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  1389اسفند  - بهمن ، 6مجله گیاهپزشک و غذا، شماره 
 

  هاي مختلف نماتود مولد گره ریشه گوجه فرنگی نسبت به جمعیت Ch-Falatواکنش رقم 
  

 3 و کامران رهنما2، عبدالحسین طاهري1علی خدائی*
شناسی گیاهی دانشگاه   بیماريمربیبیماري شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان و دانشجوي سابق کارشناسی ارشد 1

   گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگاناندانشیار3و2مراغه، 
  khd_l@yahoo.com: پست الکترونیک*

  چکیده
هاي مختلـف   جمعیتبه  نسبت  ، از ارقام رایج در منطقه      یکی ، گوجه فرنگی  Ch-Falatدر این تحقیق واکنش رقم      

 در قالـب طـرح   ]،یک، دو و سه الرو سن دوم به ازاي هر گـرم خـاك         )شاهد(0[نماتود مولد گره ریشه با چهار تیمار        
هاي وزن تر و خشک ریشه و ساقه، طول ساقه،  شاخص.  تکرار مورد بررسی قرار گرفت5 هاي کامل تصادفی در بلوك

سه تخم و تعداد گال به ازاي هر گرم ریشه، جمعیت نماتود در ریشه و خاك، جمعیت نهایی و ضریب تکثیـر   تعداد کی 
نتایج آزمایش نشان داد که بـا افـزایش جمعیـت نمـاتود فاکتورهـاي      . نماتود هفت هفته بعد از تلقیح ارزیابی گردیدند      

 گرم از ریـشه، جمعیـت نمـاتود در ریـشه و خـاك،      تعداد گره ریشه و تعداد کیسه تخم به ازاي هر         (مربوط به نماتود    
تر ریـشه و سـاقه و وزن    طول ساقه، وزن(افزایش، ولی فاکتورهاي رشدي گیاه ) جمعیت نهایی و ضریب تکثیر نماتود   

ترین سطح جمعیتـی   کاهش یافته بودند و این رقم در برابر نماتود مولد گره ریشه حتی در پایین         ) خشک ریشه و ساقه   
  .ش حساس بودمورد آزمای

  
  .Ch-Falatگوجه فرنگی، نماتود مواد گره ریشه، رقم : هاي کلیدي واژه

  
  مقدمه

  یکـی از اعـضاي خـانواده بادنجانیـان    Lycopersicon esculentum Millگوجه فرنگی زراعـی بـا نـام علمـی     
)Solanaceae (ولیـد آن از منـاطق   طـوري کـه ت   ها سازگار اسـت، بـه   فرنگی با بسیاري از محیط   کشت گوجه . باشد  می

آمیـزي بـر روي انـواع     طـور موفقیـت   این گیاه به . گیرد  مرتفع نزدیک خط استوا تا مناطق معتدل دور از آن صورت می           
   خـاك از pHمحـدوده  . یابـد  هایی با محتواي مواد آلی باال پرورش مـی   خاکهاي شنی تا بافت رسی خوب و نیز خاك        

 16توان در مناطقی با متوسـط دمـاي بـاالتر از         گوجه فرنگی را می   . ستها مناسب ا     معموالً براي بیشتر کشت    7-5/5
  ). 3( ماه شرایط آب و هوائی گرم و عاري از یخبندان است، پرورش داد 3-4گراد که داراي حداقل  درجه سانتی

و هـواي گـرم و   نماتود مولد گره ریشه در بیشتر مناطق دنیا وجود دارد، اما غالبا به تعداد زیادتر در مناطق بـا آب                
ایـن نمـاتود در ایـران تقریبـاً در همـه جـاي کـشور و بـاالخص در         ). 4(شـود   هاي کوتاه و مالیم یافـت مـی    زمستان
 داراي دامنـه میزبـانی   .Meloidogyne sppنمـاتود ). 2(هاي مرکزي و حاشیه کویر به حد وفور وجود دارد  ن شهرستا

  ). 17(را مورد حمله قرار دهد  گونه گیاهی 2000تواند بیش از  وسیعی است و می

پژوهشی  علمی
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هاي هوائی شامل عالئم ناشی از کمبود مواد معدنی، کاهش یـا توقـف رشـد، ریـزش          عالئم این نماتود روي اندام    
تـرین عالئـم زیرزمینـی     مـشخص ). 7(باشـد    ها، پژمردگی، پیري زودرس و کاهش تولید محصول مـی           زودهنگام برگ 

