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 یفرنگانگل در گوجه ين نماتدهایتر، از مهمیفرنگدر مزارع گوجهع یوس یپراکندگ با داشتن .Meloidogyne spp یگرهشهیر يهانماتد

 يهاسال ین منظور طیبه ا. نماتدهاستن ین روش در کنترل ایترا متحمل مناسبیو استفاده از ارقام مقاوم و  ییشناسا. شوندیمحسوب م
 یابیمورد ارز M. javanicaران، نسبت به گونه یا یاهان ملیموجود در بانک ژن گ یفرنگگوجه یکینمونه ژنت 14، واکنش تعداد 95-1394

دن نشاء به مرحله یرسش و یپس از کاشت بذور مورد آزما. انجام شد یگلدانآزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی در شرایط . قرار گرفت
و صفات وابسته به  یشی، صفات رويروز پس از آلوده ساز 60د و یح گردیتخم و الرو نماتد، تلق 6000مار با تعداد ی، هر تیبرگ 4-3

نمونه ش، هشت ین آزمایشده در ا یابیارز یمحل یفرنگگوجه یکینمونه ژنت 14ج، از یبر اساس نتا. ن شدییمار تعیت نماتد در هر تیجمع
با داشتن  TN-72-1126 و TN-72-950 ،TN-72-997  ،TN-72-955 ،TN-72-992  ،TN-72-918 ،TN-72-1088 ،TN-72-1019 شامل یکیژنت

مار شاهد یو ت TN-72-1109 ،TN-72-939 ، TN-72-1122شامل  یکیواکنش فوق حساس، تعداد سه نمونه ژنت GI> 2و Rf ≤1 يهاشاخص
-TNو  TN-72-938  ،TN-72-1041گر شامل ید یکیواکنش حساس و تعداد سه نمونه ژنت GI> 2 وRf >1  يهارقم فالت با داشتن شاخص
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Abstract 
Root knot nematodes (Meloidogyne spp.) are widespread in the tomato fields and they are the most important 
parasitic nematodes of tomato. Recognition and use of resistant or tolerant cultivars are most suitable control 
of measures the nematodes. In this survey, 14 local tomato accessions were screened against M. javanica 
during 2016-2017. The experiments were managed in completely randomized design in greenhouse 
condition. After sowing the seeds and reaching stages 3-4 leaves, each treatment was inoculated with 6000 
eggs and larvae and 60 days after inoculation the growth parameters and reproduction factor were measured. 
In this survey, the eight tomato accessions vz., TN-72-950, TN-72-997, TN-72-955, TN-72-992, TN-72-918, 
TN-72-1088, TN-72-1019 and TN-72-1126 with Rf ≤1 and GI > 2 showed hyper susceptible, the three 
tomato accessions viz., TN-72-1109, TN-72-939, TN-72-1122, and control with Rf >1and GI> 2 were 
susceptible and the three tomato accessions viz., TN-72-938, TN-72-1041, TN-72-1012 with Rf ≤1and GI> 2 
showed relatively resistance with the characteristics of hyper sensitivity reaction.
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  مقدمه

ــ گوجــه ــ  یفرنگ ــام علم ــا ن  Mill  Lycopersicon یب

esculentum هکتـار بـا   149235ر کشت یز و داشتن سطح
کیلـو   39169ون تـن و عملکـرد   یلیم 6تولید ساالنه حدود 

ــار  از  یکــی، )1395، يآمــار نامــه کشــاورز(گــرم در هکت
. اسـت در کشور محصوالت سبزي و صیفی ن یترپرمصرف
ـ اد یـ عمده تول يها از چالش خسـارت وارده  ن محصـول،  ی

ـ کـه از ا  اسـت  یاهیـ گ يزايمـار یتوسط عوامل ب ان یـ ن می
بـا توجـه بـه     ،).Meloidogyne spp(یگرهشهیر يهانماتد

دامنه انتشار و شدت خسارت، از عوامل محدود  یگستردگ
ـ اکننده کشت  مکـت و همکـاران   . باشـد ین محصـول مـ  ی

