
 ۴۶۴-۴۴۵: ۱۳۹۵ سال / ۴شماره /  ۵۲جلد  / هاي گياهيبيماري

بر ) Satureja hortensis(و مرزه  (Prangos ferulacea)اثر بازدارندگی عصاره جاشیر 
  )Meloidogyne javanica(گرهی  ریشه نماتود
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  دهیچک
هاي انگل گیاهی بوده که باعث کاهش عملکرد محصـوالت کشـاورزي    نماتودترین  از جمله مهم .Meloidogyne sppگرهی  هاي ریشهنماتود

در تحقیـق حاضـر،   . شـود  موجب ایجاد گال در ریشه و کاهش رشد و در نتیجه کم شدن عملکرد می نماتودآلودگی گیاه به این . گردند می
در  M. javanicaگرهـی   ریشـه  نمـاتود علیـه   Satureja hortensis  و گیاه مـرزه  Prangos ferulaceaجاشیر تاثیر دو گونه گیاهی شامل گیاه 
برگ  -1براي شرایط آزمایشگاهی، مطالعه به صورت ترکیب تیماري با دو جزء، . دبررسی قرار گرفتن اي مورد شرایط آزمایشگاهی و گلخانه

هر دو گیـاه مـورد    انجام گرفت که )وزن به حجم( درصد 9و  7، 5، 3، 2، 1، 5/0: هفت غلظت عصاره آبی شامل -2گیاهان جاشیر و مرزه 
در . شـدند  نمـاتود درصـدي الرو سـن دوم    100میر موجب مرگ و % 9درصدي و در غلظت  50موجب مرگ و میر % 1بررسی در غلظت 

، در قالـب طـرح کـامالً    وزنی %45/0و % 35/0، %25/0، %15/0، %1/0: پنج اختالط پودر برگ در خاك گلدان شامل اي، هاي گلخانه بررسی
نسـبت بـه تیمارهـاي     پـودر بـرگ  % 15/0فرنگی در تیمارهاي بیش از  هاي رشدي گوجه به کار رفت که شاخصتصادفی و در چهار تکرار 

داري نسبت به شاهد کـاهش   پودر برگ به طور معنی% 1/0ي در تیمارهاي بیش از نماتودهاي  شاخص. دار آماري داشتند شاهد افزایش معنی
  .میزان کاهش مشاهده گردید پودر برگ بیشترین% 45/0زنی شده با  در تیمارهاي مایه کهیافت 
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Abstract 
Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are the most important plant pathogenic nematodes that reduce 
yield of economic plants worldwide. Infection by the root-knot nematodes cause gall formation on roots, 
prevent the normal growth and finally severe reduction in tomato production. In this experiment, effect of 
two plant species including Prangos ferulacea and Satureja hortensis against M. javanica, were investigated 
under greenhouse and laboratory conditions. The experiment was laid out in a randomized complete design 
with four replicates. Under laboratory conditions, combination treatment were used with 1: leaves of 
Prangos ferulacea and Satureja hortensis and 2: seven concentrations of leaves extract including 0.5, 1, 2, 3, 
5, 7 and 9% w/v. Results showed that at 9% w/v, the highest percentage of mortality of second stage larvae 
(100%) was caused by both extract under. Under greenhouse conditions, five doses of leaf powder including 
0.1%, 0.15%, 0.25%, 0.35% and 0.45% were applied. In greenhouse experiment, 0.45% of leaves powder of 
both plants showed more efficiency than the other doses. 
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  مقدمه

 )Lycopersicon esculentum Miller(فرنگــی  گوجــه
بـا  . اي اسـت  هاي گلخانـه  یکی از گیاهان متداول در کشت

توجه به ارزش غذایی و اقتصادي باال، این گیاه در خانواده 
زمینـی در رتبـه دوم اهمیـت قـرار      بادنجانیان بعد از سـیب 

فرنگـی،   با توجه به مصرف باالي میـوه گوجـه  . گرفته است
تــوان آن را بــه عنــوان یــک محصــول اســتراتژیک در  مــی

 Behnamian & Masiha(زي مـدرن تلقـی کـرد    کشـاور 

2002 .(  
میلیـون   8/4فرنگی در سـطحی بـالغ بـر     در دنیا، گوجه

شـود   میلیـون تـن، کشـت مـی     162هکتار با تولید تقریبـی  
)FAOSTAT 2014 .( سـطح زیـر   92-93در سال زراعی ،

هکتار و میزان تولیـد   158223فرنگی در ایران  کشت گوجه
). Ahmadi et al. 2015(اســت تــن بــوده  6243992آن 
زاي مهم در خاك  دهاي انگل گیاهی از عوامل بیماريونمات

ــه ــتند ک ــین آن هس ــا،  در ب ــهدونماته ــاي ریش ــی   ه گره
Meloidogyne spp. ها محسـوب   دونماتترین  از جمله مهم

کننـد   شده و عملکرد محصوالت کشاورزي را محـدود مـی  
(Sasser & Carter 1985) .ه گرهــی هــاي ریشــ دونمــات

گسترش جهانی دارند و به ویژه در مناطقی با هواي گرم و 
هاي کوتاه یا مالیم بیشتر و با جمعیت زیادتر یافت  زمستان
گونـه گیـاه حملـه     2000ها به بیش از دونماتاین . شوند می
 5کننـد و تولیـد جهـانی محصـوالت کشـاورزي را تـا        می

هـاي  دونماتحمله . (Agrios 2005)دهند  درصد کاهش می
ي گوجـه فرنگـی، باعـث     بـه ریشـه   Meloidogyneجنس 

هـا رشـد    ریشه. گردد کاهش شدید محصول در این گیاه می
هـا،   هـاي فـراوان روي آن   طبیعی نداشته و ضمن بروز گال

هـاي ایـن بیمـاري روي     نشـانه . رسـند  ضخیم به نظـر مـی  
هاي هوایی گیاه شامل ضعف عمـومی، کـاهش رشـد،     اندام

عالوه بر این، . باشد ها می ماندن برگکاهش محصول و ریز 
 .شـوند  پشت و سبز مایل به خاکستري و کدر می ها کم برگ

در  Meloidogyneهــاي جــنس  دونماتمیــزان خســارت  
% 80تـا   50و در سبزیجات % 15بسیاري از کشورها حدود 

فرنگـی خسـارت ایـن     در گوجه .(Siddiqi 2000) باشد می
 Sasser)تخمـین زده شـده اسـت    % 30الـی   20هـا  دونمات

تـرین روش   در حال حاضر مبارزه شیمیایی متداول. (1989
مبارزه با این عامل بیماري است که البته خطـرات بسـیاري   

  . را به همراه دارد
زاد بسیار مشـکل و   هاي خاك به طور کلی کنترل بیماري

ــردن آن ــین ب ــه و   از ب هــا توســط ســموم شــیمیایی پرهزین
ترکیبات آلی با منشـأ  . (Wellman 1977) باشد خطرناك می

نظیر جلب یا دفـع از   دونماتگیاهی موجب تغییر رفتارهاي 
رسـد اسـتفاده از ایـن     بنابراین به نظـر مـی  . شوند ریشه می

ترکیبات یکی از اجزاي بنیادي تحقیقـات جهـت مـدیریت    
کاربرد آسان، سازگاري بـا  . (Cowan 1999)ها باشد دونمات
یط زیست، عدم ایجاد مقاومت، کـم ضـرر بـودن بـراي     مح

موجودات مفیـد و ارزان بـودن عصـاره، اسـانس و روغـن      
 Ezhilan et(گیاهی، از مزایاي مهم سموم طبیعـی هسـتند   

al. 1994 .(  
هـاي مختلـف گیاهـان     کشـی انـدام  دونماتدر زمینه اثـر  

مختلف مطالعات نسـبتاً زیـادي در سـطح جهـان صـورت      
کشـی در  دونماتب ترکیبـات بـا خاصـیت    اغل. گرفته است

هـا، اسـیدهاي چـرب،     گیاهان شامل آلکالوئیدها، دي ترپن
هـا،   تـرپن  هـا، سسـکوئی   ها، آیزوتیوسیونات گلوکوزینوالت