باشند و  هاي هیپرتروفی شده احاطه کننده نماتودها می این نماتود شامل سلولهاي ایجاد شده با    گره. تشکیل گره است  
اي بـا سیتوپالسـم    این سـلولها چنـد هـسته   . شود آسا در بافت آوندي می هاي غول همچنین نماتود باعث تشکیل سلول   

  . متراکم هستند که در اثر تکرار میتوز در یک هسته منفرد در درون همان سلول تشکیل می شوند
). 13( ارزیابی گردیـده اسـت   M. incognitaفرنگی در برابر نماتود مولد گره ریشه  هاي گوجه واکنش ژرم پالسم

واکـنش  ). 10( غربال شـده اسـت   M. incognitaفرنگی داراي ژن مقاوم به نماتود مولد گره ریشه،   گوجهF2گیاهان 
ویروالنس نماتود مولد گره ). 18(سی قرار گرفته است  مورد بررM. incognitaارقام گوجه فرنگی به نژاد یک نماتود 

 هاي نخود سبز مقـاوم در برابـر      واریته). 14( بررسی گردیده است     Miریشه روي ارقام گوجه فرنگی داراي ژن مقاوم         
M. incognita فرنگـی در برابـر نمـاتود    اي ارقـام گوجـه   اي و مزرعـه  طـی آزمایـشات گلخانـه   ). 5(انـد    غربال شـده  
M.  javanica 1(اند  مورد ارزیابی قرار گرفته.(  

 گوجه فرنگی کـشت شـده در اسـتان گلـستان در برابـر      Ch-Falatهدف از انجام این تحقیق بررسی واکنش رقم     
  .بوده است M. javanicaنماتود مولد گره ریشه، 

  
  ها مواد و روش
ایـن بـذور داراي پوشـش    . یـد هـاي عرضـه بـذر گیـاهی تهیـه گرد       گوجه فرنگی از فروشگاه  Ch-Falatبذر رقم   

فرنگی خاکی مناسب به نسبت مساوي از خاك برگ، لوم و ماسـه        براي کاشت بذور گوجه   . ضدعفونی کننده نیز بودند   
 درجـه  121از مزرعه دانشکده کشاورزي گرگان تهیـه و کـامالً مخلـوط شـده و مخلـوط حاصـل در دمـاي                     ) 1:1:1(

هاي کائوچویی مخـصوص کـه بـا اسـتفاده از هیپوکلریـت       سپس در جعبه دقیقه سترون گردید، 20مدت   گراد به   سانتی
بعد از رسـیدن  . فرنگی در آنها کاشته شدند سدیم یک درصد سترون شده بود، ریخته شده و بذور ارقام مختلف گوجه          

دیم یـک  متر که با هیپوکلریـت سـ   هاي سفالی با قطر دهانه و ارتفاع ده سانتی       به مرحله چهار تا شش برگی، در گلدان       
سترون شده و با خاك سترون مذکور در بـاال پـر شـده بـود، نـشاء       ) محلول بیست درصد از وایتکس تجارتی     (درصد  

  .آماده مایه زنی شدند) هاي احتمالی از بین رفته براي جاي گزینی بوته(گردیده و یک هفته بعد از نشاء 
صـورت کـه    بـدین . متر استفاده گردیـد    سانتی 10هانه  براي تکثیر مایه تلقیح ابتدا از یک گلدان پالستیکی با قطر د           

رقمـی حـساس   (پر شده و سپس بذور رقم ردکلود ) 1:1(گلدان فوق با خاك سترون داراي مخلوطی از خاك و ماسه   
 برگی از تک توده تخم استخراج شده 2-4در آن کاشته شد و بعد از رسیدن به مرحله ) در برابر نماتود مولد گره ریشه

مایه زنی بدین صورت انجام گرفت که با اسـتفاده از یـک میلـه    . زنی آن استفاده شد  براي مایهM. javanicaاز گونه 
متر به آرامی کنار زده شده، مقـداري از سوسپانـسیون    اي سترون شده خاك اطراف ریشه گیاه به عمق یک سانتی       شیشه