)Mekete et al., 2003(،  ل خسـارت  یپتانسـM. javanica 
درصد بـه   36و  28ب یو فلفل را به ترت یفرنگگوجه يرو
. ن نمودنـد یـی مکعب خاك تعمتریهر الرو در هر سانت يازا
 یفرنگـ گوجـه  يرو یگرهـ شـه یخسارت نماتـد ر  یابیارز

تـا  ) Lamberti & Taylor 1979(لور یو تـا  یتوسط المبرت
 Anwar & Gundy(يوْ گاند آنوار. گزارش شده است% 85

 يرا رو M. incognitaمختلـف   يها تیجمعتاثیر ، )1993
 Rutgersرقـم حسـاس    یفرنگاه گوجهیرشد گ يفاکتورها
و  ییشــه و انــدام هــوایکــاهش رشــد ر. نمودنــد یبررســ
ن یشـتر یاه آلوده به بیمثل در گ ش فاکتور تولیدین افزایهمچن

  .ت نماتد را قابل توجه گزارش نمودندیزان جمعیم
تنهایی و یا در تلفیـق بـا سـایر     استفاده از ارقام مقاوم به

هاست کـه بـه   ن روشیاز موثرتر یکی، یتیریهاي مدروش
هـاي شـیمیایی   تـوان اسـتفاده از نماتـدکش   این طریـق مـی  

 Webster(معمول را کاهش داد و یـا حتـی حـذف نمـود     

بـا توجـه بـه خطـرات      هـا ن نماتـد یجهت کنترل ا ).1972
 یرویـه سـموم شـیمیای    زیست محیطی ناشی از مصرف بـی 

تـا  . سـد ر هاي غیرشیمیایی ضروري به نظر می کاربرد روش

هاي مدیریتی بسیاري از جمله استفاده از سموم کنون روش
 یقـ یو گاهی تلف یکیولوژی، کنترل بی، تناوب زراعییایمیش

ارقـام   ییشناسامورد استفاده قرار گرفته است و در این بین 
 یاساسـ  يامـر  زاجهت کنتـرل ایـن عامـل خسـارت     مقاوم
   .است

اران انجـام شـده توسـط کـائور و همکـ      يهایدر بررس
)Kaur et al., 1994(  دورگ نسـل   25، عملکرد تعـدادF1 

انا هنـد  یدر منطقه لود M. incognitaمقاوم به  یفرنگگوجه
ــه دو رگ  ــان داد ک ــانش  Ecو  Ronita × F24-C8 يه

119192 × KF15  يهـا مقـاوم و دو رگ Castle Rock × 

مقاومت باال نسـبت   يدارا Rio Grand × Ronita و  1797
  .بودند M. incognita به

 72العمـل تعـداد   عکس 1361در سال  یانیران، اخیدر ا
 یبررسـ ) M. javanica( یگرهشهیررا نسبت به نماتد  رقم

ـ ال 19در مجموع تعداد  1361-65 يهاسال یکرد که ط ن ی
ــد و از آن  ــاب ش ــع   انتخ ــه جم ــک بوت ــذر ت ــا ب  يآوره

در فاصـله   ،بـک يو مرتضـو  یانیـ اخ. Akhiani 1981)(شد
-تـوده و رقـم گوجـه    537حدود  1371تا  1361 يهاسال

قرار دادنـد   یابیمورد ارز M. javanicaرا نسبت به  یفرنگ
کـه  یدرصد حساس گـزارش شـد در حال   98ن آنها یکه از ب
شـده بودنـد    ین ارقام قبالً به عنوان ارقام مقـاوم معرفـ  یهم

)Akhiani & Mortazavi Bac 1992( .ــ ــن ایهمچن ن ی
ــمحق ــه یق ــار داشــتند ک ــامیدر امرن اظه  ,Rossol کــا ارق

Healani, Anaha و Nemared      به عنـوان ارقـام مقـاوم بـه
، در مصـر ارقـام   M. javanicaو  M. incognita يهـا گونه

Ronita و VD  ــام ــادا ارق  Gold set و Nematexو در کان
مقـدم و  یخانیمهد. شده اند یمعرف M. incognitaمقاوم به 
-شـه یر ي، هفت گونه و پنج نژاد نماتدها)1382(همکاران 

