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 دهیچک
ای محسیو   گیاهان زراعیی  بیا ی و گلنانیه    های کلیدی روی انواعاز بیمارگر (.Meloidogyne spp)گرهی های ریشهنماتد
گیاهی به عنوان راهکاری مناسب جهت کنترل جمعیت نماتیدهای انلیگ گییاهی م یره شیده       بقایایروزه استفاده از ام. شوندمی

 گرهیی ریشهفرنلی آلوده به نماتد است. در این تحقیق اثر پودر برگ چریش بر فعالیت کمی پراکسیداز موجود در ریشه گیاه گوجه

Meloidogyne javanica  که وجود پودر برگ چریش در خاک موجب افزایش کمی ایج نشان داد . نتمورد ارزیابی قرار گرفت
های گیاه میزبان گردید. بنابراین استفاده از بقایای این گیاهیان جهیت بهدیود شیرایک خیاک و      فعالیت پراکسیداز در ریشه گیاهچه

 باشد.کاهش خسارت نماتدهای ریشه گرهی قابگ پیشنهاد می
 

 گیاهی بقایای، نماتدهای انگل گیاهان ایی،غیرشیمی کنترل کلیدی: کلمات

 

 

  و هدف . مقدمه1

دارای بیشترین پراکنش جهانی و دامنیه   Meloidogyneمتعلق به جنس  (root-knot nematodes)نماتدهای ریشه گرهی 
 .M و M. incognita  M. javanica  M. arenariaچهیار گونیه   باشیند.  میزبانی در میان نماتدهای انلیگ گیاهیان میی   

hapla از چهیار  باشیند.  های نقاط منتلف جهان دارا میها و گلنانههای مزارع  باغبه ترتیب بیشترین فراوانی جمعیت را در خاک
موجیب آسییب گسیترده بیه وییف وسییعی از مح یو ت           M. javanica  گونهMeloidogyneگونه مهم متعلق به جنس 

مهمترین نماتد انلگ داخلی جدا شده از ریشه گیاهان در اییران   M. javanica گونه .[8]کشاورزی در جهان و ایران شده است 
باشد. از خ وصیات مهم این نماتد دامنة وسیع میزبانی  پراکندگی گسترده در س ح ایران و جهان و مستعد کردن گییاه بیرای   می

جهت کنترل نماتدها  تیمار شییمیایی خیاک    های متداولیکی از روش .[5]د باشآلودگی به سایر بیمارگرهای موجود در خاک می
ها بسیار سیمی بیوده و دارای اثیرات    ها و فومیلانتها  کارباماتها از جمله ارگانوفسفاتباشد. با این وجود بسیاری از نماتدکشمی



 

ن میورد توجیه   استفاده از ترکیدات گیاهی برای کنترل برخی از نماتیدهای انلیگ گیاهیا    .[12]باشند نام لو  زیست محی ی می
و  بیه کشیاورزی ارگانیی    نسیدت   یرویکرد جهانافزایش  بهتوجه  با. [13,14]محققین قرار گرفته و در مواردی مؤثر بوده است 
 میدنرر  صینعتی جایلزینی مواد سازگار با محیک زیست به جیای سیموش شییمیایی    اهمیت سالمت مح و ت کشاورزی و خاک  

بر   (Azadirachta indica Jussieu)برگ چریش نماتدکشی پودر اثر حاضر م العه ق در تحقی پژوهشلران قرار گرفته است.
-در شرایک گلنانه میدنرر میی   M. javanicaفرنلی آلوده به نماتد فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز موجود در ریشه گیاهچه گوجه

 باشد.
 
 

 تئوری و پیشینه تحقیق. 2
اثر خود را روی در ا لب موارد دهای ریشه گرهی و سایر نماتدهای انلگ خاکزی جهت کنترل نماتکار رفته ههای بنماتدکش 

-موجب آلودگی آ از این ترکیدات شیمیایی شوند. برخی نماتدها از دست داده و یا بسیار سمی بوده و موجب آلودگی محیک می

بروماید و زایی )مانند اتیلنی انسان و یا سروانهای س حی )مانند اتیلن بروماید(  تنریب  یه ازن )مانند متیگ بروماید( و عقیم
سالم و سازگار با با توجه به اهمیت خسارت نماتدها  محققین درصدد جایلزین کردن ترکیدات  .[12] اندبروموکلروپروپان( شدهدی

گرهی با استفاده ریشهمتعددی در زمینه کنترل نماتدهای م العات  اند.های شیمیایی متداول شدهمحیک زیست به جای نماتدکش
 .[4,13,14,15]انجاش گرفته است از مواد فرآوری شده یا مستنرج از گیاهان

