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   چکیده

  به منظور دستیابی به روشی مؤثر، کم خطر و اقتصادي براي کنترل نماتدهاي مولد گره ریشه
 )Meloidogyne javanica( عصاره گیاهتی و نماتدکشی بررسی اثرات آللوپافرنگی، هاي تولید خیار و گوجه در گلخانه 

در بخش اول . شدها در سه بخش مختلف انجام آزمایش .مورد بررسی قرار گرفت) Capparis spinosa( کَورمرتعی 
کور در محیط  گیاه فرنگی و در بخش دوم و سوم اثر نماتدکشیکور بر رشد خیار و گوجهگیاه اثر بازدارندگی عصاره 

بر اساس نتایج حاصل از آزمایش اول، در اکثر صفات مورد بررسی با . قرار گرفتپتریدیش و گلدان مورد بررسی 
طبق نتایج آزمایش دوم تمام . داري نشان دادافزایش غلظت، اثر بازدارندگی عصاره در مقایسه با شاهد افزایش معنی

نترل و اثر کمی بر روي موجود در محیط پتریدیش را بطور کامل ک مولد گره ریشههاي عصاره کور، نماتدهاي غلظت
. از قدرت کشندگی آن کاست در خاك عصارهمصرف  ،اما .از خود بروز دادند ) ساپروفیت(   Rhabditisي جنسنماتدها

داري فرنگی، مصرف عصاره بطور معنیبر اساس نتایج بدست آمده از آزمایش گلدانی در هر دو محصول خیار و گوجه
البته میزان تأثیر در خیار . ش و خصوصیات رشدي را نسبت به شاهد بهبود بخشیدتعداد نماتد موجود در خاك را کاه

فرنگی فرنگی بیشتر بود که این نتیجه با توجه به اثر بازدارندگی بیشتر عصاره کور روي رشد گوجهنسبت به گوجه
عصاره آبی حاصل از گیاه در مجموع نتایج این تحقیق بیانگر خاصیت نماتدکشی . رسدنسبت به خیار منطقی به نظر می

  . باشدکور می
  

  آللوپاتی، خیار، کور، گوجه فرنگی، نماتد، یزد :واژه هاي کلیدي
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Abstract 

Present study was conducted to introduce an efficient, safe and cost-effective method to control 
plant parasitic nematodes, especially Root-knot nematodes. In this regard, the allelopathic and 
nematodicidal effects of Capparis spinosa aqueous extract were evaluated in vitro and greenhouse 
condition by using cucumber and tomato as test plants. Experiments were conducted in three parts. 
In the first part the inhibitory effects of C. spinosa extract on growth of cucumber and tomato was 
investigated. In the second and third parts the nematodicidal effect of the extracts were studied in 
petri dishes and greenhouse conditions, respectively. Results obtained by first experiment indicated 
that the most plant parameters of test plants negatively and significantly affected upon treated by 
different concentration of extract when compared to control, whereas degree of inhibition increased 
with increasing extract concentrations. Results from second experiment showed that in all  
C. spinosa extract concentrations tested in Petri dishes, 100 percent of Root-knot nematodes 
(Meloidogyne javanica ) were killed. On the other hand, saprophyte nematodes (Rhabditis sp.)were 
less affected by extracts. Upon application C. spinosa extract in soil, nematodicidal effect of extract 
decreased when compared to Petri dishes conditions. According to results obtained from pot 
experiment, Root-knot nematodes population in soil significantly decreased after treating with 
extract and subsequently both cucumber and tomato plants performed better. However, the higher 
level of improvement was observed in cucumber as compared to tomato. This result regarding to 
greater inhibitory effect of extract on tomato than cucumber is expected. Overall, results confirm 
nematodicidal property of C. spinosa extract. 
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  مقدمه
 ییایمیوشیبه اثر متقابل ب یبیدگر آسا ی 1یآللوپات

و  اهانیگن یاهان و بین گیا بازدارنده بی یکیتحر
                                                           

1 Allelopathy  

) 1984( سیرا .گرددیمها اطالق میکروارگانیسم
ا یم یا مضر مستقید یان اثرات مفرا به عنو یبیدگرآس

ها به سمیکروارگانیا بر میگر یکدیاهان به یم گیر مستقیغ
 ،گردندیط میکه وارد مح ییایمیبات شید ترکیواسطه تول

 يهاک در تمام بافتیآللوپات ییایمیمواد ش. نمود یمعرف
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وه و بذر یزوم، گل، میشه، ریمانند برگ، ساقه، ر یاهیگ
جدا  ياه زنده، برگهایتوانند از گیاد من مویا. وجود دارد

 یکروبیه میجه تجزیا در نتیاه مرده تراوش و یا گیشده 
 ییایمیبات شیترک. آزاد گردند ،یاهیگ يایبقا ییایمیا شی

 ییایمیا دگر شی 2کالزیرا آللو کم یده آللوپاتیمسئول پد
در  يک ثانویبات حاصل از متابولینامند که ترکیم
  .باشندیاهان میگ

اند که ییایمیوشیب يها موادکالیآللوکم یبه طور کل
کروبها دارند یاهان و میبر گ یا سمی یکیولوژیزیکنش ف

و  یسمیمتابول يندهایو پس از آزاد شدن در فرآ
بات ین ترکیت ایسم .ندینمایشرکت م ییایمیکوشیزیف

اه، فصل، یگ یسمیتابع غلظت آنها، سن و مرحله متابول
  .است یطیط محیم و شرایاقل

را به  یاهیگ یعیطب يکه فرآورده ها یده آللوپاتیپد
 یستیز يهان روشیتراز مناسب یکیرد یگ یکار م

کاهش  يبه عنوان استراتژ و دیآیکنترل آفات به شمار م
دار مطرح یپا يد در کشاورزیش تولیط و افزایمح یآلودگ

 . گرددیم

ت یخاص ياند که داراشده ییشناسا يادیز اهانیگ
ونجه، گندم یا، ی، سویوالف، کلم ژاپنی .باشندیم یآللوپات

از  يتعداد. اهان هستندین دسته از گیاودار از زمره اچو 
سه با تک یها در مقایاهدهند که دولپیمطالعات نشان م