-عیوسـ  M. javanicaنمودند که گونـه   ییرا شناسا یگره
داشــت  یفرنگــرا در مــزارع گوجــه  ین پراکنــدگیتــر
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)Mehdikhani et al., 2003 .( بـک يو مرتضـو  ياحمـد ،
 .M فرنگی را نسبت به گونهرقم انتخابی گوجه 20واکنش 

javanica   85. در شرایط مزرعه و گلخانه بررسـی نمودنـد 
درصد ارقام در شرایط گلخانه نسبت به این گونه حسـاس  

 90بودند و بقیه جزو ارقام متحمل و نسبتا مقاوم معرفـی و  
درصـــد ارقـــام در شـــرایط مزرعـــه حســـاس گـــزارش 

اربت و ییخدا). Ahmadi & Mortazavi Bac 2005(شدند
فرنگی را در سه رقم گوجه عملکرد چهار) 1388(همکاران 

سطح آلودگی یک تا سه عدد الرو سن دوم نماتـد در گـرم   
خاك مورد مطالعه قرار دادند که در فاکتورهاي وابسـته بـه   

گـزارش شـد    يداریجمعیت نماتد بین ارقام اختالف معنـ 
)Khodaie Arbat et al., 2009 .( ن واکـنش چهـار   یهمچنـ

 اي نسـبت بـه  گلخانهاي و دو رقم فرنگی مزرعهرقم گوجه
M. javanica و همه ارقام زراعـی حسـاس و تنهـا     یبررس

ص داده ینسبتاً مقـاوم تشـخ  ) ES100F(اي یک رقم گلخانه
  ). Moslehi et al., 2010(شد 

 یکـ ینمونه ژنت 14، سنجش واکنش تعداد ین بررسیدر ا
ـ ا یاهـان ملـ  یکشـور از کلکسـیون بانـک ژن گ    یبوم ران، ی

اصالح و تهیه نهال و بذر نسبت به نماتد موسسه تحقیقات 
العمـل صـفات   بر اساس عکـس  M. javanica یگرهشهیر

اهـان آلـوده شـده بـا نماتـد      یت نماتد در گیوابسته به جمع
  .صورت گرفت

  یبررس يهامواد و روش
  M. javanicaسازي و تکثیر خالص

براي به دست آوردن جمعیـت خـالص نماتـد، پـس از     
از  یگرهـ شـه یار آلوده به نماتـد ر یخهاي آوري ریشهجمع

 یهـا و بررسـ  شـه یهـا از سـطح ر  ماده يگلخانه و جداساز
. ن شـد یـی ي نماتـد تع شد گونـه  یخت شناسیمشخصات ر

رقـم   یفرنگگوجه يرو) Egg mass(سپس تک توده تخم 
در خـاك   یدر مرحلـه چهـار برگـ    Early urbanaحساس 
بـه   یابیدسـت ر نماتـد و  یـ جهت تکث. دیگرد یزنهیسترون ما

زنـی، خـاك گلـدان و    روز پس از مایه 60کسان، یت یجمع
م و مجـدداٌ همـان رقـم    یگـر تقسـ  ید يهاها درگلدانشهیر

مراحـل فـوق   . حساس در گلدان کاشـته شـد   یفرنگگوجه
ـ ، چنـد بـار تکـرار گرد   یت کافیبه جمع یابیجهت دست . دی

 يمتـر یسـانت  2-3ها به قطعات جهت تهیه اینوکولوم، ریشه
 10( %1م یسـد شدند و به ظرف حـاوي هیپوکلریـت    خرد
) تـر آب مقطـر  یل یلـ یم 50% + 5 يتکس تجاریوا تریل یلیم

 & Coolen(دقیقه تکـان داده شـدند    سهمنتقل و به مدت 

De Herde 1972 .(20و  500هـاي  مخلوط حاصل از الک 
و در آب .دیمیکرون گذرانده شد و سپس به بشر منتقل گرد

گـراد نگهـداري   یدرجـه سـانت   5دمـاي  مقطر در یخچال با 
  .شدند

  فرنگیتهیه بذر و نشاء گوجه

-TN-72: کشـور شـامل   یي ژنتیکی بومنمونه 14تعداد 

1041 ،TN-72-1019 ،TN-72-7012 ،TN-72-997 ،TN-

72-992، TN-72-955 ،TN-72-950 ،TN-72-939 ،TN-

72-938 ،TN-72-918 ،TN-72-1122، TN-72-1109 ،
TN-72-1088 و TN-72-1126 ب یـ آوري شده به ترتجمع

