  دارد آنها بین متقابل اثرات و فتوپریود

 سبز نرم، هايکرك زیاد، هايمنشعب داراي شاخه و کوتاه ساقه با ساله یک علفی، گیاهی عدس

 مترسانتی 50-60 از آن ارتفاع و دارداست. عدس رشد کمی  ايبوته و ایستاده فرم به اغلب و روشن

 چند و مرکزي مستقیم ریشه یک از متشکل یافته توسعه کامال ايریشه سیستم داراي. کندنمی تجاوز

 داراي و گوش چهار نازك، عدس ساقه. یابدمی انشعاب جهات همه در که است جانبی فیبري ریشه

 پایینی بخش گیاه، دساقه آن علفی و ضعیف است. با پیشرفت رش ،. به طور کلیاست هبرجست زوایاي

 وجود موارد بعضی در که باشدمی آنتوسیانین رنگی هايپیگمان. ساقه اغلب داراي شودمی چوبی ساقه

 تشد به گیاه ارتفاع). 1373اول، بنایان و کوچکی( دارد وجود پایینی هاي اندام در فقط یا و نداشته

تنها ارتفاع  نه. باشدمی. بنابراین، تعیین ارزش مطلق براي ارتفاع گیاه مشکل است محیط تاثیر تحت

 گیردمی قرارتحت تاثیر هر دو عامل ژنوتیپ و محیط  رشد مراحلبلکه ارتفاع گیاه در تمام  ،نهایی

 5/1 الی 1 دودح با کوچک هايبرگچه هاآن در که باشندمی مرکب و کوچک هابرگ ).1979(زوس، 

 هاي. برگچهمتصلند شیاردار اصلی دمبرگ به مستقیما برگچه 7 تا 5 صورت به دمبرگ بدون مترسانتی

و داراي ساختمان  کامل عدس گل). 1376(باقري وهمکاران،  دهندمی نیز پیچک تشکیل مواقعی انتهایی

 ظاهر مترسانتی 5/5 تا 2 طول هب باریک دمگل یک با آذین گل فرعی محور روي ها. گلاستپروانه آسا 

 به). 1979(زوس،  ندارد وجود براکته و باشدشکل می ايمیله آذین گل محور انتهایی راس. شودمی

 به متمایل آبی. گلبرگ درفش ممکن است سفید یا بردارد در را گل چهار تا یک دمگل هر معمول طور
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 هايلب که شودمی تقسیم باریک بخش 5 به گل کاسهو ناو عموما سفید هستند.  هابال. باشد ارغوانی

 درفشکه در باالي  ها). یکی از پرچم9+1( هستند دیادلفوس هاپرچم. پوشاندمی را گلبرگ پایین و باال

-می ختم خمیده و کوتاه خامه یک به. تخمدان داراي یک یا دو تخمک است که باشدمی آزاد دارد، قرار

 است شده مشاهده  عدد شش تا گاهی و چهار تا یک دمگل هر فغال تعداد معمول  طور به. شود

- میلی 4 تا 2 حدود هادانه قطر. هستند عدسی شکل به عدس بذرهاي). 1979 همکاران، و باور(موئهل 

 باشد سیاه یا ايقهوه خاکستري، سبز، به متمایل قرمز یا روشن قرمز است ممکن دانه پوست. است متر

  گونه عدس را به دو گروه اصلی تقسیم می کنند:  معموال .)1376 وهمکاران،(باقري 

 رنگ و مترمیلی 6تا  4 بذر قطر. هستند زرد يلپه: بذور این گروه ریز و گرد و با 1ریز دانهگروه -1

 این يدانه هزار وزن. باشدمی بیشتر آنرنگ تا سیاه متغیر است. میزان پروتئین  آن از زرد کم يپوسته

دانه ریز نسبت  هايعدس عملکرد. است متغیر مترسانتی 40 تا 20 از بوته ارتفاع و گرم 35 تا 20 گروه

  .شوندمی کشت هندوستان و آسیا در بیشتر و هستند ترارزان هااما این عدس است، بیشتر درشت دانهبه 

 رنگ. تاس مترمیلی 9 الی 6 از ها آن قطر و بوده پهن و تربزرگ هادانه: 2درشت دانهگروه -2

. ارتفاع بوته در این گروه بین باشدمی گرم 60 تا 40 آن يبذر سبز کم رنگ و وزن هزار دانه يپوسته

 نواحی در بیشتر درشت، دانه هايعدس. هستند تربزرگ هابرگچه و هانیام است، مترسانتی 70تا  40

  ).1376 همکاران، و(باقري  شوندمی کشت) آمریکا(قاره  جدید دنیايو در  ايمدیترانه

  

  

                                                
1- Microsperma   
2- Macrosperma 
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  عدس بنديطبقه - 2-3- 1

