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۳۶۳  

  

  يگزارش كوتاه علم
 روي گياه مورد Meloidogyne javanicaگرهی  نخستين گزارش از وقوع نماتود ريشه

)Myrtus communis L. (برای دنيا  

  

FIRST WORLD REPORT OF THE OCCURRENCE OF ROOT-KNOT 
NEMATODE, Meloidogyne javanica, ON TRUE MYRTLE,  

Myrtus communis L. 
  

  ۲ و زهرا تنها معافي۲، زهرا مجد طاهري۱نادر آزادبخت
   و منابع طبیعی لرستان  رکز تحقیقات کشاورزيم -1

  پزشکی کشور  مؤسسه تحقیقات گیاه -۲

  
 

ی در طب سـنتی و  ياهان داروين گيتراز مهم Myrtaceae از خانواده Myrtus communis L.با نام علمی ) مورت(اه مورد يگ
هـای مـشرف بـه     بي متراکم، اغلب در شـ     ری و شاخ و برگ    يپذ  شه سبز بودن، هرس   يل هم يبه عالوه به دل   . ی است يع دارو يصنا

پراکنـدگی  . ن سـبز کـاربرد دارد  يجـاد پـرچ  يا اينتی يها به عنوان درختچه ز  پارک هيها، بولوارها و حاش  کاری  ها، چمن   رودخانه
در . مه مرطوب استيی زاگرس در نواحی مرطوب و نها ران و دامنه رشته کوهيژه ايا به ويی مورد، اروپای جنوبی و آس  يايجغراف

اه مورد به وسعت تقريبي دو هكتار واقع در منطقه کشکان از توابع شهرستان       يکاشت گ   بازديدي كه از يك مزرعه دو ساله دست       
 به صورت ها رشدي در تعدادي از بوته آباد لرستان انجام شد، عالئم ضعف، زردي و كم لومتری غرب خرمي ک۶۰سراب دوره در 

داد كه با بررسي  هاي كوچك منفرد يا مجتمع را نشان مي صورت گره هها عالئم تورم ب بررسي ريشه. هاي نامنظم مشاهده شد  لكه
ـ هاي آلوده جـدا شـدند و ا    همراه با توده تخم از بافت      Meloidogyneها، نماتودهاي ماده جنس      ميكروسكوپي و تشريح گره    ن ي

 ۲۵۰ الرو سـن دوم در    ۱۵۰۰ش شـد و     ينمونه خاك اطراف ريشه نيز آزما     . گرهی بود  ها به نماتود ريشه     كي از آلودگي ريشه   حا
 M. javanicaهاي جدا شده، گونـه   با بررسی ميكروسكوپي مشخصات مورفولوژي ماده. ديمتر مکعب خاک شمارش گرد سانتی

 جفـت  ۶۷۰ک قطعه به اندازه حدود    ي ،   Rjav و   Fjav پرايمرهاي اختصاصي    در  مطالعات مولكولي با استفاده از      . شناسايي شد 
آلودگي به نماتود مولد گـره ريـشه عـالوه بـر مزرعـه فـوق در يكـي از               . د شد که شناسايي مورفولوژي را تاييد كرد       يباز تول 
دهـد   دنيا وجود دارد كه نـشان مـي  منابع زيادي در   . آباد نيز مشاهده شد     هاي تكثير گياه مورد در نزديكي شهرستان خرم        گلخانه

گرهی است ولي گزارشي از ميزبـاني گيـاه    شهياسانس روغني، پودر برگ و عصاره گياه مورد داراي اثر كشندگي روي نماتود ر  
ن گزارش از آلودگي گياه مورد ين نخستيبراساس اطالعات موجود ا. ها در دست نيست ر گونهي فوق و يا سا مورد نسبت به گونه   

  . در دنياستM. javanica  گرهی نماتود ريشهتوسط 
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