 ،یت آللوپاتیخاص ياز مواد دارا یها نسبت به بعضيالپه
 یاتت آللوپیخاص يقات متعددیتحقن یهمچن. ندترحساس

 یار مورد بررسیو خ یاهان مختلف را بر گوجه فرنگیگ
مانند سلمه تره، دو گونه گل  یاهانیگ .استقرار داده 

ت یخاص یگوجه فرنگ يگندم، داتوره، پوا و مرغ بر رو
ارسالم، مرغ، ین درمنه، اویهمچن. دارند یبازدارندگ

 یت آللوپاتیخاص يدارا یم گلیمر و ومیتره، لپودسلمه
  ).1384 و همکاران زادهییاسود (باشندیم خیار روي

نماتدهاي انگل گیاهی خسارتهاي فراوانی به 
کنند که ارزش آن به بیش محصوالت کشاورزي وارد می

                                                           

2Allelochemicals  

ن خسارات یشتر ایب. رسدمیلیون دالر در سال می 100از 
-یجاد میا.Meliodogyne spp جنس  يتوسط نماتدها

  ).  2003پول و همکاران یر(شود
) .Meloidogyne spp( گره ریشهمولد  هاينماتد

ی با قها ، به ویژه در مناطنماتد این. ش جهانی دارندگستر
هواي گرم یا داغ و زمستانهاي کوتاه یا مالیم بیشتر و به 

 هي مولد گره ریشنماتدها . شوندتعداد زیادتر یافت می
، تمام گیاهان کشاورزي، اهیگونه گ 2000ش از یب به

و محصول جهانی تولیدات کشاورزي را حمله می کنند 
  ).  1389اگریوس،  (درصد کاهش می دهند 5حدود 

تاکنون روش مؤثر، اقتصادي و سازگار با محیط 
خسارات . داده نشده است نماتدها زیست براي کنترل

، ن خاكیتوان با تدخیشده توسط نماتدها را م جادیا
 ریا غیاوم اهان مقیاستفاده از نماتد کشها و استفاده از گ

کنترل  ).2007د و همکاران یجاو(ت کردیریزبان مدیم
ست، به عالوه اغلب ین ياروش مقرون به صرفه ییایمیش

ت و یاز نظر سم ییل باالیپتانس يها دارانماتدکش
پول و همکاران یر(باشندیم یطیست محیخطرات ز

محققان زیادي اثر غلظت هاي مختلف گیاهی را  .)2003
اند ا مطالعه کرده و به این نتیجه رسیدهبر روي نماتده

و تفریخ  2که غلظت باالتر عصاره، در برابر الرو سن 
تخم نماتد مولد گره ریشه، داراي اثر بازدارندگی 

  ).2002ودي شارما و تري(باشندبیشتري می
مخلوط کردن ) 1359( بر اساس تحقیق شاهچراغی

دود با خاك آلوده ح) Artemisia cina(عصاره درمنه
 Meloidogyneریشه  گرهمولد  هايدرصد از نماتد 99

incognita همچنین . فرنگی کنترل نمود را در گیاه گوجه
 94مخلوط کردن بقایاي خشک گیاهی با خاك آلوده 

درصد از نماتدها را کنترل کرد و موقعیکه گیاه درمنه 
در خاك آلوده کاشته شد، ) فرنگی گوجه(همراه با گیاه 
و مقدار تخمگذاري در گیاه میزبان به  جمعیت نماتد

  .درصد کاهش یافت 92و  89میزان 
پنج گونه اثر کشندگی ) 1383(حیــدري و همکاران
  P. eryngii   :شامل Pleurotusقارچ متعلق به جنس 
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P. florida ،P.cornucopiae  ،P. sajorcaju   
  را روي نماتد مولد گره ریشه  P. ostreatusو 

 )Meloidogyne javanica .(مورد بررسی قرار دادند .
 هاي مورد بر اساس نتایج این تحقیق عصاره تمامی گونه

کشنده  Meloidogyne javanicaمطالعه روي الروهاي 
هاي مختلف  بوده و بین خاصیت نماتدکشی عصاره گونه

  .است دار وجود داشته  نیز تفاوت معنی
 اثر مشتقات چریش) 1383( نژادحسینی

)Azadirachta indica ( بر نماتد مولد غده
Meloidogyne javanica  در گوجه فرنگی مورد

دار بررسی قرار داده و علی رغم مشاهده کاهش معنی
جمعیت نهایی، تعداد گره و توده هاي تخم نماتد در 
تمامی تیمارهاي چریش، بیشترین افزایش رشد گیاه را 

یش در مقایسه با شاهد در تیمار پودر مغز دانه چر
پنج ترکیب ) 1374(فتحی و همکاران .گزارش نموده است

گیاهی شامل گرد ضایعات توتون، گرد ضایعات چاي، 
گرد کنجاله میوه درخت چریش، گیاه گل جعفري در 
مقابل نماتدکش کربوفوران در خاك آلوده به نماتد مورد 
بررسی قرار داده و اثر ترکیبات با منشاء گیاهی نظیر 

در کاهش خسارت نماتد  چریش و توتون را
Meloidogyne sp. اند برتر از فورادان ذکر کرده.  

کشاورزان به صورت موفقی از تاکنون 
فرموالسیونهاي مختلف چریش جهت مدیریت نماتدهاي 

ر یتأثعالوه بر چریش . اندپارازیت گیاهی استفاده کرده
 يخک، گل جعفریم دیگري مثل اهانیگ ینماتدکش

ل، خرزهره و ی، مارچوبه، زنجبيا، توتون، چییقایافر
اهان اثر قابل ین گیقرار گرفته و ا یخردل مورد بررس

. اندت نماتد مولد گره داشتهیدر کاهش جمع يامالحظه
  ).2007د و همکاران یجاو(

 Rhaphanus acanthiformisعصاره برگچه 
 ).2000 يتسا( مؤثر بوده است M. javanicaدربرابر 

علف (  Argemone maxicanaعصاره برگ  نیهمچن
 2 الرو سنر یسبب مرگ و م)  يریکساله گرمسیهرز 
-شهیر يگال رول یاز تشکو  شده M. javanica گونه