 ،اول یانو بنا ی(کوچک است زیر شرح به که شده واقع قبول مورد عدس گونه 5 حاضر حال در

1372:(  

 هاگل آذین،محور گل روي گل 2تا  1 داراي برگچه، 13 تا 12 رونده، یکساله، – L. montbretii  أ 

 .یاهسشکل، بزرگ و  قلبی م،ظنامن هابذر رنگ، سفید

 آذین،محور گل روي بر گل یک داراي برگچه، 8 تا 4 منشعب، بسیار یکساله، – L. ervoides  ب 

 .ايقهوه و پهن کوچک، هابذر سفید، رنگ به متمایل آن ناو گلبرگ دوبنفش، -آبی هاگل

 آذین،محور گل يگل رو 3تا  1 داراي برگچه، 8 تا 6 منشعب، و باریک یکساله، – L. nigricans  ج 

 .ايقهوه و پهن کوچک، هابذر آبی، رنگ به متمایل هاگل

 2تا  1 داراي برگچه، 16 تا 10 منشعب، بسیار ایستاده، نیمه باریک، یکساله، -  L. orientalis  د 

 و پهن بزرگ، تا کوچک هابذر سفید، به یلمتما یآب-ارغوانی رنگ به هاگل آذین،محور گل يگل رو

 مختلف. هايرنگ به

 هاگل آذین،محور گل يگل رو 3تا  1 داراي برگچه، 16 تا 6 باریک، یکساله، -  L. culinaris  ه 

 متفاوت. هايها کوچک تا بزرگ، پهن، رنگ بذر آبی، تا سفید

  

  

  



7 
 

  عدس اصالح و یکژنت - 2-4- 1

 یکرواسپرماعدس را بر حسب اندازه بذر به دو دسته ماکرواسپرما و م ،طوري که گفته شد همان

 با بذر صد یک ها،قطر بذر گیرياندازه جاي به دسته ینا جداسازي مرز ICARDA1 . دردکننمی تقسیم

در دسته ماکرواسپرما  باشد،گرم  5/4از  بیشتر هاآن عدد صد یککه وزن  هایی. بذراست گرم 5/4 وزن

 یايدن یاییجغراف یینپا هايعرض در. گیرندمی قرار میکرواسپرمادسته  درگرم باشد،  5/4و اگر کمتر از 

 و هستند) یکرواسپرما(م ریزبذر هاواریته اکثر) پاکستان و هند اتیوپی، مصر، بنگالدش،(افغانستان،  یمقد

 نشان ICARDAموجود در  هايواریته ینا روي مطالعه. باشندمی ماکرواسپرما از ترقدیمی هاواریته این

 5 و بودند یهشده از ترک آوريجمع هايواریته به طمربو پروتئین مقدار باالترین با واریته 5 که است داده

 جزو واریته 10 ینا تمامی و بودند یرانو ا یوپیمربوط به ات داشتند، را پروتئین کمترین که دیگر واریته

   ).1372اول،  یانو بنا ی(کوچک بودند میکرواسپرما دسته

عدس،  ژنتیکی اصالح اهان،گی دیگر با یسهاکروموزوم است. در مق 14 با دیپلوئید گیاهی عدس

که تا به حال در عدس به  هاییپیشرفت. است شده پرداخته آن به کمتر یماست که در قد یديتالش جد

 طریق از یفعل هايیتهاکثر وار بنابراین،. استآن در مناطق مختلف  ياز سازگار یناش ،دست آمده است

 فقط حاصل یشرفتپ بنابراین،. اندآمده دست به هیبریداسیون طریق از نه و همگننا هايانتخاب از توده

 به توانیو انتخاب م گیريرگدو طریق از آینده در و است بوده هاتوده در موجود تفاوت اساس بر

 محصول یشافزا اصلی هدف گزینش هابرنامه ینا تمامی در. آمد نایل عدس در ترزیاد هاییپیشرفت

 کنندگاناصالح توجه آفات و هایماريو مقاومت به ب یطیمح يهابه تنش سازگاري ،وجود این با. است

  ).1372اول،  یانو بنا یجلب کرده است (کوچکبه خود را  زیادي

                                                
1- International Center for Agricultural Research in the Dry Areas. 
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  وعامل بیماري عدس ی ومیفوزار یپژمردگ يماریب - 2-5- 1

، 3ومباشد که تولید ماکروکنیدی می 2زیرشاخه دوترومیکوتینا 1فوزاریوم از رده هیفومیستجنس 

شکل  ماکروکنیدیوم با یک انتهاي پایی ها تشکیل کند. اغلب گونه می 5و کالمیدوسپور 4ومدیمیکروکنی

بندي مهم  نماید ولی این اندام از نظر طبقهنیز تولید  6نمایند. این قارچ ممکن است اسکلروشیوم می

