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  چکیده
 کاربرد. شوندای محسوب میگیاهان زراعی، باغی و گلخانه های کلیدی روی انواعاز بیمارگر (.Meloidogyne spp)گرهی های ریشهنماتد

اثرات  ،سنگینهای عالوه بر هزینهاین ترکیبات ، اما ها شده استجمعیت و فعالیت این نماتدسریع  موجب مهار نماتدکششیمیایی ترکیبات 

های گیاهی به عنوان راهکاری مناسب جهت کنترل جمعیت نماتدهای روزه استفاده از برخی عصارهاند. اممحیطی را در پی داشتهنامطلوب زیست 

 Meloidogyne گرهی اثر عصاره آبی برخی گیاهان بر جمعیت الرو سن دوم نماتد ریشهبررسی انگل گیاهی مطرح شده است. در این تحقیق 

javanicaرهی، گهای ریشهفرنگی از مزارع آلوده به نماتدبرداری از ریشه گیاهان گوجهمورد ارزیابی قرار گرفت. پس از نمونه در شرایط آزمایشگاه

اکالیپتوس  ،(Azadirachta indica)جداسازی، شناسایی و تکثیر نماتد مورد نظر انجام گرفت. در این آزمون اثر عصاره آبی برگ گیاهان چریش 

(Eucalyptus camaldulensis)،  مورد(Myrtus communis) حنا  و(Lawsonia inermis) و میر جمعیت الرو سن دوم نماتد بر درصد مرگ

M. javanica  .در آزمون اول عصاره گیاهان چریش، اکالیپتوس، حنا و مورد به  نتایج نشان داد کهدر شرایط آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت

ومیر الروهای سن دوم در رابطه با عصاره چریش اند. میزان مرگرا داشته M. javanicaترتیب بیشترین تا کمترین اثر کنترلی بر جمعیت نماتد 

بل نوع گیاه، غلظت عصاره و زمان در معرض بودن نشان داد که درصد بوده است. اثر متقا 47/36و مورد 95/22، حنا 86/26، اکالیپتوس 32/86

 میلی گرم بر لیتر و در زمان روز پنجم از آغاز تیمار بدست آمد. 744بیشترین میزان مرگ و میر الروها در گیاه چریش، غلظت 

 

 عصاره گیاهی.، نماتدهای انگل گیاهان مهار غیرشیمیایی، کلمات کلیدی:

 

 

   . مقدمه1

دارای بیشترین پراکنش جهانی و دامنه میزبانی در میان  Meloidogyneمتعلق به جنس  (root-knot nematodes)ی ریشه گره نماتدهای

به ترتیب بیشترین فراوانی جمعیت  M. haplaو  M. incognita ،M. javanica ،M. arenariaچهار گونه باشند. نماتدهای انگل گیاهان می

-root)نماتدهای ریشه گرهی در کنار نماتدهای مولد سیست ریشه باشند. های نقاط مختلف جهان دارا میها و گلخانههای مزارع، باغرا در خاک

cyst nematodes)  متعلق به جنسHeterodera  و نماتدهای مولد زخم ریشه(root-lesion nematodes)  متعلق به جنسPratylenchus 

جنس از چهار گونه مهم متعلق به  .شوندان محسوب مینماتدهای انگل گیاه خسارت در بین جنس مطرح و مهم از نظر میزانیکی از سه 

Meloidogyne، گونهM. javanica   کشاورزی در جهان و ایران شده است آسیب گسترده به طیف وسیعی از محصوالت  موجب(Kiriga et 

al., 2018) .های بیماری را روی ریشه و ها، میزان فعالیت نماتد و نشانهها و گلخانهع، باغها در خاک اطراف گیاهان در مزاراستفاده از نماتدکش

ها شده و از طرفی استفاده های هوایی گیاه کاهش داده است ولی تداوم این عمل موجب افزایش مقاومت نماتدها نسبت به نماتدکشاندام اًمتعاقب

های زینه. هاست شدهموجب بروز عوارض نامطلوب زیست محیطی  با دامنه اثر وسیع،تدخینی به ویژه ترکیبات ، رویه از ترکیبات شیمیاییبی

های استفاده از سموم روی سبزیجات، تولید، نگهداری و کاربرد ترکیبات شیمیایی، تمایل مردم به خرید محصوالت سم نخورده و محدودیت



 

 

 

 با افزایش آگاهی شده است.جهت کنترل نماتدهای انگل گیاهان های غیرشیمیایی روشاستفاده از موجب افزایش تمایل محققین و زارعین به 

ای هو دانش بشر در مورد خطرات کاربرد ترکیبات شیمیایی برای زارعین و مصرف کنندگان محصوالت کشاورزی، محققین در پی یافتن سیستم

ات استفاده از ترکیب .اندشدهحداقل رساندن مصرف این ترکیبات  های شیمیایی و یا بهبا روش یجایگزین جهتتلفیقی و راهکارهای جدیدی 

 ,.Niranjana Prabhu et al)گیاهی برای کنترل برخی از نماتدهای انگل گیاهان مورد توجه محققین قرار گرفته و در مواردی مؤثر بوده است 

2018; Ntalli and Caboni, 2012; Naz et al., 2013) . برگ گیاهان چریش تدکشی عصاره آبی نمااثر حاضر در تحقیق(Azadirachta 

indica Jussieu)،  اکالیپتوس(Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) ، مورد(Myrtus communis L.)  حنا و(Lawsonia inermis L.) 

