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 چکيده

رود، مسممتلزم شممناخت  شمممار مممی ترین آفات آن در مزرعه و گلخانه به ای که از مهم کنه تارتن دولکه   به فرنگی  های مقاوم گوجه اصالح و کاربرد رقم 

ی  پذیرش میزبممان و  تشخیص  باشد. بنابراین  می   توانایی گیاه در ترمیم آسیب وارده گذار گیاه در کاهش برازندگی آفت و همچنین شناخت  تأثیر کافی از عوامل  

های فیزیکممی و شممیمیایی  های رفتاری و فیزیولوژیک کنه و سنجش ویژگی های آن به آسیب وارد آمده با ارزیابی پاسخ واکنش کنه، شایستگی میزبانی گیاه و  

داری در میزان استقرار کنه در نتممایآ آزمممون انتخمما  آزاد و نیممز در  های معنی . تفاوت ند مورد بررسی قرار گرفت   پرورش شرایط اتاق    فرنگی در ده رقم گوجه 

هایی از سممازوکارهای  فرنگی دیده شد کممه بیممانگر وجممود درجممه های گوجه گذاری و رشد جمعیت کنه در نتایآ آزمون انتخا  غیرآزاد روی رقم میزان تخم 

ز بودنممد.  نیمم   VIو    IVنممو     ای های غممده که دارای تراکم باالتری از کرک بود    Super-Urbanaو    Super-Lunaهای  بیوز به ویژه در رقم زنوز و آنتی مقاومتی آنتی 

داری را  منفی معنممی   همبستگی   ، همچنین داری پیدا کرد افزایش معنی ه توسط کنه  وارد   س از آسیب پ   Super-Urbanaو    Cal-JN3  ی ها در رقم غلظت فنل برگ  

  ، Super-Chief  ،Mobil-Royalهممای  در گممروه مقمماوم، رقم   Comodoroو    Cal-JN3  ،Super-Luna  ،Super-Urbanaهممای  در مجمممو  رقم   با تراکم کنه نشان داد. 

Queen-2274    وPrimo-Early   های  در گروه بینابین و رقمChef-Falat    وFirenze   .در گروه حساس جای گرفتند 

 ی، شایستگی میزبانی، مقاومت گیاه میزبان پذیرش میزبان و  تشخیص  ارزیابی آسیب،   ي: هاي کليد واژه 
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Abstract 

Breeding and use of resistant tomato varieties to two-spotted spider mite, which is one of its critical pests in farms and greenhouses, 

require adequate knowledge of the effective factors of the crop in reducing the fitness of the pest as well as realizing the plant’s ability to 

mitigate the herbivore injury. Therefore, the host recognition and host acceptance of the mite and the host suitability of the plant and its 

responses to mite injury were assessed in laboratory by evaluating the behavioral and physiological responses of the mite and  by measuring 

the physical and chemical characteristics of ten tomato varieties. Results showed that the mite colonization by using a free-choice test and the 

oviposition rate and the population growth of the mite by using a no-choice test were significantly different on tomato varieties, indicating 

some degrees of antixenosis and antibiosis resistance mechanisms especially in Super-Luna and Super-Urbana varieties which also had 

higher densities of type IV and VI glandular trichomes. Phenol concentration were increased significantly after being injured by the mites in 

Cal-JN3, and Super-Urbana varieties and it showed significant negative correlations with mite densities. Varieties Cal-JN3, Super-Luna, 

Super-Urbana and Comodoro were placed in the resistant group, Super-Chief, Mobil-Royal, Queen-2274, and Primo-Early inside the 

intermediate group and Chef-Falat and Firenze in the sensitive group. 
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 مقدمه

 Solanum lycopersicum L. (Solanales: Solanaceae)  فرنگی گوجه 

اسممت  (Solanaceae) تیره بادمجانیانساله از گیاهی علفی و یک

آمریکای جنوبی بوده و برای عملکرد بهینه   ارتفاعاتکه بومی  

تر در به یک دوره گرمایی طوالنی و نور کافی نیاز دارد و بیش

. ایممن (Peyvast, 2009)شود مناطق گرم و معتدل دنیا کشت می

گیاه از محصوالت اقتصادی مهم در بسیاری از نقاط جهان بممه 

از کشورهای  ایران پس    . (Bai and Lindhout, 2007)آید  حسا  می 

چین، هند، ترکیه، آمریکا، مصر و ایتالیا رتبممه هفممتم تولیممد و رتبممه  

 .(FAO, 2019)  فرنگی در دنیا را دارد شصتم عملکرد گوجه 

 Tetranychus urtica Kochای، کنمممه تمممارتن دولکمممه

(Trombidiformes: Tetranychidae) کممه  ترین آفاتی است از مهم

دهممد ه مورد حمله قممرار میفرنگی را در مزرعه و گلخانگوجه

(Hussey and Scopes, 1985) . ی هافاژترین گونممهاز پلیکنه این

صممد یک  از  میزبممان  گونه  1250شده است که  خوار شناختهگیاه

برای آن گزارش شده است   جهان  نقاط مختلف  گیاهی در  تیره
(Van de Vrie, 1985) 

در  هممای شممیمیاییکشآفت  تمرکممز زیمماد بممر کمماربرد

ای بممه کنممه تممارتن دولکممهخسارت  های مدیریتی کنترل  مهبرنا

های اکوسیستمو ناپایداری  ها  بروز مقاومت آفت به این ترکیب 

 ;Helle and Sabelis, 1985)انجامیممده اسممت  طبیعی و کشاورزی

Tsagkarakou et al., 2002) .ای بممه مقاومت کنممه تممارتن دولکممه

اسممت  کشممور گممزارش شممده 60کش در کنممه 80بممیش از 

(Miresmailli  and Isman 2006)عنوان بممهی باران یاریآب . اجرای

 ، niche) یممک راهکممار زراعممی بممرای نامسمماعد کممردن ک نممام

 هممای گیمماهی مقمماوم و کمماربردکنه، انتخا  رقم  خوان(زیست 

پایدار کنترل آفممت محسممو    هایجایگزینیعی از  دشمنان طب

 (Mansour and Plaut 1979; Maruyama et al., 2002) شمموندمی

پاشی، تندرستی نقش مهمی در کاهش غلظت و دفعات سمکه  

های تولید و بهبود صادرات جانداران غیر هدف، کاهش هزینه

 ;Khanjani and Khalaghani, 2008)نماینممد محصممول ایفمما می

Khanjani and Haddad Irani-Nejad, 2009). 

