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 دهیچک
ای محسیو   گیاهان زراعیی  بیا ی و گلنانیه    های کلیدی روی انواعاز بیمارگر (.Meloidogyne spp)گرهی های ریشهنماتد
های گیاهی به عنوان راهکاری مناسب جهی  کنتیرج جمتیی  نماتیدهای انییه گییاهی       امروزه استفاده از برخی عصاره .شوندمی

اکیاییتتو     (Azadirachta indica)اثیر عصیاره یبیی بیرا گیاهیان  یری           در ایین تحییی   از این رومطرح شده اس . 
(Eucalyptus camaldulensis)   مورد(Myrtus communis) حنا  و(Lawsonia inermis)      بر درصید تفیریت تنی

عصیاره گیاهیان  یری  و اکیاییتتو       نتایج نشیان داد کیه  در شرایط یزمایشیاه مورد بررسی قرار گرف .  M. javanicaنماتد 
 اند. در شرایط یزمایشیاه داشته M. javanicaبیشترین اثر کنتریی را بر جمتی  و فتایی  بیماریزایی نماتد 

 

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

 

 

  و هدف . مقدمه1

از جمله مهمترین عوامه کاهنده محصیوت  کشیاورزی محسیو      (plant parasite nematodes)های بیمارگر گیاهی نماتد
هیا تنهیا   نماتید شیوند.  یشده که  ایبا از طری  یسیب به سیست  ریشه موجب بروز خسار  و کاه  کمی  و کیفی  محصیوج می  

در سراسر عای  خصوصیا  در  متنوعی را های کشاورزی محصوت  و فریورده وهای گیاهی هستند که به سلسلة جانوران تتل  انیه
های منتلف گیاه از جمله ریشیه  سیاقه    پی اندامو. این جانوران میکروسکدهندمیتهدید قرار  موردنواحی گرمسیر و نیمه گرمسیر 

متتلی    (root-knot nematodes)ی نماتدهای ریشه گره .[10] دهندبرا و دانة نار  گیاهان را مورد حمله قرار می جوانه 
 هار گونیه  باشند. دارای بیشترین پراکن  جهانی و دامنه میزبانی در میان نماتدهای انیه گیاهان می Meloidogyneبه جنس 

M. incognita  M. javanica  M. arenaria  وM. hapla   هیای میزارع    به ترتیب بیشترین فراوانی جمتی  را در خیا
 root-cyst)نماتدهای ریشه گرهی در کنار نماتدهای موید سیس  ریشیه  باشند. های نیاط منتلف جهان دارا میها و گلنانهباغ



 

nematodes)  متتل  به جنسHeterodera  و نماتدهای موید زخ  ریشه(root-lesion nematodes)     متتلی  بیه جینس
Pratylenchus  از . شیوند ان محسیو  میی  نماتدهای انیه گیاهی  جنس مطرح و مه  از نظر میزان خسار  در بینیکی از سه

یسیب گسترده به طیف وسییتی از محصیوت     موجب   M. javanicaگونه  Meloidogyneجنس  هار گونه مه  متتل  به 
 .[8] باشید تیمار شیمیایی خیا  میی    های متداوج جه  کنترج نماتدهااز روش یکی. [6]کشاورزی در جهان و ایران شده اس  

استفاده از ترکیبا  گیاهی برای کنترج برخی از نماتدهای انیه گیاهان مورد توجه محییین قرار گرفته و در میواردی میرثر بیوده    
  (Azadirachta indica Jussieu)برا گیاهان  یری   نماتدکشی عصاره یبی اثر حاضر در تحیی   .[11,12,13,9] اس 

 Lawsonia inermis)حنا و  (.Myrtus communis L)مورد   (.Eucalyptus camaldulensis Dehnh)اکاییتتو  

L.) نماتد ریشه گرهیتن   بر M. javanica باشد.در شرایط یزمایشیاه مدنظر می 
 
 

 تئوری و پیشینه تحقیق. 2
اثر خود را روی در ا لب موارد ج نماتدهای ریشه گرهی و سایر نماتدهای انیه خاکزی جه  کنترکار رفته ههای بنماتدک  