د شوکت و یشه(کرد يریجلوگ یگوجه فرنگ يها
نماتد  يهاتخم يادر مطالعه .)2002همکاران 

Meloidogyne incognita )در ) یخوراک يایدر سو
ام یشه علف هرز سیر ياهعصاره يهامعرض غلظت

)Chrmolaena odorata(ش ی، چر)Azadirachta 

indica( کرچک ،)Ricinus communis( مو یو علف ل
)Cymbopogon citratrus (ج نشان یو نتا قرار داده شد

ت یخاص ياهان مطالعه شده دارایداد که تمام گ
  ).2005ان یسیت و آدیگبیآد(باشند یم یبازدارندگ
 یعصاره متانول یاثر بازدارندگ) 1389( یدکیزارع ب
، )Ruta graveolens(سداب ییاه دارویسه گ

 Punica(شه اناریو ر) Mentha pulegium(پونه

granatum( نماتد  2الرو سن ر یبر درصد مرگ و م را
در  Meloidogyne javanicaشه گونه یمولد گره ر

قرار داده و گفته است  یابیشگاه مورد ارزیط آزمایشرا
 .دارد وجود) ≥01/0P( يداریمعن اختالف مارهایت نیکه ب
ن درصد مرگ و یشتریب یاهان مورد بررسین گیدر ب

ش غلظت یاه سداب ذکر شده و با افزایر مربوط به گیم
  .ش داشته استیافزا یکشخواص نماتد

 گیاهان نماتدي ضد فعالیت) 1389(کتولی و همکاران

 در را خیار ریشه گره مولد نماتد علیه درمنه و کرچک

بر اساس  .قرار دادند بررسی مورد گلخانه و آزمایشگاه
 ي مربوط بهنماتد ضد فعالیت باالترین ،آزمایشگاه نتایج

درصد و برگ درمنه  33/61 با کرچک برگ الکلی عصاره
 72ام پس از پیپی 1000درصد در غلظت  67/55با 

 به عصاره کردن اضافه همچنین. بوده استساعت 

 کاهش را نماتد جمعیت و هالگا تعداد خوبی به گلدانها،

   .است داده
 اسانس حاصل از بازدارندگی اثر تحقیق دیگري در

) Apiaceae(چتریان خانواده به متعلق دارویی گیاه چهار
، زیره )Bunium persicum(شامل زیره سیاه

 Cuminum،(زنیان ) Cuminum cyminum(سبز

cyminum (و رازیانه)Foeniculum vulgare (میزان بر 

-گره ریشه نماتد دو سن الرو میر و مرگ و تخم تفریخ
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مورد ارزیابی قرار داده  )Meloidogyne javanica(يا
 مربوط گیاهان را بین در میر و مرگ و بیشترین درصد

صادقی و ( عالم کرده اند ارازیانه گیاه اسانس به
  .)1389همکاران، 

فیقی سالسیلیک اثر تل) 1390(نصب و همکارانناصري
را بر Trichoderma harzianumB1 اسید و قارچ

مقاومت گیاه گوجه فرنگی علیه نماتد گره ریشه 
Meloidogyne javanica  مورد بررسی قرار داده و در

بررسی آزمایشگاهی سالسیلیک اسید و عامل 
درصد افزایش  4/66و  96/33آنتاگونیست به ترتیب 

داراي اختالف معنی نماتد  2مرگ ومیر الروهاي سن 
 T. harzianum B1همچنین . داري با شاهد بودند

درصد  84میزان  هاي نماتد را بهدرصد تفریخ تخم
  .کاهش داد
اثر عصاره ) 1986(یناندال و بهات یقین در تحقیهمچن

اه مختلف را در سه زمان سه، شش و نه یگ چهار یبرگ
 یمورد بررس M. javanica الرو سن دوخ یروز بر تفر

خ یزمان از تفر شتکه با گذ و مشاهده نمودند هقرار داد
دیگر ساسنیلی و  یدر تحقیق .شودیها کاسته متخم

گزارش نمودند که عصاره حاصل از برگ ) 1991(دیویتو 
و ریشه دو گونه جعفري از ازدیاد و سرایت نماتد 

  .جلوگیري نمود) Globodera rostochiensis(طالیی
ل وجود یها ممکن است به دلهعصار یاثر بازدارندگ

خواص  يموجود در عصاره باشد که دارا ییایمیمواد ش
 يا بر روی ییایمین مواد شیا .باشندیم یکشن و تخمیجن

ن یا موجب کشته شدن جنیر گذاشته ین تأثیرشد جن
توده تخم ها را در خود  یا حتیها شده و موجود در تخم
  ). 2005ان یسیت و آدیگبیآد(حل کرده است 

ها باالي نماتدکشسمیت با توجه به در سالهاي اخیر 
و خطرات زیست محیطی آنها و خسارات جبران ناپذیري 

کنند و حجم باالي هاي طبیعی وارد میکه بر اکوسیستم
سم مورد نیاز براي کنترل نماتدهاي پارازیت گیاهی، 

از ترکیبات طبیعی و متابولیت هاي ثانویه گیاهی استفاده 
در این راستا . است وجه روزافزون قرار گرفتهمورد ت

امکان استفاده از عصاره  بررسیهدف تحقیق حاضر با 
براي کنترل حاصل از قسمتهاي مختلف گیاه کور 

هاي تولید خیار و  نماتدهاي مولد گره ریشه در گلخانه
  .فرنگی به مرحله اجرا گذاشته شدگوجه

گیاهی  Capparis spinosa کَور یا کَبر با نام علمی
است علفی، چند ساله با ساقه هاي متعدد ساده یا 

برگها از . منشعب، بدون کرك یا پوشیده از کرکهاي نرم
دار، با بافتی ضخیم یا نازك، نظر اندازه متنوع، دمبرگ

بدون کرك یا پوشیده از کرك، گلها منفرد و محوري، 
 میلیمتر و میوه 8-40ها سفید، گاهی قرمز به طول گلبرگ

و عرض  12- 45دوکی شکل، سبز رنگ و شکوفا به طول 
 ).1379مظفریان و همکاران . (باشدمی. میلیمتر 20-10

کَور بومی نواحی مدیترانه اي، عربستان سعودي و 
-و داراي خواص داروئی متعدد می. شمال افریقا است

