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چکیده
سهجزونماتدهااینت،یاهمنظراز.باشندمیجاتیسبزدریاهیگانگلي نماتدهاانیمدرنماتدترینغالبی گرهشهیري نماتدها

اززا،بیماريعواملازبسیاريباتعاملومیزبانیدامنهازجملهجهات،ی برخازوشوندمیتلقیی اهیگانگلنماتدهايمهمگروه
ازاست.شدهزدهتخمینمحصول%30تا%20فرنگیگوجهدرنماتدهااینخسارت.ندیآیمشماربهی اهیگانگلي نماتدهانیمهمتر
باطبیعیهايترکیبوموادازاستفادهارگانیک،محصوالتتولیددرویژهبهوگیاهیهايبیماريوآفاتکنترلدرنوینهايروش

Quercus brantii(بلوطگیاهیعصارهازدارندگیباثربررسیمنظوربه،تحقیقاین ردگیاهیست.ومیکروبیأ منش L.(نماتدبر
.Mگونهگرهیریشه javanicaمیوهوبرگشامل:گیاهیاندامدو-1جزء،دوباتیماريترکیبصورتبه،فرنگیگوجهگیاهدر

،05/0:پودرنسبتپنجوآزمایشگاهیشرایطدرآب)درخشک(پودرحجمبهوزندرصد7و1،2،3،5عصاره:غلظتپنج-2
چهاردرتصادفیکامالًطرحقالبدراي،گلخانهشرایطدرخاك)گرم100درخشکپودر(گرمدرصد35/0و1/0،15/0،25/0

عصارهدرصد7و5هايغلظتبهمربوطدومسنالرومیرومرگمیزانبیشترینآزمایشگاهی،هايبررسیدر.شدانجامتکرار
نظرازاي،گلخانههايبررسیدرشد.مشاهدهدومسنالرومیرومرگ%100هاعصاره% 7غلظتدرکهبودبلوطمیوهوبرگ

ونداشتندگیاهرشدبرنامطلوباثرتیمارهاازیکهیچ،شاخسارهوریشهخشکوتروزنطول،شاملگیاهرشديفاکتورهاي
.داشتندنماتديهايشاخصبرراتأثیربیشترین%35/0نسبتباشدهزنیمایهتیمارهاي

Meloidogyne(گرهیریشهنماتدزیستی،مهار،بلوطعصارهکلیدي:هايواژه javanica(.

مقدمه
Solanumیعلمنامبایفرنگگوجه lycopersicon L.

رودیمشماربهجهاندريکشاورزمهممحصوالتازیکی
قندد،یمفي دهایاسکاروتن،،نیتامیوانواعداشتنلیدلبهکه

کندیمء فایاانسانیهتغذدررای مهمنقشی معدنامالحو
)Khoshkhoy et al., جنسی گرهشهیري نماتدها).2010

Meloidogyneکشاورزيزايخسارتنماتدهايترینمهم
Oka(هستندجهاندر et al., حدودجنسنیادر).2000
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Hunt(استشدهشناساییگونه100 & Handoo, 2009(
.Mهايگونهکه incognitaوM. Javanicaمیزاندلیلبه

باشندمیمهمتربقیهاز،عیوسی زبانیمدامنهوخسارت
)Sikora & Fernandez, مدرن،کشاورزيدر).2005

مبارزهاصلیهايروشازیکیعنوانبهشیمیاییمبارزه
اززیادمیزانبهامروزهرواینازواستمطرح

اینگستردهکاربردشود.میاستفادهمصنوعیهاينماتدکش
دیگرطرفازوشدهآنهاکارآییکاهشباعثدتوانمیمواد

کهاستالزمروایناز ،اندشدهمنسوخآنهاازبسیاري
انگلنماتدهايکنترلبرايمؤثريوجدیدهايروش
توسعهوکشف،اساساینبر.شوندابداعگیاهی

