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 یگره شهیر ياهان بر نماتدهایاز گ یو پودر خشک برخ یآب  يها ر عصارهیتأث
Meloidogyne incognita و M. javanica يا ط گلخانهیدر شرا  

  *2دهیکارگر ب اکبرو  1يرازیه شیال زندیل

  )7/5/1398 :رشیپذ خیتار ؛12/11/1397 :افتیدر خیتار(

  دهیچک
ن یدر ا. دارند) .Meloidogyne spp( یگره شهیر يت نماتدهایفعال يرو یاهان، اثر بازدارندگیاز گ یموجود در برخ ییایمیبات شیترک

در خاك سترون و خاك  M. javanicaو  M. incognitaت دو گونه یاهان بر فعالیاز گ يا پودر خشک تعدادیو  یآب  ر عصارهیمطالعه تأث
 يها نشان داد که عصاره یشگاهیط آزمایاه در شرایگ 25 یمذکور با عصاره آب يها سن دو گونه يمار الروهایت. دیگرد یمزرعه بررس

ساعت  48هر دو گونه پس از  يالروها% 50ش از یب  بره باعث مرگ تون تلخ و گوشی، ترخون، کنجد، کرچک، کنگر، زینتیمنداب، فلفل ز
، M. javanicaو  M. incognitaب در یترت به دمثل،یکاهش فاکتور تول% 9/46و بذر گلرنگ با % 9/78با  يدر خاك سترون، عصاره سلو. دندش

دمثل هر دو گونه را کاهش دادند، یز فاکتور تولیخارلته و منداب ن يها عصاره. مارها بودندیت نیاوربانا مؤثرتر یرقم ارل یفرنگ گوجه يرو
% 0/51با و کرچک % 2/57منداب با  يها در خاك مزرعه، عصاره. نداشتند يریمارها بر وزن تر و خشک شاخساره تأثیک از تی چیه یول

خارلته و  ترخون، کرچک، منداب يها ن عصارهیر را در بین تاثیشتریب M. javanicaو  M. incognitaب در یترت به دمثل،یکاهش فاکتور تول
در خاك سترون، پودر  .ند آلوده شد یفرنگ دار وزن تر شاخساره گوجه یش معنیعمال شده در خاك مزرعه باعث افزاا يمارهایهمه ت. داشتند

کرچک، ، ینتی، فلفل زمنداب، نسبت به M. incognitaدمثل یکاهش فاکتور تول% 7/49و % 3/70ب با یترت و خارلته، به يخشک سلو
  .داشتند يشتریبر یتأث تلخ و بذر گلرنگ تونیز

  .اهان بازدارنده، مندابی، گیاهی، کنترل نماتد گيخارلته، سلو :دواژهیکل

  karegar@shirazu.ac.ir :یکیالکترون پست مکاتبات، مسئول *
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Abstract 
Phytochemicals of some plants are suppressive to the root-knot nematodes (Meloidogyne spp.). In this study, 
effects of aqueous extract or dry powder of several plants on the activity of M. incognita and M. javanica 
were investigated. Treatment of second stage juveniles (J2s) of the nematodes with aquatic extracts of 25 
plant species under laboratory conditions showed that after 48 hours, extracts of eruca, ornamental chili 
pepper, tarragon, caster bean, sesame, thistle, chinaberry and dyer's croton caused more than 50% mortality 
of the J2s of both nematodes. In pasteurized  soil, extracts of scarlet sage and safflower seed with 78.9% and 
46.9% reduction of reproduction factors (RFs) of M. incognita and M. javanica, respectively, were the most 
effective plants in treatment of tomato plants (cv. Early Urbana) with 13 different plant extracts. In addition, 
eruca and creeping thistle extracts reduced RFs of both species. None of the treatments affected fresh and dry 
shoot weight of tomato. In field soil, extracts of eruca and caster bean with 57.2% and 51.0% reduction of 
RFs of M. incognita and M. javanica in tomato plants, respectively, were the most effective extracts among 
eruca, caster bean, tarragon and creeping thistle plants. All treatments significantly increased the fresh shoot 
weight of infected tomato. In pasteurized  soil, scarlet sage powder with 70.3% and creeping thistle with 
49.7% had the highest effect on RF reduction of M. incognita as compared to ornamental chili pepper, castor 
bean, chinaberry and safflower seed.
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  مقدمه

ـ با نزد (.Meloidogyne spp) یگره شهیر ينماتدها ک ی
 یاهیـ گ يزا يمـار یعوامل ب نیتر مهمگونه معتبر از  100به 
محسوب  يریگرمس مهینو  يریدر مناطق گرمس خصوص به
شـه و  ین گروه از نماتدها بـا نفـوذ بـه درون ر   یا. شوند یم
بر سطح آن، باعث کاهش رشد، بروز  یجاد گال و بدشکلیا

 يهـا  قسـمت  یو پژمردگـ  ي، زردییعالئم کمبود مواد غذا
 Karssen et(گردنـد   ین کاهش محصول مـ ی، همچنییهوا

al. 2013, Hunt & Handoo 2009 .(  يریسه گونـه گرمسـ 
M. incognita (Kofoid & White, 1919) Chitwood 

1949 ،M. javanica (Treub, 1885) Chitwood, 1949  و
M. arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949   و گونـه

و  یاصـل  يهـا  گونـه  M. hapla Chitwood, 1949معتدلـه  
زان یـ م. دهنـد  یل مـ یرا تشـک  یگرهـ  شـه یر يج نماتدهایرا

% 5در سطح جهان  یگره شهیر ياز نماتدها یخسارت ناش
آن مربوط به چهار گونه % 95ش از یبرآورد شده است که ب

 .M يهـا  گونـه ). Taylor & Sasser 1978(اسـت   یاصـل 

incognita  وM. javanicaــه ترت ــ، ب ــا و ایــب در دنی ران ی
شـود   یافت مـ یبا هم  عمدتاًن دو گونه یا .ن هستندیتر جیرا

(Akhiani et al. 1984, Eisenback & Triantaphyllou 
1991).  

در  یقـات یتحق يهـا  نهیاز زم یکی یبات آلیاستفاده از ترک
ـ ش از یب. است یاهیانگل گ يجهت کنترل نماتدها  قـرن  مین

ها در کنترل  آن يها تیو متابول یاهیبات گیاست که اثر ترک
انـواع  . مورد مطالعه قرار گرفته است یاهیانگل گ ينماتدها

 یسـت یت آنتاگونینماتـدها خاصـ   يکـه بـرا   یاهیبات گیترک
، يعفـر مختلف گـل ج  يها ها در گونه لیتن یدارند شامل پل

ره کلـم،  یـ اهـان ت یها در گ نوالتیدها و گلوکوزیانیوسیزوتیا
ــ ــت یپل ــه، آلکالوئ لنیاس ــا در آستراس ــه ــرپن يدها، دی ــا،  ت ه
ــر ــرپن يت ــا، کوآز ت ــنوئیه ــتروئی ــدها، ترپنوئیدها، اس دها، ی

ـ کوزیهـا، گل  ها، فنـول  چرب و مشتقات آن  يدهایاس  يدهای
باشــند  یهــا مــ لیــنیدها و تیــترپنوئ یک، سســکوئیانوژنیســ

(Chitwood 2002, Pérez et al. 2003) .بـات کـه   ین ترکیا
اه و یـ ان گیـ رابطـه متقابـل م   ياهان مختلف در برقراریدر گ

هـا،   کننـده  هـا، جـذب   نماتد نقـش دارنـد شـامل دورکننـده    
 یاهیـ بات گیخ تخم و ترکیتفر يها ا بازدارندهیها و  محرك

اهـان  یاز گ یبرخ که ییآنجا از. باشند ینماتدها م يبرا یسم
ه هسـتند، ممکـن   یت ثانویمتابول يادیر زید مقادیقادر به تول

 ییایمیتوشـ یت فینماتـدها سـم   ياست در داخل خاك بـرا 
 یدر حال حاضر از برخـ . (Ruess et al. 1998)جاد شود یا

 يهـا  ش و کنجـد نماتـدکش  یاهان بازدارنده مثل چـر یاز گ
 Lynn et al. 2010, Ogumo et(د شـده اسـت   یتول یاهیگ

al. 2019 .(  
 يهـا  ن مطالعه در مورد اسـتفاده از عصـاره  یران اولیدر ا

در  يوردیـ ابتوسط  یاهیانگل گ يدر کنترل نماتدها یاهیگ
 60ن ین مطالعه نشان داد در بیا. صورت گرفت 1348سال 

و درمنـه   (Artemisia absinthium)ن ی، افسنطییاه دارویگ
هســتند  یت نماتدکشــیخاصــ يدارا (A. cina) یترکــ

)Abivardi 1969.( گر نشـان داده شـد کـه    ید یشیدر آزما
اه درمنه یگ يها ، عصاره)Thymolمول، یت(درمنه  مؤثرهماده 

 55و  5/76، 78ب یبه ترت (Portulaca oleracea)و خرفه 
کـدو کنتـرل    یدر رقم محلـ  را M. incognitaگونه درصد 

  .(Abivardi 1971)کرده است 
اسـت کـه پـودر بـرگ توتـون اثـر       ها نشان داده  یبررس