هـاي متعـددي بـود، در آورده     هاي گیاه که حاوي گال ها قرار گرفت و بعد از دو ماه ریشه  تهیه شده در مجاورت ریشه    
شده و بعد از خرد خرد کردن با خاك سترون مخلوط گردیده و بذور گوجه فرنگی رقم ردکلود در آنها کاشته شـد و                 

  . در نهایت بعد از چهارماه جمعیت زیادي از نماتود مولد گره ریشه بدست آمد
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براي تهیـه الروهـاي سـن دوم نمـاتود     . استفاده گردید) 1973(ارکر  براي استخراج مایه تلقیح از روش هوسی و ب        
هایی ریخته شده و در دماي  دیش بکار گرفته شد و سوسپانسیون حاوي تخم در پتري       ) 1985(روش بارکر و همکاران     

  . مدت پنج روز نگهداري شدند گراد به  درجه سانتی27
یک بشر ریخته شده و حجـم سوسپانـسیون یادداشـت    دیش هادر  براي شمارش الروهاي سن دوم محتویات پتري  

لیتـر از   سپس در سه نوبت بعد از بهم زدن محتویات بـشر جهـت یکنواخـت شـدن سوسپانـسیون یـک میلـی            . گردید
هـا و الروهـاي سـن دو     سوسپانسیون برداشته شده و در یک ظرف شمارش ریخته شد و در زیر بینوکلر تعـداد تخـم               

  :بدست آمد) 1(ها و الروهاي سن دوم از معادله  تخمسپس تعداد کل . شمارش گردید
  حجم کل سوسپانسیون × mlمیانگین الروهاي سن دو در یک =  تعداد کل الروهاي سن دوم): 1(معادله 

  .در نهایت حجم سوسپانسیون الزم براي آزمایش ارزیابی ارقام مشخص گردید
  

  ارزیابی ارقام
متري در اطراف طوقه  متري به فاصله یک سانتی  سانتی1-2وراخ به عمق    با استفاده از یک میله فلزي سترون دو س        

. ها با خاك پر شـدند  ها وارد گردید و دهانه سوراخ گیاه ایجاد گردیده و نصف سوسپانسیون الزم در هر یک از سوراخ    
 عدد  الرو سـن  شامل صفر یک، دو و سه(هاي کامل تصادفی با چهار تیمار نماتودي  این آزمایش در قالب طرح بلوك 

 درجـه  25±5اي بـا دمـاي    هـا در گلخانـه   و در پنج تکرار انجام گرفت و در نهایت گلدان      ) دوم به ازاي هر گرم خاك     
  . انجام شدSASافزارهاي  تجزیه و تحلیل آماري توسط نرم. مدت هفت هفته قرار داده شدند گراد به سانتی

. انجام گردیـد ) 1982(ها با استفاده از روش بریج و همکاران  آمیزي ریشه هاي تخم با رنگ ها و کیسه   شمارش گال 
به منظور محاسبه جمعیـت    . استفاده گردید ) 1973(براي محاسبه جمعیت نماتود داخل ریشه از روش هوسی و بارکر            

  .کمک گرفته شد) 1955(نماتود داخل خاك از روش کاوانس و جپسون 
  .براي هر یک از تیمارها بر اساس فرمول زیر تعیین گردیدفاکتور تولید مثل ) 2(با استفاده از معادله 

 R=PF/PI              ):           2(معادله 

جمعیـت اسـتخراج شـده از    (جمعیـت نهـایی   [  PF 3و) جمعیـت اولیـه   (PI2فـاکتور تولیـد مثـل،     R1 که در آن
  .باشد  می])جمعیت استخراج شده از ریشه+خاك

   

                                                
1- Reproduction Rate 
2- Initial Population 
3- Final Population 
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  نتایج و بحث
دهد که تمامی فاکتورهاي مرتبط با نمـاتود بـه جـز    مینشان  2 و 1هاي   و شکل 2و  1هاي     جدول نتایج حاصل در  

هاي مختلف  داري وجود ندارد، در حالی که در بین جمعیت ها اختالف آماري معنی جمعیت نماتود در ریشه، بین بلوك   
با افزایش جمعیت نماتود از یـک بـه   . )1جدول ( است) >01/0P(دار   اختالف آماري معنی،نماتود در تمامی فاکتورها   

 و 1شـکل  (اند  دو و از دو به سه الرو سن دوم در گرم خاك، تمامی فاکتورهاي مربوط به نماتود با افزایش همراه بوده  
طوري که در مورد فاکتور تعداد گال در هر گرم از ریشه با افزایش جمعیت از یک به دو و از دو به سه الرو سن  ه، ب)2