 .Perez et al)باشـند   هـا مـی   استیلن ها و پلی ها، فنول تینیل

2003) .Walia   وGupta  )1995 (  با استفاده از شش گـرم
ش در هر کیلـوگرم خـاك، موجـب    برگ خشک شده چری

 M. javanicaهـاي   افزایش رشد گیاه و کاهش تعـداد گـال  
در آزمایشـی دیگـر کـاربرد    . فرنگـی شـدند   در گیاه گوجـه 
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هـاي   هاي گیاه کرچک با مقادیر مختلف کـود  همزمان برگ
فرنگـی و کـاهش    شیمیایی موجب افزایش رشد گیاه گوجه

   M. javanica دونمـات در   ، تـوده تخـم و تخـم    تعداد گـال 
در پژوهشـی دیگـر تـأثیر     .(Vats et al. 1995)شده اسـت  
) Inula viscosa (L.) Aiton(ي گیاه زنجبیل  پودر و عصاره

مورد ارزیابی  M. javanica معلیه فعالیت الروهاي سن دو
 Oka) ها مشاهده گردیـد  کاهش جمعیت آن قرار گرفت و

et al. 2001) . گل جعفري فرانسوي)Tagetes patula L. (
دو گونه از هفت گونـه  ) .T. erecta L(و نوع آفریقایی آن 

گرهی را در طول  ریشه دونماتهاي  گیاهی بودند که آلودگی
 ساله کاهش دادنـد  روزه در گیاهان زینتی یک 80یک دوره 

)Chitwood 2002( .  در بررســی دیگــري مشــخص شــد
 Azadiracta)هاي مختلـف گیـاه چـریش    ي قسمت عصاره

indica (L.) Adelb)   گرهـی مـؤثر بـوده     ریشه دونماتعلیه
 Zasada et)هاي باال براي گیاه سمی اسـت   ولی در غلظت

al. 2002) .ي  اي تأثیر عصاره و پودر خشک شده در مطالعه
ت الروهـاي سـن      13 دوم گونه گیاهی بـر روي فعالیـM. 

javanica  وM. incognita  در شـــرایط آزمایشـــگاهی و
قرار گرفت  فرنگی مورد بررسی وي گیاه گوجهگلخانه بر ر

ي ترخون، منداب و کرچـک اثـر    و مشخص شد که عصاره
 Zandieh)داشـته اسـت    دونمـات بهتري علیه این دو گونـه  

Shirazi 2008).  
گیاهان مورد استفاده در پژوهش حاضر جاشیر و مـرزه  

 Prangos ferulacea (L.)گیاه جاشیر با نام علمـی  . بودند

Lindl.      متعلق به تیره چتریـان، از گیاهـان مرتعـی اسـت و
  ي عصـاره . رویـد  بیشتر در ارتفاعات منـاطق سردسـیر مـی   

ي گیاه جاشیر داراي اثـرات مطلـوب بـر     هیدروالکلی ریشه
 Farokhi(باشد  هاي بافتی کلیوي ناشی از دیابت می آسیب

هاي جاشیر داراي اثرات دارویی متعدد  برخی گونه). 2012
. ن، ضد نفخ، ضد التهاب، ملـین و مقـوي اسـت   بوده مسک

باشـد و   هـاي معـده مفیـد مـی     این گیاه براي بهبود بیماري
اثرات ضد ویروسی، ضد قـارچی، ضـد باکتریـایی و ضـد     

 Ulubelen et al. 1995, Baser(انگلی آن اثبات شده است 

et al. 1996 .( گیاه مرزه با نام علمیSatureja hortensis 

(L.)  ساله از تیره نعناعیان  گیاهی یک)Labiatae ( است که
به صورت وحشـی در اروپـاي جنـوبی و آسـیا، از جملـه      

گونه  12داراي   Saturejaجنس . روید ایران، به فراوانی می
 .S. edmondi ،S. intermedia ،Sهــاي  اســت کــه گونــه

rechingeri ،S. bachtiarica ،S. kallarica ،S. 

sahendica ،S. atropatana وS. khuzistanica  فقــط در
ــش  ــران روی ــد  ای ). Sefidkon & Jamzad 2005(دارن

اي  هاي مرزه پوشـیده از کـرك و داراي تارهـاي غـده     برگ
هاي آن بوي معطر داشـته   سرشاخه. دار فراوان است اسانس

کننـده هضـم،  تقویـت معـده،       و اثرات نیرو دهنده، تسهیل
شـود   ی حاصل مـی از این گیاه اسانس. مدر و باد شکن دارد

رنگ یـا مایـل بـه زرد اسـت وخـواص ضـد        که مایعی بی
). Volak & Stodola 1997(التهابی و ضـد میکروبـی دارد   

هاي آزمایشـگاهی اثـرات ضـد باکتریـایی، ضـد       در بررسی
قارچی، آنتی اکسیدانی، خواب آوري و آرام بخشی اسانس 

بـا توجـه   ). Akhodzadeh 2000(این گیاه تایید شده است 
و مـرزه در طـب   جاشـیر  ه اثرات مفید و کاربرد گسـترده  ب

ســنتی، در تحقیــق حاضــر تــأثیر عصــاره و پــودر خشــک 
فرنگـی   هاي هوایی این دو گونـه گیـاهی در گوجـه    قسمت

در شـرایط آزمایشـگاه و   ، M. javanica دونمـات آلـوده بـه   
  .گلخانه بررسی گردید

  هاي بررسی مواد و روش
  دوتنماتهیه جمعیت خالص و تکثیر 

گرهـی، از   ریشـه  دونمـات جهت تهیـه جمعیـت خـالص    
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. بـرداري شـد   هاي آلوده شهرستان بویراحمد نمونـه  گلخانه
هاي آلوده با جریان مالیم آب شستشـو داده شـدند و    ریشه

پس از قطعه قطعه کـردن، بـا کمـک استریومیکروسـکوپ     
چندین توده تخم جدا گردید و بـا روش تـک تـوده تخـم     

ي  براي اطمینان از شناسـایی گونـه  . سازي انجام شد خالص
ــر، از  ــورد نظ ــدن    م ــاي ب ــرش انته ــالید  دونماتب ــا اس ه

میکروسکوپی تهیه گردید و با اسـتفاده از کلیـدهاي معتبـر    
 & Hunt(گردیـد   دونماتشناسایی اقدام به تشخیص گونه 

Hundoo 2009 .( ــم ــتخراج تخ ــراي اس ــاي  ب ــاته ، دونم
کـن   هاي آلوده شسته و قطعه قطعه شدند و به مخلوط ریشه

ــر از چنــد میلــی. منتقــل گردیــد محلــول یــک درصــد  لیت
هاي حاوي کیسه تخم اضافه شد  کلریت سدیم به ریشه هیپو

. ثانیــه  بــا ســرعت متوســط خــرد گردیــد 30و بــه مــدت 
مش که زیـر آن   100کن را از الک   محتویات داخل مخلوط

 500مش قرار داده شده بود عبورداده، سطح الک  500الک 
از مش را با آب جاري شسته تـا آثـار هیپوکلریـت سـدیم     

 500ها پاك گـردد و در نهایـت محتویـات الـک     سطح تخم
 Hussay & Barker(مش بـه درون بشـر انتقـال داده شـد     

به منظور مطالعـات   دونماتبراي تهیه الرو سن دوم ). 1973
آزمایشگاهی، یک کاغذ صافی بر روي تـوري فلـزي گـود    

سپس . پتري گذاشته شد  تشتکشده قرار داده و درون یک 
روي کاغـــذ صـــافی و در  دونمـــاتتخـــم سوسپانســـیون 

پتري حاوي آب مقطر ریخته شـد و بـه مـدت    هاي  تشتک
ــاي   ــا دم ــاتور ب ــنج روز در انکوب ــیوس  28پ ــه سلس درج

هـا روي کاغـذ صـافی     به این ترتیب تخم. نگهداري شدند
 دونمـات مرطوب تفریخ گردید و الروهـاي سـن دوم فعـال    

ي جمع پترهاي  تشتکپس از عبور از کاغذ صافی در کف 
  ).Vrain 1977(شدند 

  تهیه پودر و عصاره گیاهی 

ــال   ــار س ــه1392در به ــرزه از   ، بوت ــیر و م ــاي جاش ه
بـرگ گیاهـان در   . شهرستان بویراحمد جمع آوري گردیـد 