امروزه به منرور م العه واکنش دفاعی ارقاش منتلف گیاهان در قدال حضور بیمارگرها و عوامگ  یرزنده محی ی  از فاکتورهای 
شوند. ترکیدات فنلی از جمله این فاکتورهای بیوشیمیایی محسو  می شود. بسیاری از آنزیم ها وبیوشیمیایی منتلفی استفاده می

های اکسیدکننده ها شامگ آنزیمهای دفاعی علیه بیمارگرها نقش دارند. این آنزیمهای موجود در گیاهان در واکنشبرخی از آنزیم
های اکسیدشونده مؤثرند. یلنین و دیلر فنگمانند پراکسیداز محلول و پراکسیداز باند شده با دیواره سلولی است که در تشکیگ ل

ترکیدات اخیر در ایجاد سدهای دفاعی برای تقویت ساختار سلولی گیاهان نقش بسزایی دارند. فعالیت پراکسیداز در بسیاری از 
لکولی مناسب در گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع فراوانی و عدش پیچیدگی م العه  این آنزیم را به عنوان ی  مارکر مو

شناسی معرفی کرده است. اگرچه این آنزیم ی  کاتالیزور نسدتا قوی است اما در م العات ژنتیکی  فیزیولوزژیکی و بیماری
 .[10] شودبیوشیمیایی کمتر اخت اصی عمگ کرده و در مقابگ بیمارگرهای منتلف القا میهای واکنش

مورد  M. javanicaع اره الکلی و آبی گیاه رازیانه را در خاک آلوده به نماتد  اثر نماتدکشی [3]در ایران  قدادی و همکاران 
های های مرتدک با مقاومت القایی از جمله پراکسیداز و کاتا ز در گیاهچهبررسی قرار دادند. همچنین میزان فعالیت برخی آنزیم

های مورد رار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که فعالیت آنزیممیزبان )خیار( تیمار شده با نماتد و ع اره رازیانه  مورد ارزیابی ق
و همکاران  همچنین رحمانی زنی نماتد و تیمار ع اره رازیانه  در گیاه میزبان رو به افزایش بوده است.روز پس از مایه 51نرر تا 

را بر  M. javanicaگرهی نماتد ریشه با استفاده از ع اره آبی و الکلی گیاه خرزهره در شرایک گلنانه  کاهش فعالیت [1]
 فرنلی گزارش کردند.های گوجهگیاهچه

 

 

  هامواد و روش. 3



 

 M. javanica مایه تلقیح نماتد. 3-1

بیرای  ورامیین انجیاش پیفیرفت.     من قهواقع در  خیار هایگلنانهبرداری از نمونهابتدا  M. javanicaجهت تهیه مایه تلقیح نماتد 
انجیاش   (single egg mass)روش توده تنم منفرد نماتد به  تکثیرسازی و خالص  M. javanicaلقیح نماتد سازی مایه تآماده
ساعت قرار داده شید. پیس از    24-52به مدت  سلسیوسدرجه  51های حاوی تنم در انکوباتور تاری  با دمای پتری. [6] گرفت

شیمارش   ی زندهو تعداد  روها هیپوکلریت سدیم استریگ نهایتا به مدت ی  دقیقه در محلول ی  درصداین  سوسپانسیون نماتد 
 د.گردی

 پودر گیاه مورد آزمایش. 3-2
ها در دمای اتاق خش  شدند. بیا اسیتفاده از دسیتلاه    های محالت تهیه شد. برگی  کیلوگرش از برگ تازه گیاه چریش از گلنانه

های خش  شده آسیا  و به صورت پودر هملین  برگ (Pars Khazar, ML-320P model, Iran)آسیا  )پودرساز( برقی 
 .[15] سنجی استفاده شدزیست برای آزموناز پودر برگ گیاه مورد آزمایش  آماده شد.