، (Baradaran et al., 2002)انجیر های رقمتا کنون مقاومت 

، (Baradaran-Anaraki et al., 2007; Khanamani, 2012)بادمجان 

 ,.Dabrowski et al)فرنگی ، تمموت(Rabiei et al., 2015)پنبممه 

1971; Luczynski et al., 1990; Giménez-Ferrer et al., 1994) ،

 ;Mansour et al., 1987; Mansour and Karchi, 1990)خربممزه

Edelson, 1991; Scully et al., 1991) خیار ،(Ponti, 1980) ذرت ،

(Tadmor et al., 1999) ، ژربممرا(Krips et al., 1998) ، یاسممو 

(Sedaratian et al., 2009) کدوییان ،(Tulisalo, 1972; Knipping 

et al., 1975) ،و رز  یداودگممل(Hosseininia, 2007) ،لوبیمما 

.(Fathipour et al., 2006; Mohammadi et al., 2011; Tahmasebi 

et al., 2011)  و هلممو(Riahi et al., 2019) تممارتن  هایکنممه بممه

میزبان گیمماهی بممر   دارمعنی  تأثیر  از  مطالعه شده است که نشان

هممای فیزیکممی و شممیمیایی ویژگیدارد.    های زیستی کنممهآماره

فرنگی چممون نممو ، تممراکم و ترشممحات هممای گوجممهژنوتیپ 

هممای ها، نو ، مقدار و تغییرات نسممبت عناصممر و ترکیب کرک 

سممن و مرحلممه رشممدی گیمماه از شممیمیایی اولیممه و ثانویممه و 

ای های زیستی کنه تممارتن دولکممههایی هستند که بر پاسخدلیل

 Snyder and)گذارنممد فرنگی اثممر میهای مختلف گوجهبه رقم

.Carter, 1984; Kielkiewicz, 1994; Gonçalves et al., 1998; 

.Hoffland et al., 2000; Maruyama et al., 2002; Saeidi, 2006; 

Saeidi and Mallik, 2012; Vahdani et al., 2016)هممای . ویژگی

ای گیاه نیممز نقممش فیزیکی و شیمیایی زیستگاه و کیفیت تغذیه

مهمی در تعیین مدت نمو جنین و شمار تخم گذاشته شممده توسممط  

 .(Tomczyk and Kielkiewicz, 2001)  ای دارد کنه تارتن دولکه 

های ظیم برنامممههای اصالحی محصول و تنپیشبرد برنامه

آفت نیازمند شناسممایی سممازوکارهای مقمماومتی   مدیریت   جامع

ای اسممت. بنممابراین فرنگی به کنه تارتن دو لکممههای گوجهرقم

در این پژوهش رابطه برخی از عوامل فیزیکممی و شممیمیایی ده 

های رفتمماری و دموگرافیممک فرنگی با شاخصرقم رایآ گوجه

ای بممرای شناسممایی سممازوکارهای احتمممالی کنه تممارتن دولکممه

 .شدرزیابی  اها در آزمایشگاه  رقم  مقاومت 
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 يروش بررس

 .Solanum lycopersicum Lفرنگی،گوجممهبذرهای ده رقم 

(Solanales: Solanaceae)  شمممممماملCal-JN3 ،Chef-Falat ،

Comodoro  ،Firenze  ،Mobil-Royal  ،Primo-Early  ،Queen-

2274 ،Super-Chief ،Super-Luna  وSuper-Urbana  از موسسممه

هممر اصالح و تهیه نهال و بذر در کرج تهیممه شممدند.  تحقیقات

 پالسممتیکی بمما قطممر  در یممک گلممدان  نشای دوبرگی از هر رقم

 از  مخلمموطی مسمماوی  درون  مترسممانتی  23  ارتفمما   و  17  دهانه

اتاق رشد با  در  هاکاشته شد. گیاهچه  و خاک برگ  ماسه  خاک،

درصد   65  ±  5  نسبیرطوبت    سلسیوس،  درجه  25  ±  2دمای  

برگی تمما مرحلممه شممش در روز سمماعت  16مممدت نمموردهی  و

 پرورش داده شدند.

بیان در های شممیرینای از سمماقههای تممارتن دولکممهکنممه

د. شمم  انجممامدر آزمایشممگاه  شناسایی گونه  و    ندمزرعه جدا شد

های مقدماتی نشممان داده بودنممد کممه کنممه تممارتن چون آزمایش

ت سریعی روی لوبیای قرمز ای ترجیح باال و رشد جمعیدولکه

مدت سممه نسممل روی لوبیممای بهشده  آوریهای جمعدارد، کنه

درجممه   32تمما    22قرمز رقم صیاد در گلخانه بمما دامنممه دمممایی  

درصممد پممرورش داده   65تمما    45سلسیوس و رطوبممت نسممبی  

 ها فراهم شود.شدند تا جمعیت کافی برای آزمون

 Host Recognition & Host) یپذیرش میزبممانو تشخیص 

acceptance) ای بمما آزمممون انتخمما  آزادکنممه تممارتن دولکممه 

(Free-Choice Test)  روشبممهدر ده تکممرار و بمما انممدکی تغییممر 

 Diaz-Montano et al. (2006) 25 ± 2اتاق پرورش با دمای  در 

مممدت  درصممد و 65 ± 5 رطوبممت نسممبی سلسممیوس، درجممه

های دارای . گلممدانشممدبررسممی  در روز سمماعت  16 نمموردهی

فرنگی در هممر تکممرار های شش برگی ده رقممم گوجممهگیاهچه

ای به قطر یک متر گذاشته شدند و برگ انتهایی هر روی دایره

 متر روی بمممه قطمممر چهمممار سمممانتی یاروزنمممهگیاهچمممه از 

 پالسممت عبممور داده شممدای از جممنس کارتنصممفحه دایممره

 ایدایممره دوری فرنگهممای ده رقممم گوجممهطوری کممه برگبممه

 پالسممت و بمما فاصمملهمتر روی صممفحه کارتنسانتی  25به قطر  

متر از یکدیگر قممرار گرفتنممد. وزن صممفحه روی سممه دو سانتی

در مرکممز  سنکنه بالغ ماده هم 200عدد پایه مجزا قرار گرفت. 

 15بمما سمملفون از فاصممله  صممفحهدایممره رهاسممازی شممدند و 

های خممارجی بممر رفتممار عامل  رتأثیمتری پوشانده شد تا  سانتی

 کنممه حممذف شممود. بممرگ انتهممایی هممر گیاهچممه پممس از

های مسممتقر روی آن بمما کمممک سمماعت جممدا شممد و کنممه 24

 استریومیکروسکوپ در آزمایشگاه شمرده شدند.

هممممای رقم (Host Suitability) یشایسممممتگی میزبممممان

ای بمما آزمممون انتخمما  فرنگی بممرای کنممه تممارتن دولکممهگوجه

اتمماق پممرورش بمما  دردر ده تکممرار  (No-Choice Test) غیرآزاد

درصد   65  ±  5  رطوبت نسبی  سلسیوس،  درجه  25  ±  2دمای  

هممای . تخمشممدمطالعممه    در روز  سمماعت   16  مدت نمموردهی  و

 رشممد اتمماق درهای لوبیای درون پتممری شده روی برگگذاشته

 های بممالغ همماهر شممدهپممرورش داده شممدند. سمم س کنممه

کمک استریومیکروسکوپ بهساعت    24با تفاوت سنی حداکثر  

با قلم موی سه صفر به آرامی برداشته شده و با نسبت جنسممی 

 برگیهای شممشن ممه ممماده و سممه نممر روی هممر بممرگ از بوتممه

 نینسممبت در هممم   نیمم افرنگی قرار داده شدند.  های گوجهرقم

از   یناشمم   یگذارتخم  یهااز وقفه  یریجلوگ   لیدلبهپژوهش و  

 یدرپمم یپ یهممایرینممر کممه بممه جفتگ  یهاکنممه  یگممامیرفتار پل

هممایی از جممنس ها زیممر قفسگلممدان  انتخا  شممد.  انجامد،یم

یکممرون( م  50مدت چهار هفته با توری )مش کمتر از  بهمفتول  

 پوشمممانده شمممدند. پمممس از آن مراحمممل تخمممم، الرو، پممموره

، پروتونممممممف)، (Protochrysalis، پرتمممممو کرایمممممزالس)}

Protonymph) ،( ،دئوتممممممممممممموکریزالیسDeutochrysalis ،)

 {(Teliochrysalis،  تیلمموکریزالیس)  (Deutonymph  دئوتونمف،)

های جدا شده از هر و بالغ زیر استریومیکروسکوپ روی برگ

 رقم شمرده شدند.