محل تاریک خشک شد و توسط آسیاب برقی، پـودر آنهـا   
چنـین   از این پودر براي تهیه عصاره آبی و هـم . تهیه گردید

ــتقیم در خــ   ــرف مس ــد مص ــتفاده ش ــور  . اك اس ــه منظ ب
گرم پودر برگ خشک شده گیاهان درون  10گیري،  عصاره

  اي ریخته و با اضافه نمودن آب مقطر به حجـم   ارلن شیشه
 48مخلوط تهیه شـده بـه مـدت    . سی رسانده شد سی 100

درجـه   25تکـان در دقیقـه و دمـاي محـیط      150ساعت با 
. خـت شـد  سلسیوس به وسیله دستگاه شـیکر کـامال یکنوا  

از کاغذ صافی واتمن شماره یـک عبـور   محتویات هر ارلن 
مـایع شـفاف   . هاي عصاره گرفته شود داده شد تا ناخالصی

در نظـر گرفتـه   ) وزن به حجـم % (10به عنوان محلول پایه 
، 3، 2، 1، 5/0هاي  شد و با افزودن آب مقطر به آن، غلظت

 هـاي تهیـه شـده در    عصـاره  .درصد تهیه گردیـد  9و  7، 5
اي با روپوش آلومینیومی در داخل یخچال  درون بالن شیشه

 Grewal( داري شـدند  نگـه سلسـیوس  درجـه   4در دماي 

1989(.  

 دونمـات بررسی تأثیر عصـاره آبـی مـرزه و جاشـیر بـر      
ــه ــی  ریش ــرایط Meloidogyne javanicaگره  در ش

  آزمایشگاهی

هـاي تهیـه شـده بـه طـور       هاي مختلـف عصـاره   غلظت
 100حـاوي  ) متر سانتی 8(  هاي پتري جداگانه درون تشتک

آزمـایش در  . ریخته شد M. javanica دونماتالرو سن دوم 
هاي پتري  قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار و تشتک

. حاوي آب مقطر سترون به عنوان شاهد در نظر گرفته شـد 
هاي فعـال بـا اسـتفاده از دسـتگاه     دونماتاعت س 48پس از 
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 & Hasabu(استرئومیکروسکپ مورد شمارش قرار گرفتند 

Noweer 2005( .  

بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر برگ مرزه و جاشیر بر 
ــات ــه دونم ــی  ریش در   Meloidogyne javanicaگره
  گلخانه شرایط

حسـاس بـه   ( Super strain Bفرنگـی رقـم    بذر گوجـه 
در جعبه کاشـت حـاوي بسـتر کشـت     ) گرهی ریشه دونمات

هـاي   بادي و کود حیوانی با نسبت سترون شامل رس، ماسه
هاي چهار  یک هفته پیش از انتقال نشا .کشت گردید 5:2:1

گرمی، پودر برگ گیاهان مـرزه   هاي دو کیلو برگی به گلدان
به ترتیب به نسبت ( گرم  9و  7، 5، 3، 2و جاشیر به مقدار 

ــی% 45/0و % 35/0، 25/0%، 15/0%، 1/0% ــتر  ) وزن ــه بس ب
در زمـان انتقـال نشـا بـه     . هاي اضافه شـد  کشت در گلدان

الرو سـن دوم و   6000هاي هر گلدان بـا   ها، گیاهچه گلدان
) به ازاي هر گرم خـاك، سـه تخـم و الرو سـن دوم    (تخم 
کامالً تصادفی  این بررسی در قالب طرح. زنی گردیدند مایه

ر اجرا شد و تیمارهـاي شـاهد، شـامل شـاهد     با چهار تکرا
، هر دونماتزنی نشده با  و شاهد مایه دونماتزنی شده با  مایه

هـا در   گلـدان . دو شاهد بدون دریافت پودر گیاهی، بودنـد 
  درجــه 25-28شــرایط محیطــی گلخانــه در دامنــه دمــایی 

 16درصـد، دوره نـوردهی    60سلسیوس، رطوبـت نسـبی   
در . داري شـد  ساعت نگـه  48اري ساعت در روز و دور آبی

ها در گلخانه، به طور هفتگی هـر بوتـه    داري بوته زمان نگه
، بـا  20:20:20بـه نسـبت    NPKلیتـر از   میلـی  20با مقـدار  

 & Hosseininejad(غلظـت سـه در هـزار تغذیـه گردیـد      

Khan 2000 .( روز، فاکتورهاي رشـدي   60پس از گذشت
اخسار و ریشه و گیاه شامل طول، وزن تر و وزن خشک ش

شامل تعداد گال، تـوده   دونماتهمچنین فاکتورهاي تکثیري 
تعـداد الرو سـن دوم در خـاك، و      تخم و تخم در ریشـه، 

با تقسیم  کردن مجمـوع تعـداد گـال در    (فاکتور تولیدمثل 
در خاك، بر  2ریشه، تعداد تخم در ریشه و تعداد الرو سن 

هـاي   ارزیـابی شـاخص  براي . ارزیابی شدند) جمعیت اولیه
هاي هـوایی و   وزن تر و خشک اندام(فرنگی  رشدي گوجه
گرم  001/0از ترازوي دیجیتال با دقت ) ها ریشه و طول آن

دسـت آوردن وزن   بـراي بـه   . کش فلزي استفاده شد و خط
گیـري وزن تـر،    هـاي گیـاهی، پـس از انـدازه     خشک اندام

 24مدت  ها به ساعت و ریشه 48هاي هوایی به مدت  اندام
داري  درجــه سلســیوس نگــه 72ســاعت در آون بــا دمــاي 

  Sasserتعداد گال و کیسه تخم بـا اسـتفاده از روش  . شدند
هاي تخم با فرو  توده. گیري گردید اندازه) Taylor  )1987و

دقیقه  20اسید فوشین به مدت % 4/0بردن ریشه در محلول 
د تعداد الرو سـن دوم موجـو  . آمیزي و شمارش شدند رنگ
  Cavenessگــرم خــاك نیــز بــا اســتفاده از روش 100در 
استخراج و سپس شمارش گردید و بـه  ) Jensen  )1955و

تجزیـه واریــانس بــا  . دو کیلـوگرم خــاك تعمـیم داده شــد  
و مقایسه میانگین بـا آزمـون    SPSS 20استفاده از نرم افزار 
  . انجام گرفت% 5در سطح ) LSD(دار  حداقل اختالف معنی

  نتایج

 دونمـات رسی تأثیر عصـاره آبـی مـرزه و جاشـیر بـر      بر
ــه ــی  ریش ــرایط  Meloidogyne javanicaگره در ش

  آزمایشگاهی

بر مـرگ و میـر الرو سـن     ها تجزیه واریانس اثر عصاره
و مقایسه میانگین  1دوم در شرایط آزمایشگاهی در جدول 

نتـایج  . آورده شده اسـت  1شکل و  2جدول اثر عصاره در 
نشان داد که استفاده از عصاره آبی برگ گیاهـان جاشـیر و   

هاي مورد بررسی نسـبت بـه تیمـار شـاهد      مرزه در غلظت
دار میـزان مـرگ و میـر الرو سـن دوم      باعث افزایش معنی
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 Meloidogyne(گرهـی   ریشـه  دونمـات سـن دوم  هاي مختلف عصاره گیاهان جاشیر و مرزه بر الرو  کشی غلظتدونماتارزیابی اثر . 1شکل 

javanica ( ساعت، در شرایط آزمایشگاهی 48بعد از )P ≤ 0.05 (  
Fig. 1. Evaluation of nematicidal effects of Prangos ferulacea and Satureja hortensis on J2s of root-knot 
nematode, Meloidogyne javanica, after 48 hour, under laboratory condition (P ≤ 0.05) 

  
 دونمـات تجزیه واریانس درصد مرگ و میر الرو سن دوم . 1جدول 
هـاي   تحـت تـأثیر غلظـت    Meloidogyne javanicaگرهی  ریشه

  یمختلف عصاره آبی برگ جاشیر و مرزه در شرایط آزمایشگاه
Table 1. Analysis of variance of influence of different 
concentrations of aqueous extract of Prangos 
ferulacea and Satureja hortensis on J2s mortality of 
root-knot nematode, Meloidogyne javanica, under 
laboratory condition 

