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  چکیده
ي هستند که دامنه (Meloidogyne spp)گرهی نماتدهاي ریشه بیمارگر گیاهی محصوالت کشاورزي یکی از مهمترین نماتدهاي     

هاي متعددي همچون تناوب براي کاهش خسارت و مبارزه با آنها از روش .دهندهاي مختلف را مورد حمله قرار میوسیعی از خانواده
 محیطی، زیست خطراتمشکالت و  ترکیبات شیمیایی، زیاد بسیار مخاطرات .شود زراعی، ارقام مقاوم و ترکیبات شیمیایی استفاده می

هاي غیر شیمیایی توجه محققان به استفاده از روشاز دالیل  سموم، رویه مصرف بی ناشی از ،.... و آفت مقاوم هاي گونه و ظهور بروز
 مناسبی جایگزین گیاهی هاي عصاره و مواد امروزه .باشند کشی میهاي گیاهی با خاصیت نماتدهمچون استفاده از گیاهان و یا فرآورده

عصاره متانولی گیاه دارویی تاتوره هاي مختلف غلظتیت ضد نماتدي در این تحقیق فعال.شوندمی محسوب آفات سموم دفع براي
)Datura stramonium(  روي ممانعت از تفریخ تخم نماتد، در طرح آزمایشی فاکتوریل بصورت کامال تصادفی با  بادنجانیان از خانواده

مختلف عصاره   هايساعت مواجهه نماتد با غلظت) 72و 24،48(هاي تفریخ نشده، در فواصل زمانی تعداد تخم. چهار تکرار بررسی شد
عصاره متانولی دار استفاده از  دهنده اثر معنی، نشان  SAS افزارهاي حاصل با استفاده از نرمآماري داده تجزیه و تحلیل. محاسبه گردید

به عبارت دیگر . ي مستقیم نشان دادهمچنین اثرکشندگی با افزایش غلظت عصاره رابطه. ور روي عدم تفریخ تخم بودگیاه مذک
مورد گیاه مستخرج از  عصارهدر مجموع، . را نشان داد ممانعت از تفریخ تخم نماتدباالترین میزان  عصاره متانولی تاتوره% 10غلظت

تواند به عنوان عوامل طبیعی نماتدکش مورد داشته و این گیاه می Meloidogyne  javanicaآزمایش، تأثیر مطلوبی، علیه نماتد 
  .توجه قرار گیرد

  
  گرهیتاتوره، عصاره متانولی، بیوکنترل، نماتد ریشه :ن کلیديواژگا

 
  مقدمه

به دلیل . باشندزا بر روي محصوالت زراعی و باغی میترین عوامل خسارتترین و گستردهگرهی یکی از مهمنماتدهاي ریشه      
استفاده از : مدیریت و کنترل آنها از جمله هاي وارده از این نماتدها، تدابیر متعددي در جهت اهمیت و اقتصادي بودن خسارت

سموم شیمیایی، ارقام مقاوم، به کارگیري عملیات زراعی، استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک و تلفیق این عوامل به کار گرفته شده 
سموم و افزایش  هاي سنگین مصرف، به دلیل هزینهگرهیاستفاده از  سموم شیمیایی به منظور کنترل نماتدهاي ریشه ].4[است

دردو دهه اخیر دانشمندان با توجه به مسائل اقتصادي و زیست محیطی، . باشدزیست مقرون به صرفه نمینگرانی درباره محیط
که به عنوان روش مطمئن، آسان و ارزان در اصالح خاك و . اندهاي گیاهی را مورد توجه قرار دادهاستفاده ازگیاهان و فراورده

خطر اند ، بلکه توانایی بهبود ساختمان مواد حاصل  از گیاهان نه تنها از نظر استفاده بی. باشدانگل گیاهی می کنترل نماتدهاي
هاي در چند سال اخیر استفاده از گیاهان با ترکیبات نماتدکش به عنوان یکی از روش ].1[خاك و حاصلخیزي آن را نیز دارند 

هاي گیاهی در مهار نماتدهاي بنابراین با توجه به تأثیر مطلوب گیاهان و فراورده. فته استمبارزه با نماتدها مورد استفاده قرار گر
  .در مقایسه با تیمار شاهد بررسی گردید تاتورهگیاه دارویی  عصاره متانولیگرهی، دراین پژوهش تأثیر ریشه
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  هامواد وروش

درصد عصاره متانولی گیاه مذکور با  10و 5، 1، 0هاي  گرهی، از غلظت براي بررسی اثر گیاه تاتوره بر ممانعت از تفریخ تخم نماتد ریشه
و عصاره بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار  مواجه تخم) ساعت 72و  48، 24(هاي مختلف  زمان

سپس مواد خشک شده با آسیاب کامالً خرد و . بذور تاتوره از بازار تهیه شدهیه عصاره  مورد نیاز در این بررسی ابتدا براي ت. استفاده شد
لیتر متانول میلی 100ي گیاه در ده گرم از بافت آسیاب شده %10جهت تهیه عصاره  .آن جدا شدهاي درشت  به کمک الک بخش

لیتر از محلول فوق میلی 75. دور در دقیقه قرار گرفت 350گراد روي شیکر با جه سانتیدر 20ساعت در  24مخلوط و به مدت %) 96(
. حجم با آن، هگزان اضافه گردیدسپس هم. لیتر رسانده شدمیلی 100، حجم آن به نتقل، و با افزودن آب مقطر سترونبه ظرف جدید م