عنوان ه به طور مثال در یونان قدیم از این گیاه ب. باشد
شده اي انگل در بدن انسان استفاده میهکننده کرمدفع
  . است
 

  هامواد و روش
ار یخ يبرابه طور مجزا  وه بخش سق در ین تحقیا  

کور از  بوته يتعدادابتدا  .رفتیصورت پذ یو گوجه فرنگ
شگاه منتقل یو به آزما يزد جمع آوریمراتع اطراف شهر 

و  هاشاخهه، یها در سابوتهپس از خشک کردن . شد
در  بدست آمدهگرم از پودر  5ب کرده و ایرا آسبرگها 

ساعت در  24خته و به مدت یتر آب مقطر ریل یلیم 100
دو بار سپس با . گراد قرار گرفتیدرجه سانت 20 يدما

 100، عصاره با غلظت ین محلول از کاغذ صافیعبور ا
 يهاق نمودن آن با آب مقطر غلظتیقه و با ریدرصد ته

  .صاره به دست آمددرصد ع 50و  25، 10، 5
و با  یگلدان آزمایشگیاه کور در  یت آللوپاتیخاص 

سه مار و یت 6با  یکامل تصادف كاز طرح بلواستفاده 
ش شامل یآزما يمارهایت .مورد بررسی قرار گرفت تکرار

و  50، 25، 10، 5، )شاهد(صفرسطح  6غلظت عصاره در 
 ش ابتدا برین قسمت از آزمایدر ا. ندبود درصد 100
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با قطر دهانه  يهاگلدان یشیآزما يساس تعداد واحدهاا
 بافت متوسط و ضد داراي یه و با خاکیته سانتیمتر 12

اساس نقشه  سپس در هر گلدان بر. دیشده پر گرد یعفون
مختلف عصاره اضافه و بعد از  ياز غلظت ها cc50طرح 

. اضافه شد ،آماده شده يهاگر از عصارهید cc50روز  5
براساس نوع (عدد بذر  3داخل هر گلدان روز بعد در 

. گردیدکشت ) بطور مجزا اریا خی یفرنگ ش گوجهیآزما
بوته توسط اسکالپل  2و استقرار بذور،  یزنپس از جوانه

در . شد ين بوته نگهداریترياز سطح خاك قطع و قو
با آب مقطر  ياریآب ،از بوتهیاساس ن ش بریطول آزما

پس . رفتیراقبت ها انجام پذر میسا نیهمچن. دیگرد انجام
شگاه منتقل و پس از یها به آزماش گلدانیاز اتمام آزما

مورد نظر شامل  از خاك صفات هابوتهرون آوردن یب
چه و ن وزن تر ساقهیچنچه و همچه و ساقهشهیطول ر

  .شد يریچه اندازه گشهیر
اه کور یگکشی عصاره وم خاصیت نماتدبخش د در

داخل آزمایش . بررسی قرار گرفتدر آزمایشگاه مورد 
مار یچهار ت با یطرح کامالً تصادفو در قالب ش ید يپتر

 يهاغلظتش یآزما يمارهایت .شد انجامتکرار  و سه
از عصاره شاخ و برگ کور  درصد 25و 10 ،5 ،صفر
نماتد مورد ش ابتدا یآزمان مرحله از یاجهت انجام  .بود

از  يتعداده شیشه و خاك اطراف ریر ياز از شستشوین
مولد  ينماتدهاآلوده به ار یو خ یگوجه فرنگ يبوته ها
جمع آوري شده  )Meloidogyne javanica(شهیگره ر

ن یتأمهاي مورد نظر در سطح شهرستان یزد از گلخانه
  .دیگرد

کولن و دهرد روش ریشه از نماتدهاي براي استخراج 
و براي استخراج نماتدهاي موجود در خاك از  )1972(

 يهاشهیربدین منظور  .استفاده شد) 1964(ش جنکینزرو
نماتدشناسی مرکز شگاه یشده به آزما يآورجمع آلوده

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی یزد منتقل و بعد از 
 یکمدت  يبراآنها را  ،م آبیان مالیجر ریزشستشو 

قرار داده و  يتکس تجاریدرصد وا 10قه در محلول یدق
  . دیآن استخراج گرد يهاها و نماتدتخمسپس 

 99با بیش از  Meloidogyne javanica گونه
پارازیت و نماتد مهمترین گونه درصد فراوانی 

غیر پارازیت ي نماتد تنها گونه   .Rhabditis spگونه
 Tylenchus .استخراج شده بود يهانمونهموجود در 

sp.  ،Atylenchus sp.  ،Hoplolaimus sp.  ،
Aphelenchus sp.   وCriconemoides sp.  دیگر

  را تشکیل خاك شستشو شده نماتدهاي پارازیت 
-در شمارشبه دلیل پایین بودن تعداد آنها  که می دادند

 .هاي بعدي منظور نشد

تر که یل یلیم 100به حجم  ییسپس در داخل بشرها
گراد به مدت یدرجه سانت 180 يقبالً در داخل آون و دما

از  رتیل یلیم 5مقدار  ،ندل شده بودیک ساعت استری
نماتد  2الرو سن  700حدود حدود  يون حاویسوسپانس
 Rhabditis(نماتد غیر پارازیت عدد 100و  گره ریشه

sp.( بالفاصله تعداد دقیق نماتد ریخته شده  .خته شدیر
از هر گونه در هر بشر به تفکیک زنده و غیر زنده 

هر  سپس براساس نقشه طرح به. شمارش و ثبت گردید
اضافه  آماده شده تر از عصارهیل یلیم 6ک از بشرها ی

گراد یدرجه سانت 25±1بشرها در درجه حرارت  .گردید
 يساعت نماتدها 72 و 48، 24قرار داده شد و پس از 

  . دیشمارش گردگونه ک یزنده و مرده به تفک
عصاره شاخ و برگ  یاثر نماتدکش بخش سومدر 
کامل  طرح بلوكقالب در  یفرنگ ار و گوجهیخ يکور رو

در داخل گلدان تکرار  تصادفی با شش تیمار و چهار
 :شامل شیآزما يمارهایت .قرار گرفت یبررسمورد 
 ، )و صفر درصد عصاره نماتدسوسپانسیون ( 1 شاهد
- غلظتو  )عصاره و بدوننماتد  بدونآب مقطر ( 2شاهد