سمموم های انتهایی از سطح بمماالیی و از سممطح یکبرگچه

دیده و فرنگی آسیب های شش تا هشت برگی گوجهمیانی بوته

هممای فیزیکممی بممرگ و ارزیممابی منظور بررسی ویژگیبهشاهد  

طور تصممادفی بممهای  هآسیب وارد آمده توسط کنه تارتن دولکمم 
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متر مربع وسط های دو سانتیانتخا  شدند. نو  و شمار کرک 

روش بممههر برگچه با کمک استریومیکروسکوپ  سطح زیرین  

Luckwill (1943) همما بمما میکرومتممر ثبممت شممد. تممخامت برگ

متممر میلی  0/ 001بمما دقممت    65دیجیتالی مدل میتوتویمموال پممی  

متممر مممدل سممیله پلنیوبههمما گیری شممد. مسمماحت برگانممدازه

گیری متر مربممع انممدازهسممانتی 0/ 1پت با دقت  ایکویزومی جی

درجه   60های تازه پس از توزین درون آون با دمای  شد. برگ

مدت سه روز خشک شممده و دوبمماره بمما تممرازوی بهسلسیوس  

A04    گرم توزین شدند. طول ساقه و تعممداد بممرگ   0/ 1با دقت

 گیری شد.اندازه فرنگی نیزهای گوجهآلوده بوته

فرنگی در شش های گوجههای شیمیایی برگ رقمویژگی

های محلممول بافممت تکرار بررسی شدند. غلظت کربوهیممدرات

 Irigoyen et al. (1992)روش بهفرنگی های گوجهبرگ تازه رقم

نممانومتر  625بمما اسممتفاده از معممرف آنتممرون در طممول ممموج 

هممای هممای محلممول بممرگ تممازه رقمگیری شممد. فنلانممدازه

درصد استخراج   85دیده و شاهد با متانول  رنگی آسیب فگوجه

 765در طول موج  Singleton and Rossi (1965)روش بهشده و 

ردهای دسممت آمممده از اسممتاندابهنانومتر و با استفاده از منحنی  

 .گیری شداسید گالیک اندازه

در دانشممکده  1392تمما  1391های ها بین سالهمه آزمون

همما نرمال بودن دادهسینا انجام شدند.  لیکشاورزی دانشگاه بوع

آزمون شممد و   Shapiro-Wilkو    Kolmogorov-Smirnovروش  به

دوم،   شممهیبممه وارون، ر  لیپممس از تبممد  ازیها در صورت نداده

افممزار کمک نرمبممهدوم وارون و مجذور    شهیده، ر  هیپا  تمیلگار

SAS (2003 و )SPSS (2007تجز ) یهاسممهی. مقاندشممد هیمم 

 ANOVAبا آزمممون    ییچندتا  یهاسهیو مقا  Tبا آزمون    ییدوتا

در صممورت   ییتاچنممد  یهاسممهیدر مقا  هانیانگی. مندانجام شد

 0/ 05در سطح احتمممال    یبا آزمون توک   داریوجود تفاوت معن

فرنگی بمما توجممه بممه هممای گوجممهرقم .ندشممد یبنممدگروه

 Ward Jr (1963)روش بممهشممده و گیریهای اندازهشمماخص

 .ندشدبندی  خوشه

 

 نتيجه و بحث

 ميزبان گياه پذیرشو تشخيص 

ای بممالغ روی بممرگ های تممارتن دولکممهمیزان استقرار کنه

 ساعت در آزمون انتخا   24فرنگی پس از  های گوجه انتهایی رقم 

 زنمموز داری از سممازوکار مقمماومتی آنتی آزاد، درجات متفاوت معنی 

(Kogan and Ortman, 1978)  فرنگی گوجممههممای در رقمرا

 (df = 9, 90; F = 45.466; P < 0.0001)نمایش گذاشممت بممه

های تممرین تعممداد کنممهمیزبممان بیش  Chef-Falat. رقم  (1)شکل  

 و Super-Luna همممای شمممده بمممود در حمممالی کمممه رقم جلب 

Super-Urbana  های بالغ را میزبممانی نمودنممد ترین تعداد کنهکم

 .(1)شکل  

 

 
ای استقراریافته روی  شمار کنه تارتن دولکه (SE ±)میانگین  -1شکل 

ساعت در آزمون   24پس از  فرنگیگوجهبرگی های ششبرگ انتهایی بوته

ها با حروف مشابه تفاوت  انتخا  آزاد. بر پایه آزمون توکی، میانگین

 ندارند.  05/0داری در سطح معنی
Fig. 1. Average count (± SE) of two-spotted spider mite inhabited on 

apical leaf of six-leafed tomato varieties after 24 hours in free-choice 

test. Means followed by the same letter do not differ significantly 

according to Tukey-HSD test at p < 0.05. 
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های فیزیکی زنوز با اثرگذاریچون سازوکار مقاومتی آنتی