 سنجیزیست . آزمون3-3
شد. در نرر گرفته  در کیلوگرش خاکپودر برگ گرش از  4و  2  5  5  1/0 در این آزمون پنج  لرت از پودر برگ گیاه چریش شامگ

زنیی شید.   عدد  رو سن دوش در هر گرش خاک( ماییه  50برای انجاش این آزمون ابتدا خاک استریگ با سوسپانسیون نماتد )به میزان 
ها )ی  کیلوگرش خاک بیه ازای هیر   های تعریف شده  انتقال خاک به گلدانپس از اضافه کردن پودر گیاه چریش بر اساس  لرت

فرنلی رقم سوپرچیف کشت شد. اثر پودر گیاه چیریش بیر   ر گلدان ی  گیاهچه چهاربرگی گوجهگلدان( انجاش گرفت. سپس در ه
 51و  50  51  50  1هیای  زنی شده با نماتد  در زمیان فعالیت کمی آنزیم پراکسیداز در ریشه گیاه میزبان کشت شده در خاک مایه

ون ی  شاهد مثدت )بدون پودر گییاه  نماتیدکش و نماتید(     در این آزمروز پس از کشت گیاهچه میزبان مورد بررسی قرار گرفت. 
ی  شاهد منفی )دارای نماتد و نماتدکش با دز توصیه شده( و ی  شاهد خنثی )دارای نماتد و بیدون پیودر گییاه و نماتیدکش( در     

ده با دیواره سلولی و پراکسیداز باند ش (SPOX: soluble peroxidase)فعالیت آنزیمی پراکسیداز محلول  .[2] نرر گرفته شد
(CWPOX: cell wall peroxidase)    از  [7] در ریشه ب ور جداگانه و بر اساس روش ارایه شده توسیک جانیدا و همکیاران

گییری  ماده این آنزیم  و دستلاه اسپکتوفتومتر انیدازه   به عنوان پیش (Guaicol, Merk, Germany)وریق کاربرد گوئیکول 
 شد. 

 

 

  نتایج و بحث .4
فعالیت کمی پراکسیداز )افزایش عدد جف  نوری در  (P≤0.05)دار موجب افزایش معنی برگ چریشتایج نشان داد که پودر ن

بیشترین تا کمترین میزان فعالیت کمی پراکسیداز به ترتیب در تیمارهای مربوط به چریش . دستلاه اسپکتروفتومتر( شده است
و پراکسیداز  15/501(  نماتد )پراکسیداز محلول ریشه 24/531پراکسیداز دیواره سلولی و  40/45 لرت پنجم )پراکسیداز محلول 

( و شاهد 55/552و پراکسیداز دیواره سلولی ریشه  42/25(  نماتدکش )پراکسیداز محلول ریشه 54/544دیواره سلولی ریشه 
(. در ابتدا با افزایش زمان در 5 و 5هده شد )شکگ ( مشا34/552و پراکسیداز دیواره سلولی ریشه  42/44)پراکسیداز محلول ریشه 

ای که بیشترین میزان معرض بودن بر میزان جف  نوری پراکسیداز افزوده شد ولی این روند به تدریج رو به کاهش نهاد به گونه
 . (2 الی 3مشاهده شد )شکگ  51جف  نوری پراکسیداز در روز 



 

 
 فرنگیو نماتدکش بر مقدار آنزیم پراکسیداز محلول در ریشه گیاه گوجه Meloidogyne javanicaگیاه چریش، نماتد های مختلف عصاره اثر تیمار غلظت .1شکل 

 گرم بر کیلوگرم خاک بستر( بوده است. 8و  4، 2، 1، 5/0های چریش )به ترتیب غلظت Vو  I ،II ،III ،IVهای تیمار

 

 
و نماتدکش بر مقدار آنزیم پراکسیداز باند شده با دیواره سلولی در ریشه گیاه  Meloidogyne javanicaیش، نماتد های مختلف عصاره گیاه چراثر تیمار غلظت .2شکل 

 فرنگیگوجه

 گرش بر کیلوگرش خاک بستر( بوده است. 4و  2  5  5  1/0های چریش )به ترتیب  لرت Vو  I  II  III  IVهای تیمار



 

 
و  Meloidogyne javanicaهای مختلف عصاره گیاه چریش، نماتد فرنگی تیمار شده با غلظتکسیداز محلول در ریشه گیاه گوجه. اثر زمان بر مقدار آنزیم پرا3شکل 

 نماتدکش

 

 
 Meloidogyneنماتد  های مختلف عصاره گیاه چریش،فرنگی تیمار شده با غلظتاثر زمان بر مقدار آنزیم پراکسیداز باند شده با دیواره سلولی در ریشه گیاه گوجه. 4شکل 

javanica و نماتدکش 

 

های دیلر محققین در زمینه کنترل  یرشیمیایی نماتدهای بیمارگر گیاهان از جمله نماتدهای ریشه گرهی  از نتایج م العه با یافته
-ی  یر شیمیایی میهادهد استفاده از استراتژیوریق کاربرد ع اره  کودها و بقایای گیاهان م ابقت دارد به ووری که نشان می