توتـون   يرو M. arenariaدر کاهش خسـارت   يدار یمعن
 Elahinia & Ahmadaziz( ط گلخانه داشته اسـت یدر شرا

فـورادان،   عات توتون، سم یش، ضایب، چریو به ترت) 1993
ــا ــا عات یض ــر  يچ ــل جعف ــدها  يو گ ــرل نمات  يدر کنت

بر آن اثر عالوه ). Fathi 1995(مؤثر بوده است  یگره شهیر
 يبر رو M. javanicaعات توتون در کنترل یضا یکش نماتد
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ز یـ و کربوفـوران ن  یسه بـا سـموم راگبـ   یشه پسته در مقایر
  ).Sojudi et al. 2002(مطالعه شده است 

گر نشان داده شده است عصـاره گـل و   یقات دیدر تحق
ــرگ اکــال ــودر و (Eucalyptus camaldlensis)پتوس یب ، پ

و پودر  (Calotropis procera)استبرق عصاره گل و برگ 
، )Saeedi Naiini 2004(خرزهـره   عصـاره گـل و بـرگ   و 

 Azadirachta) شیاه چـر یمختلف گ يها قسمتن یهمچن

indica)ت یـ در کنتـرل جمع خصوص پودر مغـز دانـه،    ، به
ــد ر ــهینمات ــ ش ــت    M. javaniva یگره ــوده اس ــؤثر ب م

)Hosseininejad 2004 .(يضد نماتـد گر اثر ید یدر بررس 
سـن   يالروهـا  يرو (Trachyspermim ammi) انیاه زنیگ

 .Bakoie et al( اسـت نشـان داده شـد    .javanica M دو

ک در هزار برگ درمنه ی یاضافه کردن عصاره الکل ).2006
ت یو کرچک به خاك گلدان باعث کاهش تعداد گال، جمع

در  M. incognita یشـه گرهـ  یدمثل نماتـد ر یو فاکتور تول
ــخ ــ هــم). Katooli et al. 2010(شــده اســت  اری ن یچن

در هـزار بـرگ    2/0و  1/0 یو الکل یکردن عصاره آب اضافه
دار تعـداد   یانه و گزنه به خاك گلدان باعث کاهش معنیراز

ار یـ در خ M. javanica یشه گرهـ یت نماتد ریگال و جمع
 1/0عالوه بر آن غلظت . شده است یسه با سم راگبیدر مقا

در  يشتریر بینه تأثیانه نسبت به گزیراز یه آبدر هزار عصار
 Ghobadi et(اه داشته است یگ يرشد يها ش شاخصیافزا

al. 2018(. شـده از   هیـ ون تهیمختلـف فرموالسـ   يها غلظت
نماتـد   يها بومادران باعث کاهش شاخص ییهوا يها اندام

اه یـ گ يرشـد  يهـا  و شـاخص  M. incognita یگره شهیر
 Salahi Ardakani & Heidari( شـده اسـت   یفرنگ گوجه

Alizadeh 2018.(  
ــه  ــا توجــه ب ــاهمب ــدهات ی ــ شــهیر ينمات  .M ،یگره

incognita و M. javanica ،يهــا در کشــت خصــوص بــه 
ها در اکثر موارد و داشتن  بودن آن توأمن ی، همچنيا گلخانه

 یبررسـ ق با هـدف  ین تحقیزبان مشترك، موجب شد تا ایم
اهـان  یاز گ يودر خشـک تعـداد  ا پیو  یآب يها ر عصارهیتأث

در  ،یگرهـ  شـه یر يمهم از نماتدهادو گونه ن یت ایبر فعال
  .انجام شود يا ط گلخانهیشرا

  یبررس يها مواد و روش
  یاهیت نماتد و مواد گیه جمعیته -الف

 مـورد ت یـ ه جمعیـ ته به منظـور  :یگره شهیر ينماتدها
 .Mو  Meloidogyne incognita يهـــا گونـــهاز  نظــر 

javanica ،اهان آلوده شـامل  یشه گین نمونه خاك و ریچند
هـرز و پسـته از مـزارع و     يهـا  ار، علـف ی، خیفرنگ گوجه

و نماتـدها   يآور زد جمـع یراز، اصفهان و یباغات اطراف ش
بـر   یبا استفاده از روش تک گال کردن، در دو نوبت متـوال 

ــم  یفرنگــ گوجــه يرو ــرق ــا  یارل  (Early Urbana)اوربان
ــالص ــاز خ ــگرد يس ــ . دی ــا بررس ــپس ب ات یخصوصــ یس

سـن دو و افـراد    يالروهـا  یسنج ختیو ر یشناخت ختیر
د یـ و بـا اسـتفاده از کل   شـده  يآور جمع يها تیجمع ي ماده

ــا ، (Eisenback & Triantaphyllou 1991) ییشناسـ
رقـم   یفرنگـ  گوجـه  يو رو ییشناسـا  مـوردنظر  يهـا  گونه
  .ر شدندیتکثاوربانا  یارل

اه یـ گ 25ق از یـ ن تحقیدر ا :اهانیگ یپودر و عصاره آب
، یشامل منداب، فلفل، ترخون، کرچک، کنجد، کنگر وحش

پتوس، یبا، اکـال ی، خارلته، رعنا زيبره، سلو تلخ، گوش تونیز
ــ  ــل عقرب ــر  یگ ــل جعف ــاهور، گ ــف م ــو ي، عل ، يفرانس

ان، گـل جـارو،   یـ ب نیری، گل آهار، شمشاد، شاسطوخودوس
، عرعر، ترشک و بـذر گلرنـگ   ینتی، زرشک زيگل داوود

ـ اسـتفاده گرد  ــ یـ جهــت ته). 1 جـدول (د ی از  یه عصـاره آب
ـ گرداسـتفاده   شـده  خشـک اهان یگ ن منظـور ابتـدا   یبـد . دی

شـده تر خرد  اه به قطعات کوچکیهر گ ییهوا يها قسمت
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 Meloidogyneگرهـی   میر الروهاي سن دو نماتدهاي ریشـه  و درصد مرگبر گیاهان مختلف ) یا بذر(تأثیر عصاره آبی شاخساره . 1جدول 

javanica  وM. incognita ساعت 48و  24، پس از .  
Table 1. Effect of aqueous extracts of shoots (or seed) of different plants on mortality percentage of the second 
stage juveniles of the root-knot nematodes Meloidogyne javanica and M. incognita, after 24 and 48 hours. 
Treatment plants M. javanica M. incognita 
Commen name Scientific name 24 hrs 48 hrs 24 hrs 48 hrs 
Eruca1

 
Eruca sativa Mill.

 
46ij 89a 43f-m 87a 

Ornamental chili pepper2 Capsicum annuum L. 26p-s 86ab 26f-l 86ab 
Tarragon3 Artemisia dracunculus L. 35mno 80b 39j-p 84ab 
Castor bean4 Ricinus communis L. 66cd 60ef 53de 77abc 
Sesame5 Sesamum indicum L. 71cd 83b 73bc 75abc 
Thistle6 Cirsium sp. 42jkl 65de 27opq 68cd 
Chinaberry7 Melia azedarach L. 72c 59fg 75cd 57def 
Dyer's croton8 Chrozophora tinctoria (L.) A. Juss. 53h 55gh 49e-h 53efg 
Creeping thistle9 Cirsium arvense (L.) Scop. 61ef 49i 37h-o 48f-j 
Firewheel10 Gaillardia pulchela Foug. 31rs 42klm 33h-p 45f-l 
Scarlet sage11 Salvia splendens Sellow ex Roem. & Schult. 54h 42jkl 46f-k 49e-i 
Box12 Buxus sempervirens L. 26p-s 38lmn 27opq 33k-p 
Safflower (seeds)13 Carthamus tinctorius L. 25rs 38lmn 23nop 42k-p 
Elands Sourfig14 Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus 27pqr 37l-o 34h-p 43g-m 
French marigold15 Tagetes patula L. 47ijk 35no 44g-n 35j-p 
Common zinnia16 Zinnia elegans Jacq. 32op 32op 27opq 33l-p 
Lavender17 Lavender sp. 31opq 31opq 21pqr 34j-p 
Common mullein18 Verbascum thapsus L. 23rs 31opq 28m-p 36i-p 
Eucalyptus19 Eucalyptus sp. 24rs 25qrs 46f-l 43g-n 
Liquorice20 Glycyrrhiza glabra L. 21st 23rs 24p-s 29cd 
Tree of heaven21 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 6x 18tu 8t 11t 
Japanese barberry22 Berberis thunbergii DC. 13uvw 15uvw 12rst 12rst 
Heather23 Calluna vulgaris (L.) Hull 16tuv 14uvw 15q-t 15q-t 
Curly dock24 Rumex crispus L. 15t-w 11vwx 13t 6t 
Chrysanthemum25 Chrysanthemum sp. 27p-s 10wx 32p-s 12st 

 -11رعنا زیبـا،   -10خارلته،  -9گوش بره،  -8تلخ،  زیتون -7کنگر صحرایی،  -6کنجد،  -5کرچک،  -4ترخون،  -3فلفل زینتی،  -2منداب،  -1
 -19علـف مـاهور،    -18اسـطوخودوس،   -17گـل آهـار،    -16جعفـري،  گـل   -15گـل عقربـی،    -14، )بذر(گلرنگ  -13شمشاد،  -12سلوي، 

  .گل داوودي -25ترشک،  -24گل جارو،  -23زرشک زینتی،  -22عرعر،  -21بیان،  شیرین -20اکالیپتوس، 
.دار ندارند اختالف معنیبا یکدیگر % 1دانکن در سطح   بر اساس آزموناعداد داراي حروف مشابه در هر ستون . استها میانگین سه تکرار  داده -  

Numberes 1-25 refer to the Persian name of the plants. 
- Data are the means of three replicates. Data with the same letters in each column are not significantly different, based 
on Duncan’s multiple-range test (P = 0.01). 