سمنان، کردستان، مرکزي، همدان، خراسـان،  : هاي از استان
زنجــان، لرســتان، فــارس، کرمــان، مازنــدران، کهکیلویــه و 
بویراحمد، چهارمحال و بختیاري، اصفهان و کردسـتان کـه   

از کلکسـیون  ) Clustering(صـفات   يبه روش دسـته بنـد  
ش، یدند، جهت انجـام آزمـا  شده بو يجداساز یفرنگگوجه

به منظور تهیه نشاء، بذرها بطور جداگانه در . انتخاب شدند
ي هاي حاوي خاك سترون کاشته شدند و تـا مرحلـه  گلدان

برگ حقیقی براي انجام آزمایش در شرایط گلخانه بـا   3-4
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 .شدند يگراد نگهداریدرجه سانت 27-25 يدما

 د بررسیآزمایش گلدانی و ارزیابی فاکتورهاي مور

فرنگـی  هـاي ژنتیکـی گوجـه   براي ارزیابی واکنش نمونه
ک روز پس ی، ) M. javanica( یگرهشهینسبت به نماتد ر

هاي حـاوي  برگی به گلدان 4-3از انتقال نشاءها در مرحله 
خـاك، ماسـه،    1:1:1:2به نسـبت  (کیلوگرم خاك سترون  2

تخـم و   6000، تعـداد  )برگ و کود حیـوانی پوسـیده  خاك
تخـم و الرو فعـال    3به ازاء هـر گـرم خـاك تعـداد     (و الر

تیمـار  . از جمعیت خالص، به هر گلدان اضـافه شـد  ) نماتد
رقم فـالت حسـاس بـه نماتـد جهـت       یفرنگشاهد، گوجه
بـراي هـر تیمـار پـنج     . ت نماتد انتخاب شـد یمقایسه جمع

ها از ، بوتهیزنهیروز پس از ما 60. تکرار در نظر گرفته شد
شه و انـدام  یطول ر يریشدند و ضمن اندازه گخاك خارج 

جهـت شـمارش   . ها شستشو و توزین شـدند شهی، رییهوا
 یهر تکرار مورد بررس يشهیتعداد گال و توده تخم، کل ر

شه، یبه منظور شمارش تعداد تخم و الرو در ر. قرار گرفت
پس از به حجـم  . عمل شد) 1972(طبق روش کولن دهرد 

ارش جمعیت تخم و الرو توسط رساندن سوسپانسیون، شم
جهت اسـتخراج نماتـد از   . اسالید شمارش صورت گرفت

. عمـل شـد  ) De Grisse 1969(سـه  یخاك طبق روش دگر
جمعیت نهایی، از مجموع تعـداد تخـم و الرو موجـود در    
ریشه و خاك حاصل شد و براي تعیین فاکتور تولیـد مثـل   

)Pf/Pi (    ـ ابی نسبت جمعیت نهایی بـه جمعیـت اولیـه ارزی
آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی در دو نوبـت  . دیگرد

هاي ، دادهیان بررسیانجام شد و در پا یو در دو سال متوال
گردیـده و   يتجزیـه آمـار   SASحاصل با استفاده از برنامه 

. ز بـه روش دانکـن صـورت گرفـت    یـ هـا ن مقایسه میانگین
نسـبت بـه نماتـد     یاهیـ گ يهـا واکنش گونه یابیجهت ارز

مثـل  دیـ ت تولیمانند ظرف یمتفاوت يهایژگیاز و یگرهشهیر

 Rf= Reproduction factor( )Oostenbrink(نماتــد  

 یشـ یاهـان آزما یمثل نماتد در گدیزان تولیسه می، مقا)1966
 یاهید مثل نماتد در رقم حساس همان گونه گیزان تولیبه م

)Taylor 1967 (ــیو تلف ــاز م یق ــزان تولی ــد و دی مثــل نمات
) GI= Gall Index ()Canto Saenz 1983(شـاخص گـال   
لور ین شاخص گال طبق روش تاییجهت تع. دیاستفاده گرد