اغلب مورد ده است که هاي فوزاریوم مشاهده ش باشد. مرحله تلئومورف (جنسی) در تعدادي از گونه نمی

هاي فوزاریوم شامل انواع  گونه ).1989جمز و نیرنبرگ، (شناسان گیاهی قرار ندارد  توجه بیماري

در تمامی  شوند. آنها تقریباً گیاه دیده می پارازیت و ساپروفیت بوده و در تمامی مراحل رویشی و زایشی

ا ایجاد بیماري در انسان و حیوان و ه شوند. بعضی از گونه گیاهی در اغلب مناطق دنیا یافت میهاي  گونه

   ).1988کنند (ویندلز و همکاران،  می 7بعضی تولید مایکوتوکسین

هاي مختلفی از جنس فوزاریوم شناسایی شده است. فولنوبر  ، گونهبندي با توجه به نوع سیستم طبقه

کنیدیوم، وجود یا شکل ماکرو ل ماکروکنیدیوم، شکل انتهاي پاییبا استفاده از شک) 1935و رینکینگ (

، وجود یا عدم وجود کالمیدوسپور و محل کالمیدسپور ومکنیدیشکل میکرو، ومعدم وجود میکروکنیدی

زي  هاي خاك ها، پاتوژن و ساپروفیت اند. اغلب گونه بندي نموده ا انتهایی) جنس فوزاریوم را طبقه(میانی ی

مبتنی بر بندي  هاي طبقه تمامی سیستم ).1989و تعدادي پاتوژنهاي هوازي بودند (جمز و نیرنبرگ، 

سال تجربه تحقیق آنها در مورد این قارچ  40باشند که حاصل  ) می1935کتاب فولنوبر و رینکینگ (

  باشد. می

                                                
1 - Hyphomycete  
2- Deuteromycotina  
3- Macroconidium  
4- Microconidium 
5- Chlamydospore 
6- Sclerotium 
7- Mycotoxin 
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هاي فوزاریومی  زاد عدس در دنیا و از جمله در ایران، پژمردگی هاي خاك ترین بیماري از مهم

 ریرپذییتغ يها گونه نیتر ازمهم یکی Fusarium oxysporum قارچ ). 1998باشد (آلن و همکاران،  می

 اهانیبوده و در گ یمختلف يها تیجمع و یاختصاص يها فرم ياست که دارا ومیفوزار يها گونه نیب در

 Fusarium قارچ ،عامل بیماري پژمردگی عدس ).1377ی،مراص( کنند یم يماریب جادیمتعدد ا

oxysporum f.sp. lentis 2007زا است (تایلور و همکاران،  اصآ روي عدس بیمارياست که اختص .(

ام مراحل زاي ریشه و ساقه عدس است و در تم از عوامل بیماري F. oxysporum f.sp. lentisقارچ 

کند و باعث پوسیدگی ریشه و  زنی، گیاهچه و گیاه کامل به میزبان حمله می رشدي گیاه اعم از جوانه

مثل  ادز هاي خاكعوامل محدودکننده تولید از جمله قارچ ).1979، شود (خار و همکاران ساقه می

میري با فرم اختصاصی  عامل پژمردگی و بوته F. oxysporumخصوص ه م بیوهاي مختلف فوزار گونه

وارد  این محصول بر عملکرد درصد17خود روي نخود و عدس هر ساله خسارت قابل توجهی بالغ بر 

  .)1376باقري و همکاران، می کنند (

 يماریب میعال - 2-6- 1

هاي جنس فوزاریوم به عنوان مهمترین عامل ایجاد پژمردگی  در بین گونه F. oxysporumگونه 

عالیم اولیه   ).2006لی و سامرل، ذلمیري مطرح است ( آوندي، زردي و گاهی پوسیدگی ریشه و بوته

صورت ه شود که ب ها ظاهر می برگ ناشی از بیماري پوسیدگی فوزاریومی عمدتا بر روي نوك انتهایی

رفت عالیم در پس از  پیش .در مرحله رسیدگی، بوته شروع به پژمردگی می کند زردي بوده و

ها، کوتاهی  شود. عالیم کلی این بیماري شامل پژمردگی برگ ها پوسیده می ریشه ،هاي هوایی گیاه قسمت

قسمت ریشه کاهش رشد ریشه و تغییر ها، پوسیدگی دانه و در  قد بوته، کوچک شدن و پیچش برگ

   ).2011محمدي و همکاران، باشد ( اي می رنگ به قهوه
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  بینی اپیدمی بیماري پیش -7- 2- 1

شرایط زیر در هر اگر  .)1995توانند در شیوع بیماري موثر باشند (پري و همکاران،  عوامل زیر می