خوار، در مراحل یافتن، تشخیص و پممذیرش گیاهو شیمیایی بر  

حاتممر در پممژوهش    نمایممد،میزبان گیمماهی اخممتالل ایجمماد می

دلیل پژمردگممی و بممهجای استفاده رایآ از دیسک برگی کممه  به

تواند نتممایآ آزمممون های شیمیایی برگ میتغییر غلظت ترکیب 

برگی  های شممش بوته قرار دهد، از    تأثیررا تا اندازه زیادی تحت  

صفحه   یها روبرگ  یریقرارگ  گاه ی جا کامل استفاده شد. شعا  و 

کنه در   یو دامنه حرکت  اندازه اندامبهبا توجه  نیز  پالست  کارتن

 شد.  بهینه یمقدمات یهاآزمون

ی ماننممد هممای ثانویممه فممرارمتابولیت نسممبت  هممر چنممد

 طممرح کلممین(، کممایرمو ) هاکنندهها )آلومون( به جلب دورکننده

(Silhouette) ، نممو  و سمماختار، بافممت  شممادابی، سممفتیگ، رنمم 

، کلفتی الیه مومی و کلفتی اپیدرم از نخستین هاخار  ها وکرک 

موانع گیاه در رفتار پممذیرش میزبممان بممرای اسممتقرار، تغذیممه و 

 یسممازوکار مقمماومتشمموند،  خوار محسو  میگذاری گیاهتخم

 چممونهممای شممیمیایی دیگممر گیمماه  ویژگیتواند با  می  زنوزآنتی

ها، وییممدهمما، فالوونالکتونترپنهمما، )فنلهممای چشممایی محرک 

 بممودن ( و همچنممین بمما ناکممافیهاآلکالوییممد ،همماکومارین

ها، همما، کربوهیممدراتهمما، هورمونآنزیم) هممای اولیممهمتابولیت 

( در ارتباط باشممد کممه ها و ترکیبات فسفردارها، پروتیینچربی

هر یک خود ممکن است در مراحل مختلف رشدی گیاه تغییر 

 ;Panda, 1979; Smith, 1989; Panda and Khush, 1995)نماینممد

Hoffland et al., 2000; Smith, 2005) . هممای نممو  کرکVI  وIV  

های مممورد ها روی برگ تمام رقمترین کرک ترتیب از متراکمبه

طور بممه  Queen-2274در رقم    Iآزمایش بودند. تراکم کرک نو   

تر بود و تفمماوتی فرنگی بیشهای گوجهداری از سایر رقممعنی

)جدول های دیگر مشاهده نشد  در رقم  Iاکم کرک نو   میان تر

-Queenتممرین تممراکم را در رقممم  نیز بیش  IIهای نو   (. کرک 1

هممما تفممماوت داشمممتند و در بقیمممه رقم Super-Chiefو  2214

دیده نشد. تراکم کممرک نممو    IIداری در تراکم کرک نو   معنی

III  متمممر مربمممع( در رقمممم )در میلی 6/ 5ازCal-JN3  در 3تممما 

هممای رقممتغیممر بممود.  Queen-2214و  Primo-Earlyهممای رقم

Super-Luna    وSuper-Urbana  ای کممرک غممدهاز    تراکم باالتری

همما داشممتند در حممالی کممه در سممایر رقمبهرا نسممبت  IVنممو  

تری تراکم پممایین  Firenzeو    Chef-Falat  ،Primo-Earlyهای  رقم

در رقممم   Vنممو   کممرک  از آن کرک دیده شممد. اگرچممه تممراکم  

Primo-Early تممر بممود، همما کمداری از سممایر رقمطور معنممیبممه

ای ها مشاهده نشد. کممرک غممدهداری در سایر رقمتفاوت معنی

 Super-Urbanaهای  ترتیب در رقمبهترین تراکم را  بیش  VIنو   

و   Chef-Falatهممای  راکم را در رقمترین تمم و کم  Super-Lunaو  

Firenze کممرک نممو   .نشممان دادVII هممای متفمماوت نیممز تراکم

 (.1)جدول فرنگی داشت  های گوجهداری میان رقممعنی
 

 فرنگی.های گوجهبرگی رقمهای ششبرگچه انتهایی بوتهسطح زیرین های وسط تراکم کرک -1جدول 
Table 1. Trichome density on the middle underside surface of the apical leaflet of six-leafed tomato varieties. 

Variety 
Trichome Count (/mm2) (Mean ± SE) 

Type I Type II Type III Type IV Type V Type VI Type VII 

Cal-JN3 2.5 ± 0.5b 4.5 ± 0.6c 6.5 ± 1.2a 17.0 ± 1.7c 10.0 ± 1.2a 13.0 ± 1.2c 3.7 ± 0.4ab 

Chef-Falat 3.3 ± 0.3b 5.3 ± 0.3bc 3.5 ± 0.8b 7.5 ± 0.9f 9.3 ± 1.6a 5.3 ± 0.4d 2.3 ± 0.3bc 

Comodoro 2.7 ± 0.8b 7.7 ± 1.3bc 3.2 ± 0.6b 14.2 ± 1.1cde 12.7 ± 1.5a 12.7 ± 1.6c 3.7 ± 0.3ab 

Firenze 3.3 ± 0.3b 6.7 ± 1.0bc 5.2 ± 0.7ab 11.5 ± 1.5def 9.8 ± 1.4a 8.7 ± 0.8cd 2.7 ± 0.4abc 

Mobil-Royal 3.2 ± 0.5b 3.8 ± 0.5c 4.5 ± 0.8ab 14.5 ± 1.3cd 11.5 ± 1.4a 14.0 ± 1.3c 2.5 ± 0.5abc 

Primo-Early 2.7 ± 0.8b 7.5 ± 0.8bc 3.0 ± 0.7b 10.0 ± 1.2ef 4.2 ± 0.8b 13.7 ± 1.5c 1.5 ± 0.2c 

Queen-2274 6.2 ± 0.7a 12.0 ± 2.8a 3.0 ± 0.6b 18.2 ± 0.9bc 12.3 ± 1.5a 20.0 ± 2.5b 3.3 ± 1.1ab 

Super-Chief 3.8 ± 0.9b 8.8 ± 1.4ab 5.2 ± 0.9ab 14.0 ± 1.3cde 12.2 ± 1.1a 19.2 ± 2.8b 4.2 ± 0.7a 

Super-Luna 2.7 ± 0.7b 5.8 ± 0.9bc 4.5 ± 0.9ab 22.5 ± 1.5a 11.2 ± 1.5a 23.7 ± 2.0ab 4.0 ± 0.4ab 

Super-Urbana 4.3 ± 0.4b 5.7 ± 0.6bc 4.8 ± 0.7ab 22.0 ± 2.1ab 9.0 ± 1.1a 27.3 ± 1.5a 4.2 ± 0.3a 

df = 9, 50 9, 50 9, 50 9, 50 9, 50 9, 50 9, 50 

F = 3.262 3.814 2.069 12.050 3.432 15.541 3.100 

P ≤ 0.003 0.001 0.050 0.001 0.002 0.001 0.005 

Means within each column followed by the same letter do not differ significantly according to Tukey-HSD test at p < 0.05 
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شممان نسممبت ها متناسب با نو ، طول، تراکم و زاویهکرک 

، (Pillemer and Tingey, 1976)  توانند از جابجممایی سطح برگ می به 

 ,Heinz and Zalom)گممذاری ، و تخم (Handley et al., 2005)  تغذیممه 

1995; Messina and Hanks, 1998) خواران و دشمممنان گیمماه

در   VIو    IVنممو   های  تراکم کرک ها جلوگیری کنند.  طبیعی آن

ها بود رقم  ریاز سا  شیب  Super-Lunaو    Super-Urbanaهای  رقم

همما آن یترین شمار کنممه رواستقرار کم تواندیکه م(  1)جدول  

گانممه هممای هفت کرک .  دهممد  حیرا در آزمون انتخا  آزاد توت

پایان آفت گممزارش  دلیل مقاومت به بیست گونه از بند فرنگی  گوجه

از دافعه  VIو   IVای نو   های غدهاند که در این میان کرک شده

 Weston et al., 1989; Saeidi, 2006; Saeidi)  تری برخوردارند بیش 

and Mallik, 2012) .مطالعممه روی دو گونممه L. hirsutum  وL. 

glabratum    مشخص کرد که غلظت قابممل تمموجهی از دو نممو

در  undecanone-2و  tridecanone-2همممای کتون بمممه ناممتیمممل

وجممود   VIهای نمموک کممرک ترشممحی نممو   های سلولواکوئل

بسممیاری از آفممات از بهدارند که باعث مقاومممت گیمماه نسممبت  

 Helicoverpa  یفرنگکرم میوه گوجهای، جمله کنه تارتن دولکه

armigera Hübner  و کممرم شمماخدار توتممونManduca sexta L. 