  
د خشـک و  یم خورشـ یاتاق و دور از نور مسـتق  يو در دما

ک گرم از پودر خشک هـر  ی. دیاب پودر گردیله آسیبه وس
بـه مـدت    دربستهتر آب مقطر در ظروف یل یلیم 10اه در یگ

ـ و پس از گذشـت زمـان الزم، بقا   يساعت نگهدار 24  يای
ـ سترون جـدا گرد  يا از عصاره توسط پارچه پنبه یاهیگ . دی

ک گــرم پــودر یــ(ه یــهــا محلــول پا عصــاره یتمــام يبــرا
ه و در طـول  یته) مقطر آب تریل یلیم 10اه در یگ شده خشک

  .ش مورد استفاده قرار گرفتیآزما

ـ یتأث یبررس -ب ـ وم اهـان بـر مـرگ   یگ یر عصاره آب ر ی
 شگاه یدر آزما یگره شهیر يسن دو نماتدها يالروها

اه جهـت اسـتفاده در   یـ ن گیرتربه منظـور انتخـاب مـؤث   
ل و یش به صورت فاکتورین آزمای، ايا گلخانه يها شیآزما
. با سه تکرار صـورت گرفـت   یقالب طرح کامالً تصادف در
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از  هرکــدامالرو ســن دو از  200ش حــدود ین آزمــایــدر ا
 يها درون تشتک M. javanicaو  M. incognita يها گونه
متـر آب مقطـر    یلـ یسـه م  يحـاو  يمتـر  یشش سـانت  يپتر

ـ تـر از محلـول پا  یل یلیک میسپس . شد  دادهسترون قرار  ه ی
ـ گرد ها اضافه  به آن یاهیعصاره گ  يهـا در دمـا   تشـتک . دی

°C20 سـاعت   48و  24شـده و بعـد از گذشـت     ينگهدار
پـس از گذشـت   . قرار گرفـت  یها مورد بررس ر عصارهیتأث

 منظــور  بــهســن دو شستشــو داده و  يزمــان الزم، الروهــا
آب مقطـر   يحـاو  يهـا  هـا، بـه تشـتک    نان از مرگ آنیاطم

 ياتاق نگهدار يساعت در دما 24سترون منتقل و به مدت 
مـرده و فعـال،    يسپس بـا شـمارش تعـداد الروهـا    . شدند 

  .دین گردییها تع ر آنیم و درصد مرگ

ـ اهان بازدارنده بـر فعال یاثر گ یبررس -ج  يت نماتـدها ی
 گلخانهدر  یفرنگ اه گوجهیو گ یگره شهیر

ـ یتأث اهـان مختلـف بـر    یو پـودر خشـک گ   یر عصاره آب
 .Mو  M. incognita یگرهـ  شـه یر ينماتدها يها شاخص

javanica در چنـد   یفرنگـ  گوجـه  يرشـد  يهـا  و شاخص
ابتدا، با در نظر گرفتن فـراهم بـودن و   . مرحله انجام گرفت

هــا در طــول  ر الزم از عصــارهیبــه مقــاد یامکــان دسترســ
انتخـاب   یشگاهیط آزمایاهان در شراین گیترش، مؤثریآزما
در  یفرنگـ  ت نماتـدها و رشـد گوجـه   یها بر فعال ر آنیتأثو 

سـپس  . قرار گرفت یابیگلخانه و در خاك سترون مورد ارز
انتخــاب و در خــاك   شین آزمــایــمارهــا در این تیمــؤثرتر

ر پـودر  یعالوه بـر آن، تـأث  . قرار گرفت یابیمزرعه مورد ارز
ت نماتــد یــاهــان بازدارنــده بــر فعالیاز گ يخشــک تعــداد

ز مـورد  یـ در خـاك سـترون ن   M. incognita یگرهـ  شـه یر
  .قرار گرفت یابیارز

و  ت دو گونـه نماتـد   یاهان بر فعالیگ یاثر عصاره آب -1
  در خاك سترون یفرنگ گوجه يرشد يها شاخص

اه، شامل منداب، فلفـل  یگ 10  ش از عصارهین آزمایدر ا
بـا،  یتلـخ، خارلتـه، رعنـا ز    تـون یکرچـک، ز ، ترخون، ینتیز

شـگاه پـس از   یپتوس و بذر گلرنگ کـه در آزما ی، اکاليسلو
الرو نماتدها شـده  % 40ش از یر بیم و ساعت باعث مرگ 48

و  يعــالوه بــر آن از گــل جعفــر. دیــبودنــد اســتفاده گرد
از  یر ناشـ یـ م و ن بودن درصـد مـرگ  ییرغم پا ی، عليداوود

 یقبلـ  يهـا  گزارشل وجود یبه دلن خرزهره، یها، همچن آن
ــ ــارا یمبن ــر ک ــآن عل ییب ــدهای ــهیر يه نمات ــ ش در  یگره
از کنگـر  . مورد استفاده قرار گرفـت  يا گلخانه يها شیآزما
بـره و گـل    آن و گـوش  يل مشکالت کاربردیبه دل یوحش
 يهـا  شیدر آزمـا  یت دسترسـ یل محـدود یز به دلین یعقرب

  . دیاستفاده نگرد يا گلخانه
رقـم   یفرنگـ  گوجـه  يها اهچهین آزمون، گیانجام ا يبرا

ـ اوربانا  یارل ـ  يهـا  درون گلـدان  شـده  کشـت  ماهـه  کی ک ی
شـن،  % 8/81( یلـوم  یخاك سترون شـن  ي، حاویلوگرمیک
ـ تخم نماتـد ما  5000با ) رس% 8/5لت و یس% 4/12 ـ  هی  یزن

تـر از عصـاره   یل یلیم 40، یزن هیک ساعت پس از مای. شدند
. دیها اضافه گرد به سطح خاك گلدان ه شدهیتازه ته یاهیگ

سـاعت بعــد، مجــدداً همــان حجـم عصــاره بــه ســطح    48
بود کـه سـطح    يحجم عصاره در حد(ها اضافه شد  گلدان
هـا خـارج    آن ياز انتهـا  یها را کامالً پوشش داده ول گلدان
پنج گلـدان در نظـر گرفتـه     یاهیهر عصاره گ يبرا). نگردد

ون یو سوسپانسـ  یاهیـ گ هـا عصـاره   آن يشد که به چهارتا
ون یک گلـدان فقـط سوسپانسـ   یتخم نماتد اضافه شد و به 

  .دیتر آب مقطر اضافه گردیل یلیم 40تخم همراه با 
 یگرهـ  شهیر يدر مورد هر کدام از نماتدها  شین آزمایا

M. incognita و M. javanica    به صـورت جداگانـه و در
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تکـرار انجـام   مار و چهار یت 14با  یقالب طرح کامالً تصادف
درجـه   34-22 يط گلخانه در دمایها در شرا گلدان .گرفت
روز  60زمـان  . شدند يروز نگهدار 60به مدت  گراد یسانت

روز  65و  60، 50، 45ش با چهـار زمـان   یک آزمایبا انجام 
ن زمـان  یتـر  ن مناسـب یـی و در چهار تکـرار، کـه جهـت تع   

ــبرداشــت انجــام شــد انتخــاب گرد  ــان . دی روز  60در زم
ها به صورت مجـزا و   تخم به صورت کامل، گال يها سهیک

 7-6تـر از   کـم ( ار کـم  یتعداد الرو سن دو درون خاك بس
هـا بـه صـورت     گلـدان . بـود ) خـاك  یس یس 100الرو در 
 ياریـ گـرم در دو نوبـت آب   يک نوبت و در روزهایروزانه 
  . شدند

نماتـد و    ت دو گونـه یاهان بر فعالیگ یاثر عصاره آب -2
  در خاك مزرعه یفرنگ گوجه يرشد يها شاخص

ر کـاربرد  یش اول در خاك سترون، تأثیپس از انجام آزما
اهان ترخون، منداب، کرچک و خارلتـه، کـه   یگ  يها عصاره
دو ت یـ بر فعال ج را داشتند،ین نتایبهتر یقبل يها شیدر آزما

 یفرنگ  گوجه يرشد يها و شاخص یگره شهیگونه نماتد ر
رس و % 28لت، یسـ % 56(انا در خاك مزرعـه  اورب یرقم ارل