Mean square of J2 mortality 
df Source Prangos 

ferulacea 
Satureja 
hortensis  

4833.26** 5471.35** 7 Treatment 
12.79 19.40 24 Error 
12.56 13.09 - CV% 

  .باشد می% 1دار در سطح احتمال  معنی: **
**: Significantly different at the 1% error 

  
با کاربرد غلظت یک درصـدي از هـر کـدام از    . د شدونمات

 درصدي الروهاي سن دو 50ها مرگ و میر بیش از  عصاره
مشاهده شد و با افزایش غلظت عصاره، میزان مرگ و میـر  

باعـث مـرگ و    %9  الرو بیشتر گردید، به طوري که غلظت

 ≥ P(شـد   دونمـات درصـدي الروهـاي سـن دوم     100میر 

  ).1شکل ) (0.05
بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر برگ مرزه و جاشیر بر 

 دونمـات فرنگـی آلـوده بـه     هاي رویشی گوجـه  شاخص
  در شرایط گلخانه Meloidogyne javanicaگرهی  ریشه

بــر  مــرزهتجزیــه واریــانس اثــر پــودر بــرگ جاشــیر و 
و  4و  3هـاي   فرنگی در جدول هاي رویشی گوجه شاخص

بـر ایـن    مـرزه جاشـیر و  مقایسه میانگین اثـر پـودر بـرگ    
آورده  4تـا   2هـاي   و شکل 7تا  5هاي  فاکتورها، در جدول

  . شده است
هاي تجزیه واریانس، اثر تیمارهاي آزمـایش   طبق جدول

دار  معنـی  %1بر تمامی فاکتورهاي مورد بررسـی در سـطح   
نتایج نشان داد که استفاده از پودر هـر کـدام از   . بوده است

و  دونمـات دو گیاه مورد بررسی در گیاهان سالم و آلوده بـه  
  دار طـول   همچنین گیاهان شاهد سالم، باعث افزایش معنـی 
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گرهـی   ریشـه  دونمـات مقایسه میانگین درصد مرگ و میر : 2جدول 
M. javanica    تحت تاثیر عصاره برگ مرزه و جاشـیر در شـرایط

  آزمایشگاهی
Table 2: Comparison mean percentage of 
Meloidogyne javanica J2s mortality, treated with 
different ratios of Satureja hortensis and Prangos 
ferulacea leaves extract under laboratory conditions. 

 

Concentration J2 Mortality 
Satureja Prangos 

Control 6.3 ± 1.9 f 7.3 ± 1.9 f 
0.5% 31.8 ± 2.2 e 18.8 ± 1.8 e 

1% 52.0 ± 3.0 d 48.8 ± 3.4 d 

2 % 68.5 ± 1.6 c 79.3 ± 3.0 c 

3 % 86.8 ± 2.0 b 87.0 ± 3.0 bc 

5% 95.5 ± 1.0 a 94.0 ± 0.9 ab 

7 % 98.8 ± 0.8 a 98.3 ± 1.0 a 

9 % 100.0 ± 0.0 a 100.0 ± 0.0 a 

خطاي استاندارد و دامنـه    ±، میانگین خارج از پرانتز  4تعداد تکرار *
  .در داخل پرانتز، آورده شده است

دار بـین تیمارهـا    حروف مشابه التین نشان دهنده عدم تفاوت معنی**
  .باشد می% 5در سطح 

*Values presented are means followed by SE, n=4  
**Means followed by dissimilar letters in a column 
are significantly different from each other at 5% 
probability level 

  

فرنگی در مقایسه با شاهد آلوده بـه   شاخسار و ریشه گوجه
  همچنین نتایج نشان ).2شکل ) (P ≤ 0.05(گردد  د میونمات

وزنــی از پــودر هــر دو گیــاه، بــه طــور % 9داد اســتفاده از 
داري بیشترین تأثیر بر افزایش وزن تر و خشک ریشه  معنی

. و شاخسار در گیاهان سالم نسبت به سایر گیاهـان را دارد 
وزن تر و خشک ریشه و شاخسار نیز در صـورت اسـتفاده   

 دونماترهاي آلوده به وزنی از پودر گیاهان در تیما% 5/4از 
نسبت به سایر گیاهان آلوده و گیاهان شاهد سـالم و آلـوده   

) P ≤ 0.05(داري را نشـان دادنـد    ، افزایش معنـی دونماتبه 
 ).4و  3هاي  شکل(

بررسی تأثیر مقادیر مختلف پودر برگ مرزه و جاشیر بر 
 Meloidogyneگرهی  ریشه دونماتهاي تکثیري  شاخص

javanica  فرنگی  در شرایط گلخانه بر روي گوجه  

ــا    ــرتبط ب ــاي م ــانس فاکتوره ــه واری ــاتتجزی در  دونم
هاي  و مقایسه میانگین اثر پودر بر فاکتور 9و  8هاي  جدول
  آورده  7تا  5هاي  شکلو  11و  10هاي  جدولي در دونمات

   
  

گرهـی   ریشـه  دونمـات آلوده به   فرنگی تجزیه واریانس فاکتورهاي رویشی شامل طول، وزن تر و خشک ریشه و شاخسار در گوجه. 3جدول 
Meloidogyne javanicaتحت تأثیر مقادیر مختلف پودر برگ جاشیر ،  

Table 3. Analysis of variance of influence of different amount of Prangos ferulacea leaves powder on shoot and 
root height and wet and dry weight of inoculated and non-inoculated tomatoes with Meloidogyne javanica, under 
greenhouse condition 

 
Mean square  df Source RDW (g) RWW(g)  RL (cm)  SDW (g) SWW (g) SL (cm)  

2.02**  9.48**  238.33** 4.72** 23.44** 361.93**  5 Treatment 
0.057 0.174  1.986  0.055 0.242 2.167 36 Error 
14.68 7.41  6.09  13.01 8.30 5.03   CV 

  .باشد می% 1دار در سطح احتمال  معنی: **
SL= ،طول شاخسارSWW= ،وزن تر شاخسارSDW= ،وزن خشک شاخسارRL= ،طول ریشهRWW= ،وزن تر ریشهRDW= ریشهوزن خشک  

**: Significantly different at the 1% error.  
SL=shoot length, SWW=shoot wet weight, SDW=shoot dry weight, RL=root length, RWW=root wet weight, 
RDW=root dry weight 
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گرهـی   ریشـه  دونمـات آلوده به   یفرنگ تجزیه واریانس فاکتورهاي رویشی شامل طول، وزن تر و خشک ریشه و شاخسار در گوجه. 4جدول 
Meloidogyne javanicaتحت تأثیر مقادیر مختلف پودر برگ مرزه ،  

Table 4. Analysis of variance of influence of different amount of Satureja hortensis leaves powder on shoot and 
root height and wet and dry weight of inoculated and non-inoculated tomatoes with Meloidogyne javanica, under 
greenhouse condition 

Mean square  df Source RDW (g)  RWW(g)  RL (cm)  SDW(g) SWW(g) SL (cm)  
2.69** 11.49**  249.05** 3.73** 13.65** 332.78**  5 Treatment 
0.027  0.119 1.972  0.036  0.145  2.313 36 Error 
8.86 5.45  5.68  9.16 5.93 5.08   CV% 

  .باشد می% 1دار در سطح احتمال  معنی: **
SL= ،طول شاخسارSWW= ،وزن تر شاخسارSDW= ،وزن خشک شاخسارRL= ،طول ریشهRWW= ،وزن تر ریشهRDW=وزن خشک ریشه  

**: Significantly different at the 1% error   
SL=shoot length, SWW=shoot wet weight, SDW=shoot dry weight, RL=root length, RWW=root wet weight, 
RDW=root dry weight 

  
و تیمـار شـده بـا     Meloidogyne javanicaگرهـی   ریشـه  دونمـات فرنگی آلوده بـه   مقایسه میانگین طول شاخسار و ریشه گوجه: 5جدول 
  شرایط گلخانه هاي مختلف پودر برگ مرزه و جاشیر در نسبت