-موجب ییودگی ی از این ترکیبا  شیمیایی شوند. برخی نماتدها از دس  داده و یا بسیار سمی بوده و موجب ییودگی محیط می

بروماید و زایی )مانند اتیلنو عییمی انسان و یا سرطانهای سطحی )مانند اتیلن بروماید(  تنریب تیه ازن )مانند متیه بروماید( 
سای  و سازگار با با توجه به اهمی  خسار  نماتدها  محییین درصدد جاییزین کردن ترکیبا   .[8] اندبروموکلروپروپان( شدهدی

گرهی با استفاده ریشهدهای متتددی در زمینه کنترج نماتمطایتا   اند.های شیمیایی متداوج شدهمحیط زیس  به جای نماتدک 
 .[2,9,11,12,13] انجام گرفته اس  از مواد فریوری شده یا مستنرج از گیاهان
 و  Trichoderma virideو عوامه بیوکنترج نظیر  (Neem)ماده گیاهی نی  طی یک تحیی  کاربرد جداگانه و توأم 

Paecilomyces lilacinus گرهی موجب کنترج جمتی  و فتایی  نماتد ریشهM. incognita  در ریزوسفر گیاه زرد وبه
 .[11] شده اس 

  مینک صدپر (.Nicotiana tabacum L)های گیاهی مربوط به توتون فتایی  نماتدکشی عصاره [17] ویراتنو و همکاران
(Syzygium aromaticum L.) فلفه بته   (Piper betle L.)  )و سوسن صغیر )وج یا پر   شیرین(Acorus 

calamus L.)  بر نماتدM. incognita  در شرایط یزمایشیاه روی جمتی  ترو سن دوم مورد بررسی قرار دادند. نتایج این
 05اند و در میام میایسه میزان  لظ  مرثر برومیر تروهای نماتد مرثر بودهتحیی  نشان داد عصاره یبی گیاهان مذکور در مرا

و  Carbosulfanبرابر کمتر از ترکیبا  شیمیایی نماتدک  نظیر  05-0این گیاهان درصد جمتی  این نماتد در مورد عصاره 
Deltamethrin ک  گیاهی های مینک صدپر به عنوان یک یف بوده اس . در میان گیاهان یزمون شده  بکارگیری  نچه

(botanical pesticide) ر شرایط کنترج شده باشد. های شیمیایی دتواند جاییزین پیشنهادی مناسبی برای نماتدک می 
بر جمتی  نماتدهای  (.Fumaria parviflora L)ریز تره گههمچنین طی تحیی  میزان اثر نماتدکشی عصاره ساقه گیاه شاه

ومیر ریشه گرهی در شرایط یزمایشیاه و گلنانه مورد مطایته قرار گرف . نتایج نشان داد که عصاره این گیاه موجب افزای  مرا
های بدس  یمده در این موارد با زمان در مترض بودن شده اس . داده in vitroدوم و کاه  تفریت تن  در شرایط ترو سن 

های با  لظ  (Rio Grande)های گوجه فرنیی رق  ریوگراند ارتباط مستیی  دارد. در شرایط گلنانه  تیمار خا  گیاهچه
نشان  in plantaو  in vitroیی و توده تن  نماتد شده اس . نتایج ام موجب کاه  میزان گایزاپیپی 0555و  0555  0555

 .[9] تواند پتانسیه یک نماتدک  جدید را داشته باشدریز میتره گهداده اس  که عصاره ساقه شاه



 

 

  هامواد و روش. 3

 M. javanica مایه تلقیح نماتد. 3-1

بیرای  ورامیین انجیام پیذیرف .     منطیهواقع در  خیار هایگلنانهاری از بردنمونهابتدا  M. javanicaجه  تهیه مایه تلییح نماتد 
انجیام   (single egg mass)روش توده تن  منفرد نماتد به  تکثیرسازی و خایص  M. javanicaسازی مایه تلییح نماتد یماده
 ه قرار گرف .نماتد پس از تتیین  لظ  جه  یزمون زیس  سنجی مورد استفادهای حاوی تن  پتری .[4] گرف 

 عصاره گیاهان مورد آزمایش. 3-2
ها در دمای اتاق خشک شیدند.  های محال  تهیه شد. برایک کیلوگرم از برا تازه گیاهان  ری   اکاییتتو  و مورد از گلنانه

بیه  های خشک شده یسیا  و برا (Pars Khazar, ML-320P model, Iran)با استفاده از دستیاه یسیا  )پودرساز( برقی 
-در مورد حنا از پودر تجاری ین استفاده شد. از پودر برا گیاهان مورد یزمای  جه  تهییه  لظی    صور  پودر همین یماده شد.