 عصاره شاخ و برگ کوردرصد  100و  50، 25، 10 يها
  .بودند نماتدبه اضافه 

پالستیکی به قطر  يش از گلدان هایانجام آزما يبرا
 1000 در هر گلدان مقدار .شد استفاده سانتیمتر 12

از خاك با بافت متوسط که قبالً  متر مکعبیسانت
و  ياریها آبابتدا گلدان. خته شدیر ،شده بود یضدعفون

براساس نوع آزمایش (عدد بذر سهروز بعد در هر گلدان 



    Capparis spinosa L.(   ...........                                                      103(اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور 
 

پس از . دیکشت گرد) بطور مجزا یا خیار فرنگی گوجه
 کیدر هر گلدان مستقر شدن گیاه، سبز شدن بذرها و 

بوسیله اسکالپل از روي دیگر بوته و دو  يبوته نگهدار
 مقدار ،هاهفته پس از سبز شدن بوته دو. شدخاك قطع 

cc25 2سن  الرو 1500 از سوسپانسیون نماتد حاوي 
 .ها تلقیح گردیدهاي تمام گلدانپاي بوتهگره ریشه  نماتد

مختلف  يهااز غلظت cc50به هر گلدان مقدار سپس 
 باقیمانده هر تیماراز عصاره  cc50. دیاضافه گردعصاره 

سوسپانسیون ق یتزر يبرا .پنج روز بعد داده شد نیز
 جاد ویگوده کوچک ا چهاردر کنار بوته  ،عصارهنماتد یا 

خته و پس یرداخل آنها  به عصارهسوسپانسیون نماتد یا 
  .صورت گرفت ياریاز هموار کردن خاك آب

در شرایط کنترل ماه در گلخانه  5/2 به مدتها گلدان
 .دیمال گردعها ار مراقبتیو سا ياریآبو  ينگهدارشده 

ن مدت ابتدا طول بوته و وزن شاخ و برگ و یپس از ا
گلدان طبق هر خاك تمام  سپس .شد يریشه اندازه گیر

 2سن  الرو تعداد شستشو و) 1964(جنکینزروش 
جهت . دیشمارش گرد استخراج شده گره ریشه ينماتدها

جهت رسم و  SPSSها از نرم افزار داده يه آماریزجت
ن یانگیم. استفاده شد Excel نمودارها از نرم افزار

آزمون چند دامنه دانکن درصد  5مارها هم در سطح یت
  .دندیسه گردیمقا

  
 

  ثو بح جیانت
در سه  هاشیآزماق ذکر شد، یچنانچه در روش تحق

 یبخش اول اثر بازدارندگ در. انجام شدبخش مختلف 
 یار و گوجه فرنگیبر رشد خ کور عصاره) یآللوپات(

و در بخش دوم و سوم قرار گرفت  یمورد بررس
 يط پتریکور در مح یب اثر نماتد کشیش به ترتیآزما

ج حاصل از یتابر اساس ن .شد یش و گلدان بررسید
ش یبا افزا یدر اکثر صفات مورد بررساول، ش یآزما

سه با شاهد یعصاره در مقا یغلظت، اثر بازدارندگ
ن یدر ب). 2و1جداول (دهد یرا نشان م يداریش معنیافزا

شتر یاه بیگ ییهوا يوزن قسمتها ،یسرصفات مورد بر
عصاره  یت بازدارندگیر خاصیر صفات تحت تاثیاز سا
صفت  ،باالترین غلظت عصارهدر  کهیبطور د،دارقرار 

ب ینسبت به شاهد بترت یفرنگ ار و گوجهیدر خمذکور 
  .دهدیدرصد کاهش نشان م 59و  43

 يحاصل از اندام ها یعصاره آب یاثر بازدارندگ
-شیاهان در آزمایر گیرشد سا يبر رو یاهیمختلف گ

نگ و همکاران یس. شده است یبررس يمتعدد يها
رش نمودند که عصاره حاصل از برگ گزا) 2003(
طول گندم و تربچه    .Ageratum conyzoides Lاهیگ

 a( ش و همکارانیبات يگریش دیدر آزما. را کاهش داد

شه و یحاصل از ر يهاان داشتند که عصارهیب )2007
ساقه  شه ویر یرشد طول  Anisomeles indicaبرگ

ت اثر و شد هکاهش داد يداریرا بطور معن يعلف قنار
ه م با غلظت عصاره بودیدر ارتباط مستق یبازدارندگ

- که در معرض عصاره ییهااهچهیکاهش طول گ. است

رند ممکن یگ یمواد بازدارنده قرار م يحاو یاهیگ يها
ا ی یللوم سیتقس يعصاره بر رو یل اثر منفیاست به دل

عالوه بر رشد ). 2002قاسم (ل شدن سلول باشد یطو
 یاهیگ يهاازدارنده موجود در عصارهاه، مواد بیگ یطول
ز یش نیاه تحت آزمایبر وزن گ یر منفیتوانند تاثیم

) 2002(ل و چانگ ینه اسماعین زمیدر ا. داشته باشند
ش غلظت یبا افزا یگزارش نمودند که وزن تر گوجه فرنگ

  Mikania micranthaاهیعصاره حاصل از برگ گ
  . افتیکاهش  يدار یبطور معن

عصاره  یکشآفت تیخاص یقبل از بررس یبطور کل
است که اثر آنها  يک، ضروریاهان آللوپاتیحاصل از گ

  و  یبررس یا باغی یاهان زراعیرشد گ يبر رو
ش یآزما اهان مختلف را نسبت به آنهایالعمل گعکس
تواند محقق را در یم یشاتین آزماین چنیجه اینت. نمود

که رشد و عملکرد آنها  يمحصوالت کشاورز ییشناسا
ر مواد بازدارنده موجود در عصاره قرار یکمتر تحت تا ث

ن یج حاصل از اینتا اساسبر . کند ياریرند یگیم
به اثر  یفرنگ ار و گوجهیالعمل خش عکسیآزما
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  متفاوت مختلف عصاره کور  يهاغلظت یبازدارندگ
رشد گوجه  یاه مورد بررسین دو گیدر ب. باشدیم