 باشد.در شرایط آزمایشگاه مدنظر می M. javanica نماتد ریشه گرهیالرو سن دوم جمعیت  بر

 

 هاروشمواد و . 2

 

 M. javanica مایه تلقیح نماتد. 2-1

سازی مایه برای آمادهورامین انجام پذیرفت.  منطقهواقع در  خیار هایگلخانهبرداری از نمونهابتدا  M. javanicaجهت تهیه مایه تلقیح نماتد 

 ,Hussey and Barker) انجام گرفت (single egg mass)روش توده تخم منفرد نماتد به  تکثیرسازی و خالص ،M. javanicaتلقیح نماتد 

ساعت قرار داده شد. پس از این، سوسپانسیون  76-37به مدت  سلسیوسدرجه  39های حاوی تخم در انکوباتور تاریك با دمای پتری. (1973

 د.دیشمارش گر ی زندهو تعداد الروها به مدت یك دقیقه در محلول یك درصد هیپوکلریت سدیم استریل نهایتانماتد 

 

 عصاره گیاهان مورد آزمایش. 2-2
ها در دمای اتاق خشك شدند. با استفاده از های محالت تهیه شد. برگیك کیلوگرم از برگ تازه گیاهان چریش، اکالیپتوس و مورد از گلخانه

 پودر همگن آماده شد. های خشك شده آسیاب و به صورتبرگ (Pars Khazar, ML-320P model, Iran)دستگاه آسیاب )پودرساز( برقی 

. جهت تهیه عصاره های عصاره آبی استفاده شددر مورد حنا از پودر تجاری آن استفاده شد. از پودر برگ گیاهان مورد آزمایش جهت تهیه غلظت

لیتر( در یك لیتر گرم بر میلی 744و  344، 044، 94، 39سنجی با پنج غلظت های زیستها، پودر برگ به میزان تعیین شده )بر اساس آزمون

 ,Whatman)آب مقطر با استفاده از دستگاه همزن برقی به آرامی به مدت پنج ساعت حل شد. پس از آن محلول حاصل از کاغذ صافی واتمن 

No. 42, filter speed: slow) سنجی مورد استفاده قرار گرفت زیست عبور داده شد و برای آزمون(Oka et al., 2012). 

 

 سنجیزیست . آزمون2-3
در محیط  M. javanicaنماتد و میر جمعیت الرو سن دوم بررسی اثر عصاره آبی برگ گیاهان چریش، اکالیپتوس، مورد و حنا بر میزان مرگ

واحد گرم بر لیتر، از عصاره آبی هر یك از گیاهان مورد نظر تهیه شد. میلی 744و  344، 044، 94، 39تشتك پتری انجام گرفت. پنج غلظت 

عدد الرو سن دوم بود. هر غلظت  044لیتر سوسپانسیون دارای متر حاوی پنج میلیآزمایش شامل یك تشتك پتری پالستیکی به قطر پنج سانتی

 (درصد، بدون روشنایی 44درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  34دمای لیتر منظور گردید. پتری ها در شرایط ژرمیناتور )از عصاره به میزان پنج میلی

گیری روز پس از اضافه کردن عصاره، اندازه 9و  7، 2، 3، 0و میر الروها در پنج زمان در معرض شامل به مدت پنج روز نگهداری شدند. میزان مرگ

 یتر(لیتر از غلظت توصیه شده )دو گرم بر للیتر آب مقطر استریل دریافت کرد. پتری شاهد منفی پنج میلیشد. پتری شاهد مثبت پنج میلی

آزمون انجام گرفته در این  .بود )Granule 10%, Bayer Crop Science AG, Germany ,®Rugbi: Cadusafos(نماتدکش کادوسافوس 

و برای رسم نمودارها از  SASانجام گرفت. برای تجزیه آماری از نرم افزار تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامال تصادفی در پنج تکرار 

 استفاده شد.   Excelنرم افزار 

 

 نتایج و بحث. 3
 .Mومیر الرو سن دوم نماتد های آبی برگ چریش، اکالیپتوس، حنا و مورد بر میزان مرگهای مر بوط به اثر عصارهنتایج مقایسه میانگین داده

javanica  دار نشان داد که عصاره این گیاهان موجب افزایش معنیدر شرایط آزمایشگاه(P≤0.05)  مرگ و میر جمعیت الروهای سن دوم نماتد



 

 

 

درصد(،  86/26درصد(، اکالیپتوس ) 32/86ومیر الروها به ترتیب در تیمارهای مربوط به گیاهان چریش )شد. بیشترین تا کمترین میزان مرگ

 (. 0درصد( مشاهده شد )شکل  47/36درصد( و مورد ) 95/22حنا )
 