نیزنماتدهابازدارندهیانماتدکشگیاهیهايوردهآفر
,Chitwood(اندیافتهتوجهیقابلافزایش طبق).2002
کههستندگیاهانی،نماتدهاآنتاگونیستگیاهانتعریف،
درتمرکزیاخاكبهنفوذباکهکنندمیتولیدهاییترکیب
اثریاکنندمیجلوگیرينماتدرشدازگیاهی،بافت

جمعیتتراکمکاهشموجبنهایتدرودارندنماتدکشی
,Sano(شوندمینماتد واکنشموارد،ازدیگریکی.)2005
بافتتخریبونماتدحملهازپسکهاستحساسیتفوق

مثلنماتدکشهايترکیبنتیجهدر،افتدمیاتفاقریشه
شوندمیآزادآمینواسیدهاوهافنلها،ترپنآلکالوییدها،

)Sano et al., 1983(.
Quercusیعلمنامبابلوط brantii L.بهدرختی

بزرگکرويتاجبا،Fagaceaeخانوادهازمتر20ارتفاع
ولرستانکردستان،هايجنگلدرگستردهطوربهکهاست

وشکلبیضیکشیده،آنمیوهروید.میبویراحمدوکهگیلویه
گرفتهقرارشکلمخروطیومخملیرنگ،سفیدايپیالهدر

بسیاريداروییمصارفبلوطدرختهايفرآوردهاست.
دلیلبهاثراتاینکهداردکنندگیضدعفونیاثرازجمله
هايترکیبدیگرازاست.آنهايترکیبدرهاتاننوجود

قندهايروغنی،موادبهتوانمیبلوطمیوهدرموجود
نتایج.کرداشارهآمیدانونیتوزانکوئرسیت،مختلف،
یلهیدروالکعصارهکههدادنشانانجام شدهيهابررسی

ضدباکتریاییخاصیتبلوطازگونهدودرمیوهوهابرگ

Sabeti(دارد et al., هايترکیبوجوددلیلبه).2013
اثرتاشدیمآنبر،گیاهاینضدباکتریاییخواصومذکور
گرهیریشهنماتددومسنالروبرمیوهوبرگعصاره

)M. javanica(برگپودراثروآزمایشگاهیشرایطدررا
.M(گرهیریشهنماتدبربلوطمیوهو javanica(دررا

.کنیمبررسیگلخانهشرایط

هاروشومواد
نماتدجمعیتتهیه

ومزارعازگرهی،ریشهنماتدمادرکلنیتهیهبراي 
گچساراناحمد،یربويهاشهرستاندرواقعآلودههايگلخانه

مالیمجریانباآلودهيهاریشهشد.بردارينمونهباشتو
با،هاریشهکردنقطعهقطعهازپسشدند.دادهشستشوآب

لودهآيهاریشهازیک هرازاستریومیکروسکوپازاستفاده
کوتیکولیشبکهناحیهازوگردیدجدامادهنماتدچندین
.شدبررسیوتهیهمیکروسکوپیاسالیدآنهابدنانتهاي
تکثیروسازيخالصبراي نماتدهاهمانتخمتودهازسپس

تکروشازنماتدهاسازيخالصبرايشد.استفادهنماتدها
براينماتدها،سازيخالصازپسگردید.استفادهتخمتوده

انتهايبرشازدوباره نظر،موردگونهشناساییازاطمینان
ازاستفادهباوگردیدتهیهمیکروسکوپیاسالیدنماتدهابدن

گردیدنماتدگونهتشخیصبهاقدامشناساییمعتبرکلیدهاي
)Hunt & Handoo, نماتد،يهاتخماستخراجبراي.)2009

ازلیترمیلیچندشدند.قطعهقطعهوشستهآلودهيهاریشه
تخمکیسهحاوييهاریشهبهسدیمکلریتهیپو%1محلول
متوسطسرعتباثانیه30مدتبهواضافهکنمخلوطدرون
ازراکنخردداخلاتیمحتومرحله،نیاازبعد.شدخرد
بودشدهدادهقرارمش500الکآنریزکهمش100الک