Table 5: Comparison mean of shoot and root length of infected tomato by Meloidogyne javanica, treated with 
different ratios of Satureja hortensis and Prangos ferulacea leaves powder in greenhouse conditions 
Inoculation Ratio/pot Shoot Length Root Length 

Satureja Prangos Satureja Prangos 
Uninoculated Control 23.3 ± 0.5 fg 23.3 ± 0.5ef 23.0 ± 1.3 ef 23.0 ± 1.3 de 

Inoculated  19.5 ± 0.6 g 19.5 ± 0.6 g 13.8 ± 0.5 g 13.8 ± 0.5 h 

Uninoculated 2 g 25.3 ± 0.9 ef 26.0 ± 0.6 de 20.8 ± 0.8 f 18.3 ± 0.6 fg 

Inoculated  21.5 ± 0.6 fg 20.8 ± 0.5fg 16.3 ± 0.8 g 16.0 ± 0.7 gh 

Uninoculated 3 g 28.8 ± 0.5 de 29.3 ± 0.9 cd 24.3 ± 0.8 de 21.0 ± 0.7 ef 

Inoculated  25.0 ± 0.8 ef 23.8 ± 0.6ef 21.8 ± 0.8 ef 20.5 ± 0.6 ef 

Uninoculated 5 g 34.0 ± 0.9 bc 32.3 ± 0.5 c 27.0 ± 0.4 cd 24.8 ± 0.8 cd 

Inoculated  28.8 ± 0.6 de 26.0 ± 0.9 de 25.0 ± 0.7 de 23.0 ± 0.4 de 

Uninoculated, 7 g 36.3 ± 0.6ab 36.3 ± 0.9 b 29.8 ± 0.5 abc 28.0 ± 0.7 bc 

Inoculated  31.8 ± 0.8 cd 31.3 ± 1.1 c 28.5 ± 0.3 bc 25.8 ± 0.5 cd 

Uninoculated 9 g 41.3 ± 1.3 a 42.3 ± 0.9 a 32.8 ± 0.5 a 32.8 ± 0.8 a 

Inoculated  35.0 ± 0.6bc 36.5 ± 0.6 b 31.3 ± 0.8 ab 30.3 ± 0.5 ab 
  .خطاي استاندارد و دامنه در داخل پرانتز، آورده شده است  ±، میانگین خارج از پرانتز  4تعداد تکرار *

  .باشد می% 5دار بین تیمارها در سطح  نشان دهنده عدم تفاوت معنیحروف مشابه التین **
*Values presented are means followed by SE, n=4  
**Means followed by dissimilar letters in a column are significantly different from each other at 5% probability level 

  
هـاي تکثیـري    شـاخص نتایج تجزیـه واریـانس    .شده است

دهد که استفاده از پودر گیاهی بـرگ گیـاه    نشان می دونمات
تیمارهـاي مختلـف از نظـر     بـین جاشیر و برگ گیاه مـرزه  

داراي % 1در سـطح احتمـال    دونمـات فاکتورهاي مرتبط بـا  
  .باشند دار می اختالف معنی

در مقایسه با گیاهان شاهد کـه پـودر    که نتایج نشان داد
دریافت نکرده بودند، در اثر استفاده از مقادیر مختلف پودر 

تعـداد گـال و کیسـه تخـم در ریشـه       ،برگ جاشیر و مرزه
در ریشـه و تعـداد الرو سـن     دونماتتعداد تخم  ،)5شکل (

شـکل  ( دونماتو فاکتور تولیدمثلی ) 6شکل (دوم در خاك 
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و تیمـار شـده بـا     Meloidogyne javanicaگرهـی   ریشـه  دونماتفرنگی آلوده به  مقایسه میانگین وزن تر شاخسار و ریشه گوجه: 6دول ج
  .هاي مختلف پودر برگ مرزه و جاشیر در شرایط گلخانه نسبت

Table 6: Comparison mean of shoot and root fresh weight of infected tomato by Meloidogyne javanica, treated 
with different ratios of Satureja hortensis and Prangos ferulacea leaves powder in greenhouse conditions. 

Inoculation Ratio/pot Shoot fresh weight Root fresh weight 
Satureja Prangos Satureja Prangos 

Uninoculated Control 6.0 ± 0.2 de 6.0 ± 0.2 de 3.0 ± 0.1 ef 3.0 ± 0.1 f 
Inoculated  3.3 ± 0.0 h 3.3 ± 0.0 f 4.6 ± 0.2 g 4.6 ± 0.2 e 

Uninoculated 2 g 5.6 ± 0.3 ef 5.5 ± 0.3 de 5.4 ± 0.3 de 3.5 ± 0.2 f 
Inoculated  4.5 ± 0.2 g 3.8 ± 0.2 g 4.4 ± 0.2 f 4.7 ± 0.1 e 

Uninoculated 3 g 6.5 ± 0.2 cd 5.9 ± 0.2 de 6.3 ± 0.2 c 5.3 ± 0.3 cde 

Inoculated  5.0 ± 0.2 fg 5.0 ± 0.2 e 5.0 ± 0.1 ef 4.9 ± 0.1 de 

Uninoculated 5 g 7.5 ± 0.2 bc 6.7 ± 0.3 cd 6.8 ± 0.1 bc 6.1 ± 0.2 bc 

Inoculated  5.7 ± 0.1 def 5.3 ± 0.3 e 5.4 ± 0.2 de 5.4 ± 0.2 cde 

Uninoculated, 7 g 8.0 ± 0.2 ab 7.4 ± 0.4 bc 7.2 ± 0.1 ab 6.7 ± 0.3 ab 

Inoculated  6.4 ± 0.2 de 6.1 ± 0.2 de 6.0 ± 0.1 cd 5.5 ± 0.2 cde 

Uninoculated 9 g 8.7 ± 0.2 a 9.0 ± 0.3 a 7.8 ± 0.2 a 7.1 ± 0.3 a 

Inoculated  7.4 ± 0.2 bc 8.1 ± 0.2 ab 6.4 ± 0.1 bc 5.8 ± 0.2 bcd 
  .خطاي استاندارد و دامنه در داخل پرانتز، آورده شده است  ±، میانگین خارج از پرانتز  4تعداد تکرار *

  .باشد می% 5دار بین تیمارها در سطح  حروف مشابه التین نشان دهنده عدم تفاوت معنی**
*Values presented are means followed by SE, n=4  
**Means followed by dissimilar letters in a column are significantly different from each other at 5% probability level 

  
  

و تیمار شـده بـا    Meloidogyne javanicaگرهی  ریشه دونماتفرنگی آلوده به  مقایسه میانگین وزن خشک شاخسار و ریشه گوجه: 7جدول 
  .رزه و جاشیر در شرایط گلخانههاي مختلف پودر برگ م نسبت

Table 7: Comparison mean of shoot and root dry weight of infected tomato by Meloidogyne javanica, treated 
with different ratios of Satureja hortensis and Prangos ferulacea leaves powder in greenhouse conditions. 

Inoculation Ratio/pot Shoot dry weight Root dry weight 
Satureja Prangos Satureja Prangos 

Uninoculated Control 1.9 ± 0.1 cde 1.9 ± 0.1 de 0.7 ± 0.0 f 0.7 ± 0.0 d 

Inoculated  0.8 ± 0.0 g 0.8 ± 0.0 fg 1.1 ± 0.1 ef 1.1 ± 0.1 bcd 

Uninoculated 2 g 1.7 ± 0.1 de 1.8 ± 0.1 de 1.6 ± 0.1 cd 0.9 ± 0.0 d 

Inoculated  1.1 ± 0.1 fg 0.8 ± 0.1 g 1.0 ± 0.1 f 1.0 ± 0.1 cd 

Uninoculated 3 g 2.0 ± 0.1 cd 2.3 ± 0.2 cd 2.0 ± 0.1 bc 1.7 ± 0.1 b 

Inoculated  1.5 ± 0.1 ef 1.1 ± 0.1 f 1.3 ± 0.0 de 0.9 ± 0.0 d 

Uninoculated 5 g 2.7 ± 0.1 b 3.0 ± 0.1 b 2.4 ± 0.0 ab 1.8 ± 0.2 b 

Inoculated  1.8 ± 0.1 de 1.3 ± 0.2 ef 1.7 ± 0.1 cd 1.3 ± 0.1 bcd 

Uninoculated, 7 g 3.2 ± 0.1 a 3.0 ± 0.1 ab 2.6 ± 0.1 a 2.4 ± 0.1 a 

Inoculated  2.3 ± 0.1 bc 2.0 ± 0.0 d 2.0 ± 0.0 bc 1.5 ± 0.1 bc 

Uninoculated 9 g 3.3 ± 0.1 a 3.6 ± 0.1 a 2.6 ± 0.0 a 2.6 ± 0.1 a 

Inoculated  2.6 ± 0.1 b 2.7 ± 0.1 bc 2.2 ± 0.1 ab 1.8 ± 0.1 b 

  .خطاي استاندارد و دامنه در داخل پرانتز، آورده شده است  ±، میانگین خارج از پرانتز  4تعداد تکرار *
  .باشد می% 5دار بین تیمارها در سطح  عدم تفاوت معنیحروف مشابه التین نشان دهنده **