ر یسـا . مـورد مطالعـه قـرار گرفـت      و در گلخانه) شن% 16
ش ین تفاوت کـه آزمـا  یقبل بود با ا  شیط همانند آزمایشرا

از مـزارع   یخـاك مزرعـه از قسـمت   . با پنج تکرار انجام شد
کشت  ین سال متوالیچند يکه برا يم دانشکده کشاورزید

خـاك   يقبل از اسـتفاده نماتـدها  . دیرده گیده بود تهینگرد
چ نماتـد  ینماتـد آزاد هـ   یتعداد اندک ياستخراج و به استثنا

هـا   ش گلدانین آزمایدر ا. دیافت نگردیدر آن  یاهیانگل گ
اسـتخراج نماتـدها    .روز برداشت شـدند  50بعد از گذشت 

صـورت   یخ تخمـ یچ تفرینشان داد که در زمان برداشت ه
  .دیدرون خاك مشاهده نگرد ينگرفته و الرو

ـ فعال اهان بـر یر پودر خشک گیتأث یبررس -3 ت نماتـد  ی
  در خاك سترون M. incognita  یگره شهیر

، يخارلتـه، سـلو  اهان یش از پودر خشک گین آزمایدر ا
ـ تلخ، فلفل و بـذر گلرنـگ اسـتفاده گرد    تونیکرچک، ز . دی

ـ  یفرنگ انجام کار ابتدا بذور گوجه يبرا در نـا  اوربا یرقم ارل
% 8/81( یلـوم  یشنخاك  يحاو یلوگرمیک کی يها گلدان
ـ سـترون کشـت گرد  ) رس% 8/5لت و یسـ % 4/12شن،  . دی

ک ماه پس از سبز شدن بذور، چهـار گـرم پـودر خشـک     ی
ه یته يبرا استفاده موردمعادل مقدار ماده ( نظر مورداهان یگ
اطـراف   یبـا دقـت بـا خـاك سـطح     ) ک مرحلـه عصـاره  ی
. دیگرد ياریها آب مخلوط و گلدان یفرنگ گوجه يها اهچهیگ

هـا روزانـه    ، گلـدان یاهیـ ه پـودر گ یبه منظور کمک به تجز
تخـم   5000و پنج روز پس از اضـافه کـردن پـودر،     ياریآب

هـا در گلخانـه بـا     گلـدان . دیشه اضافه گردینماتد اطراف ر
 يگراد به مـدت دو مـاه نگهـدار    یدرجه سانت 34-22 يدما

  .قبل انجام شد يها شیها همانند آزما گلدان ياریآب. شدند

ـ گ يرشـد  يهـا  شاخص يریگ اندازه -پ اه و نماتـد و  ی
 يانجام محاسبات آمار

اه یـ گ يرشـد  يها ، ابتدا شاخصها شیآزماپس از انجام 
ن وزن ی، همچنـ ییشامل طول، وزن تر و خشک اندام هـوا 

هـا،   شـه یپـس از وزن کـردن ر  . شـد  يریـ گ شه انـدازه یتر ر
ــتفاده از روش    ــا اس ــال ب ــاخص گ ــش ــنیو ج یهوس  نس

(Hussey & Janssen 2002) دین گردییتع یفیقه کیبه  طر .
خـرد   يمتریسـانت  3-2ها به قطعات  شهیسپس هر کدام از ر

ـ شده و به صورت کامل مخلوط گرد ـ . دی شـه  یک گـرم ر ی
انتخـاب و پـس از    یخرد شده مخلوط به صـورت تصـادف  

ـ تخم در آن شمارش گرد  سهیگال و ک، تعداد يزیآم رنگ د ی
 Sasser(لور یساسر و تـا و شاخص گال نماتد طبق روش 
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& Taylor 1978 (عالوه بر آن جهـت محاسـبه   . ن شدییتع
 20شه بـه مـدت   یک گرم ریشه، ابتدا یتعداد تخم در کل ر

ـ پوکلریمحلـول ه  يکن حـاو  ه درون مخلوطیثان م یت سـد ی
قه بهم زده شـد تـا   یخرد شده و سپس به مدت دو دق% 5/0

 يپـس از آن محتـوا  . سه تخم آزاد شـود یدرون ک يها تخم
مـش   500الـک   يمش کـه بـر رو   200کن از الک  مخلوط

شستشـو داده تـا    یقرار داشت عبور داده و با آب بـه خـوب  
 يهـا  تخـم . م کـامالً حـذف شـود   یت سدیپوکلریمحلول ه

انتقـال داده و   یس یس 100مش درون بشر  500سطح الک 
ـ شمارش تعداد تخم در سه نمونه با  ، تعـداد  یسـ  یک سـ ی

  . دیشه محاسبه گردین کل ریک گرم، همچنیتخم در 
ار انـدك الرو  یت با توجه به مشاهده تعـداد بسـ  یدر نها

 یسـ  یسـ  100الرو در 7-6کمتـر از  (سن دو درون خـاك  
م یاز تقسـ ) RF = Pf/Pi(دمثل یـ ، فـاکتور تول )حجم خـاك 

شه شامل تعداد تخـم در  یستم رینماتد در س ییت نهایجمع
به عنـوان تعـداد نماتـد در مراحـل     (شه و تعداد گال یکل ر

  .دیه محاسبه گردیت اولیبر جمع) شهیمختلف درون ر
بــه کمــک  يا گلخانــه هــا شیآزمــاحاصــل از  يهــا داده
ـ تجز، مـورد  MSTATC يافزار آمار نرم قـرار   لیـ تحل و  هی

دانکن انجـام    آزمون ها با استفاده از نیانگیسه میگرفته و مقا
 .گرفت

 ج ینتا

سـن دو   يت الروهایاهان بر فعالیگ یر عصاره آبیتأث -1
  یشگاهیط آزمایدر شرا

هـا نشـان داد کـه اثـر هـر کـدام از        انس دادهیه واریتجز
ن اثـر متقابـل   یو همچن یاهیگ يها زمان، عصاره يفاکتورها

هـا در   ر آنیـ وم زنده و درصد مـرگ  يها بر تعداد الروها آن
  بر اساس آزمـون  M. javanicaو  M. incognita يها گونه

  .دار شده است یمعن% 1دانکن در سطح 
 ير الروهـا یـ وم درصـد مـرگ   يها نیانگیسه میج مقاینتا

هـا در   ر عصـاره یاز تـأث  یناش یگره شهیر ينماتدها سن دو 
نشان داد عصاره حاصـل   ج ینتا. ده استیارائه گرد 1جدول 

اه مـورد  یـ گ 25 یک گرم پودر خشـک تمـام  یساندن یاز خ
سـاعت باعـث    48تر آب مقطر پس از یل یلیم 10در  یبررس

 يج نماتدهایرا  سن دو گونه ير الروهایوم مرگ% 89تا % 6
تلخ، خارلته،  تونیکرچک، ز يبه استثنا. دیگرد یشه گرهیر

، درصــد يپتوس و گــل داودی، اکــالي، گــل جعفــريســلو
 يا هر دویها و  سن دو هرکدام از گونه ير الروهایم و مرگ
در معرض عصاره بـودن،   زمان مدتها، با دو برابر شدن  آن
 مـورد اه یـ گ 25اه از یـ گ 14 يها عصاره. افته استیش یافزا

، کنجـد، ترخـون، کنگـر    ینتی، شامل منداب، فلفل زیبررس
بـا،  یبره، خارلته، رعنا ز تلخ، گوش تونی، کرچک، زییصحرا
پتوس و بذر گلرنگ پس از گذشت ی، اکالی، گل عقربيسلو
الروها در هرکدام % 40ش از یر بیم و ساعت، باعث مرگ 48

ـ هـا و   از گونه ـ هـا گرد  آن يا هـر دو ی ن درصـد  یبـاالتر . دی
ــرگ ــوم م ــای ــه   ير الروه ــن دو گون در  M. javanicaس

، M. incognita و در گونـه  ینتیمنداب و فلفل ز يمارهایت
ترخــون،  ،ینتــیز فلفــلداب، منــ يمارهــایدر ت بیــبــه ترت

منـداب، فلفـل    يهـا  عصـاره  .افتـاد  اتفـاق  کرچک و کنجد
ر در هر یم و مرگ% 75ش از ی، کنجد و ترخون باعث بینتیز

از  یر ناشـ یـ م و زان مـرگ یـ عـالوه بـر آن م  . دیدو گونه گرد
  . بود% 77ز ین M. incognitaعصاره کرچک در گونه 

 ينماتـدها  يهـا  اهان بر شاخصیگ یر عصاره آبیتأث -2
در خاك  یفرنگ گوجه يرشد يها و شاخص یگره شهیر

  سترون و در گلخانه 

ها نشـان   انس دادهیه واریتجز :نماتد يها شاخص) الف
نماتـد، بـه    يهـا  بـر شـاخص   یاهیگ يها داد که اثر عصاره
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  شاخص گال، در هر دو گونـه بـر حسـب آزمـون     ياستثنا
ر ین تـأث یانگیـ سـه م یمقا .دار بـود  یمعنـ % 1دانکن در سطح 

 جـدول در  یگره شهیر يها نماتد يها ها بر شاخص عصاره
 يدارا يهـا  شـه یبا توجه به درصـد ر . ده استیارائه گرد 2

مختلف و تعـداد   يمارهایشه در تین وزن تر ریگال، همچن
شه، شاخص گـال  یدر کل ر 100سه تخم باالتر از یگال و ک

ساسر و  و) 2002( و جنسن یهوسطبق روش هر دو گونه 
ـ ن گردیـی پنج تع )1978( لوریتا ـ یـ بـه دل . دی ن رفـتن  یل از ب
 M. javanicaکرچک در گونه  یمار عصاره آبیاهان در تیگ

ن عصاره بر گونه یر ایدر مورد تأث يا ش، دادهیدر طول آزما
M. javanica دیثبت نگرد. 