. بررسممی (Luckwill, 1943; Gonçalves et al., 1998)شمموند می

زمینی شیرین نیز نشان داد کممه در سیب  VIو  IVهای نو  کرک 

درصممدی   80باعممث تلفممات    VIشده از کرک نممو   مواد ترشح

 و (Leptinotarsa decemlineata Say)و کلممراد الروهای سوسک

 (Trialeurodes vaporariorum Westwood)درصدی سفیدبالک   72

 VIو  IVای نممو  هممای غممدهکرک . (Luckwill, 1943)شممود می

 تواننممد باعممث میهای فنلی خاطر داشتن ترکیب بهفرنگی  گوجه

روی سه رقم تجاری  T. cinnabarinusکاهش تراکم کنه تارتن 

 هیدروفارنسمموئیک اسید دی .  (Kielkiewicz, 1994)شوند  فرنگی  گوجه 

نیز  L. hirsutumفرنگی گونه ای گوجههای غدهموجود در کرک 

معرفی شده است  T. urticae تغذیه کنه عنوان عامل بازدارندهبه

(Dabrowski and Rodriguez, 1971)  .تحقیقات  آینتا  Oliveira et 

al. (2018) فرنگی بای گوجههاپ یکه ژنوت ه است مشخص کرد 

که همچنممین دارای  VIو  IVای نو  های غدهباالی کرک تراکم  

( در sesquiterpene)نمموعی  zingiberene (ZGB)مقدار باالیی از 

بیوز را زنوز و آنتیشاخ و برگ خود هستند، سازوکارهای آنتی

. دنمم دهینشممان م  ایتممارتن دولکممه  مقاومت به کنهزمان در  هم

 فرنگی به نیتروژن بر تخصیص اثرگذاری میزان دسترسی گوجه

 تممأثیرهای ثانویه و چگونگی  منابع برای رشد و تولید متابولیت 

ای در وسممیله کنممه تممارتن دولکممهبهآن بر رفتار انتخا  میزبان  

و  قرارگرفتممه    بررسممی مممورد   Hoffland et al. (2000)پممژوهش 

نسبی گیاه بمما افممزایش دسترسممی بممه  که رشد   ه است مشخص شد 

اممما نسممبت کممربن بممه نیتممروژن بممافتی و    ، یابد نیتروژن افزایش می 

(،  VIای بممزرگ )نممو   هممای غممده تخصممیص منممابع بممرای کرک 

و    (rutin: a bioflavonoid, a phenolic glycoside)های دفاعی  ترکیب 

موجب کاهش مواد دورکننده فممرار    و   ه اسید کلروژنیک کاهش یافت 

 . ه است ها شد دار ماده ها و جلب معنی رهاشونده از کرک 

هممای  دار در تممخامت بممرگ رقم های معنممی با وجود تفاوت 

داری میان میزان استقرار  همبستگی معنی (،  2فرنگی )جدول  گوجه 

گذاری تخامت برگ و موم  تأثیر نشد.    کنه و تخامت برگ یافت 

های مختلف بممر آفممات گیمماهی در تحقیقممات  سطحی برگ میزبان 

متوجممه شممد    Gerson (1992)  گرسون پیشین نشان داده شده است.  

های با تخامت کم انتهایی گیاهان را ترجیح داده و  ها برگ که کنه 

( Aceria anthocoptes Nalepa)   کنه زنگ   ب ی آس ، همچنین  کنند ی م آلوده  

. اتفمماق Cirsium arvense Lعلف هممرز  یهاتنها در پشت برگ

، اممما آسممیب وارد آمممده بممه (Rancic et al. 2006) افتاده اسممت،

مراتب شدیدتر بوده و در هر دو طرف برگ بههای جوان  برگ

رسد تخامت الیه مومی بممرگ رابطممه نظر میبهشود.  ایجاد می

زنوز به کنه داشته باشد که داری با سازوکار مقاومتی آنتیمعنی

 گیری نشده است.این پژوهش اندازهدر 

همممممممای زیسمممممممتی مولکولاز  هاکربوهیمممممممدرات

کممه بممر  کتون هسممتندهیدروکسممیآلدئید یمما پلیهیدروکسیپلی

های فنلی ممکن است باعث حساسیت گیاهممان خالف ترکیب 

. (Dhaliwal and Dilawari, 1993) در برابمممر آفمممات شممموند

یک عامممل ممم ثر   عنوانبهکربوهیدرات میزبان گیاهی همچنین  

 ای شممناخته شممده اسممت گممذاری کنممه تممارتن دولکممهدر تخم
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(Sablis, 1981)داری در غلظممممت هممممای معنممممی. تفاوت

فرنگی مشمماهده های گوجههای محلول برگ رقمکربوهیدرات

 هممای(. غلظممت بمماالی کربوهیممدارت در رقم3شممد )جممدول 

Chef-Falat  وSuper-Urbana  وجممود داشمممت در حممالی کمممه

ترین غلظمممت دارای پمممایین Cal-JN3و  Comodoro همممایرقم

کربوهیدرات در برگ بودنممد کممه ممکممن اسممت دلیممل کمماهش 

و   Comodoroهممای  پذیرش و کاهش رشد جمعیت کنه در رقم

Cal-JN3  .داری بممین غلظممت بسممتگی معنممیاگرچممه همباشممد

شده های جلب فرنگی و تراکم کنههای گوجهکربوهیدرات رقم

عنوان بممهبه نقش کربوهیممدرات  ده نشد،  در این پژوهش مشاه

هممای پیشممین ای در پژوهشای کنه تارتن دولکممهمحرک تغذیه

 ای کممرم میمموهعنوان محممرک تغذیممهبه  هاقنداشاره شده است.  

Leucinodes orbonalis Guen اندگممممممزارش شممممممده 

(Panda and Das, 1975; Dhaliwal & Dilawari, 1993) نتممایآ .

Kozlowski (1997)  نشان داد که بین میزان کربوهیدرات موجود

در برگ آلوده به کنممه زنممگ سممیب و بممرگ غیرآلمموده تفمماوت 

 Shi and Tomczyk (2001) داری وجممود نممدارد، هرچنممدمعنممی

مشاهده کردند که میزان کربوهیدرات موجممود در بممرگ آلمموده 

در  Epitrimerus gibbosus (Nalepa)توت سممیاه بممه کنممه زنممگ 

ه با گیاه سالم بیشتر است. تخصیص متابولیک گیاه در تولیممد  مقایس 

کربوهیدرات ممکن است درجات پممایین سممازوکارهای مقمماومتی  

افممزایش توانممایی تممرمیم آسممیب  به سممبب  بیوز را ب زنوز و آنتی آنتی 

 . توجیه کند ای  های متحمل تا اندازه وارد آمده در ژنوتیپ 

 

 ای. لکهفرنگی پس از چهار هفته آسیب توسط کنه تارتن دوهای گوجهبرگی رقمهای ششتخامت و مساحت برگ بوته -2ول جد
Table 2. Leaf thickness and leaf area in six-leafed tomato varieties infested by two-spotted spider mite for four weeks. 

Variety 
Leaf thickness (mm) 

(mean ± SE) 

Leaf area (cm2) (mean ± SE) 

Control Infested 
Cal-JN3 0.472 ± 0.031abc 10.4 ± 0.9ab* 7.4 ± 0.8* 
Chef-Falat 0.510 ± 0.035ab 8.7 ± 0.9b 8.0 ± 0.9 
Comodoro 0.547 ± 0.024a 8.9 ± 0.7b** 6.7 ± 0.4** 
Firenze 0.496 ± 0.019ab 11.7 ± 0.8a** 6.7 ± 1.1** 
Mobil-Royal 0.443 ± 0.023bcd 10.1 ± 0.9ab* 7.1 ± 1.0* 
Primo-Early 0.447 ± 0.024bcd 8.7 ± 0.9b 8.4 ± 0.8 
Queen-2274 0.528 ± 0.017a 9.4 ± 0.9ab 7.3 ± 1.0 
Super-Chief 0.395 ± 0.016d 11.8 ± 0.7a 6.5 ± 0.8 
Super-Luna 0.487 ± 0.030abc 9.9 ± 0.9ab** 6.2 ± 0.8** 
Super-Urbana 0.411 ± 0.018cd 5.7 ± 0.7c 5.2 ± 0.6 
df = 9, 90 9, 88 9, 89 
F = 4.129 4.239 1.215 
P ≤ 0.001 0.001 0.296 

Means within each column followed by the same letter do not differ significantly according to Tukey-HSD test at p < 0.05 and means within each 

row in third and fourth columns followed by one and two asterisks do differ significantly according to T-Test at p < 0.05 and p < 0.01, respectively. 

 

 . ایلکهفرنگی پس از چهار هفته آسیب توسط کنه تارتن دوهای گوجهبرگی رقمهای ششتخامت و مساحت برگ بوته -2جدول 
Table 2. Leaf thickness and leaf area in six-leafed tomato varieties infested by two-spotted spider mite for four weeks. 

