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  تفریخ تخم از ممانعتبر  )Solanum nigrum( تاجریزيگیاه دارویی  آبیبررسی اثر عصاره 
 در شرایط آزمایشگاهی  Meloidogyne javanica نماتد  
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  چکیده
خسـارت اقتصـادي بـر محصـوالت کشـاورزي بـوده و  داراي        از عوامل مهـم  ایجـاد    Meloidogyne sppگرهی نماتدهاي ریشه     

هـاي اخیـر اسـتفاده از گیاهـان دارویـی و      مشکل بودن مدیریت و مبارزه شیمیایی نماتـدها، در سـال  به دلیل . گسترش جهانی هستند
. ها توجه بسیاري از محققان را به خود جلب کرده اسـت هاي موثر در کنترل آفات و بیماري هاي گیاهی، به عنوان یکی از روشفرآورده

گیاه دارویـی تـاجریزي از خـانواده بادنجانیـان      آبیعصاره ) درصد 10و  5، 1، 0(هاي مختلف  در این تحقیق فعالیت ضد نماتدي غلظت
هـاي تفـریخ   تعداد تخم. تفریخ تخم نماتد در طرح آزمایشی فاکتوریل به صورت کامال تصادفی با چهار تکرار بررسی شدممانعت از روي 

تجزیـه و تحلیـل   . محاسـبه گردیـد   هاي مختلف عصارهپس از  مواجهه تخم نماتد با غلظت ساعت)72و  48-24(در فواصل زمانینشده 
مـورد مطالعـه روي ممانعـت از     گیاه آبیدار استفاده از عصاره  دهنده اثر معنی، نشان  SAS افزارهاي حاصل با استفاده از نرمآماري داده

مشـاهده   گیـاه مـذکور  عصـاره  % 10 کنندگی از تفریخ تخم در غلظـت بیشترین اثر ممانعت. بود) آب مقطر(تفریخ تخم نسبت به شاهد 
امکان اسـتفاده    Meloidogyne  javanica نماتد مذکور، بر ممانعت از تفریخ تخم گیاه آبیبا توجه به تأثیر مطلوب عصاره . گردید

  . به عنوان یک عامل طبیعی نماتدکش وجود دارد این گیاه از
  

  گرهیتاجریزي، عصاره آبی، بیوکنترل،نماتد ریشه: واژگان کلیدي
 

  مقدمه
پراکندگی  .باشندزا بر روي محصوالت زراعی و باغی میترین عوامل خسارتترین و گستردهگرهی یکی از مهمنماتدهاي ریشه

ترین بیمارگرهاي ي مهمهاي مرکب، آنها را در ردههاي گیاهی در بیماريي میزبانی و تعامل با سایر انگلجهانی، وسعت دامنه
العمل گیاه ریشه و عکسنتیجه فعالیت نماتد مولد گره ]6[کنند، قرار داده است منابع غذایی جهان را تهدید میگیاهی که تأمین 

هر  ].2[شود که موجب اختالل در سیستم جذب آب وموادغذایی گیاه می. هایی روي ریشه استمیزبان باعث ایجاد گره یا غده
هاي اخیر به دلیل بروز مشکالت و باشد، لیکن در سالاز سموم نماتدکش میترین روش کنترل این نماتدها استفاده چند مهم

-رویه سموم شیمیایی، گرایش زیادي به استفاده از پتانسیل بالقوه مواد طبیعی در کنترل عوامل بیماريخطرات ناشی از مصرف بی
گیاهان  ].1[است وجه زیادي برخوردار بودهزاي گیاهی ایجاد شده است که استفاده از ترکیبات موجود در گیاهان دارویی از ت

 ].5[اند  مستقیم مورد استفاده قرار گرفته به طور مستقیم و غیر اند و دارویی در طول تاریخ همیشه با انسان در ارتباط نزدیک بوده
-استفاده از گیاهان و فرآوردهاز طرف دیگر . اثر نماتدکشی بسیاري از این گیاهان دارویی در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است

شود که  گرهی محسوب میهاي ایمن، ارزان و بدون خطرات آلودگی زیست محیطی، براي مهار نماتد ریشههاي گیاهی از روش
با توجه به پتانسیل مطلوب گیاهان مورد  ].3[باشد اي خاك را نیز دارا میعالوه بر کاربرد آسان، توانایی اصالح ساختاري و تغذیه

بر مهار نماتد  )Solanum nigrum ( آبی گیاه دارویی تاجریزيبحث در کنترل بیمارگرهاي گیاهی، دراین پژوهش اثر عصاره 
  . بررسی گردید) M. javanica(گرهی ریشه
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  هامواد وروش

آبی درصد عصاره  10و  5، 1، 0هاي  گرهی، از غلظت بر ممانعت از تفریخ تخم نماتد ریشهعصاره آبی گیاه تاجریزي براي بررسی اثر     
پس از مواجهه تخم و عصاره بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار  ساعت) 72و  48-24( هايدر زمان

سپس مواد خشک شده با آسیاب کامالً . از بازار تهیه شد ور این گیاهبذبراي تهیه عصاره مورد نیاز در این بررسی ابتدا . استفاده شد
لیتر آب مقطر میلی 100از بافت آسیاب شده گیاه با ده گرم % 10جهت تهیه عصاره .هاي درشت آن جدا شد خرد و به کمک الک بخش