تاشستهيجارآببارامش500الکسطحو عبورداده
درگردد.پاكتخمتودهسطحازمیسدتیپوکلریهآثار
شددادهانتقالبشردرونبهمش500الکاتیمحتوتینها
)Hussey & Barker, نماتددومسنالروتهیهبراي.)1973

درونوشددادهقرارفلزيتوريرويبرصافیکاغذیک
نماتدتخمسوسپانسیونسپسشد.گذاشتهپتريظرفیک
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ریختهمقطرآبحاويپتريظروفدروصافیکاغذروي
28دمايباانکوباتوردرروزپنجتاچهارمدتبهوشد

رويهاتخمترتیباینبه.گردیدنگهداريسلسیوسدرجه
نماتددومسنوهايالروگردیدتفریخمرطوبصافیکاغذ
قرارپتريظروفکفدرصافیکاغذازعبورازپس

,Vrain(گرفتند 1977.(

گیاهیعصارهتهیه
ازبلوطدرختبرگومیوه،1393تابستاندر
.شدآوريجمعبویراحمدوکهگیلویهاستانهايجنگل
محلیکدرشدهآوريجمعهاياندامکردنخشک
تهیهبرايشد.انجاممناسبتهویهباخشکوتاریک
گرم10وگردیدآسیابشدهخشکگیاهیموادعصاره،

کیسهدرونتفکیکبهشدهخشکهايبخشپودر
ارلندرراهاکیسه.شدریختهالیهدوململايپارچه
وادهدقرارمقطرآبلیترمیلی100حاويايشیشه

وسیلهبهسلسیوسدرجه28دمايدرساعت48مدتبه
،ساعت48ازپسشدند.دادهتکان150دورباشیکر

تاشددادهعبوریکشمارهواتمنصافیکاغذازعصاره
عنوانبهشفافمایعشود.گرفتهعصارههايناخالصی

.شدگرفتهنظردرحجم)به(وزن%10پایهمحلول
روپوشباايشیشهبالندروندرشدهتهیههايعصاره

داخلدرسلسیوسدرجهچهاردمايدرآلومینیومی
آبافزودنبامصرف،زماندروشدندنگهداريالچیخ

گردیدتهیهنیازموردهايمحلولبقیهآن،بهمقطر
)Grewal, 1989.(

.M(گرهیریشهنماتدبرعصارهاثربررسی Javanica (در
آزمایشگاهیشرایط
برآزمایشموردگیاهانعصارهاثربررسیمنظوربه
درگرهیریشهنماتددومسنالرومیرومرگدرصد
درصد7و1،2،3،5هايغلظت،آزمایشگاهیشرایط

باپتريظروفدرتکرارچهاردرمیوهوبرگعصارهاز
سنالرو100حاويیکهرکه،مترسانتیهشتقطر

سوسپانسیون،ساعت48ازپس.شدریخته،بودنددوم
اضافهمقطرآبوشددادهقرارسینیسیستمدرنماتد

.شوندجداغیرفعالنماتدهايازفعالنماتدهايتاگردید
ظروفسینی،سیستمبهنماتدهاانتقالازبعدساعت48

بررسیمورداستریومیکروسکوپازاستفادهباپتري
ندشدشمارشفعالنماتدهايتعدادوهگرفتقرار

)Tsay et al., 2004(.