سینجی بیا پینج    های زیسی  . جه  تهیه عصاره ها  پودر برا به میزان تتیین شده )بر اسا  یزمونهای عصاره یبی استفاده شد
گرم بر ییتر( در یک ییتر ی  میطر با استفاده از دستیاه همزن برقی به یرامی به مد  پینج  میلی 055و  055  055  05  00 لظ  

عبور داده شد  (Whatman, No. 42, filter speed: slow)ساع  حه شد. پس از ین محلوج حاصه از کا ذ صافی واتمن 
 .[13] سنجی مورد استفاده قرار گرف زیس  و برای یزمون

 نجیسزیست . آزمون3-3
در محییط تشیتک    M. javanicaنماتد بررسی اثر عصاره یبی برا گیاهان  ری   اکاییتتو   مورد و حنا بر میزان تفریت تن  

گرم بر ییتر  از عصاره یبی هر یک از گیاهان مورد نظر تهییه شید.   میلی 055و  055  055  05  00پتری انجام گرف . پنج  لظ  
عیدد تنی     055ییتر سوستانسییون دارای  متر حاوی پنج میلیپالستیکی به قطر پنج سانتی واحد یزمای  شامه یک تشتک پتری

درجیه سلسییو      02دمیای  ییتر منظور گردید. پتری ها در شیرایط ررمینیاتور )  نماتد بود. هر  لظ  از عصاره به میزان پنج میلی
یک روز در میان به مید  ده روز  یزان تفریت تن  ها ( به مد  پنج روز نیهداری شدند. مدرصد  بدون روشنایی 25رطوب  نسبی 

ییتر از  لظی  توصییه   ییتر ی  میطر استریه دریاف  کرد. پتری شاهد منفی پنج میلیگیری شد. پتری شاهد مثب  پنج میلیاندازه
)Granule 10%, Bayer Crop Science AG,®Rugbi: Cadusafos , شده )دو گرم بر ییتر( نماتدک  کادوسیافو   

Germany)  انجام گرف . بود. یزمون انجام گرفته در این تحیی  به صور  فاکتوریه در قایب طرح کامال تصادفی در پنج تکرار
 استفاده شد. Excelو برای رس  نمودارها از نرم افزار  SASبرای تجزیه یماری از نرم افزار 

 

 

  نتایج و بحث .4
های تفریت شده های یبی برا  ری   اکاییتتو   حنا و مورد بر جمتی  تن ثر عصارهبوط به اهای مرتایج میایسه میانیین دادهن

-جمتی  تن  (P≤0.05)دار نشان داد که عصاره این گیاهان موجب کاه  متنیدر شرایط یزمایشیاه  M. javanicaنماتد 

ر تیمارهای مربوط به گیاهان  ری  های تفریت شده به ترتیب دکمترین تا بیشترین میزان تن  .های تفریت شده نماتد شد
(. با افزای   لظ  0درصد( مشاهده شد )شکه  04/00درصد( و حنا ) 00/3درصد(  مورد ) 22/0درصد(  اکاییتتو  ) 30/0)

 00ها کاسته شد به طوری که کمترین میزان درصد تن  های تفریت شده در  لظ  اوج )عصاره گیاهان از میزان تفریت تن 
 (. 0ییتر( حاصه شد )شکه  میلی گرم بر



 

 
 در شرایط آزمایشگاه  Meloidogyne javanicaچریش، اکالیپتوس، حنا و مورد بر میزان تفریخ تخم نماتد . اثر تیمار عصاره گیاهان 1شکل 

 
 در شرایط آزمایشگاه Meloidogyne javanicaچریش، اکالیپتوس، حنا و مورد بر میزان تفریخ تخم نماتد . اثر تیمار غلظت عصاره گیاهان 2شکل 