لیتر آن میلی 75صاف گردید و  1شماره بعد از به جوش آمدن با کاغذ واتمن . سترون مخلوط و روي همزن مغناطیسی قرار داده شد
 ].4[لیتر برسد میلی 37.5گراد در آون قرار داده شد تا غلیظ شود و حجم آن به درجه سانتی 50درون ظرف دهان گشاد در دماي 

% 10تر از عصاره لی هر میلی% 5و % 1هاي  بدین منظور براي تهیه غلظت. استفاده شد% 10ها از عصاره تهیه شده  براي تهیه سایر غلظت
فرنگی گوجههاي ریشهبه منظور تهیه مایه تلقیح کافی براي انجام آزمایش . رقیق گردیدآب مقطر سترون لیتر  میلی 2و  9به ترتیب با 

در % 10متر خرد شده و مدت یک دقیقه در محلول هیپوکلریت سدیم  گرهی به قطعات یک تا دو سانتیآلوده به نماتد ریشه
مش منتقل و در نهایت  400سپس مخلوط جهت حذف هیپوکلریت سدیم در زیر جریان آب به روي الک . خلوط گردیدکن، م مخلوط

 سهو ) لیتر آب مقطر در یک میلی(تخم  100براي هر تکرار آزمایش از  ].6[آوري گردید ها و الروها در آب مقطر در بشر جمع تخم
- نتایج بر اساس شمارش تعداد تخم ارزیابی. در دماي معمولی آزمایشگاه استفاده شد هاي پتري لیتر از هر غلظت عصاره در تشتکمیلی

هاي حاصل با استفاده از نرم افزار  پس از اعمال تیمار صورت گرفت و داده )ساعت 72و  48-24(در فواصل زمانی  هاي تفریخ نشده 
  . تجزیه و تحلیل گردید  SASآماري

  
  نتایج و بحث

ز تفریخ تخم نماتد ریشه دار بودن استفاده از عصاره آبی تاجریزي بر ممانعت ا دهنده اثر معنی ها نشان واریانس دادهنتایج تجزیه     
هاي مختلف  هاي مختلف عصاره و زمان دار بین غلظت معنی  مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف نیز بیانگر تفاوت). 1جدول(گرهی بود

و کمترین آن در %  10طوري که بیشترین ممانعت از تفریخ تخم در غلظت  به ). 1، شکل 2ول جد(ها بود در معرض قرارگیري تخم
هاي تفریخ شده در تمام تیمارها افزایش یافت ولی که با گذشت زمان تعداد تخمرغم آنعلی. نسبت به شاهد مشاهده گردید% 1غلظت 

 از پس ساعت 72و % 10 غلظت نشده،در تفریخ تخم تعداد ترینمیزان افزایش در تیمارهاي مختلف متفاوت بود به نحوي که بیش
 . گردید مشاهده آزمایش شروع

  گرهیتأثیر عصاره آبی تاجریزي بر ممانعت از تفریخ تخم نماتد ریشهواریانس تجزیه ) 1(جدول 
 میانگین مربعات درجه آزادي  منابع تغییرات

 **379  3  غلظت
 **3864  2  زمان

 *35  6  زمان*غلظت
6/8  36  خطا  

  6.1  ضریب تغییرات
 

%1دار در سطح تفاوت  معنی **  
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  آبی تاجریزي عصارههاي مختلف تماس با ها و زماندر غلظتگرهی مقایسه میانگین درصد ممانعت از تفریخ تخم نماتد ریشه) 2(جدول 

  )تخم در عصاره (زمان تماس 

)درصد(غلظت عصاره   24 48 72 
0 62bc 46e 24i 

1 56.3d 44.5ef 29.8h 

5 66.3ab 47.8e 35.8g 

10 69.3a 57cd 40fg 

 
 

 
ها و غلظت هاي مختلفگرهی در زمانمقایسه اثرات عصاره آبی تاجریزي بر ممانعت از تفریخ تخم نماتد ریشه )1(شکل   

 
  نابعم

 Meloidogyne)گرهـی گیـاه دارویـی در کنتـرل نماتـد ریشـه     ارزیـابی اثـر پـودر چنـد      ،1389،حاتمی،آ .ع ، خانی مقدم مهدي. ن، کهپنجه)1
javanica) 558خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه  ، فرنگیدر گوجه.  

 ،Meloidogyne  javanicaالعمل تعدادي از گیاهان دارویی نسبت به نماتد مولد گره ریشه بررسی عکس، 1387نیا ا،رزازهاشمی ر و اکبري)2
  .561خالصه مقاالت هجدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران،صفحه

بر نماتد  (Apiaceae)کشی اسانس تعدادي از گیاهان دارویی ازخانواده چتریان، بررسی اثر نماتد1389خانی مقدم ع وعزیزي م،مهدي.صادقی ز)3
  .584در شرایط آزمایشگاهی،خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران،صفحه javanca Meloidogyneگرهی ریشه

ارشد، مطالعه تأثیر ترکیبات طبیعی پنج گیـاه در کنتـرل چنـد بیمـاري قـارچی انبـاري ،       کارشناسی پایان نامه، 1390السادات،عسگریان، طاهره)4
  .دانشکده کشاورزي، دانشگاه شهرکرد

 .انتشارات دانشگاه تهران.ايزراعت و تولیدبرخی گیاهان دارویی و ادویه،1386،ازده امامی سمجنون حسینی ن،و دو)5
6)Hussey, R. S & Jansen. G.S,2002,Root-knot nematodes: Meloidogyne species. In:Starr, J. L., R. Cook & J. 
Brige, Plant resistance to parasitic nematodes, CAB international.69-76. 
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