 
 Meloidogyne javanicaومیر جمعیت الرو سن دوم نماتد اکالیپتوس، حنا و مورد بر میزان مرگ چریش،اثر تیمار عصاره گیاهان  .1شکل 

 در شرایط آزمایشگاه

 

میر الروها در غلظت و( مرگ%044که بیشترین میزان درصد )طوریها افزوده شد بهو میر الروبا افزایش غلظت عصاره گیاهان بر میزان مرگ

ای میر الروها اضافه شد به گونهوطور با افزایش زمان در معرض بودن بر میزان مرگ(. همین3لیتر( حاصل شد )شکل میلی گرم بر  744پنجم )

 (.2میر الروها در روز پنجم بدست آمد )شکل و( مرگ%044که بیشترین میزان درصد )

کاربرد ریق ، از طنماتدهای ریشه گرهی از جمله یمارگر گیاهاننماتدهای بدر زمینه کنترل غیرشیمیایی  محققین های دیگریافته بانتایج مطالعه 

 بولیققابل های حلراهتوانند میهای غیر شیمیایی دهد استفاده از استراتژیکه نشان می مطابقت دارد به طوری عصاره، کودها و بقایای گیاهان

 .(Soheili and Saeedizadeh, 2017; Tranier et al., 2014; Kepenekci et al., 2017)نماتدهای انگل گیاهان باشند  برای مدیریت



 

 

 

 
 Meloidogyneومیر جمعیت الرو سن دوم نماتد چریش، اکالیپتوس، حنا و مورد بر میزان مرگاثر تیمار غلظت عصاره گیاهان  .2شکل 

javanica در شرایط آزمایشگاه 

 

 
ومیر جمعیت الرو سن دوم نماتد چریش، اکالیپتوس، حنا و مورد بر میزان مرگاثر زمان در معرض بودن عصاره گیاهان  .3شکل 

Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه 

 



 

 

 

و گاه آزمایش شرایط در ی ریشه گرهیدر کنترل نماتدهابه عنوان نماتدکش های گیاهی استفاده از عصاره تحقیقات متعددی نشان داده است که

. پیرو نتایج (Naz et al., 2013; Aissani et al., 2013; Ntalli and Caboni 2012; Asadi Sardari et al., 2015) ثر بوده استؤم گلخانه

توجهی  توانایی قابلعصاره و پودر برگ چریش و اکالیپتوس نشان داد که  های مربوط به تحقیق حاضربدست آمده در این گونه تحقیقات، یافته

 .داشته است M. javanica کنترل جمعیت و فعالیت نماتد دررا 

ایگزین جهت جتژی پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به یك استرا قابلیت وهای گیاهی اسانس کاربرد برخی دریافتند که( 3404ازمیر و گوزل )

 M. cummonis)اثر نماتدکشی عصاره و پودر برگ گیاه مورد ). (Ozdemir and Gozel, 2017)نماتدهای انگل گیاهی را دارا هستند کنترل 

 Tylenchulus semipenetrans  ،Ditylenchus dipsaci ،Pratylenchusای بر جمعیت نماتدهای طی یك پژوهش آزمایشگاهی و گلخانه

penetrans  وSteinernema feltiae  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پودر برگ و عصاره خمیر برگ های

. تحقیقات گذشته نشان داده است که گیاه (Oka et al., 2012)باشند گرهی میمورد دارای توانایی و پتانسیل نماتدکشی علیه نماتدهای ریشه

جهت مهار جمعیت بسیاری از نماتدهای بیمارگر ریشه گیاهان به بازار  (Neem)ی قابلیت نماتدکشی است و محصولی به نام نیم چریش دارا

 ترکیبات و فرآورده های گیاهی از جمله عصاره، اسانس و کودپذیرش . با گذشت زمان بر میزان توجه و (Mosumder, 1995)عرضه شده است 

 نتیو سقدیمی  هاینماتدکش اغلب چرا که، افزوده خواهد شدبطور قابل توجهی  نماتدهای انگل گیاهان ت بیماریزاییمهار جمعیت و فعالیبرای 

از نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر چنین . خواهند شدکنار گذاشته  به مرور زمانهای زیست محیطی های شدید مصرف و نگرانیبه علت هزینه

اند تومی از جمله چریش و اکالیپتوس، در بستر و خاک مورد استفاده جهت کشت، عصاره و پودر برخی گیاهان، استفاده از که رسدبه نظر می

 .باشدنماتدهای ریشه گرهی  مدیریت جهت مناسب و مطمئناستراتژی یك 

 

 گیری. نتیجه4
ست آمده از آزمون گیری از یافتهبه عنوان نتیجه شگاهی  های بد صاره گیاهانی نظیر چریش   در این تحقیق چنین برمی آزمای ستفاده از ع آید که ا

 .Mنماتد ریشنننه گرهی    الرو سنننن دومتواند موجب کاهش جمعیت     تر و گیاهانی نظیر حنا و مورد با اثر کمتر، می    و اکالیپتوس به طور مؤثر  

javanica .گردد 

 

 . سپاسگزاری5 
 مالی از این تحقیق تشکر و قدردانی می کنند.نویسندگان از دانشگاه شاهد برای حمایت 
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