در ارزیـابی واکـنش ژرم   .  عدد افـزایش یافتـه اسـت      3/52 و   4/25 به   4/19ترتیب از     گرم خاك، تعداد گال به    دوم در   
هاي با شاخص گال دو، مقاوم و  ، ژرم پالسمM. incognitaهاي گوجه فرنگی در مقابل نماتود مولد گره ریشه  پالسم

، حـساس تـا خیلـی    4-5هاي با شاخص گال    هاي با شاخص گال سه، داراي مقاومت متوسط وژرم پالسم           ژرم پالسم 
.Mدر بررسی واکنش ارقام گوجه فرنگی به نژاد یک نماتود ). 13(اند حساس گزارش گردیده  incognitaالیـن  / ، ارقام

 حـساس گـزارش   5/2هاي با شاخص گال  الین/  داراي مقاومت متوسط و ارقام     16/1هاي با شاخص گال بین یک و        
 گیاهـان بـا   M. incognita گوجه فرنگی براي ژن مقاوم به نماتود مولد گره ریشه، F2اهان در غربال گی). 18(اند شده

ترتیب حساس و مقـاوم  و گیاهـان بـا ضـریب      شاخص گال بیشتر از دو و گیاهان با شاخص گال برابر دو یا کمتر به         
هاي نخود سـبز مقـاوم در    واریتهدر انتخاب ). 10(اند  ترتیب مقاوم و حساس معرفی شده تکثیر صفر و بیشتر از یک به      

هاي نخود سیاه  در بررسی واریته). 5(، حساس معرفی شدند 1/3-4هاي با شاخص گال   ژنوتیپM. incognitaبرابر 
، 1/4-5هاي بـا شـاخص گـال     ، حساس، واریته1/3-4هاي با شاخص گال  ، واریتهM. incognitaو نخود فرنگی به 

در بـرآورد واکـنش   ). 15(انـد   ، بـا مقاومـت متوسـط ارزیـابی گردیـده         1/2-3خیلی حساس و ارقام با شاخص گـال         
   ).16(اند   حساس معرفی شده3-5، کولتیوارهاي با شاخص گال M. paranaensisکولتیوارهاي سویا به نماتود 

  
  M. javanica گوجه فرنگی به نماتود Ch-Falatآنالیز واریانس صفات مورد مطالعه در بررسی مقاومت رقم -1جدول 

  میانگین مربعات
منابع 
  تغییرات

درجه 
تعداد گال در   آزادي

  گرم ریشه
تعداد کیسه تخم 

  در گرم ریشه
نماتود جمعیت 

  خاكدر 
نماتود جمعیت 

  ریشه در
 ییجمعیت نها
  نماتود

ضریب تکثیر 
  نماتود

  ns08/64   ns74/0   ns4/1698598  *67/13906   ns4/1541966   ns52/0   4  بلوك
  64/10**  2/310543901**  33/49053**  5/303362562**  76/18**  44/3070**  2  تیمار
  35/0  8/1045664  33/7013  8/942096  00/1  69/95  8  خطا

  82/3  27/3  72/9  19/3  73/7  69/10  %ضریب تغییرات 
 Ns :دار در سطح احتمال یک درصد             معنی** درصد؛ 5معنی دار در سطح احتمال *دار؛  غیر معنی       
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  M. javanicaگوجه فرنگی به نماتود  Ch-Falat مقایسه میانگین صفات مورد مطالعه در بررسی مقاومت رقم - 2جدول 
 میانگین

  طول ساقه   تیمار رقم ) گرم(وزن خشک  )گرم(تر  وزن
  ریشه  ساقه  ریشه  ساقه ) متر سانتی(

  a34/2± 0/29   a33/0±86/3   a14/0±69/1   a03/0±38/0   a07/0±39/0   )0(شاهد
1*  b14/1±6/19   b27/0±34/2   b13/0±31/1   b07/0±31/0   b04/0±27/0  

2  b6/1±8/18   c4/0±67/1   b3/0±2/1   b05/0±27/0   c03/0±15/0  
Ch-Falat  

3 c30/1±2/16   d23/0±12/1   c07/0±59/0   c04/0±20/0   c02/0±14/0  
LSD (p =0.05)  30/2  38/0  24/0  072/0  056/0  