*Values presented are means followed by SE, n=4  
**Means followed by dissimilar letters in a column are significantly different from each other at 5% probability level 
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 Meloidogyne(گرهی  ریشه دونماتجاشیر و مرزه بر طول شاخسار و ریشه گیاهان سالم و آلوده به  اثر مقادیر مختلف پودر گیاهان. 2شکل 

javanica( در شرایط گلخانه ،)P ≤ 0.05.(  SL= ،طول شاخسارRL=طول ریشه  
Fig. 2. Effect of different amount of Prangos ferulacea and Satureja hortensis leaves powder on shoot and root 
height of inoculated and non-inoculated tomatoes with Meloidogyne javanica, under greenhouse condition (P ≤ 
0.05).  SL=shoot length, RL=root length 

  

 
گرهـی   ریشـه  دونمـات گیاهـان سـالم و آلـوده بـه      اثر مقادیر مختلف پودر گیاهان جاشیر و مـرزه بـر وزن تـر شاخسـار و ریشـه     . 3شکل 

)Meloidogyne javanica( در شرایط گلخانه ،)P ≤ 0.05.(  
SWW= ،وزن تر شاخسارRWW=وزن تر ریشه  

Fig. 3. Effect of different amount of Prangos ferulacea and Satureja hortensis leaves powder on shoot and root 
wet weight of inoculated and non-inoculated tomatoes with Meloidogyne javanica, under greenhouse condition (P 
≤ 0.05).  
SWW=shoot wet weight, RWW=root wet weight 
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گرهـی   ریشـه  دونمـات اثر مقادیر مختلف پودر گیاهان جاشیر و مرزه بر وزن خشک شاخسار و ریشـه گیاهـان سـالم و آلـوده بـه      . 4شکل 

)Meloidogyne javanica( در شرایط گلخانه ،)P ≤ 0.05(  
SDW= ،وزن خشک شاخسارRDW=وزن خشک ریشه  

Fig. 4. Effect of different amount of Prangos ferulacea and Satureja hortensis leaves powder on shoot and root 
dry weight of inoculated and non-inoculated tomatoes with Meloidogyne javanica, under greenhouse condition (P 
≤ 0.05) 
SDW=shoot dry weight, RDW=root dry weight 

  
از جمله تعداد گال، تعداد توده تخم، تعداد تخم، الرو سن دوم و فـاکتور تولیـدمثلی    دونماتتجزیه واریانس فاکتورهاي مرتبط با . 8جدول 

  ، تحت تأثیر مقادیر مختلف پودر برگ جاشیرMeloidogyne javanicaگرهی  ریشه دونماتآلوده به   فرنگی در گوجه
Table 8. Analysis of variance of influence of different amount of Prangos ferulacea leaves powder on number of 
eggs, galls and egg masses/root, number of larva on soil and reproduction factor of inoculated tomatoes with 
Meloidogyne javanica, under greenhouse condition 

Mean square df Source RF J2/soil Egg/root Egg-mass/root Gall/root 
176.07** 5597666.66** 5974801266** 75287.71** 67750.60** 5 Treatment 

1.58 15133.33 55968981.88 1088.25 1261.39 36  Error 
9.73 2.29 11.11 10.56 6.03 - CV% 

  .باشد می% 1دار در سطح احتمال  معنی**: 
**: Significantly different at the 1% error  

  
بـا افـزایش مقـدار    . داري کاهش پیدا کـرد  به طور معنی) 7

هاي مذکور بیشتر بـود بـه    پودر برگ میزان کاهش شاخص
وزنی از % 5/4ها در تیمار  طوري که کمترین میزان شاخص

  ).P ≤ 0.05(هر پودر برگ هر کدام از گیاهان دیده شد 

  بحث
هاي مختلف عصاره آبی گیاهـان   در این پژوهش غلظت

در  M. javanicaگرهـی   ریشـه  دونمـات جاشیر و مرزه علیه 
ــر    ــاهی ب ــودر گی ــادیر مختلــف پ محــیط آزمایشــگاه و مق

هاي جمعیتـی   فرنگی و شاخص هاي رویشی گوجه شاخص
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در ریشـه  ) Meloidogyne javanica(گرهی  ریشه دونماتاثر مقادیر مختلف پودر گیاهان جاشیر و مرزه بر تعداد گال و کیسه تخم . 5شکل 
  ) P ≤ 0.05(فرنگی، در شرایط گلخانه  گوجه

Fig. 5. Effect of different amount of Prangos ferulacea and Satureja hortensis leaves powder on galls and egg 
masses number of Meloidogyne javanica per tomato root, under greenhouse condition (P ≤ 0.05) 

  
از جمله تعداد گال، تعداد توده تخم، تعداد تخم، الرو سن دوم و فـاکتور تولیـدمثلی    دونماتتجزیه واریانس فاکتورهاي مرتبط با . 9جدول 

  ، تحت تأثیر مقادیر مختلف پودر برگ مرزهMeloidogyne javanicaگرهی  ریشه دوتنماآلوده به   فرنگی در گوجه
Table 9. Analysis of variance of influence of different amount of Satureja hortensis leaves powder on number of 
eggs, galls and egg masses/root, number of larva on soil and reproduction factor of inoculated tomatoes with 
Meloidogyne javanica, under greenhouse condition 

Mean square df Source RF J2/soil Egg/root Egg-mass/root Gall/root 
209.82 4816376.66** 7191008897** 93747.32** 90106.09** 5 Treatment 
1.52 21383.33 53103493.25 1020.66 1372.01 36  Error 

13.16 2.67 15.30 13.36 8.38 - CV% 
  .باشد می% 1دار در سطح احتمال  معنی: **

**: Significantly different at the 1% error  
  
چنانچه . د در محیط گلخانه مورد آزمایش قرار گرفتونمات

عصاره آبی در آزمایشـگاه و  آید،  از نتایج این پژوهش برمی
گرهی اثـر   د ریشهوپودر هر دو گیاه در گلخانه بر روي نمات

عالوه بر آن، غلظت مورد اسـتفاده نیـز   . بازدارندگی داشتند
  .باشد داراي اهمیت می
ي هـا  مـواد شـیمیایی موجـود در عصـاره    وجود برخـی  

. شـود  ها مـی دونماترو مرگ و میر در الگیاهی باعث ایجاد 
 دونمـات در برخی موارد، این مواد شیمیایی مستقیماً به بـدن  

کنند و از فعالیـت آنـزیم اسـتیل کـولین اسـتراز و       نفوذ می
ــی   ــوگیري م ــتراز جل ــولین اس ــبیه ک ــترازهاي ش ــد اس . کنن

هاي استیل کـولین اسـتراز موجـب جلـوگیري از      بازدارنده
ــأخیر  فعالیــت و  ــین باعــث ت در مراحــل  تحــرك و همچن
بـراي  ). Nelmes 1970(گردنـد   مـی  دونمـات اندازي  پوست

با به کار بردن یـک  نشان داد که ) Rhode )1960اولین بار 
هـاي  دونماتقسمت خاص از سوبستراي اسـتیل کـولین در   

وجـود  . گـردد  انگل گیـاهی، کـولین اسـتراز غیرفعـال مـی     
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فرنگـی   در ریشه گوجه) Meloidogyne javanica(گرهی  ریشه دونماتبر تعداد تخم اثر مقادیر مختلف پودر گیاهان جاشیر و مرزه . 6شکل 

  )P ≤ 0.05(خاك، در شرایط گلخانه  دو کیلوگرمو تعداد الرو سن دوم در 
Fig. 6. Effect of different amount of Prangos ferulacea and Satureja hortensis leaves powder on egg numbers of 
Meloidogyne javanica per tomato root and number of J2 in 2 kg soil, under greenhouse condition (P ≤ 0.05) 

  
هاي مختلـف   فرنگی تیمار شده با نسبت در ریشه گوجه Meloidogyne javanica دونماتمقایسه میانگین تعداد گال و کیسه تخم : 10جدول 

  .ط گلخانهپودر برگ مرزه و جاشیر در شرای
Table 10: Comparison mean of number of galls and eggmasses of Meloidogyne javanica, in root of tomato plants, 
treated with different ratios of Satureja hortensis and Prangos ferulacea leaves powder in greenhouse conditions. 