  بینی است:  اده شود، اپیدمی بیماري قابل پیشمنطقه تشخیص د

خشک در ابتداي فصل کاشت در افزایش پوسیدگی فوزاریومی  شرایط آب و هوایی گرم و - الف

  باشد.  ها داراي اهمیت می در روي ساقهساقه و تولید منبع آلودگی 

بارندگی شدید در طول مرحله گلدهی که حساسترین مرحله به آلودگی است، باعث افزایش  -ب

  گردد.  انتشار عامل بیماري می

  گردد.  هاي مجاور می هاي گرم و مرطوب، باعث انتقال آلودگی به گیاهچه مه دورهادا - ج

  بیماريهاي کنترل  روش - 2-8- 1

تواند در  هاي آلوده می کاهش کمی منبع آلودگی قابل دسترس و جلوگیري از انتشار آلودگی گیاهچه

د ذکر شده وجود دارد که هاي متعددي براي کنترل موار هاي فوزاریوم موثر باشد. روش کاهش اپیدمی

  عبارتند از:

  د.باش موارد زیر را شامل می: کنترل زراعی -الف

) گزارش نمودند که تناوب برخی گیاهان در افزایش 1919هالبرت و همکاران (تناوب زراعی:  -

 باشند.  اپیدمی موثر می
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به فوزاریوم ی آوري بقایاي گیاهی باعث کاهش آلودگ : براساس گزارشات مختلف، جمعتهیه زمین -

). البته این روش زمانی موثر است که مقدار عامل بیماري کم و 1985میلتون، گردد (تایچ و ه می

 در ضمن امکان انتقال آن از مناطق دیگر پایین باشد. 

هرگونه تنش در گیاه به دلیل مصرف بیش از حد نیتروژن و یا عوامل دیگر، باعث میزان نیتروژن:   -

 ). 1980گردد (کوك،  در گیاه می افزایش میزان آلودگی

هاي  هاي هرز در کاهش میزان منبع آلودگی و کاهش تعداد گونه کنترل علف هاي هرز: کنترل علف -

ها باعث کاهش میزان آلودگی به  کش ). مصرف علف1920سوف، باشد (اتن فوزاریوم موثر می

 ). 1984گردد (تایچ و نلسون،  فوزاریوم می

 گردد پوسیدگی ساقه فوزاریومی می آبی باعث کاهش شدت یري از تنش کمآبیاري و جلوگآبیاري:  -

 پاش نیز گردد. در بعضی از گزارشات، آبیاري بصورت مه و در نتیجه باعث کاهش منبع آلودگی می

  .)1980(کوك،  باعث افزایش شدت بیماري شده است

باشند (پري و  یماري موثر نمیها به دالیل زیر در کنترل ب استفاده از قارچ کش کنترل شیمیایی: -ب

 ). 1995همکاران، 

  به دلیل تاثیر سایر عوامل رشد بر کنترل شیمیایی -

 مشکل بودن تعیین زمان استفاده. -

 هاي قارچ نسبت به ماده شیمیایی مورد استفاده.  ایجاد مقاومت در جمعیت -
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Abstract: 

For assess the resistance to Fusarium oxysporum f.sp. Lentis in different genotypes of lentil 
and its relation to protein markers, a research was done on the 38 genotype of lentils in 
greenhouse and laboratory of the University of Mohaghegh Ardabili at 1393. Analysis of 
studied traits was done as a factorial experiment in a completely randomized design. Notes 
was done in the fourth and eighth weeks after inoculation that the average mortality of 
plants in the eighth week was more than the fourth week. This means that in the fourth 
week, eight genotypes of 38 genotypes were known as very resistant with seedling 
mortality rate of less than 1%, but in the eighth week, the very resistant genotypes fell to 3 
genotypes (ILL7531, L 1278-2580 and PI 299127-358-RINV-63-64), indicated the 
expansion of disease in later stages of the seedling growth. The average comparision of 
studied traits by using LSD test (p=0.01) indicated that they are in different demographic 
groups. According to the results of cluster analysis, genotypes were divided into three 
groups, which were differed in the average mortality rate. Analysis of water and salt-
soluble proteins showed that the average genetic variation for all loci is 0.5 and the average 
Shannon index is 0.34. In the SDS-PAGE analysis for seed storage protein, genotypes were 
divided into three groups in cluster analysis. Also, in the principal components analysis 
matched three main components 76.10% between genotypes to predict molecular changes. 
Regression analysis of data from proteins and water-soluble salt with morphological traits 
showed that regression coefficient for the average mortality of plants in the fourth and 
eighth week with marker 12 was significant (p=0.01). Markers 4 and 12 because of having 
ties with more than one trait were identified as the most effective markers. The correlation 
coefficient for water-salts-soluble proteins, with morphological characteristics obtained -
0.043 that was not significant, according to the coefficient Mantel test. 

Keywords: Fusarium oxysporum f.sp. lentis, Fusarium wilt,  Lens, Protein markers, Resistance  
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