، بر اسـاس تعـداد کـل    )Taylor & Sasser 1978(و ساسر 
ن یـی شه، شاخص مربوطـه تع یسطح ر يموجود رو يهاگره
شـاخص  بدون گال شاخص صـفر،   یکه، آلودگیبطور. شد

ـ  یآلودگک، یبرابر  یآلودگ شـاخص  گـره،   10ن سـه تـا   یب
ـ  یآلـودگ برابـر دو،   یآلودگ شـاخص  گـره،   30تـا   11ن یب
ـ  یآلودگبرابر سه،  یآلودگ شـاخص  گـره،   100تـا   31ن یب
عدد باشد  100ش از یبرابر چهار و اگر تعداد گره ب یآلودگ

، از ین بررسیدر ا .شود یشاخص گال پنج در نظر گرفته م
 يهاشیص گال در آزماد مثل و شاخین فاکتور تولیرابطه ب

نسـبت بـه نماتـد،     یفرنگـ گوجه یکیژنت يهاواکنش نمونه
 يهـا شـاخص  يداراب که ارقام ین ترتیبه ا. دیاستفاده گرد

GI≤2  وRf>1  ،جزو ارقام متحمـل GI≤2  وRf≤1   ،مقـاوم
GI>2  وRf ≤1 فــوق حســاس و GI>2  وRf>1  حســاس

  . شدند يدسته بند

  ج و بحثینتا
ـ ارز يهاه مرکب دادهیج حاصل از تجزینتا -عکـس  یابی

نسـبت   یمحلـ  یفرنگـ گوجه یکینمونه ژنت 14العمل تعداد 
 يهـا سـال  یط گلخانـه طـ  یدر شرا M. javanicaبه نماتد 

ط یل مشــابهت شــرایــ، نشــان داد کــه بــه دل1395و  1394
ـ چ یمار در هـ یش در دو سال، اثر متقابل سال در تیآزما ک ی

نداشـته لـذا    يداری، اخـتالف معنـ  یاز صفات مورد بررسـ 
ـ حاصل از تجز يهان دادهیانگیسه میمقا ه مرکـب صـفات   ی

ـ  يداریمعن، وجود اختالف یمورد بررس يرهـا ین متغیرا ب
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  .فرنگیهاي ژنتیکی گوجهواکنش نمونهدر  Meloidogyne javanicaهاي نماتد تجزیه واریانس شاخص -1جدول 
Table 2- The analysis of variance population parameters of Meloidogyne javanica  in response to tomato 
accessions. 
 Gall Egg mass Egg Pf 
Source DF MS MS MS MS 
Year 1 ns 55.2 ns 20.1 ns 549892.6 ns 5970835.5 
Replication 4 ns 28.2 ns 20.3 ns 2695569 2758873 ns 
Year× Rep 4 ns 12.3 ns 29.4 ns 2984190 ns 2997916 
Treatment 14 1328.05** 920.82** 122345470** 125358776** 
Year× Treat 14 ns 24.1 ns 10.09 1052500 ns ns 1125631 
CV  26.6 31.6 29.3 29.1 

  هستند% 5داراي اختالف معنی دار در سطح احتمال  **اعداد داراي
The marked by ** are significantly different (P≤0.05). 

  
نشـان داد   یشـ یآزما يمارهـا یت نماتد در تیوابسته به جمع

  ).2و  1جداول (
، یشـ یمـار آزما یت 15تعداد گال در  يهانیانگیسه میمقا

بـر اسـاس   ) GI(رات شـاخص گـال   یینشان داد که دامنه تغ
،  TN-72-938 يهاپیژنوت(دو ن یصفر تا پنج ب یدهدرجه

TN-72-1041  وTN-72-1012 ( و چهـــار)رقـــم  شـــاهد
 يهار نمونهیدر سا). Taylor & Sasser 1978(بود ) فالت
، شــاخص گــال معــادل ســه اســت کــه نشــان از  یکــیژنت

  ). 2جدول . (باشدیها به نماتد مت آنیحساس
-TN يهـا ، نشان داد که نمونهتخم ن تودهیانگیسه میمقا

72-938 ،TN-72-1041  وTN-72-1012 ــر يدارا ن یکمتــ
ن تـوده تخـم بـود و    یشتریب يمار شاهد دارایتوده تخم و ت
 يمارهـا یر تیبـا سـا  % 5دار در سطح احتمال یاختالف معن