Variety 
Leaf thickness (mm) 

(mean ± SE) 

Leaf area (cm2) (mean ± SE) 

Control Infested 

Cal-JN3 0.472 ± 0.031abc 10.4 ± 0.9ab* 7.4 ± 0.8* 
Chef-Falat 0.510 ± 0.035ab 8.7 ± 0.9b 8.0 ± 0.9 
Comodoro 0.547 ± 0.024a 8.9 ± 0.7b** 6.7 ± 0.4** 
Firenze 0.496 ± 0.019ab 11.7 ± 0.8a** 6.7 ± 1.1** 
Mobil-Royal 0.443 ± 0.023bcd 10.1 ± 0.9ab* 7.1 ± 1.0* 
Primo-Early 0.447 ± 0.024bcd 8.7 ± 0.9b 8.4 ± 0.8 
Queen-2274 0.528 ± 0.017a 9.4 ± 0.9ab 7.3 ± 1.0 
Super-Chief 0.395 ± 0.016d 11.8 ± 0.7a 6.5 ± 0.8 
Super-Luna 0.487 ± 0.030abc 9.9 ± 0.9ab** 6.2 ± 0.8** 
Super-Urbana 0.411 ± 0.018cd 5.7 ± 0.7c 5.2 ± 0.6 
df = 9, 90 9, 88 9, 89 
F = 4.129 4.239 1.215 
P ≤ 0.001 0.001 0.296 

Means within each column followed by the same letter do not differ significantly according to Tukey-HSD test at p < 0.05 and means within each 

row in third and fourth columns followed by one and two asterisks do differ significantly according to T-Test at p < 0.05 and p < 0.01, respectively 
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 ميزبان گياه شایستگي

مین نیازهممای سممکونتی و أشایستگی میزبان گیمماهی در تمم 

هممای متابولیت خوار بالغ و ن تمماج آن بمما نبممود  فیزیولوژیک گیاه

های آنزیم، نبود  لیگنین و سیلیسمانند    سمی یا غیر قابل هضم

 هممایویژگیو نبممود    حسمماسهای فوقواکنش، نبود  کنندهمهار

خوار تواند به افزایش جمعیت گیاهمی  ساختمانی گیاه  نامطلو 

 Panda, 1979; Smith, 1989; Panda and)شممود مسممتقر منجممر

Khush, 1995; Smith, 2005) .شممده پایین بودن شمار افراد تولید

ای در مراحل تخم، الرو، شممفیره و بممالغ روی لکهکنه تارتن دو

در آزممممون  Super-Urbanaو  Super-Luna ،Cal-JN3همممای رقم

 بیمموزمتی آنتیبازتابی از سازوکار مقاوتواند  انتخا  غیرآزاد می

(Painter, 1951) (. سممازوکار 4همما باشممد )جممدول در آن رقم

گممذاری انباشممتی روی چرخممه تواند با اثربیوز میمقاومتی آنتی

های پی در پی موجب باال رفتن تلفات و زیستی آفت در نسل

 همما شممودآوری مادهزادپایین آمممدن  مدت نمو مراحل نارس و  

(Painter, 1951). 

دن برگ از بوتممه مممادری یمما بممرش دادن آن چون جدا کر

آزمممون منجر به تغییرات فیزیکی و شیمیایی برگ خواهد شد،  

هممای برگی کامممل رقمهای شممششایستگی میزبانی نیز با بوتممه

های جای دیسک برگی معمول شرو  شد. کنممهبهفرنگی  گوجه

تممرین و کم  Firenzeترین تعممداد تخممم را روی رقممم  ماده بیش

 .گذاشممتند  Super-Lunaو    Comodoroهممای  ها را روی رقمتخم

ترین تعممداد و پممایین  Chef-Falatباالترین تعداد الرو روی رقم  

مشممماهده شمممد.  Cal-JN3و  Super-Lunaهمممای الرو روی رقم

 و  Chef-Falat همممایهممما روی رقمتمممرین تعمممداد پورهبیش

Queen-2274  ایهممم روی رقم تمممرین تعمممدادکمو Cal-JN3، 

Super-Luna  وSuper-Urbana  شمممارش شممدند. در حممالی کممه

 Firenzeو  Chef-Falatهممای ترین تعداد بممالغ بممر روی رقمبیش

 بممالغ  افممراد  تعداد  داری میانوجود داشت، تفاوت آماری معنی

 (.4)جدول مشاهده نشد  هارقم  سایر روی

 ین وتممربیش  با  Firenzeو    Chef-Falatهای  رقمدر مجمو   

 یزبممانیم  یستگیترین شابا کم  Cal-JN3و    Super-Luna  هایرقم

 وزیمم بیآنت  یسازوکار مقمماومت  ترینترین و قویتعیف  ب یترتبه

چممون تفکیممک .  را از خود نشممان دادنممدای  لکهکنه تارتن دوبه

بیمموز بممه آسممانی زنمموز و آنتیهای مقمماومتی آنتیسممازوکار

، (Smith, 2005; Sedaratian et al., 2009)پممذیر نیسممت امکان

شده به هر رقم در های جلب دار بین تعداد کنههمبستگی معنی

، الرو (r = 0.787, P = 0.007)آزمون انتخا  آزاد با تعداد تخممم 

(r = 0.897, P < 0.001)،  پمموره(r = 0.835, P = 0.003)بممالغ ، 

(r = 0.885, P < 0.001) و مجممممو  مراحمممل نمممموی 

(r = 0.940, P < 0.001) ای در آزمممون انتخمما  کنه تارتن دولکه

 رسد.نظر میبهغیرآزاد منطقی 

های آروماتیک با گروه هیدروکسممل هسممتند ها ترکیب فنل

شمموند. ایممن یمطور گسممترده در سلسممله گیمماهی یافممت  بهکه  

هممای گیمماهی وجممود دارنممد و معممموال  ها در تمام بافت ترکیب 

همما و های گیاهی در برابر بیماریعنوان عامل مقاومت میزبانبه

اگممر چممه . (Singleton and Rossi, 1965)شوند یمآفات معرفی 

های داری میان غلظت فنلتفاوت معنی  Super-Lunaجز رقم  به

 فرنگی پیش از آسیب دیممده نشممد،های گوجهمحلول برگ رقم

پممس از  Super-Urbanaو  Cal-JN3هممای فنممل موجممود در رقم

داری افزایش معنی  ایآسیب وارد آمده توسط کنه تارتن دولکه

 هممای حسمماسرقم  پیدا کممرد، در حممالی کممه از غلظممت آن در

Chef-Falat    وFirenze  (.3داری کاسته شد )جدول  طور معنیبه 

ترین و ترتیب دارای بیشبه Chef-Falatو    Super-Lunaهای  رقم

کنممه تممارتن بهترین غلظت فنل محلول برگ پس از آلودگی  کم

داری بین غلظممت ابتممدایی  اگرچه همبستگی معنی   . بودند ای  دولکه 

های  ای مشمماهده نشممد، همبسممتگی کنه تارتن دولکممه فنل و تراکم  

 ، الرو(r = - 0.848, P = 0.002) داری بمما تممراکم تخممم منفی معنممی 

(r = - 0.793, P = 0.006) شفیره ،(r = - 0.817, P = 0.004) بممالغ ،

(r = - 0.815, P = 0.004) و مجمممو  مراحممل نممموی کنممه 

 (r = - 0.931, P < 0.001 )   ه از کنه مشاهده شد. دید در گیاهان آسیب 

 L. esculentum هممای های فنلممی رقم بین غلظت ترکیب   رابطه 

مقاومممت بممه کنممه تممارتن گیری شممده های انممدازهشمماخصو 

گممزارش شممده  Saeidi (2006)پیش از این نیز توسممط ای دولکه
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داشتند کممه بیان  and Snyder,1986) (Carte کارتر و اشنایدربود. 