Ratio/pot Gall/root Eggmass/root 
Satureja Prangos Satureja Prangos 

Control 697.3 ± 22.1  a 697.2 ± 22.1 a 515.1 ± 30.4  a 515.1 ± 30.4 a 

2 g 532.2 ± 22.0  b 620.3 ± 19.8 ab 236.6 ± 13.9  b 292.1 ± 17.7 b 

3 g 446.3 ± 17.4  c 593.8 ± 5.4 b 183.8 ± 7.1  bc 263.2 ± 9.3 b 

5 g 420.9 ± 19.4  cd 556.8 ± 5.4 bc 149.9 ± 13.1  cd 235.2 ± 12.0 bc 

7 g 338.8 ± 15.1  de 480.4 ± 27.9 c 149.9 ± 11.0  cd 180.8 ± 11.8 cd 

9 g 272.5 ± 13.2  e 323.3 ± 12.9 d 101.5 ± 8.5  d 113.7 ± 5.2 d 

  .خطاي استاندارد و دامنه در داخل پرانتز، آورده شده است  ±، میانگین خارج از پرانتز  4تعداد تکرار 
  .باشد می% 5دار بین تیمارها در سطح  حروف مشابه التین نشان دهنده عدم تفاوت معنی

*Values presented are means followed by SE, n=4  
**Means followed by dissimilar letters in a column are significantly different from each other at 5% probability level 

  
هـاي   تعدادي از ترکیبات طبیعـی مـوثر در کنتـرل بیمـاري    

هـا و   هـا، الکـل   ها، تانن ها، ساپونین گیاهی، از قبیل استرول
 ).Mousa et al. 2011(نشان داده شـده اسـت   ا فالونوئیده

Ghazalbash  و Abdollahi  )2013 (  اثر عصاره آبی بـرگ
 .M دونمـات هاي مختلف چویل بـر   آویشن شیرازي و اندام

javanica  نتـایج  . کردنـد  را در شرایط آزمایشگاهی بررسی

گل چویل موجب مرگ و میر % 4/0عصاره ایشان نشان داد 
ــریخ   % 3/97 ــوگیري از تف ــن دوم و جل ــاي س % 90الروه

یـن مطالعـه وجـود    ي شیمیایی ا نتایج تجزیه. ها شدند تخم
هاي گیاهان مورد بررسی ثابت  فالونوئید و تانن را در اندام

ي  در تحقیق ایشان، تنها اندام بـدون اسـتروئید سـاقه   . نمود
  هاي گیاهی مورد  چویل بود و ساپونین در هیچ یک از اندام
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در ) Meloidogyne javanica(گرهـی   ریشـه  دونمـات اثر مقادیر مختلف پـودر گیاهـان جاشـیر و مـرزه بـر فـاکتور تولیـدمثلی        . 7شکل 
  )P ≤ 0.05(فرنگی، در شرایط گلخانه  گوجه

Fig. 7. Effect of different amount of Prangos ferulacea and Satureja hortensis leaves powder on reproduction 
factor of Meloidogyne javanica on infected tomato, under greenhouse condition (P ≤ 0.05) 

  
 Meloidogyne دونمـات خاك، تعداد تخم در ریشـه و فـاکتور تولیـدمثلی    دو کیلوگرم مقایسه میانگین تعداد الرو سن دوم در : 11جدول 

javanica هاي مختلف پودر برگ مرزه و جاشیر در شرایط گلخانه رنگی تیمار شده با نسبتف در گوجه.  
Table 11: Comparison mean of number of J2s/2kg soil, eggs/root and reproduction factor of Meloidogyne 
javanica, in tomato plants treated with different ratios of Satureja hortensis and Prangos ferulacea leaves powder 
in greenhouse conditions. 

Ratio/pot J2s/2kg soil Egg/root Reproduction factor 
Satureja Prangos Satureja Prangos Satureja Prangos 

Control 6950.0 ± 35.1 a 6950.0 ± 35.1 a 126586.0 ± 6947.2 a 126586.0 ± 6947.2 a 22.3 ± 1.2 a 22.3 ± 1.2 a 

2 g 6560.0 ± 72.6 b 6365.0 ± 55.6 b 62929.5 ± 4040.7 b 66841.2 ± 4658.7 b 11.6 ± 0.7 b 12.3 ± 0.8 b 

3 g 6115.0 ± 81.0 c 5785.0 ± 81.0 c 35705.5 ± 1515.6 c 56961.8 ± 1943.2 bc 7.0 ± 0.3 c 10.5 ± 0.3 bc 

5 g 5555.0 ± 69.5 d 5010.0 ± 72.3 d 26262.7 ± 2671.1 cd 43590.3 ± 2031.7 cd 5.3 ± 0.4 cd 8.2 ± 0.3 cd 

7 g 4830.0 ± 68.6 e 4495.0 ± 69.9 e 19125.1 ± 1965.9 d 32028.6 ± 2311.0 de 4.0 ± 0.3 d 6.1 ± 0.4 d 

9 g 4035.0 ± 97.4 f 3805.0 ± 41.1 f 14321.3 ± 1329.6 d 15453.7 ± 861.3 e 3.1 ± 0.2 d 3.3 ± 0.1 e 

  .خطاي استاندارد و دامنه در داخل پرانتز، آورده شده است  ±، میانگین خارج از پرانتز  4تعداد تکرار *
  .باشد می% 5دار بین تیمارها در سطح  حروف مشابه التین نشان دهنده عدم تفاوت معنی**

*Values presented are means followed by SE, n=4  
**Means followed by dissimilar letters in a column are significantly different from each other at 5% probability level 

  
ي چویـل بـر    با توجه به اثر ناچیز ساقه. آزمایش یافت نشد

موارد بررسی شده، احتماالً عدم وجود اسـتروئید در سـاقه   
بـودن عصـاره ایـن بخـش از گیـاه      چویل، دلیلی بر کم اثر 

  .است
هاي خاك نیـز اثـر بازدارنـدگی بـر      البته برخی افزودنی

ها دارند به طوري که در طی تجزیه کودهاي آلی در دونمات
شـوند   هـا آزاد مـی  دونماتخاك، برخی ترکیبات سمی علیه 

)Hussaini et al. 1997, Goswami & Vijayalakshmi 

اي مشــخص شــد کــه گیــاه کــور داري  در مطالعــه). 1997
هاي انگل گیاهی اسـت ولـی اثـر    دونماتخاصیت کشندگی 
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 Rhabditisهاي ساپروفیت از قبیل دونماتبر   کشی آندونمات

sp. کش دونمـات تر است و این در حالی که سایر سـموم   کم
ــه  هــاي موجــود در خــاك، اعــم از پارازیــت و  دونماتکلی

ایـن ویژگـی از نظـر حفـظ     . برنـد  مـی ساپروفیت را از بین 
 Shakeri et(باشد  تعادل بیولوژیکی خاك داراي اهمیت می

al. 2013.(  
ترکیبات موجود در گیاهـان جاشـیر و مـرزه نیـز مـورد      

) Razavi  )2011بر اساس مطالعات . اند بررسی قرار گرفته
اسانس مرحله رویشی جاشیر داراي ترکیب شـاخص آلفـا   

ترکیب  مرحله زایشی به طور عمده از پینن و اسانس آن در
نتـایج بـه دسـت آمـده ایشـان      . آنتول تشکیل شـده اسـت  

همچنین نشان داده که اسانس این گیـاه در مرحلـه زایشـی    
داراي اثرات بارز فیتوتوکسیک بوده و نیز اثر مهار کننـدگی  

   Sclerotinia sclerotiorumزاي  بـر روي قـارچ بیمـاري   
گیري نمود که گیاه جاشـیر   نتیجه در مجموع می توان. دارد

توانـد از رشـد    ویژگی قابل توجه آللوپاتیـک داشـته و مـی   
زا  هـاي بیمـاري   گیاهان مجاور رقیب و نیز میکروارگانیسـم 

  .ممانعت نماید
 ,Coruh et al. 2007(هاي ضدسـرطانی   تاکنون ویژگی

Farokhi et al. 2012(   ضـد باکتریـایی ،)Durmaz et al. 