مـار  یشـه مربـوط بـه ت   ین تعـداد گـال در گـرم ر   یتر کم
 .Mو  M. javanica يها در گونه زان آنیخارلته است که م

incognitaدرصد کمتـر از شـاهد    3/70و  1/72ب ی، به ترت
تلخ در هـر دو   تونیو ز ینتیخرزهره، فلفل ز يمارهایت. بود

ــر  ــل جعف ــه، گ ــلو يگون ــه  يو س ، M. javanicaدر گون
ر یتـأث  M. incognitaگونـه   ن کرچـک و منـداب در  یهمچن
. قـرار گرفتنــد  يبعــد يداشــته و در سـطح آمـار   يتـر  کـم 

بـا   M. javanicaبا در گونـه  یپتوس و رعنا زیاکال يمارهایت
  .نداشتند يدار یشاهد خود اختالف معن

ز مربـوط بـه   یـ شه نیسه تخم در گرم رین تعداد کیتر کم
 M. javanica يهـا  زان آن در گونهیمار خارلته است که میت

درصـد کمتـر از    0/80و  7/74ب ی، به ترتM. incognitaو 
، خرزهره، فلفل و منـداب  يگل جعفر يمارهایت. شاهد بود

 تلـخ در  تـون ین کرچک، ترخون و زیدر هر دو گونه، همچن
. قـرار گرفتنـد   يبعـد  يدر سطح آمار M. incognitaگونه 

با در هـر دو گونـه بـا شـاهد خـود اخـتالف       یمار رعنا زیت
  .نداشت يدار یمعن

ــر کــم  .M  شــه در گونــهین تعــداد تخــم در گــرم ریت

javanica کـاهش نسـبت   % 3/72مار خارلته با یمربوط به ت

، منداب و بذر گلرنگ يسلو يمارهایکه با ت استبه شاهد 
ن تعـداد تخـم   یتر کم یول. گرفت قرار يک گروه آماریدر 

مـار  یمربـوط بـه ت   M. incignita  شـه در گونـه  یدر گـرم ر 
کـاهش نسـبت بـه شـاهد اسـت کـه بـا        % 03/85با  يسلو

ـ خارلتـه، منـداب و بـذر گلرنـگ در      يمارهایت ک گـروه  ی
پتوس و یاکـال  يمارهـا یتعداد تخـم در ت . گرفتند قرار يآمار

شتر از شـاهد بـود و در   یب، M. javanicaبا در گونه یرعنا ز
بـا شـاهد خـود     M. incognitaپتوس در گونـه  یمار اکـال یت

  .نداشت يدار یاختالف معن
 بـه هـم  ه یدمثل شـب یـ و فـاکتور تول  ییت نهایج جمعینتا
 M. javanicaدمثل در گونـه  یـ ن فاکتور تولیتر نییپا. هست

کمتر از شاهد اسـت  % 9/46مربوط به بذر گلرنگ است که 
ـ خارلته، منداب و فلفل در  يمارهایبا ت يو از نظر آمار ک ی

ـ زان ایـ م. گرفتنــد قـرار سـطح   ب در یــن شــاخص، بـه ترت ی
بـا  ی، خرزهره، رعنـا ز ي، گل جعفري، داوديسلو يمارهایت

ن یبـد . اسـت برابر شاهد خود  9/2تا  2/1ن یپتوس بیو اکال
ـ دمثل ایـ فقط باعـث کـاهش تول   مارها نه ین تیکه ا یمعن ن ی

م یر مستقیا غیم و یگونه نماتد نشدند بلکه به صورت مستق
ــزا ، ترخــون و يســلو يمارهــایت. ش آن شــدندیباعــث اف

. ک گروه قرار گرفتنـد یبا شاهد در  يتلخ از نظر آمار تونیز
دمثل مربـوط  ین فاکتور تولیتر نییپا M. incognitaدر گونه 

کمتـر از شـاهد اسـت و از    % 9/78است که  يمار سلویبه ت
خارلته، منـداب و بـذر گلرنـگ در     يمارهایبا ت ينظر آمار

ـ زان ایـ م. ندگرفت قرارک سطح ی  يمارهـا ین شـاخص در ت ی
برابـر شـاهد    6/1و  3/1ب یـ پتوس و خرزهـره، بـه ترت  یاکال

ک یبا شاهد در  ين کرچک، ترخون، داودیهمچن. بود خود
  . قرار گرفتند يگروه آمار

ـ گ يرشد يها شاخص) ب ـ  اه گوجـه ی ج ینتـا  :یفرنگ
 یفرنگـ  اه گوجهیگ يها ها بر شاخص ر عصارهیحاصل از تأث

ـ ارائـه گرد  3 جدولدر  ـ یـ بـه دل . ده اسـت ی ن رفـتن یل از ب
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در طـول   M. javanicaمار کرچـک در گونـه   یاهان در تیگ
ـ ر ایدر مـورد تـأث   يا آزمون، داده  .Mن عصـاره بـر گونـه    ی

javanica امدیبه دست ن.  
آلـوده بـه    یفرنگـ  اه گوجـه ین طول شاخساره گیتر شیب

. اسـت  يمـار گـل جعفـر   یمربوط بـه ت  M. javanicaگونه 
تلـخ   تـون یبا، منداب، خارلته و زیخرزهره، رعنا ز يمارهایت

ـ نداشته و با شاهد در  یفرنگ اه گوجهیبر طول گ يریتأث ک ی
ــروه  ــدگ ــرار گرفتن ــ. ق ــر شیب ــن طــول شاخســاره گیت اه ی
مربـوط بـه    M. incognitaگونـه  آلـوده بـه    یفرنگـ  گوجـه 

. ، کرچـک، و منــداب اســت يپتوس، ســلویاکــال يمارهـا یت
با، ترخون، خارلتـه  یخرزهره، رعنا ز، يگل جعفر يمارهایت

نداشـته و بـا    یفرنگ اه گوجهیبر طول گ يریتلخ تأث تونیو ز
  .قرار گرفتند يک گروه آماریشاهد در 

گونـه  آلوده به  یفرنگ ن وزن تر شاخساره گوجهیتر شیب
M. javanica خرزهـره و  يگل جعفر يمارهایمربوط به ت ،

 ییوزن تر اندام هوابر  يریتلخ تأث تونیمار زیت. است يسلو
ـ نداشته و بـا شـاهد در    یفرنگ اه گوجهیگ ک گـروه قـرار   ی

ـ   M. incognitaگونـه  در مورد . گرفت ن یتـر  شیکرچـک ب
، رعنـا  يپتوس، گـل جعفـر  یاکـال  يمارهـا یت. ر را داشتیتأث
 يریتلخ و بذر گلرنگ تـأث  تونی، زيبا، فلفل، منداب، داودیز

 يک گروه آمـار یبر وزن تر شاخساره نداشته و با شاهد در 
   .قرار گرفتند

آلـوده بـه    یفرنگ ن وزن خشک شاخساره گوجهیتر شیب
خرزهـره، رعنـا    يمارهـا یمربـوط بـه ت   M. javanicaگونه 

پتوس، فلفـل،  یاکال يمارهایت. تلخ است تونیو ز يبا، سلویز
وزن  بـر  يریمنداب، ترخـون، خارلتـه و بـذر گلرنـگ تـأث     

نداشته و با شـاهد در   یفرنگ اه گوجهیگ ییخشک اندام هوا
ـ   M. incognitaگونـه  در مـورد  . ک گـروه قـرار گرفتنــد  ی

، فلفـل،  يسـلو  يمارهایت. ر را داشتین تأثیتر شیترخون ب
ــأث يمنــداب، خارلتــه، داود ــگ ت بــر وزن  يریو بــذر گلرن

ـ بـا شـاهد در    يخشک شاخساره نداشته و از نظر آمار ک ی
ـ  یدر اکثـر ت  .قرار گرفتنـد گروه  ن وزن تـر و وزن  یمارهـا ب

  .وجود ندارد یمیرابطه مستق یفرنگ خشک شاخساره گوجه
 .Mگونـه  آلوده به  یفرنگ شه گوجهین وزن تر ریتر شیب

javanica مارهـا بـاالتر از   یر تیسـا . اسـت  يمربوط به سلو
خرزهره و  M. incognitaگونه در مورد . شاهد قرار گرفتند

ن یتـر  تلـخ کـم   تـون یبا و زیر و رعنا زین تأثیتر شیترخون ب
با شاهد در  يشه داشتند و از نظر آماریر را بر وزن تر ریتأث
  .ک گروه قرار گرفتندی