ر یار تحت تاثیسه با خیدر مقا يشتریزان بیم به یفرنگ
ن یکه در باالتریبطور. مواد بازدارنده قرار گرفته است

شه و یشه، وزن ریغلظت عصاره، طول ساقه، طول ر
 51، 45، 40ب یبه ترت گوجه فرنگی ییهوا يوزن قسمتها

درصد نسبت  43و  21، 28، 19 در خیار درصد و 59و 
  ).2و1جداول (به شاهد کاهش نشان دادند 

دهد شدت اثر ز نشان مییمطالعات متعدد ن جینتا
بازدارندگی مواد شیمیایی بر روي رشد گیاه هدف بسته 

که در  يامواد بازدارنده. باشدبه نوع گیاه متفاوت می
 گردند،غلظت مشخص منجر به کاهش رشد یک گیاه می

در همان غلظت ممکن است منجر به اثرات بازدارندگی 
زاده سودائی(عدم توقف رشد در گیاه دیگر شوند کمتر یا

 (در این زمینه باتیش و همکاران ). 2009و همکاران 

b2007(  نشان دادند که اثر بازدارندگی گیاه  
 Tagetes minuta  بر روي اویارسالم نسبت به قیاق

 گیاهی مختلف هايگونه متفاوت حساسیت. شدید تر بود

 خصوصیات دلیل به ندتوامی رشد بازدارنده مواد به
باشد  هاگونه متفاوت بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی

  ).1389سودائی زاده و حکیمی (
هاي در بخش دوم این پژوهش اثر نماتد کشی غلظت

متفاوت عصاره کور در داخل پتري دیش مورد بررسی 
با توجه به عدم وجود خاك در این آزمایش . قرار گرفت

 صاره هاي مورد بررسی،و تماس مستقیم نماتدها با ع
هاي کمتري از عصاره در مقایسه با آزمایش داخل غلظت

گلدان انتخاب گردید به طوریکه باالترین غلظت در این 
درصد  25) بر اساس پیش آزمایشات انجام شده(مرحله 

انجام آزمایشات مرتبط با اثر بازدارندگی . لحاظ گردید
-خل پتريهاي گیاهی در محیط آزمایشگاه و داعصاره

دیش نقش مهمی در شناسایی گیاهان داراي خاصیت 
در شرایط آزمایشگاهی عواملی . دنکننماتدکشی ایفا می

نظیر فضا، نور، مواد غذایی و رطوبت تحت کنترل محقق 
عالوه بر آن در این شرایط تعداد زیادي نمونه . باشدمی

باشند در فضا و زمان محدود قابل بررسی و مطالعه می
  ). a  2004و همکاران زوان(

  لظت هاي مختلف عصاره کور بر خصوصیات رشد خیاراثر غ -1جدول 
وزن قسمتهاي 
 هوایی

 )گرم(

  وزن ریشه
 )گرم (

  طول ریشه
 )سانتیمتر(

  طول ساقه
 )سانتیمتر(

 غلظت

 )درصد(عصاره 

3/21 a )0(  7/4 a )0(  2/11 a )0(  2/23 a  )0(  شاهد 

1/18 ab )15 -(  2/5 a )11(  1/10 ab  )10 -(  3/19 ab )17 -(  5 

5/15 bc )27 -(  5a )6(  5/10 a )6 -(  6/18 b( 20- ) 10 

9/14 bc )30 -(  5a )6(  1/9 b )19-(  3/19 ab )17 -(  25 

2/13 c )38 -(  6/4 a )3-(  2/9 b )18-(  9/17 b( 23- ) 50 

1/12 c )43 -(  7/3 b )21-(  1/8 b )28-(  8/18 b( 19- ) 100 

.د آزمون دانکن داراي تفاوت معنی دار می باشنددرص 5میانگین هایی که در هر ستون داراي حروف متفاوت هستند در سطح   
.عصاره کور بر رشد خیار در مقایسه با شاهد می باشد  (+)یا تحریک کنندگی ) - (اعداد داخل پرانتز نشان دهنده درصد بازدارندگی    
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 فرنگی گوجهاثر غلظت هاي مختلف عصاره کور بر خصوصیات رشد  -2جدول 

وزن قسمتهاي 
 هوایی

 )گرم(

  ن ریشهوز
 )گرم (

  طول ریشه
 )سانتیمتر(

  طول ساقه
 )سانتیمتر(

 غلظت

 )درصد(عصاره 

5/36 a )0(  1/14 a )0(  3/18 a )0(  1/32 a  )0(  شاهد 

6/29 b )19 -(  14/11 b )21-(  8/14 b  )19 -(  6/25 ab )20 -(  5 

1/23 bc )34 -(  16/9 bc )35 -(  4/13  b  )27-(  11/23 bc( 28- ) 10 

9/21 cd )40 -(  46/8 cd )40 -(  63/12 b )31-(  47/22 bc )30-(  25 

98/18 cd )48-(  76/7 cd )45 -(  98/10 bc )40-(  8/20  bc ( 35- ) 50 

9/14 d )59 -(  9/6 d )51-(  15/9 c )28 -(  26/19 c( 40- ) 100 

  .درصد آزمون دانکن داراي تفاوت معنی دار می باشند 5میانگین هایی که در هر ستون داراي حروف متفاوت هستند در سطح 
  .در مقایسه با شاهد می باشد فرنگی نده درصد بازدارندگی عصاره کور بر رشد گوجهاعداد داخل پرانتز نشان ده 

 
تمام  ،شین مرحله از آزمایج حاصل از ایبر اساس نتا

گره ریشه  ينماتدها ،یعصاره مورد بررس يهاغلظت
ش را بطور کامل کنترل نمودند یديپتر داخلموجود در 

ر نماتدهاي عالوه بر نماتد گره ریشه سای ).3جدول (
ها نیز همگی کشته شدند دیشپارازیت موجود در پتري

در ) کمتر از یک درصد(ولی به دلیل جمعیت ناچیز آنها 
 10و  5غلظت در . منظور نشد هاي آماريتجزیه و تحلیل