، یکـ یژنت يهـا ر نمونهین سایب). 2جدول (داشت  یشیآزما
  .مشاهده نشد يداریاختالف معن

و فـاکتور   ییت نهـا یـ ن تعداد تخـم، جمع یانگیسه میمقا
-TN يهـا نشان داد که نمونه یشیآزما يمارهایمثل، تدیتول

72-938 ،TN-72-1041  وTN-72-1012  داشتن اختالف با
ن تعـداد تخـم و   یکمتر يدارا% 5دار در سطح احتمال یمعن
 ).2جدول (ن تعداد تخم بود یشتریب يمار شاهد دارایت

 یفرنگـ گوجـه  یکـ یژنت يهـا واکـنش نمونـه   یابیدر ارز

تعـداد گـال و فـاکتور     يهاسه شاخصینسبت به نماتد، مقا
 Canto Seanz(کانتوسـنز   یمثل بر اساس درجـه دهـ  دیتول

-TN-72-938  ،TN-72 يهــانشــان داد کــه نمونــه) 1983

ن تعــداد گــره و یبــا داشــتن کمتــر TN-72-1012و  1041
 يهامارها، جزو نمونهیر تیسه با سایمثل در مقادیفاکتور تول

-TN-72 يها، نمونه)تیفوق حساس یژگیبا و(نسبتاٌ مقاوم 

1109 ،TN-72-939 ،TN-72-1122 مـــار شـــاهد بـــا یو ت
-مثل جـزو نمونـه  دین تعداد گره و فاکتور تولیترشیداشتن ب

ــه يهــا ، TN-72-950 ،TN-72-997 يهــاحســاس و نمون
TN-72-955 ،TN-72-992 ،TN-72-918 ،TN-72-1088 ،

TN-72-1019  وTN-72-1126  ن یشـتر یب با داشتن صـفات
فـوق   يهامثل جزو نمونهدین فاکتور تولیتعداد گره و کمتر

 ). 2جدول (حساس بودند 

 يبـه نماتـدها   یفرنگـ اساس منابع، مقاومـت گوجـه   بر
ـ اسـت و توسـط    یکـ یمنشاء ژنت يدارا یگرهشهیر ک ژن ی

 6کرومـوزوم شـماره    يموجود بر رو Miبه نام  یغالب تک
 Gilbert & McGurive(گـردد  یکنتـرل مـ   یفرنگـ گوجـه 

ــا). 1956 ــن ژن از ی ــه ی ــوع گوج ــک ن ــ یفرنگ  یوحش
)Lycopersicon peruvianum  (ياز ارقام تجار يبه تعداد 

ـ منتقـل گرد  یفرنگـ گوجه  .M يهـا ه گونـه یـ ده و بـر عل ی

incognita، M. arenaria  وM. javanica   ــت ــوثر اس م
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)Fassuliotis 1966.(   
، )Mi(ق، صرف نظر از وجود ژن مقاومـت  ین تحقیدر ا
 یمحلـ  یفرنگـ گوجه یانتخاب یکینمونه ژنت 14العمل عکس

. شده اسـت  یابیارز) 1983(نتوسنز کا یبر اساس درجه ده
شـده بـا    یبررس يهادرصد نمونه 27ن اساس، حدود یبر ا

نسـبت بـه نماتـد     GI> 2 و Rf >1 يهـا داشـتن شـاخص  
 Rf ≤1ها با داشتن صـفات  درصد نمونه 53. حساس بودند

. فوق حساس در نظر گرفته شـدند  يهاجزو نمونهGI> 2 و
ـ کمتـر از  ) Rf(نماتد مثل دیها، فاکتور تولن نمونهیدر ا ک ی

ـ ا. است 2شتر از یب) GI(شاخص گال  یاست ول  ن گـروه ی
درصـد   20. داشتند ییباال ییت نهایاد و جمعیتعداد تخم ز