 4، ی از طریق تبخیر، مخلوط مورد نظریی و حذف بخش متانولجهت استحصال عصاره نها. مخلوط حاصل با شرایط قبلی شیکر گردید
هاي  بدین منظور براي تهیه غلظت. استفاده شد% 10ها از عصاره تهیه شده  براي  تهیه سایر غلظت. ]2[ساعت زیر هود قرار داده شد 

به منظور تهیه مایه تلقیح کافی براي انجام . رقیق گردید% 45لیتر متانول  میلی 2و  9به ترتیب با % 10لیتر از عصاره  هر میلی% 5و % 1
متر خرد شده و مدت یک دقیقه در محلول  گرهی به قطعات یک تا دو سانتیآلوده به نماتد ریشهفرنگی گوجههاي ریشهآزمایش 

الک سپس مخلوط جهت حذف هیپوکلریت سدیم در زیر جریان آب به روي . کن، مخلوط گردید در مخلوط% 10هیپوکلریت سدیم 
در یک (تخم 100براي هر تکرار آزمایش از . ]3[آوري گردیدها و الروها در آب مقطر در بشر جمع مش منتقل و در نهایت تخم 400
ارزیابی نتایج بر . هاي پتري در دماي معمولی آزمایشگاه استفاده شد لیتر از هر غلظت عصاره در تشتکمیلی سهو ) لیتر آب مقطر میلی

هاي حاصل با استفاده از نرم  هاي مختلف پس از اعمال تیمار صورت گرفت و داده در زمان هاي تفریخ نشدهتخماد اساس شمارش  تعد
  . تجزیه و تحلیل گردید  SASافزار آماري 

  
  نتایج و بحث

تفریخ تخم نماتد ریشه گرهی  دار بودن استفاده از عصاره متانولی تاتوره بر ممانعت از دهنده اثر معنی ها نشان نتایج تجزیه واریانس داده
هاي مختلف در معرض  هاي مختلف عصاره و زمان دار بین غلظت معنی  مقایسه میانگین تیمارهاي مختلف نیز بیانگر تفاوت). 1جدول.(بود

% 1و کمترین آن در غلظت %  10در غلظت  ممانعت از تفریخ تخمطوري که بیشترین  به ). 1، شکل 2جدول (بود  هاتخم قرارگیري
هاي تفریخ شده در تمام تیمارها افزایش یافت ولی میزان که با گذشت زمان تعداد تخمرغم آنعلی. نسبت به شاهد مشاهده گردید

شروع  ساعت پس از 72و % 10افزایش در تیمارهاي مختلف متفاوت بود به نحوي که بیشترین تعداد تخم تفریخ نشده،در غلظت 
آب (در مقایسه با شاهد  %48به عبارت دیگر ممانعت از تفریخ تخم ناشی از  اعمال تیمار مذکور به میزان . آزمایش مشاهده گردید

  .بود) مقطر
 گرهیتجزیه واریانس تأثیر عصاره متانولی تاتوره بر ممانعت از تفریخ تخم نماتد ریشه) 1(جدول 

مربعاتمیانگین  درجه آزادي  منابع تغییرات  
9/2442  3  غلظت ** 
8/2865  2  زمان ** 

2/123  6  زمان*غلظت ** 
9/9  36  خطا  

  5.2  ضریب تغییرات
%1دار در سطح تفاوت  معنی **  
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  متانولی تاتوره عصارههاي مختلف تماس با ها و زمانگرهی در غلظتمقایسه میانگین درصد ممانعت از تفریخ تخم نماتد ریشه) 2(جدول 

  )تخم در عصاره (تماس زمان 

)درصد(غلظت عصاره   24 48 72 
0 8/62 d 46f 24g 

1 72c 53e f44.5  

5 80.5ab 64.8d 53.3e 

10 85.3a 76.3bc 72c 

  
  

 
  

  منابع
بر  (Apiaceae)کشی اسانس تعدادي از گیاهان دارویی ازخانواده چتریانبررسی اثر نماتد ،1389خانی مقدم ع و عزیزي م،مهدي. صادقی ز )1

،  1389مرداد ماه 12تا9در شرایط آزمایشگاهی، خالصه مقاالت نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، Melidogyne javanicaگرهی نماتد ریشه
  .584کشور ، صفحه موسسه تحقیقات گیاهپزشکی

 Rhus(هاي مختلف گیاه سماقمي اندااثرات ضد قارچی عصاره ،1386و عباسی س،. ساالاري م. نژاد صبهرام .که نپنجه. عبدالملکی م )2
coriaria (شماره چهارم آب، خاك و گیاه در کشاورزي، جلد هفتم،: پژوهش کشاوزي . زاي گیاهیروي چهار گونه قارچ بیماري)الف .(

 .131تا 121صفحات
3 ) 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. 
4 ) Sharma, S.K., Singh, I., and Sakhuja, P.K, 1980, Influence of different cropping sequences on the 
population of  root-knot nematode, Meloidogyne incognita, and the performance of the subsequent 
mungbeen cropo. Indian Journal of Nematology 10: 53-58. 
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ها و غلظت هاي مختلفگرهی در زماننماتد ریشه ممانعت از تفریخ تخممقایسه اثرات عصاره متانولی تاتوره بر  )1(شکل   