 يهـا  اهان بازدارنده بر شـاخص یگ یر عصاره آبیتأث -3
ــدها ــهیر ينمات ــ ش ــاخص یگره ــا و ش ــد يه  يرش

   در خاك مزرعه و در گلخانه یفرنگ گوجه

ها نشان داد که  انس دادهیه واریتجز :نماتد يها شاخص
 یفرنگـ  شه گوجـه یر ينماتد رو يها مارها بر شاخصیاثر ت

 .دار بـود  یمعن% 1شاخص گال، در سطح  يآلوده، به استثنا
، منـداب  يمارهـا یدر ت  نماتـد  يها ن شاخصیانگیسه میمقا

 .ده اسـت یارائه گرد 4 جدولخارلته در و  ترخون، کرچک
دار تعداد گال،  یاه باعث کاهش معنیهر چهار گ يها عصاره

و  M. incognita يها شه گونهیسه تخم و تخم در گرم ریک
M. javanica     فـاکتور  ن یهمچنـ .  شـدند نسـبت بـه شـاهد

 .درصـد کـاهش دادنـد    57تـا   21دمثل دو گونـه را از  یتول
  شه هر دو گونـه یگرم رسه تخم در ین تعداد گال و کیتر کم

 ينظر آمـار کرچک و منداب بود که از  يمارهایت مربوط به
ن تعداد تخـم  یتر کم. نداشتند يدار یگر اختالف معنیکدیبا 

مـار منـداب و در   یدر ت M. incognitaشه گونـه  یدر گرم ر
ـ منـداب و کرچـک د   يمارهایدر ت M. javanicaگونه  ده ی
 M. incognitaدمثل گونــه یــن فــاکتور تولیتــر نییپــا. شــد

 .Mکـاهش و در گونـه   % 2/57مار منـداب بـا   یمربوط به ت

javanica کاهش نسـبت % 0/51با مار کرچک یمربوط به ت
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ـ ترخـون در  منـداب و   يمارهـا یبه شاهد است که با ت ک ی
شـه، تعـداد   یوزن تر ربه با توجه . قرار گرقتند يسطح آمار
شـه در همــه  یدر کـل ر  100تخـم بـاالتر از    سـه یگـال و ک 

  .دین گردییمارها، شاخص گال هر دو گونه پنج تعیت
انس یه واریتجز: یفرنگ اه گوجهیگ يرشد يها شاخص

هـا بـر وزن تـر و خشـک      نشان داد که اثـر عصـاره    ها داده
ـ   یمعن% 1شه در سطح یشاخساره، و وزن تر ر  یدار بـود ول
ن یانگیـ سـه م یمقا. دار نبـود  یمعن ییدر مورد طول اندام هوا

در حضـور و نبـود هـر دو     یفرنگـ  اه گوجهیگ يها شاخص
ـ ارائه گرد 4مختلف در جدول  يمارهایگونه نماتد در ت ده ی

، اهـان منـداب  یگ يهـا  دهد که عصاره یج نشان مینتا .است
دار وزن تـر   یش معنـ یباعث افـزا  خارلتهو  ترخون، کرچک

بر ارتفاع و  یاست، ولده یسالم گرد یفرنگ شاخساره گوجه
 يریشــه تــأثین وزن تــر ریوزن خشــک شاخســاره، همچنــ

  . اند نداشته
، فقـط  یگرهـ  شهیآلوده به نماتد ر یفرنگ در مورد گوجه

اه یـ دار طول شاخسـاره گ  یش معنیعصاره خارلته باعث افزا
بر طـول   يریمارها تاثیر تیشد و سا .javanica M آلوده به

از نظـر وزن تـر   . اتـد نداشـتند  اهان آلوده به دو گونـه نم یگ
قـرار گرفتـه و    يک سطح آمـار یمارها در یشاخساره همه ت

. ن شاخص نسبت به شاهد شـدند یدار ا یش معنیباعث افزا
اهان آلـوده بـه هـر گونـه،     یاز نظر وزن خشک شاخساره گ

مارها و شاهد وجود نداشت و فقـط  ین تیب یاختالف چندان
در گونـه  . دار شـد  یمار منداب و شاهد معنـ ین تیاختالف ب

M. javanica مارهـا نسـبت بـه    یشـه در همـه ت  یوزن تر ر
ـ  یاختالف معن يتر و دارا شیشاهد ب در گونـه   یدار بود ول

M. incognita يک سـطح آمـار  یمار خارلته با شاهد در یت 
  . قرار گرفت

ت نماتـد  یبر فعال اهان بازدارندهیگر پودر خشک یتأث -4
ـ  شهیر ـ گدر  M. incognita یگره ـ  اه گوجـه ی در  یفرنگ

  خاك سترون و در گلخانه 

انس نشان داد که یه واریجدول تجز :نماتد يها شاخص
، خارلتـه، بـذر گلرنـگ   ، يسـلو اهـان  یاثر پـودر خشـک گ  

بر شـاخص گـال    تلخ تونیکرچک و ز، ینتی، فلفل زمنداب
و در مـورد چهـار شـاخص    % 5در سطح  یگره شهینماتد ر

ســه یمقا. دار شــده اســت یمعنــ% 1گــر نماتــد در ســطح ید
 جـدول (مختلـف   يمارهایدر ت  نماتد يها ن شاخصیانگیم
شـه  ین تعـداد گـال در گـرم ر   یتـر  کـم دهد که  ینشان م) 5

شاهد  يتلخ است که به استثنا تونیمربوط به ز یفرنگ گوجه
. نـدارد  يدار یمارها اخـتالف معنـ  یر تیو بذر گلرنگ با سا

ب مربوط بـه  یترت به شهیسه تخم در گرم رین تعداد کیتر کم
ن تعـداد تخـم در   یتـر  کم. کرچک و خارلته است يمارهایت

 يمارهـا یاسـت کـه بـا ت    يمار سـلو یشه مربوط به تیگرم ر
. نـدارد  يدار یخارلته، کرچک و بذر گلرنگ اخـتالف معنـ  

، خارلته و بـذر گلرنـگ باعـث کـاهش     يپودر خشک سلو
دمثل یـ تولن فـاکتور  یتـر  نییپا. دیدمثل گونه گردیفاکتور تول

ـ کـاهش د % 3/70با  يمار سلویدر ت مـار  یده شـد کـه بـا ت   ی
تون تلخ نه فقط فـاکتور  یز .ندارد يدار یخارلته اختالف معن

ـ گرد% 40ش یدمثل را کاهش نداد بلکه باعـث افـزا  یتول . دی
  .پنج بود مارهایشاخص گال در همه ت

ـ ل تجزجـدو  :یفرنگ اه گوجهیگ يرشد يها شاخص ه ی
بر هر کدام از  یاهیانس نشان داد که اثر پودر خشک گیوار

 .باشـد  یدار مـ  یمعنـ  یفرنگ اه گوجهیگ يرشد يها شاخص
 يمارهـا یدر ت  اهیـ گ يرشـد  يهـا  ن شـاخص یانگیسه میمقا

) 5جـدول  % (1بر اساس آزمون دانکـن در سـطح    مختلف
خارلتـه،   يمارهـا یاه شـاهد و بعـد از آن ت  یگ  دهد ینشان م

یین مقـدار طـول انـدام هـوا    یشتریب يکرچک و فلفل دارا
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هاي رویشی  و شاخص Meloidogyne incognitaگرهی  هاي نماتد ریشه شاخصبر تأثیر پودر خشک شاخساره گیاهان مختلف  -5 جدول
  . آلوده به آن در خاك سترون و در گلخانه) اوربانا رقم ارلی(فرنگی  گوجه

Table 5. Effects of shoot dry powder of several plants on nematode indices of Meloidogyne incognita and growth 
factors of infected tomato plant (cv. Early Urbana) in pasteurized  soil and greenhouse. 

Treatments Galls/g of root Eggs mass/g of root Eggs/g of root Reproduction factor 
Control (with nematode) 129.8a 113.5a 48690a 45.5b 
Salvia splendens1 97.3bc 55.3b 9775c 13.5e 
Cirsium arvense2 95.3bc 38.5c 10965c 22.9de 
Carthamus tinctorius3 102.8b 57.8b 11875c 30.0cd 
Capsicum annuum4 93.8bc 65.5b 21180b 31.3bcd 
Ricinus communis5 97.5bc 36.8c 14790c 39.8bc 
Melia azedarach6 86.3c 56.5b 24065b 64.8a 
 
Treatments Shoot length (cm) Shoot fresh weight (g) Shoot dry weight (g) Root fresh weight (g) 
Control (without nematode) 32.8a 14.9b 3.18a 11.33ab 
Control (with nematode) 20.4d 6.7d 1.55f 4.67d 
Salvia splendens1 26.8c 10.6c 2.69bc 6.92cd 
Cirsium arvense2 29.4bc 18.2a 2.78bc 10.45b 
Carthamus tinctorius3 26.8c 11.8c 3.00ab 12.62ab 
Capsicum annuum4 31.0ab 11.8c 2.60cd 7.39c 
Ricinus communis5 30.5ab 12.4c 2.10e 13.43a 
Melia azedarach6 28.6bc 11.7c 2.29de 13.45a 

. داري با هم ندارند تفاوت معنی% 5دانکن در سطح   اعداد داراي حروف مشابه در هر ستون برحسب آزمایش. باشد تکرار می چهارها میانگین  داده
  .تلخ زیتون -6کرچک،  -5فلفل زینتی،  -4گلرنگ،  -3خارلته،  -2سلوي،  -1

Data are the means of four replicates. Means followed by the same letters in each column are not significantly different 
at P < 0.05 according to Duncan’s Multiple Range Test. 1- Scarlet sage, 2- Creeping thistle, 3- Safflower, 4- 
Ornamental chili pepper, 5- Castor bean, 6- Chinaberry. 