-جزو نمونـه  GI> 2 و Rf ≤1 ز با داشتن صفاتیها ننمونه

. ن شـدند یـی ت تعیفـوق حساسـ   یژگینسبتا مقاوم با و يها
ـ یبنابرا در  Rfو  GIزان یـ ، میشـ یآزما يمارهـا ین تین، در ب
 TN-72-1012و  TN-72-938  ،TN-72-1041 يهــانمونــه
ها به عنوان توان از آنین تعداد برخوردار بوده و میاز کمتر
. نـام بـرد  ) تیفوق حساس یژگیبا و(نسبتا مقاوم  يهانمونه

 يفـوق حسـاس، دارا   يهـا سه بـا نمونـه  ین گروه در مقایا
و شـاخص گـال    مثـل دیـ مشترك در فاکتور تول يهایژگیو

نسبتا مقاوم، با وجود نفوذ نماتـد   يهادر نمونه یهستند ول
ش یر و افــزایــتکث يبــرا يشــه، امکــان کمتــریبــه داخــل ر

شـود کـه صـفات     یمالحظـه مـ  . ت نماتد فراهم بودیجمع
ت یـ ت نماتد از جملـه تـوده تخـم و جمع   یوابسته به جمع

 يهـا سـه بـا نمونـه   ینسبتا مقاوم در مقا يهادر نمونه یینها
ـ افتـه و ا یفوق حساس به شدت کـاهش   ن نشـان داد کـه   ی

ـ   ییهانمونه فـوق حسـاس    یکه جزو گروه نسبتا مقـاوم ول
ـ یشه میهستند، اجازه ورود به نماتد را به داخل ر  یدهند ول

جـه  یت و در نتیـ اد جمعیر و ازدیل مقاومت، مانع تکثیبه دل
 یکـ یژنت سه نمونـه ). 2جدول(شدند  ییت نهایکاهش جمع

ــامل  ــا  TN-72-1109  ،TN-72-939 ،TN-72-1122شـ بـ

د مثل که بـه عنـوان   یتولن تعداد گره و فاکتوریشتریداشتن ب
مـار شـاهد کـه در    یشـدند، بـا ت   یحساس معرف يهانمونه
ت نماتـد  یـ ن جمعی، باالتریشیآزما يمارهایسه با کل تیمقا

ـ شد، از نظر واکنش بـه نماتـد، در    یرا شامل م ک گـروه  ی
ت نماتـد  یـ ش جمعیدر افـزا  یینقـش بسـزا  قرار گرفتند و 

  . گردد یه نمیداشتند، لذا کاشت آنها توص
ن یتـر از مهـم  یکـ یالزم به ذکر است که درجه حرارت 

نسـبت بـه    یفرنگموثر در پاسخ ارقام گوجه یطیعوامل مح
 یمراحل تکامل يدما بر رو. شه استیمولد گره ر ينماتدها

م، مهاجرت و نفـوذ  خ تخینماتد از جمله بقاء، پراکنش، تفر
ــاثینماتــد در خــاك و ر ــیشــه ت دارد و مقاومــت  یر فراوان

ـ  يبه نماتد، در خاك با دما یفرنگگوجه درجـه   28ش از یب
ـ افته و یگراد کاهش یسانت  Dropkin(شـود  یا شکسـته مـ  ی

اه یـ ل حملـه نماتـد بـه گ   یباعث تسه یتنش حرارت). 1969
اه یـ حه از گمترش یبات فنلیباال، ترک يزبان شده و در دمایم

ـ  یمقاوم خنث ـ اثـر گرد  یو ب کـه   یده کـه در مـورد ارقـام   ی
ـ بـاال ا  يت را دارند، دمایفوق حساس یژگیمقاومت با و ن ی

. کندیل میاه حساس تبدیها را به گمقاومت را شکسته و آن
اه را در یـ تواند مقاومـت گ یکه م يگرین از عوامل دیهمچن

ـ ت زیجمعد و حضور یشد یمقابل نماتد بشکند، آلودگ اد ی
بـر اسـاس منـابع آسـتانه     . اه اسـت ینماتد در بستر کاشت گ

-گوجـه  يرو یگرهـ شـه ینماتـد ر  يبرا يخسارت اقتصاد

عدد تخم و الرو در گرم خاك اسـت   20تا  5/0نیب یفرنگ
)Ferris 1978 .(  

 يط کنترل شده از نظـر فـراهم سـاز   یق شراین تحقیدر ا
ــا ــوب يدم ــ یدرجــه ســانت 24-26 مطل ــراد و همچن ن یگ
ت سه عدد تخـم و الرو در گـرم خـاك در گلخانـه،     یجمع
ـ از بروز شکسـتن مقاومـت اعمـال گرد    يریجلوگ يبرا . دی