 L. esculentum یدست آمده از تالقبهمقاومت نسل دوم دورگه 

هممای فنلممی بمما ترکیب  یابه کنممه تممارتن دولکممه L. hirsutum و

سممه  یبررسمم  نیمرتبط اسممت. همچنمم  VIمترشحه از کرک نو   

های فنلممی که ترکیب   ه است فرنگی نشان دادرقم تجاری گوجه

 در کممماهش تمممراکم کنمممه تمممارتن IV ،VIهمممای نمممو  کرک 

 T. cinnabarinus   دثرنم .(Kielkiewicz, 1994)  های نممو  کرک

IV مانی کنممه زنممده تواننممدیمT. urticae یرو L. hirsutum  را

 ,Snyderand and Carter, 1984; Carter and Snyder)  کاهش دهند

های لیمو پس از آلوده شدن به کنه فنل موجود در برگ.  (1986

هممای سممیب ، برگ(Ishaaya and Sternlicht, 1969) جوانه لیمممو 

و  (Kozlowski, 1997)پس از آلوده شدن به کنممه زنممگ سممیب 

 هممای تمموت پممس از آلممودگی بممه کنممه زنممگ تمموتبرگ

(Shi and Tomczyk, 2001)  یابد. در این پژوهش یمنیز افزایش

داری بممین غلظممت فنممل بممرگ های مثبممت معنممینیز همبستگی

و  IV   (r = 0.834, P = 0.003)دیده با تراکم کرک نو   گیاهان آسیب 

 مشاهده شد. VI (r = 0.667, P = 0.035)کرک نو   

 . آسيب به گياه ميزبان

های خود به ای سطح برگ را با استایلت کنه تارتن دولکه

سمملول را  سیتوپالسممممیکرومتر سوراخ کرده و    70-120عمق  

. هممر کنممه در هممر (Tomczyk and Kielkiewicz, 2001) مکممدمی

 سمممملول را نممممابود کنممممد 18توانممممد حممممدود دقیقممممه می

(Helle and Sabelis, 1985) تجمع گرد و غبار هوا روی تارهای .

 تعریممق  ، فتوسممنتر ونیده شده نیز از رسیدن نور کافی به برگت

آسممیبی کممه جمعیممت بمماالی کنممه ایجمماد   نمایممد.جلوگیری می

همما، آفتمما  ای شممدن و ریممزش برگنمایممد باعممث قهمموهمی

 هایتعممداد جوانممه  کمماهشهای جوان و سمماقه،  سوختگی میوه

 کیفممی  کمماهش کم ممی و  بارده، کوچک ماندن میمموه و در پایممان

 ,Kropczynska and Tomczyk, 1984; Meyer)شممودمی لمحصو 

1987; Bender, 1993; Faber, 1997) . ،بنممابراین مسمماحت بممرگ

عنوان بممهدیده  هممای آسممیب وزن برگ، طول ساقه و تعداد برگ

 هایی برای ارزیابی آسیب در نظر گرفته شدند.شاخص

، Firenze ،Super-Luna همممای هممما در رقمبرگهرچنمممد 

Mobil-Royal  ،Cal-JN3    وComodoro   چهار هفته پس از آسیب

تممرین ترتیب دچار بیشبهای وارد آمده توسط کنه تارتن دولکه

(، همبسممتگی 2دار شممدند )جممدول کمماهش مسمماحت معنممی

های شمماهد و آلمموده بمما داری بین تغییرات مساحت برگمعنی

اگرچممه وزن تممر ای مشمماهده نشممد.  لکممهتراکم کنممه تممارتن دو

 جز رقمممبممهفرنگی هممای گوجممهدیده رقمهممای آسممیب برگ

Primo-Early  داری نسبت به شاهد نشممان داد و در کاهش معنی

 و Cal-JN3هممای جز رقمبممهفرنگی هممای گوجممههمممه رقم

Super-Luna طور بمممهدیده همممای آسمممیب وزن خشمممک برگ

(، همبسممتگی 5تممر از شمماهد بممود )جممدول داری کممعنممی

همممای رات وزن خشمممک و تمممر رقمداری بمممین تغییممم معنمممی

 ای دیده نشد.کنه تارتن دولکهتراکم فرنگی با گوجه

 و Chef-Falatهمممممای فرنگی رقمهای گوجمممممهبوتمممممه

Super-Urbana  ترین تعداد برگ ترین و کمترتیب دارای بیشبه

و بین تعداد ( 6)جدول ها بودند دیده نسبت به سایر رقمآسیب 

داری کنممه همبسممتگی مثبممت معنممیدیده و تممراکم  برگ آسممیب 

. طممول سمماقه در بوتممه  (r = 0.705, P = 0.023)مشمماهده شممد

 Super-Chiefو    Chef-Falat  ،Mobil-Royalهممای  دیده رقمآسیب 

داری نسبت به شاهد نشممان داد، در حممالی کممه در کاهش معنی

 آسممیب وارد آمممده قممرار نگرفممت  تممأثیرهمما تحممت سممایر رقم

طول ساقه کاهش  ای با  ه تارتن دولکهبین تراکم کن  (.6)جدول  

مشمماهده شممد.  (r = - 0.895, P < 0.001)قمموی  همبستگی منفی

کاهش رشد طولی بوته دو رقممم انگممور در اثممر تغذیممه کنممه و 

 نیممز گممزارش شممده اسممت های انتهممایی گیمماه تخریممب جوانممه

Hluchý and Pospíŝi, 1992l)). 

روی   ایلکممهترین آسممیب کنممه تممارتن دودر مجمو  بیش

گر مشمماهده شممد کممه بیممان Chef-Falat و Firenzeهممای رقم

 هممایباشممد. رقمهمما بممه آفممت میحساسممیت ایممن میزبان

Super-Luna    وSuper-Urbana  همما در آورترین رقمعنوان تا به

 ای در شممرایط اتمماق رشممدلکممهبرابممر آسممیب کنممه تممارتن دو

 شناخته شدند.
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 در آزمون انتخا  غیرآزاد. پس از چهار هفته   فرنگیهای گوجهبرگی رقمهای ششبوتهمرحله زیستی کنه روی   در هرشده تولیدافراد  شمار -4جدول 
Table 4. Count of two-spotted spider mite individuals at each developmental stage recruited on six-leafed tomato varieties after four weeks in no-choice test. 

Variety 
Individual count (mean ± SE) 

Egg Larva Nymph Adult 

Cal-JN3 7.1 ± 0.5e 2.7 ± 0.9d 2.1 ± 0.4f 2.8 ± 0.4b 

Chef-Falat 25.2 ± 1.2b 20.9 ± 1.4a 33.3 ± 1.4a 7.9 ± 0.8a 

Comodoro 4.3 ± 0.5f 6.2 ± 0.8c 5.7 ± 1.3de 2.6 ± 0.4b 

Firenze 39.8 ± 0.7a 6.7 ± 0.6c 29.2 ± 1.7b 7.2 ± 2.4a 

Mobil-Royal 7.6 ± 0.7e 6.2 ± 0.4c 14.4 ± 0.9c 3.4 ± 0.5b 

Primo-Early 18.4 ± 1.1c 9.3 ± 0.8b 14.4 ± 0.9c 4.3 ± 0.5b 

Queen-2274 8.8 ± 0.7e 8.0 ± 0.9bc 30.8 ± 1.7ab 3.9 ± 0.6b 

Super-Chief 14.3 ± 1.3d 7.7 ± 0.7bc 8.8 ± 0.7d 2.0 ± 0.3b 

Super-Luna 4.4 ± 0.4f 2.0 ± 0.3d 2.8 ± 0.5ef 2.9 ± 0.3b 

Super-Urbana 8.6 ± 0.8e 2.8 ± 0.5d 3.8 ± 0.5ef 2.7 ± 0.3b 

df = 9, 80 9, 74 9, 78 9, 80 

F = 172.043 46.629 121.013 5.124 

P ≤ 0.001 0.001 0.001 0.001 

Means within each column followed by the same letter do not differ significantly according to Tukey-HSD test at p < 0.05 

 

 ای. لکهفرنگی پس از چهار هفته آسیب توسط کنه تارتن دوهای گوجهبرگی رقمهای ششوزن تر و خشک برگ در بوته  -5جدول 
Table 5. Fresh and dry weight of leaf in six-leafed tomato varieties infested by two-spotted spider mite for four weeks. 