 
  از نماتدهای ریشه گرهی از جمله نماتدهای بیمارگر گیاهاندر زمینه کنترج  یرشیمیایی  محییین های دییریافته بانتایج مطایته 

-می های  یر شیمیاییدهد استفاده از استراتژیکه نشان می مطابی  دارد به طوری کاربرد عصاره  کودها و بیایای گیاهانطری  

تحیییا  متتددی نشان داده  .[3,7,15,16,18,5] نماتدهای انیه گیاهان باشند برای مدیری  قبوییقابه های حهراهتوانند 
ثر رم و گلنانهیزمایشیاه  شرایط در ی ریشه گرهیدر کنترج نماتدهابه عنوان نماتدک  های گیاهی استفاده از عصاره اس  که



 

عصاره و پودر نشان داد که  های مربوط به تحیی  حاضربدس  یمده در این گونه تحیییا   یافته پیرو نتایج .[9,1,12] بوده اس 
اثر نماتدکشی عصاره  .داشته اس  M. javanica کنترج جمتی  تن  نماتد درتوانایی قابه توجهی را برا  ری  و اکاییتتو  
 Tylenchulusای بر جمتی  نماتدهای گلنانه طی یک پژوه  یزمایشیاهی و M. cummonis)و پودر برا گیاه مورد )

semipenetrans   Ditylenchus dipsaci  Pratylenchus penetrans  وSteinernema feltiae  مورد بررسی
قرار گرف . نتایج حاصه از این تحیی  نشان داد که پودر برا و عصاره خمیر برا های مورد دارای توانایی و پتانسیه نماتدکشی 

-a)ترتینیه -دارای ترکیباتی نظیر ی (.Tagetes spp)ترشحا  ریشه گه جتفری  .[13] باشندگرهی میاتدهای ریشهعلیه نم

Terthienyl) صور  های منتلف متتل  به جنس گه جتفری بهگونه. باشدتوجهی میکه دارای اثرا  نماتدکشی قابه دباشنمی
و نماتدهای  (.Meloidogyne spp)گرهی جه  کنترج نماتدهای ریشههای کش  در مزارع گیاه پوششی و یا در بین ردیف

 .[14] اندبکار رفته (.Pratylenchus spp)موید زخ  ریشه 
مهار جمتی  و برای  ترکیبا  و فریورده های گیاهی از جمله عصاره  اسانس و کودپذیرش با گذش  زمان بر میزان توجه و 

به  و سنتیقدیمی  هاینماتدک  ا لب  را که  افزوده خواهد شدبطور قابه توجهی  هاننماتدهای انیه گیا فتایی  بیماریزایی
از نتایج بدس  یمده از تحیی  . خواهند شدکنار گذاشته  به مرور زمانهای زیس  محیطی های شدید مصرف و نیرانیعل  هزینه
جمله  ری  و اکاییتتو   در بستر و خا  مورد استفاده از  عصاره و پودر برخی گیاهان استفاده از  که رسدبه نظر میحاضر  نین 
توانند می   این گونه مواد گیاهیباشدنماتدهای ریشه گرهی  مدیری  جه  مناسب و مطمئناستراتژی یک تواند می جه  کش  

هبود میزان مواد ترکیبا  صنتتی  در کنار کاه  جمتی  فتاج نماتد موجب افزای  و باز  ناشیمشکال   عالوه بر مرتفع ساختن
با مواد با این حاج  اصالح خا      تحیییا  بیشتری تزم اس مواد گیاهی نماتدکشیبرای در  بهتر ظرفی  ییی خا  نیز شوند. 

 باشد.قابه پیشنهاد می نماتدهای ریشه گرهی کنترج گیاهی دارای قابلی  نماتدکشی  جه 
 
 

 گیرینتیجه .5

در شرایط  M. javanica تن  نماتد جمتی میزان تفریت بیشترین اثر کنتریی را بر عصاره گیاهان  ری  و اکاییتتو  
 اند.یزمایشیاه داشته

 
 

 . قدردانی6 
 نویسندگان از دانشیاه شاهد برای حمای  مایی از این تحیی  تشکر و قدردانی می کنند.
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