 يدرصد نماتدها 7/76و  4/42ب یدرصد عصاره به ترت
و تنها در  ن رفتندیاز ب ) .Rhabditis sp(  تیساپروف

در  .درصد عصاره تمام آنها کشته شدند 100لظت غ
 ،سموم نماتدکش کلیه نماتدهاي موجود در خاكحالیکه 

  .برند_اعم از پارازیت و ساپروفیت را از بین می
 انتخابت، یر پارازیغ يد نماتدهایبا توجه به نقش مف

قابل که عالوه بر کنترل  از عصاره ییهاغلظتعصاره و 
 يرو يکمتر یاثر کشندگ ،تیرازپا ينماتد ها روي قبول

در حفظ  ینقش مهم ،ت داشته باشندیساپروف ينماتدها
محیط زیست و حفظ تعادل بیولوژیک خاك ایفا خواهد 

  . کرد
  
  
  
 

مختلف يغلظت ها یاثر نماتد کش یـ بررس 3جدول   
شیدیعصاره کور در پتر   

حروف متفاوت هستند در سطح  يکه در هر ستون دارا یین هایانگیم
  باشند  یدار م یتفاوت معن يدرصد آزمون دانکن دارا 5

نتیجه تحیق حاضر با نتایج تحقیق حکیمی و همکاران 
بر اساس گزارش تحقیق مذکور . اردمطابقت د) 1383(

درصد عصاره تاغ عالوه بر اینکه تعداد قابل  25غلظت 
) درصد 64(توجهی از نماتد هاي پارازیت را از بین برد 

  . اثر کمی روي نماتدهاي ساپروفیت از خود بروز داد
مختلف  يهاغلظت یسوم اثر نماتدکش بخشدر 

به  یجه فرنگار و گویبا واکنش خ توأم اه کوریعصاره گ
 .دیگرد یاهان هدف در داخل گلدان بررسیعنوان گ

کند تا رابطه  یبه محقق کمک م يشات گلخانه ایآزما
. جاد کندیا يو مزرعه ا یشگاهیط آزماین شرایب یمعقول

 توان یمدر حضور خاك  یاهیگ يعصاره ها یبررساز 

 نماتد ساپروفیت مرده
)درصد(  

 نماتد پارازیت مرده
)درصد(  

  صارهغلظت ع
  )درصد(

2/11  d 5/19  b 0 )شاهد(  

4/42  c 100 a 5 

7/76  b 100 a 10 

100 a 100 a 25 
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ط یدر شرا یت بازدارندگیاز خاص یمنطق یابیارزبه 
- يط پتریاه نسبت به محیط رشد گیشرا اه بباً مشابیتقر
ر ییهر گونه تغ طین شراین در ایهمچن .وردش بدست آید

-دیدر اثر جذب شدن به کلوئ، ت مواد بازدارندهیدر فعال
بعد از  ،ییکرویا می ییایمیه شین تجزیخاك و همچن يها

نگ یس(باشد  یبه خاك قابل اثبات م یاهیورود عصاره گ
  ).  2003 و همکاران

نمایش داده  2و 1نتایج این بخش از آزمایش در شکل 
 يهاغلظت شودیمالحظه مشکل  چنانچه در .شده است

 یسمین اثر آنتاگونیشتریب عصاره درصد 100و  50، 25
. استموجود در خاك داشته گره ریشه  را بر تعداد نماتد

 )نماتد +شاهد ( ماریت که تعداد آنها را نسبت بهیبطور
دار ین آنها معنیتفاوت ب یول .کاهش داد يداریبطور معن

شاهد (مار ینسبت به تز یندرصد عصاره  10غلظت  .نشد
آن از سه  یاما اثر کشندگ بوده است،دار یمعن) نماتد+ 

  . ردیگیه و در گروه جداگانه قرار مگر کمتر بودیغلظت د
با  گره ریشه بطور کلی روند کاهش تعداد نماتد

ورت غیر خطی بوده و با افزایش غلظت عصاره بص
درصد، تغییري در  25افزایش غلظت عصاره به باالتر از 

زنده موجود در خاك ایجاد نشده  گره ریشه تعداد نماتد
  ).3شکل (است 

انگر آن است که یش بیآزمااین حاصل از دیگر ح ینتا
درصد و باالتر از آن ارتفاع بوته و  25با مصرف غلظت 

 ياکه مبارزه یسبت به حالتار نیخ ییهوا يوزن قسمتها
-یبه طور معن) نماتد +شاهد (با نماتد صورت نگرفته بود

 است ین بدان معنیا). 1شکل ( .است افتهیش یافزا يدار
 ،عصاره درصد و باالتر 25که با مصرف غلظت 

موجود در خاك کنترل شده و رشد  گره ریشه ينماتدها
ج یع نتابا توجه به مجمو .افته استیار بهبود یاه خیگ

ن غلظت عصاره کور از نظر یبدست آمده، مناسب تر
ات رشد یکاهش تعداد نماتد در خاك و بهبود خصوص

درصد  25ش، غلظت ین آزمایدر ا یمحصول مورد بررس
  .باشد یعصاره م

مصرف عصاره در خاك  نیز یدر مورد گوجه فرنگ
 کاهش را گره ریشه تعداد نماتد یتحت کشت گوجه فرنگ

اه را نسبت به یمصرف عصاره کور رشد گ نیهمچن. داد
صورت نگرفته بود  يانماتد مبارزهاین که با  یزمان

ن یاما ا .دیبهبود بخش يداریبه طور معن) نماتد +شاهد (
ن یا). 2شکل (نبود  شاهد بدون نماتد ش در حدیافزا
شتر یب) یآللوپات( یاثر بازدارندگ جه با توجه بهینت

ار ینسبت به خ فرنگی رشد گوجه يروکور عصاره 
  ).2جدول (رسد یمبه نظر  یمنطق

  

  
  هاي زنده گره ریشه ـ اثر غلظت هاي مختلف عصاره کور بر تعداد نماتد1شکل 

  موجود در خاك و خصوصیات مختلف رشد خیار
  . )می باشددرصد آزمون چند دامنه دانکن  5حروف متفاوت در هر پارامتر رشد نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح ( 
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تلف عصاره کور بر تعداد نماتدهاي زنده گره ریشهـ اثر غلظتهاي مخ2شکل   