  
ـ  يدار یتفاوت معنـ  ياز لحاظ آمار یبودند ول هـا و   ن آنیب
مـار  یدر ت یین وزن تـر انـدام هـوا   یشتریب. ده نشدیشاهد د

ن وزن خشـک در شـاهد و بـذر گلرنـگ     یشـتر یخارلته و ب
شه ین مقدار وزن ریشتریشه، بیدر مورد وزن ر. مشاهده شد
ده شد که با بـذر گلرنـگ شـاهد    یتلخ د تونیز در کرچک و

  . قرار داشتند يک سطح آماریبدون نماتد در 

  بحث
کسـان  یبـر نماتـدها    یاهیـ گ يهـا  ر عصارهیسم تأثیمکان

ها  م باعث مرگ آنیها به طور مستق از عصاره یبرخ. ستین
ت نماتـدها شـده   یـ گر باعث کاهش فعالید یبرخ. شوند یم
ج ینتـا ). Ferris & Zheng 1999(کشـند   یها را نمـ  آن یول

منـداب، فلفـل    يهـا  نشان داد عصـاره   یشگاهیآزما یبررس
ــیز تــون تلــخ و ی، ترخــون، کنجــد، کرچــک، کنگــر، زینت

هر دو گونه دو  يالروها% 50ش از یب  بره باعث مرگ گوش
ـ را يها گونه  Meloidogyne( یشـه گرهـ  یر يج نماتـدها ی

javanica ،M. incognita (ر عصـاره هـر   یزان تـأث یم. شدند
هـم   ار بـه یبسـ  سـن دو گونـه    ير الروهـا یـ وم اه بر مرگیگ

نسبت بـه   M. incognitaگونه  يمنتها الروها. شباهت دارد
 قـرار ر یشـتر تحـت تـأث   یتر بـوده و ب  ها حساس اکثر عصاره

 ير الروهـا یـ ن اختالف در درصد مرگ ومیتر شیب. گرفتند
ـ پتوس مشـاهده گرد یدو گونه نماتد در عصـاره اکـال   در . دی

تــون تلــخ یل منــداب، کنجــد و زیــاز مــوارد، از قب یبرخــ
   .نشان دادند يشتریت بیحساس M. javanica يالروها



  ... گرهي آبي و پودر خشک برخي از گياهان بر نماتدهاي ريشه  هاي تأثير عصاره: و كارگر بيده زنديه شيرازي 
 

144 144 
 

از عوامـل مـؤثر بـر     یکـ یدر معرض بودن،  زمان  مدت
. اسـت نماتـدها   ير الروهایم و ها بر مرگ ر عصارهیزان تأثیم

 يمارهـا یر در تیـ م و زان مـرگ یـ اما با دو برابر شدن زمان، م
پتوس ی، اکالي، گل جعفريتلخ، خارلته، سلو تونیکرچک، ز
 یل مـوقت یـ توانـد بـه دل   ین میا. افتیکاهش  يو گل داود
 ازنماتــد در  ییهــا بــر نماتــد و توانــا ر عصــارهیبــودن تــأث

ـ ت خود باشد، یمجدد فعال يریسرگ ـ اا ی مـواد مـؤثر    کـه  نی
ـ اهان ناپاین گیموجود در عصاره ا دار بـوده و بـا گذشـت    ی

  . خود را از دست داده باشند یت نماتدکشیخاص زمان،
ــأثیــم  ينماتــدها يهــا هــا بــر شــاخص ر عصــارهیزان ت

هـا در خـاك    آلـوده بـه آن   يهـا  یفرنگ و گوجه یگره شهیر
از طـرف  . کسـان نبـود  ی يا مخلوط سترون و خاك مزرعـه 

ها از  عصاره. ز متفاوت بودیمختلف ن يها ر عصارهیگر تأثید
دمثل دو گونـه نماتـد در خـاك    یـ ولر بـر فـاکتور ت  ینظر تأث

  :سترون در سه گروه قرار گرفتند
فــاکتور منــداب، خارلتــه و بــذر گلرنــگ  ياهــ عصــاره

 يها ، و عصارهیشه گرهیر ينماتدها  دمثل هر دو گونهیتول
 ینتـ یو فلفـل ز  يجعفـر  بـا، گـل  یتون تلخ، رعنازی، زيسلو

ــاکتور تول ــفـ ــد M. incognitaدمثل یـ ــاهش دادنـ . را کـ
 يدار یر معنیو کرچک تأث يترخون، گل داوود يها عصاره

در . نماتد نداشتند يها کدام از گونه چیدمثل هیبر فاکتور تول
ش یپتوس باعـث افـزا  یخرزهره و اکـال  يها که عصاره یحال

رغـم   یعلـ . دنـد یها نسبت به شاهد گرد دمثل آنیفاکتور تول
دار تعـداد گـال،    یکه عصاره کرچک باعث کـاهش معنـ   نیا
آلوده بـه   يها یفرنگ شه گوجهیم و تخم در گرم رسه تخیک

شـه،  یش وزن ریل افـزا یـ به دل یهر دو گونه نماتد شدند ول
دمثل هـر دو  یـ و فـاکتور تول  ییت نهـا یـ ش جمعیباعث افزا

ن صورت یت به همیز وضعیدر مورد کرچک ن. گونه شدند
  . بود

دار فـاکتور   یگروه اول عالوه بر کاهش معنـ  يها عصاره

ا خشــک یــش وزن تــر و ینماتــدها، باعــث افــزادمثل یــتول
 يا هــر دو گونــه نماتــدهایــک و یــآلــوده بــه  يهــا بوتــه

ش وزن یها باعث افزا شتر عصارهیب یول. دیگرد یگره شهیر
 .Mآلـوده بـه گونـه     يهـا  ا خشک شاخسـاره بوتـه  یتر و 

javanicaگل يسلو. دندیران، گردیج ای، به عنوان گونه را ،
ن یهمچنـ . ر را داشـتند ین تـأث یترشـ یبـا ب یو رعنـا ز  يجعفر

ش وزن تـر شاخسـاره   یخارلته و منـداب فقـط باعـث افـزا    
  . شدند
 .M یگرهـ  شـه یر يدمثل نماتـدها یـ سه فـاکتور تول یمقا

javanica  وM. incognita ن شـاخص در  یدهد ا ینشان م
ش یاعمال شده در خاك مزرعه نسبت به دو آزما يمارهایت
اه سـالم و  یگ يرشد يها سه شاخصیمقا. شتر استیگر بید

ن یدهد ا یشه در خاك مزرعه نشان میآلوده از جمله وزن ر
شات انجام شده در خاك مخلوط یها نسبت به آزما شاخص

 يت رشـد یوضـع . دارنـد  يت بهتـر یمراتب وضع سترون به
ش یجـه افـزا  یشـه و در نت یش وزن ریاه باعـث افـزا  یبهتر گ
خـاك،  بافـت  . دمثل شده استیو فاکتور تول ییت نهایجمع

توانـد در بهبـود    ید خـاك مـ  یمف يها سمیکروارگانیوجود م
  .اه مؤثر باشدیرشد گ

اه و یـ گ یشـ یک رشـد رو یاهان از نظر تحرین گیمؤثرتر
بـا   یگرهـ  شهیر يج نماتدهایت هر دو گونه رایر بر فعالیتأث

، ياهـان کرچـک، سـلو   یموجود، گ یوجود اختالفات جزئ
از  یکـ ی) نیآتشـ  یم گلیمر( يسلو. منداب و خارلته بودند

ر زنـده  یـ ط زنده و غیه نماتد هدف در شرایاهان مؤثر علیگ
ـ ا یسـت یدر مورد اثر آنتاگون. بود  یاه تـاکنون گزارشـ  یـ ن گی

هـا   اه بـه خصـوص بـرگ   یـ گ ییهوا يها اندام. وجود ندارد
 یمــیط اقلیمقــدار اســانس در شــرا. اســانس هســتند يدارا

ـ تو. اسـت % 5/2تا  1ن یمختلف متفاوت و ب نئول، یون، سـ ی
ـ کوزید و مـواد گل یـ هـا، فالونوئ  کامفور، بورنئول، تانن  يدی

 Omidbaigi(باشند  یدهنده آن م لیبات تشکین ترکیتر مهم
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به علـت   يسلو یستیست که اثر آنتاگونیمشخص ن). 2004
  . باشد یبات مذکور میک از ترکیوجود کدام 