داري ندارند؛  هاي داراي حروف مشترك در هر ستون در سطح احتمال پنج درصد اختالف معنی  تعداد الرو سن دوم بر گرم خاك؛ میانگین-*
  .باشند  انحراف استاندارد می±اعداد میانگین پنج تکرار بوده و شامل میانگین 

  
ترتیب  الرو سن دوم به ازاي هر گرم خاك بهکه با افزایش جمعیت از یک و از دو به سه ) 1شکل  (نتایج نشان داد    

در بررسی تغییر در مقاومت بـه  .  درصد در تعداد کیسه تخم در هر گرم از ریشه صورت گرفته است         81 و   36افزایش  
هـاي تخـم     با شمارش تعداد کیسهMiهاي گوجه فرنگی حاوي ژن   در ژنوتیپM. incognitaنماتود مولد گره ریشه 
هاي هتروزیگوس نسبت به ژنوتیپ هاي هموزیگوس، مشابه یا       ضریب تکثیر نماتود در ژنوتیپ    مشاهده شده است که     

، M. paranaensisدر مطالعـه واکـنش کولتیوارهـاي سـویا بـه نمـاتود       ). 12(داري بـاالتر بـود    طـور معنـی   هاغلب ب
   ).16(اند   حساس ارزیابی شده4-5 با شاخص توده تخم کولتیوارهاي

  

    
ر تعداد نماتود روي فاکتورهاي تعداد گال، تعداد  تاثی-1شکل 

  کیسه تخم، نرخ تکثیر
 تاثیر تعداد نماتود روي فاکتورهاي جمعیت ریشه، -2شکل 

  جمعیت خاك و جمعیت نهائی
  

توانـد ناشـی از    ، نشان داد که تناسبی بین تعداد کیسه تخم و تعداد گال وجود نداشت که ایـن مـی      )1شکل  (نتایج  
 زمانی بیشتر از مدت زمان الزم براي تکمیل یک نسل نماتود در روي گیاه باشد که باعث رها شدن              سپري شدن مدت  
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شود جمعیت موجود در خاك در مقایسه  مالحظه می) 2(نماتودها در خاك گردیده است، زیرا همانطوري که در شکل 
  . با جمعیت موجود در ریشه تفاوت بسیار زیادي را نشان دادند

تر و خشک ساقه و طول ساقه در هر یک از تیمارهـا   دي گیاهان شامل وزن تر و خشک ریشه، وزنفاکتورهاي رش 
بر اساس جدول فوق با افزایش جمعیـت نمـاتود تمـامی فاکتورهـاي             ). 2جدول  ( بررسی و با شاهد مقایسه گردیدند     

سه الروسن دوم به ازاي هرگـرم  که فاکتور طول ساقه در تیمارهاي یک، دو و  اند، بطوري رشدي گیاه کاهش نشان داده   
دهد، هر چند که تیمارهـاي یـک و دو الرو     درصد نشان می82 و   57،  41ترتیب کاهش     خاك نسبت به تیمار شاهد به     

ر بررسی ویروالنس نماتود مولد گره ریـشه روي ارقـام     د .داري نداشتند   سن دوم در هر گرم خاك تفاوت آماري معنی        
 در ارقام با ضریب تکثیر و شاخص گـال  M. javanica اعالم شده است که نماتود Miفرنگی داراي ژن مقاوم  گوجه

اند  با ضریب تکثیر همبستگی منفی داشته) تر و خشک ریشه و ساقه وزن( خیلی مهاجم بوده و پارامترهاي رشدي 73/4
)14 .(  

ین نماتود و کـشت وسـیع   هاي پای با توجه به حساسیت این رقم نسبت به نماتود مولد گره ریشه حتی در جمعیت              
شود که کارشناسان محترم و زارعین عزیز نسبت این موضوع کامالً حساس بـوده     این رقم در استان گلستان توصیه می      

  . گونه آلودگی نسبت به معدوم نمودن آن اقدام الزم را به عمل آورند و با مشاهده هر
  

  سپاسگزاري
حقیقی و سرکار خانم مهنـدس تانیـا    مدرضا زاهدي و مهندس حسیندانند از آقایان مح   نگارندگان بر خود الزم می    

  .هایشان کمال تشکر و قدردانی را داشته باشند داوریان به خاطر همکاري
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