در خاك و خصوصیات مختلف رشد گوجه فرنگی  موجود   

.)درصد آزمون چند دامنه دانکن می باشد 5حروف متفاوت در هر پارامتر رشد نشان دهنده تفاوت معنی دار در سطح (   

  

  
با افزایش غلظت عصاره داد نماتد زنده گره ریشه موجود در خاكـ روند تغییر تع3شکل   

انگر آن است که با یب 3جدول  ازج بدست آمده ینتا
-نییدر پا یحت ،شیدياضافه نمودن عصاره کور به پتر

ن یاز ب گره ریشه يهاکل نماتد ،)درصد 5(ن غلظت یتر
 يحاو يهاکه عصاره به خاك گلدان یاما زمان .رفتند
آنها کاسته شد  یاز قدرت کشندگ ،دید اضافه گردنمات

ان یب) 2005(ت یندرجیا در این رابطه ).2و  1 يشکل ها(
به  یاهیگ يهاداشت که بعد از اضافه نمودن عصاره

ت ی، در دسترس بودن و فعاليداریداخل خاك پا
ر یتحت تاث ،مواد بازدارنده موجود در عصاره یکیولوژیب
ن احتمال یا لذا. ردیگ یرار مخاك ق يهاسمیکروارگانیم

 ،به خاك یاهیوجود دارد که بعد از افزودن عصاره گ

موجود در خاك فعال شده و با  يهاسمیکروارگانیم
منجر به کاهش اثر  ،مواد بازدارنده یه نسبیا تجزیل یتبد

   .دنشده باشش یديط پتریآنها نسبت به مح یبازدارندگ
ور نسبت به عصاره ک یت بازدارندگیخاص یبطور کل

انگر وجود مواد بازدارنده در آن یت بیپاراز ينماتدها
ن یا یینه شناسایدر زم یق کوششین تحقیدر ا. باشدیم

انگر آن یقات متعدد بینحال تحقیبا ا. مواد صورت نگرفت
 ،کیاهان آللوپاتیدر گ يمتعدد یعیبات طبیاست که ترک

از  يرین جلوگیهمچن اهان ویر گیکاهش رشد سا ییتوانا
ت را یپاراز يت انواع مختلف آفات از جمله نماتدهایفعال

دها، یک اسیتوان به فنول ین مواد مین ایاز مهمتر. دارند
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 زوان (دها اشاره نمود یدها و فالونوئیدها، ترپنوئیآلکالوئ

ن یترمدها از مهیک اسیفنولبات، ین ترکین ایب از).  2004
ت یه خاصبات حالل در آب بوده کین ترکیترو فراوان
ده یشات متعدد به اثبات رسیآنها در آزما یبازدارندگ

زاده و همکاران ی، سودائ2005چون و همکاران (است 
ت یدها در کاهش جمعیک اسیدر مورد نقش فنول). 2010
ن وجود یبا ا .صورت نگرفته است یقات چندانیتحق ،نماتد

د یضمن تائ یشیدر آزما) 2003(سزاموتا و همکاران 
را از  یبات فنلیگونه سورگوم، ترک 7 یاتد کشت نمیخاص

شه یبات موجود در مواد مترشحه از رین ترکیترفراوان
  . نمودند یآنها معرف

 یت نماتدکشیانگر خاصیق بین تحقیج اینتا در مجموع
از طرفی با  .باشدیاه کور میحاصل از گ یعصاره آب

نظر ه ب. ایماثرات بازدارندگی عصاره گیاه کور مواجه
درصد عصاره، به دلیل خاصیت باالي  25رسد غلظت یم

پتانسیل استفاده در  ،نماتدکشی و اثرات بازدارندگی کمتر
مبارزه بیولوژیکی با نماتدهاي گره ریشه موجود در 

است که  ينحال ضروریبا ا. خاك را داشته باشد
به خصوص در ارتباط با  ،نهین زمیدر ا تکمیلیقات یتحق

و  کور موجود در عصاره ییایمیمواد ش ییشناسا
بررسی جداگانه اثرات بازدارندگی و نماتدکشی هریک از 

  .ردیصورت پذآنها 
  

  سپاسگــــزاري
آقاي قاسم آبیار  همکاري شایستهبدینوسیله از 

فیروزآبادي در اجراي این تحقیق و همچنین از مسئولین 
وقت مرکز تحقیقات کشاورزي و دانشگاه یزد بخاطر 

زمینه اجراي این تحقیق صمیمانه تشکر و فراهم آوردن 
  .قدردانی می گردد

 

  

  منابع مورد استفاده

  
  

م، بنی هاشمی، ض، جلد سوم، ویراست پنجم، ایزدپناه، ك، اشکان، س. بیماري شناسی گیاهی .1389، ا.اگریوس ج
  .929 صفحهو میناسیان، انتشارات آییژ، . رحیمیان، ح

 Meloidogyneبر نماتد مولد گره ریشه، )  Azadirachta indica(تقات چریش اثر مش. 1383ع، نژاد سحسینی

javanica 69 -89، صفحه 1، شماره  72مجله آفات و بیماریهاي گیاهی، جلد . ، در گوجه فرنگی.  

 .اه تاغیعصاره س یو نماتدکش یاثر آللوپات یمقدمات یبررس. 1383م،  يزاده ح، و شاکرییح، سودام يبدیمیمیحک
 .75ـ80، صفحات 62، جلد یپژوهش و سازندگ

روي الروهاي نماتد مولد گره  Pleurotusاثر کشندگی چند گونه قارچ . 1383تپه ا،  گل حیــدري ر، پورجم ا و محمدي
 .525شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه ).  Meloidogyne javanica( ریشه 

پایان  .یشه در گوجه فرنگیدر کنترل نماتود مولد گره ر ییاه دارویصاره چند گع یاثرات بازدارندگ. 1389ا،  یدکیزارع ب
  .زابلدانشگاه  ي، دانشکده کشاورزیاهیگ یشناس يماریب نامه کارشناسی ارشد



    Capparis spinosa L.(   ...........                                                      109(اثرات آللوپاتی و نماتدکشی عصاره آبی گیاه مرتعی کور 
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