وجـود   یخارلته تاکنون گزارش یستیدر مورد اثر آنتاگون
ه یـ اه مـذکور عل یـ ن گزارش اثر عصـاره گ ین اولینداشته و ا

ن یـی تع يشـتر بـرا  یب يها یبررس. باشد یم یگره شهینماتد ر
ـ ا یسم بازدارنـدگ یغلظت مؤثر و مکان  .اه الزم اسـت یـ ن گی

ــأثیــاخــتالف در م شــات مختلــف یر خارلتــه در آزمایزان ت
ط خشک کردن و زمـان برداشـت آن   یل شرایتواند به دل یم
اه در معرض تشعشـعات آفتـاب   ین گیخشک کردن ا. اشدب

. (Javed et al. 2007)کنـد   یرا کم م  د آنیاحتماالً اثرات مف
زان مـواد مـؤثر   یاه، میعالوه بر آن در برداشت زود هنگام گ

  . ده استین حد خود نرسیبه باالتر
 یاهیـ گ يهـا  از عصاره یکیز یاه منداب نیگ یعصاره آب

اه یـ گ یسـت یاثـر آنتاگون . گونه مذکور بـود ه هر دو یمؤثر عل
از . مشخص شـد   شین آزماین بار در ایاول يز برایمذکور ن
ــا ــانواده کلم    ییآنج ــه خ ــق ب ــوق متعل ــه ف ــه گون ــک ان ی

(Brasicaceae) ر یرسـد هماننـد سـا    یباشد، بـه نظـر مـ    یم
نات بـوده کـه   یبات گلوکوزیترک ين خانواده دارایا ياعضا

ه گونه یانات شده که علیوسیزوتیا ل بهیز تبدیدرولیدر اثر ه
 Viaene & Abawi) دارد یسـت یت آنتاگونیمـذکور خاصـ  

1998, Zasada & Ferris 2004).  
ها کرچک و خرزهره قبالً در  عصاره یت نماتدکشیخاص

به نظر ). Saeedi Naiini 2004(ده است یران به اثبات رسیا
ب یـ کرچـک بـه علـت وجـود ترک     یستیرسد اثر آنتاگون یم
ــه ســم یســیر ــوده ک ــذر آن ب ــ ین موجــود در ب باشــد  یم

.(Mashela & Nthageni 2002) یســتیت آنتاگونیخاصــ 
 يهـا  الرو يل وجود التکس بوده که بـرا یز به دلیخرزهره ن

و  یار سـم یبسـ  M. javanica یگرهـ  شـه یسن دو نماتـد ر 
 .Zasada et al).خ تخـم شـده اسـت    یمنجر به کاهش تفر

 یر مثبتـ یتـأث  یشیک رشد رویپتوس از نظر تحریاکال (2002

ه یـ آن عل ییاز کـارا  یرغـم وجـود گزارشـ    یعل یداشته، ول
، نتوانسـت اثـر   )Saeedi Naiini 2004( یگرهـ  شهینماتد ر

دو گونـه مـذکور    يهـا  تیـ بر جمع یمطلوب یکنترل کنندگ
  .داشته باشد

بـر وجـود اثـرات     یمبنـ  یرغم وجود گزارشات قبل یعل
ر یو سـا  یگره شهیر ينماتدهاه یعل يگل جعفر ینماتدکش
اهـان  یر گیسه با سایاه در مقاین گی، ایاهیانگل گ ينماتدها

از خـود نشـان داد    يق اثر کمتـر ین تحقیمورد استفاده در ا
(Oka et al. 2007, Natarajan et al. 2006, Tsay et al. 

2004, Oka et al. 2000) .تواند مربوط بـه   ین اختالف میا
زبـان، نحـوه   یم هایـ ، گونه نماتـد، گ يررقم و گونه گل جعف

وه کاربرد، بافت مورد استفاده و غلظـت عصـاره   یکاربرد، ش
گل  یکنندگ مطالعات نشان داده است سطح کنترل. آن باشد

 یبسـتگ  یگرهـ  شـه یپ آن و گونه نماتد ریبه ژنوت يجعفر
و ) يفرانسـو  يگـل جعفـر  ( Tagetes patulaگونـه  . دارد
) Tagetes hybrid var. Polynema(نمـا   ید پلیبریته هیوار

 يدر کنتـرل نماتـدها   يشـتر یر بیها، تأث ر گونهینسبت به سا
تـر   کـم  M. haplaر بر گونه یزان تأثیم. اند داشته یگره شهیر

 M. arenariaو  M. javanica ،M. incognita يها از گونه
قبـل از  ) Single Gold(گلـد   نگلیبوده و کاشـت رقـم سـ   

ـ ف کامل گـال  باعث حذ یفرنگ گوجه ا الرو سـن دو سـه   ی
). Ploeg 1999, 2002(گونــه نماتــد مــذکور شــده اســت 

ب یـ بـه ترک  يگل جعفر یو بازدارندگ یت نماتدکشیخاص
انـد کـه    نسـبت داده ) α-terthienyl(ل یـ نیترت گوگرددار آلفا

شـتر از عصـاره   یاه در حال رشد بیگ يها شهیزان آن در ریم
ـ بـرگ    Wang et al. 2007, Franzener(شـه اسـت   یا ری

2007, Marahatta et al. 2012 .(ل کشت گل ین دلیبه هم
زبــان در کنتــرل یاه میــا همــراه بــا گیــدر تنــاوب  يجعفــر
 یگرهـ  شـه یر ياز جملـه نماتـدها   یاهیـ انگل گ ينماتدها

  .شتر مؤثر بوده استیب
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اه در یگ يرشد يها ر بذر گلرنگ بر شاخصیهرچند تأث
ـ   نماتـد بـه    يهـا  شـاخص  در مـورد  یحد متوسط بـود، ول

سه تخـم و تعـداد تخـم در گـرم بافـت      یخصوص تعداد ک
ت دو گونــه مــذکور بــه یــبــر جمع يدار یشــه اثــر معنــیر

تلـخ،   تـون یعصـاره ز . داشـت  M. javanicaخصوص گونه 
هـان   ایـ دار وزن خشـک شاخسـاره گ   یش معنیرغم افزا یعل

 ییت نهـا یبر جمع یر متفاوتیآلوده به هر دو گونه نماتد، تأث
ـ مار از ین تیا. دمثل دو گونه نماتد داشتیو فاکتور تول ک ی

ـ ا% 60طرف باعـث کـاهش     .Mهـا در گونـه    ن شـاخص ی

incognita هـا در   آن% 10ش یگر باعـث افـزا  یو از طرف د
ـ گرد نسبت به شـاهد  M. javanivaگونه  قـات  یدر تحق. دی
نشان داده شده اسـت کـه اسـتفاده از پـودر بـرگ       یمشابه

لـوگرم خـاك   یک/گـرم  8/0و  4/0، 2/0زان یـ تون تلخ به میز
ـ   M. incognitaت گونـه  یـ جمع% 95ش از یباعث کاهش ب

ر یز از نظر تـأث ین ینتیفلفل ز). Ardakani 2012(شده است 
ت یدمثل دو گونـه مـذکور وضـع   یـ ت و فاکتور تولیبر جمع
ـ دار ا یمار باعـث کـاهش معنـ   ین تیا. داشت یمشابه ن دو ی

ـ یردگ M. incognitaشاخص در گونه  ر آن بـر  یتـأث  ید ول
فلفـل بـه   . دار نبـود  یمعنـ  M. javanicaگونه  يها شاخص

ـ یل دارا بودن مقـاد یدل ت یخاصـ  يد دارایـ آلکالوئ یر فراوان
گـل  . (Piedra Buena et al. 2006)باشـد   یمـ  یستیآنتاگون
رزنــده و در یط غیدر شــرا یکــه در مطالعــات قبلــ يداوود
ه یعل یار خوبیبس یت نماتدکشیشات اتاقک رشد فعالیآزما

، در )Perez et al. 2003(داشـته اسـت    یگرهـ  شهینماتد ر
نحــوه . از خــود نشــان نــداد یجــه مطلــوبیق نتیــن تحقیــا

ـ ل ایـ توانـد دل  یمـ  يریگ عصاره پـرز و  . ن اخـتالف باشـد  ی
 یگرهـ  شهیاز روغن آن در کنترل نماتد ر) 2003( همکاران

فاده ن ممکن است غلظت مـورد اسـت  یهمچن. استفاده کردند
. مناسـب نباشـد   یت نماتدکشـ یفعال يق حاضر برایدر تحق

 یخـوب  یسـت یت آنتاگونیخاصـ   شین آزمـا یز در ایترخون ن
. از خـود نشـان داد   یگره شهیر يه هر دو گونه نماتدهایعل
 Abivardi)ز نشـان داده شـده اسـت    یـ اه قبالً نین گیر ایتأث

1971).  
 یت نماتدکشــیــاثبــات فعال يشــتر بــرایب يهــا یبررســ

 يه نماتدهایعل  شین آزمایها ذکر شده در ا بات عصارهیترک
ـ ز يکـه ارزش اقتصـاد   یمحصـوالت  يرو یگره شهیر  يادی

  .شود یشنهاد میدارند پ
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