 TN-72-1012و  TN-72-938  ،TN-72-1041 يهــانمونــه
فـوق حسـاس   یژگـ ینسبتا مقـاوم بـا و   يهابه عنوان نمونه
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در شرایط گلخانـه طـی سـالهاي     Meloidogyne javanica فرنگی محلی نسبت به نماتدگوجههاي ژنتیکی واکنش برخی نمونه -2جدول 
95-1394. 

Table 2- Reaction of some Iranian local tomato accessions to Meloidogyne javanica in greenhouse conditions 
during 2016-17. 
Treatment Root 

weight 
Gall/root Gall  

index 
Egg 
mass 

Egg/root Pf Rf Result  Reaction 

TN-72-950 8 ced 19 cb 3 13 ced 4340 d 4372 d 0.72 d Rf ≤1       GI> 2 Hyper Susceptible 
TN-72-997 5.6 fe 16 c 3 8 f 2594 e 2638 e 0.43 e Rf ≤1       GI> 2 Hyper Susceptible 

TN-72-1109 7.4 ced 19 cb 3 16 cb 6597 b 6697 b 1.11 b Rf >1       GI> 2 suseptible 
TN-72-939 10.7 b 23 b 3 19 b 6100 b 6204 b 1.2 b Rf >1       GI> 2 suseptible 
TN-72-955 9.1 cbd 19 cb 3 11 fe 3955 d 3991 d 0.66 d Rf ≤1       GI> 2 Hyper Susceptible 
TN-72-992 9.1 cbd 18 c 3 12   fed 4425 d 4473 d 0.74 d Rf ≤1       GI> 2 Hyper Susceptible 
Tn-72-938 8.1 ced 10 d 2 4 g 1515 fe 1526 fe 0.24 fe Rf ≤1       GI> 2 Resistant (Hyper Susceptible) 

TN-72-1019 7.6 ced 20 cb 3 16 cbd 5881 cb 5963 cb 0.98 cb Rf ≤1       GI> 2 Hyper Susceptible 
TN-72-1041 3.9 f 10 e 2 3 g 1101 f 1113 f 0.18 f Rf ≤1       GI> 2 Resistant (Hyper Susceptible) 
TN-72-1122 9.6 cb 21 cb 3 17  b 6270 b 6322 b 1.04 b Rf >1       GI> 2 suseptible 
TN-72-918 7.7 ced 18 c 3 12 ced 4267 d 4291 d 0.71 d Rf ≤1       GI> 2 Hyper Susceptible 

TN-72-1088 6.7 ed 18 cb 3 12 fed 4321 d 4350 d 0.71 d Rf ≤1       GI> 2 Hyper Susceptible 
TN-72-1012 7.6 ced 10 ed 2 3 g 941 f 957 f 0.15  f Rf ≤1       GI> 2 Resistant (Hyper Susceptible) 
TN-72-1126 7.8 ced 20 cb 3 13  ced 4759 cd 4791 cd 0.79 cd Rf ≤1       GI> 2 Hyper Susceptible 

control 17.7 a 55 a 4  43 a 15628 a 15812 a 2.65 a Rf >1       GI> 2 suseptible 
 کلیه اعداد میانگین پنج تکرار است

Data are mean of five replicates. 
 کیلوگرم خاك 2تخم و الرو به ازاي  6000معادل ) pi( تعداد جمعیت اولیه 

Initial population was 6000 eggs and larvae per 2 kg of soil. 
  .است% 5دار در سطح احتمال ، بیانگر عدم اختالف معنیدر مقابل میانگین ها هاي داراي حروف مشابهستون

 Means in columns followed by a similar letter are not significantly different at 5% level by DMRT. 
  

مذکور به  يهاکشت نمونه يهیشدند که البته توص ییشناسا
شه، یدر برابر نماتد گره ر یبا مقاومت نسب يهاعنوان نمونه

آنها را  یات زراعیخصوص یابیشات و ارزیتداوم انجام آزما
  .طلبد یط مزرعه میدر شرا
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