2006, Massumi et al. 2007( ضد ویروسی ،)Sajjadi & 

Mehregan 2003 (ضدسرطانی . جاشیر گزارش شده است
بودن جاشیر به دلیل خصوصیت آنتی اکسیدانی آن بـوده و  

ترانسـفراز  -اس-به دلیل اثر بازدارندگی بر آنزیم گلوتینـون 
ثابـت شـده اسـت کــه    ). Coruh et al. 2007(باشـد   مـی 

ــاره ــیر بــ   عص ــدروالکلی جاش ــرات   ي هی ــر تغیی ــر ب ا اث
هــاي کبــد را از ایجــاد تغییــرات  آمینوترانســفرازها، ســلول

هـاي سـرطانی    هیستوپاتولوژیکی و در نتیجه ایجـاد سـلول  
خصوصـیت  ). Farokhi et al. 2012(کنـد   محفاظـت مـی  

ضدباکتریایی جاشیر به دلیل وجـود برخـی ترکیبـات مثـل     

هومــولن اســت کــه توانــایی -پیــنن و آلفــا-لیمــونن، آلفــا
هــا را دارنــد یــا بــا  بازدارنــدگی از فعالیــت برخــی آنــزیم

 .Durmaz et al(دهنـد   هاي سولفیدریل واکـنش مـی   گروه

2006, Massumi et al. 2007 .(   اثر ضد ویروسـی جاشـیر
به واسطه وجود ترکیبات مختلف شـامل ایزوایمپراتـورین،   
اکسی پیوسـدانین، سـورالن، هیـدرات اکسـی پیوسـدانین،      
گاسفرول و اکسی پیوسدانین متنولیت است کـه بـا خنثـی    

کنـد   پلیمراز از تکثیر ویروس جلوگیري مـی   DNAسازي 
)Sajjadi & Mehregan 2003 .(ــه ــر اســاس یافت هــاي  ب

Razavi   اسانس جاشیر داراي خاصیت ) 2010(و همکاران
ایشـان  . اسـت  Bacillus cereusضدمیکربی قوي بر علیـه  

ترکیبات اسانس میوه و گل جاشیر را مـورد بررسـی قـرار    
ترین ترکیبات اسانس این گیاه،  داده مشخص کردند که مهم

  . اوسیمین هستند-آلفا پینن و سیس
، اسانس مرزه حاوي ترکیبـاتی  طبق مطالعات انجام شده

کـاریوفیلین و لینـالول و همچنـین    -سـیمن، بتـا  -چون پارا
 .Cavar et al(هایی از قبیل کاراکرول و تیمـول اسـت    فنل

2008, Mann et al. 2000, Sefidkon et al. 2005 (  بـر
، اسـانس مـرزه   )2005(و همکاران   Abbasiاساس مطالعه 

ترین ترکیبات آن  مهم داراي خاصیت ضدعفونی کننده بوده
ــی  ــاترپینن م ــارواکرول و گام ــد ک ــی . باش ــین، ویژگ همچن

ضدباکتریایی اسانس این گیاه بیشتر به وجود تیمول نسبت 
هـاي   بیوتیک داده شده که در آزمایش صورت گرفته، با آنتی
 Teimori(کنــد   جنتامایســین و تتراســایکلین برابــري مــی

2009 .( 
عصـاره گیاهـان جاشـیر و    در آزمایش تأثیر بازدارندگی 

ــن دوم     ــر الرو س ــرگ و می ــد م ــر درص ــرزه ب ــاتم  دونم
عصاره هـر  % 9گرهی در شرایط آزمایشگاهی، غلظت  ریشه

دو گیاه موجب مرگ و میر تمامی الروها شد در حالی کـه  
، تنهـا در حـدود   )شاهد(در صورت عدم استفاده از عصاره 
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شـابه،  هاي م در پژوهش. الروها دچار مرگ و میر شدند% 7
تأثیر عصاره گیاهان مختلـف بـر میـزان مـرگ و میـر الرو      

هاي ریشه گرهی در بسیاري از مطالعـات بـه اثبـات    دونمات
، Shaukat et al. 2002 ،Rakesh et al. 1985(رسیده است 

Oka et al. 2001 ،Ghazalbash & Abdollahi 2013( 
در بررسی حاضر مشخص شد که با افزایش میزان پودر 

فرنگـی از یـک    مرزه، بهبود شرایط رشدي گوجـه  جاشیر و
ریشـه گرهـی    دونماتهاي جمعیتی  طرف و کاهش شاخص
دهد که این نتایج با نتایج مطالعـات   از طرف دیگر روي می

هـاي گیاهـان مختلـف بـر      بسیاري از محققان که از عصاره
انـد، شـباهت دارد    ریشه گرهی اسـتفاده کـرده   دونماتعلیه 

)Shakeri et al. 2013 ،Sellami & Mouffarrah 1994،  
Walia & Gupta 1995،،Inderjit 2005 ،Siddiqi & 

Alam 2001 ،D'Addabbo 1995 ،Onifade & Fawole 

1996 ،Alam 1985 ،Chitwood 2002 ،Shahcheraghi 

1980.(  
الزم به ذکر است که در مواردي دیده شده کـه اسـتفاده   

یاهـان مختلـف جهـت    هاي زیاد عصاره یا پودر گ از غلظت
هاي انگل گیاهی موجب ایجاد حالت سـمیت  دونماتکنترل 

هـاي   ي قسمت عصارهگردد براي مثال  براي گیاه میزبان می
 (Azadiracta indica (L.) Adelb)مختلـف گیـاه چـریش    

هاي بـاال   گرهی بسیار موثر ولی در غلظت ریشه دونماتعلیه 

در پـژوهش   ).Zasada et al. 2002(براي گیاه سـمی بـود   
کـدام از مقـادیر مصـرفی جاشـیر و مـرزه،       حاضر، در هیچ

بـا توجـه بـه     .سوزي مشاهده نگردیـد  حالت سمیت و گیاه
تأثیر مثبت عصاره و پودر خشک شده برگ گیاهان جاشـیر  

فرنگی و  هاي رویشی گیاه گوجه و مرزه در افزایش شاخص
و همچنین عدم بروز  M. javanica دونماتکاهش جمعیت 

سوزي در اثر استفاده از این ترکیبات آلی و عدم وجود  گیاه
محیطی و حفظ کشاورزي پایدار، استفاده از  خطرات زیست

هــاي ذکــر شــده جهــت کنتــرل  ایــن ترکیبــات در غلظــت
هــاي تولیــد  هـاي ریشــه گرهــی در شـرایط گلخانــه  دونمات
  .قابل بررسی است فرنگی گوجه

   يسپاسگزار
نگارنده اول با  نامه یاناز پا یوهش به عنوان بخشپژ ینا
دوم و مشاوره نگارنده سوم در دانشـگاه   هنگارند ییراهنما
 يو معنو یمال هاي یتنگارندگان از حما. انجام شد یاسوج

و  یشـگاهی فـراهم آوردن امکانـات آزما   یـل دانشگاه بـه دل 
از داوران و اعضـاي محتـرم    .نماینـد  یم یقدردان يا گلخانه
ئت تحریریه مجله بیماریهاي گیاهی که با دقـت فـراوان   هی

در افزایش کیفیت مقاله همکاري نمودند نهایـت تشـکر را   
  .داریم
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