Variety 
Leaf fresh weight (gr) (Mean ± SE)  Leaf dry weight (gr) (mean ± SE) 

Control Infested  Control Infested 

Cal-JN3 11.6 ± 0.9cd* 8.6 ± 0.9ef*  2.2 ± 0.7bc 1.8 ± 0.7cd 

Chef-Falat 14.4 ± 1.0bc* 11.1 ± 1.0cde*  2.2 ± 0.7abc** 1.8 ± 0.8bcd** 

Comodoro 12.0 ± 1.0cd** 8.2 ± 1.0ef**  2.3 ± 0.8abc* 1.8 ± 0.9bcd* 

Firenze 17.9 ± 0.8a** 15.0 ± 0.7ab**  2.5 ± 0.7ab** 2.1 ± 0.5a** 

Mobil-Royal 16.7 ± 0.5ab** 13.1 ± 0.6abc**  2.5 ± 0.8a** 2.0 ± 0.8abc** 

Primo-Early 14.6 ± 1.9bc 12.0 ± 2.0bcd  2.0 ± 0.9cd** 1.6 ± 0.9de** 

Queen-2274 14.3 ± 1.2bc* 10.6 ± 1.1cde*  1.9 ± 0.8d** 1.4 ± 0.9e** 

Super-Chief 19.2 ± 0.8a** 15.5 ± 0.8a**  2.5 ± 0.1a* 2.1 ± 0.1ab* 

Super-Luna 13.0 ± 1.1c* 9.8 ± 1.0def*  1.9 ± 0.5d 1.4 ± 0.5e 

Super-Urbana 9.0 ± 1.0d* 6.6 ± 0.9f*  2.0 ± 0.8cd* 1.6 ± 0.1de* 

df = 9, 81 9, 90  9, 75 9, 80 

F = 8.36 7.667  6.968 8.358 

P ≤ 0.001 0.001  0.001 0.001 

Means within each column followed by the same letter do not differ significantly according to Tukey-HSD test at p < 0.05 and means within 

each row in second and third columns as well as in fourth and fifth columns followed by one and two asterisks do differ significantly according 
to T-Test at p < 0.05 and p < 0.01, respectively 

 

 .ایلکهس از چهار هفته آسیب توسط کنه تارتن دوفرنگی پهای گوجهبرگی رقمهای شششمار برگ آلوده و طول ساقه در بوته -6جدول 
Table 6. Count of leaf and length of stem in six-leafed tomato varieties infested by two-spotted spider mite for four weeks. 

Variety 
Count of leaf  (Mean ± SE)  Stem length (cm) (Mean ± SE) 

Total Injured  Control Infested 

Cal-JN3 31.5 ± 1.4b 6.0 ± 0.5b  24.8 ± 1.0d 23.6 ± 0.9cd 

Chef-Falat 35.8 ± 2.3b 10.1 ± 1.8a  33.1 ± 2.1a* 26.9 ± 1.1ab* 

Comodoro 35.3 ± 2.8b 7.4 ± 1.5ab  28.2 ± 1.9bcd 25.9 ± 1.3abc 

Firenze 45.0 ± 1.5a 7.7 ± 0.6ab  35.2 ± 1.4a 25.8 ± 0.6abc 

Mobil-Royal 34.6 ± 2.2b 7.4 ± 0.9ab  31.6 ± 1.2ab* 28.6 ± 1.0a* 

Primo-Early 37.4 ± 3.3b 7.7 ± 1.2ab  25.7 ± 2.0d 22.4 ± 1.5d 

Queen-2274 33.0 ± 1.8b 5.6 ± 0.7b  26.7 ± 2.0cd 24.8 ± 0.9bcd 

Super-Chief 47.6 ± 1.0a 5.9 ± 0.8b  30.5 ± 1.0abc* 28.3 ± 0.7a* 

Super-Luna 35.7 ± 2.0b 5.8 ± 0.4b  16.2 ± 0.6e 15.9 ± 0.6e 

Super-Urbana 22.9 ± 2.7c 4.9 ± 0.7b  15.7 ± 1.5e 14.8 ± 1.3e 

df = 9, 90 9, 79  9, 90 9, 90 

F = 9.651 2.243  18.086 21.791 

P ≤ 0.001 0.027  0.001 0.001 

Means within each column followed by the same letter do not differ significantly according to Tukey-HSD test at p < 0.05 and means within 

each row in fourth and fifth columns followed by an asterisk do differ significantly according to T-Test at p < 0.05 
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دلیل اثرگممذاری احتمممالی شممرایط آزمایشممگاهی،  بممه هر چند  

های  هممای واقعممی بممه بررسممی دست آمده بممه محیط به تعمیم نتایآ 

فرنگی  هممای گوجممه مقاومت نسبی رقم تکمیلی نیاز خواهد داشت،  

دسممت آمممده از ایممن بهای بر اساس نتممایآ  کنه تارتن دولکه  به 

در دو گممروه  Ward Jr (1963)مراتبی روش سلسمملهبممهپژوهش 

در  Firenzeو  Chef-Falatهممای (. رقم2بندی شممد )شممکل  طبقه

 هممای ها در گروه مقاوم جای گرفتنممد. رقم گروه حساس و سایر رقم 

Super-Chief  ،Mobil-Royal،  Queen-2274    وPrimo-Early   در

، Super-Urbana ،Super-Lunaهممای مقاوم و رقمزیرگممروه نیمممه

Cal-JN3    وComodoro   تممر جممای  در زیرگروهی بمما مقاومممت بیش

و    IVویژه انمموا   به (. غلظت فنل، نو  و تراکم کرک  2گرفتند )شکل  

VI    فرنگی در برابممر آسممیب در  هممای گوجممه آوری رقم و نیممز تمما

تواننممد در  ای نقممش داشممتند کممه می مقاومت به کنممه تممارتن دولکممه 

های  فرنگی و انتخا  رقم بهینه در برنامممه های اصالحی گوجه برنامه 

 مدیریت محصول در مرزعه و گلخانه مورد توجه قرار گیرند. 

 

 
های  های مقاومت نسبی رقمای شاخصتجزیه خوشه -2شکل 

 ای به روش سلسله مراتبی فرنگی به کنه تارتن دولکهگوجه

Ward Jr (1963) . 
Fig. 2. Cluster analysis of relative resistance indicators of tomato 

varieties to the tow-spotted spider mite using the hierarchical 

grouping method of Ward Jr (1963). 

 

 تشکر و قدرداني

ارشد نامه کارشناسیهای خام پایاناین نوشتار بر پایه داده

از آن  1392اسممفند    13باشد که در تمماریخ  نویسنده نخست می

 دفا  شده است.
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