تحقیقات گفشته نشان داده است که گیاه . [9,16] های قابگ قدولی برای مدیریت نماتدهای انلگ گیاهان باشندحگتوانند راه



 

جهت مهار جمعیت بسیاری از نماتدهای بیمارگر ریشه  (Neem)چریش دارای قابلیت نماتدکشی است و مح ولی به ناش نیم 
امروزه به منرور م العه واکنش دفاعی ارقاش منتلف گیاهان در قدال حضور بیمارگرها و  .[11]ده است گیاهان به بازار عرضه ش

شود. بسیاری از آنزیم ها و ترکیدات فنلی از جمله این عوامگ  یرزنده محی ی  از فاکتورهای بیوشیمیایی منتلفی استفاده می
های دفاعی علیه بیمارگرها نقش دارند. های موجود در گیاهان در واکنششوند. برخی از آنزیمفاکتورهای بیوشیمیایی محسو  می

های اکسیدکننده مانند پراکسیداز محلول و پراکسیداز باند شده با دیواره سلولی است که در تشکیگ لیلنین ها شامگ آنزیماین آنزیم
ای تقویت ساختار سلولی گیاهان نقش بسزایی های اکسیدشونده مؤثرند. ترکیدات اخیر در ایجاد سدهای دفاعی برو دیلر فنگ

دارند. فعالیت پراکسیداز در بسیاری از گیاهان مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع فراوانی و عدش پیچیدگی م العه  این آنزیم را به 
گرچه این آنزیم ی  شناسی معرفی کرده است. اعنوان ی  مارکر مولکولی مناسب در م العات ژنتیکی  فیزیولوزژیکی و بیماری

شود های بیوشیمیایی کمتر اخت اصی عمگ کرده و در مقابگ بیمارگرهای منتلف القا میکاتالیزور نسدتا قوی است اما در واکنش
میزان عدد جف  نوری بدست آمده در مورد پراکسیداز محلول در بافت ریشه میزبان و همچنین پراکسیداز در تحقیق ما   .[10]

یواره سلولی به ترتیب در تیمارهای چریش  نماتد  نماتدکش و شاهد  بیشترین تا کمترین مقدار بوده است. این پدیده باند شده با د
 نشان می دهد که وجود ترکیدات چریش در بستر رویش گیاه موجب تحری  افزایش میزان پراکسیداز در گیاه میزبان شده است.

تحقیقات بیشتری  زش است  با این حال  اصاله خاک با مواد گیاهی دارای برای درک بهتر ظرفیت نماتدکشی مواد گیاهی  
 باشد.قابلیت نماتدکشی  جهت کنترل نماتدهای ریشه گرهی قابگ پیشنهاد می

 

 گیرینتیجه .5
این های گیاه میزبان گردید. بنابرپودر برگ چریش در خاک موجب افزایش کمی فعالیت پراکسیداز در ریشه گیاهچه بکارگیری

 باشد.جهت بهدود شرایک خاک و کاهش خسارت نماتدهای ریشه گرهی قابگ پیشنهاد می استفاده از بقایای این گیاه
 

 . قدردانی6 
 نویسندگان از دانشلاه شاهد برای حمایت مالی از این تحقیق تشکر و قدردانی می کنند.

 

 

 . مراجع7
گرهی اثر نماتدکشی ع اره خاش گیاه خرزهره بر نماتد ریشه  رو  ف. و سعیدی زاده  آ.رحمانی  س. ه.  رخشنده. 5

Meloidogyne javanica ت و دومین کنلره گیاهپزشکی ایران مجموعه خالصه مقا ت بیس  فرنلیدر ریزوسفر گوجه 

 .511صفحه   5311منابع ودیعی دانشلاه تهران  کرج  پردیس کشاورزی و 

ی فعالیت کمی پراکسیداز ارقاش زیتون در تعامگ بین قارچ عامگ پژمردگی ورتیسیلیومی بررس  زاده  آ. و نیاستی  ف.سعیدی. 5

Verticillium dahliae  و نماتد ریشه گرهیMeloidogyne javanica 5310  (5)25 شماره . دانش گیاهپزشکی ایران  

 .353-303 صفحات



 

های آبی و الکلی مقاومت القا شده در گیاه خیار توسک ع اره ارزیابی مولکولیرو  ف. و سعیدی زاده  آ.  قدادی  ن.  رخشنده. 3

گیاه رازیانه علیه نماتد مولد گره ریشه. مجموعه خالصه مقا ت بیست و دومین کنلره گیاهپزشکی ایران. پردیس کشاورزی و 

 .314صفحه   5311  کرج  منابع ودیعی دانشلاه تهران
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