Meloidogyne(گرهیریشهنماتدبرپودراثربررسی

javanica(،گلخانهشرایطدر
حـاوي کاشـت جعبهدرفرنگیگوجهبذر300تعداد

بـراي روز،15گذشـت ازپسوشدکاشتهسترونخاك
میـوه وبرگازشدهتهیهپودرهايگردید.آمادهزنیمایه

35/0و05/0،1/0،15/0،25/0هـاي نسـبت بابلوط
درومخلـوط شـده سـترون خـاك کیلوگرمدوبادرصد
وبرگپودرافزودنازپسهفتهیک.شدریختههاگلدان

درفرنگـی گوجـه يهانشاءانتقال،هاگلدانخاكبهمیوه
وتخم6000تعدادهمزمان.شدانجامبرگیچهارمرحله

،عـدد سهخاكگرمهريازابهیعنی،نماتددومسنالرو
ازپـس .دیگردیزنهیماشهیريمتریسانتچهارعمقدر

يرشـد يهـا خصاشوبرداشتاهانیگ،روز60گذشت
وشاخسـاره وریشـه خشکوتروزنطول،شاملاهیگ
تـوده وگالتخم،تعدادشاملنماتدیتیجمعيهاخصاش

فـاکتور وخـاك دردومسـن الروتعـداد ریشه،درتخم
بـا تولیـدمثل فاکتور.گرفتقراریابیارزموردتولیدمثل

وتخـم تعـداد مجمـوع (نماتدنهاییجمعیتکردن تقسیم
بـه خـاك) دردومسنالروتعدادوریشهدرمادهنماتد

ــرايگردیــد.محاســبهنماتــداولیــهجمعیــت ــابیب ارزی
خشـک وتـر وزن(فرنگـی گوجـه رشـدي هايشاخص

دیجیتـال تـرازوي از)آنهاطولوریشه،هواییهاياندام
بهبراي.شداستفادهفلزيکشخطوگرم001/0دقتبا

ازپــسگیــاهی،هــايانــدامخشــکوزنآوردندســت
سـاعت 48مدتبههواییهاياندامتر،وزنگیرياندازه

درجـه 72دمايباآوندرساعت24مدتبههاریشهو
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ازاسـتفاده بـا واریانستجزیه.شدنددارينگهسلسیوس
ايدامنـه چندآزمونبامیانگینمقایسهوSASافزارنرم

انجـام Excelافزارنرمازاستفادهبانموداررسمودانکن
.شد

جینتا
سـن الرومیـر ومـرگ بربلوطمیوهوبرگعصارهاثر

Meloidogyne(گرهیریشهدوم javanica(شـرایط در
آزمایشگاهی

)1(شکلالرومیرومرگبرعصارهاثربررسینتایج
%100ایجادبابلوطمیوهوبرگ%7عصارهکهدادنشان
برگ%5عصارهوهبودآزمایشتیماربهترینمیرومرگ

ومرگدرصد%95و%96ایجادباترتیببهبلوطمیوهو
داريمعنـی اختالف%1سطحدر،آماريلحاظبهکهمیر

میـوه وبـرگ %3عصارههمچنینوتنداش%7عصارهبا
ـ در،تلفـات %87و%85ایجـاد بـا ترتیببهبلوط همرتب

.ندگرفتقراربعدي

گرهیریشهنماتدبربلوطمیوهوبرگپودراثربررسی
)Meloidogyne javanica(گلخانهشرایطدر

و1-3هــاي جــدول(مقایســه میــانگین بررســییجنتــا
پـودر ازاستفادهیشآزمادرکهدادنشان)3و2هايشکل
یشیروصفاتنظرازتیمارهاازیکهیچ،بلوطمیوهوبرگ

غلظـت افـزایش بـا .نداشتندگیاهرشدبرنامطلوباثریاهگ
وریشـه خشـک وتـر وزنطـول، بلوط،میوهوبرگپودر

داريمعنـی طـور بـه نماتدبهآلودهوسالمگیاهانهشاخسار
ــدپیــداافــزایش درگــرم35/0کــهیتیمارهــایدروکردن

دریافـت بلـوط میوهوبرگپودر)%35/0(خاكگرم100
نماتـد جمعیتـی يهـا شـاخص برتأثیربیشترینبودند،کرده

ویشـه ردرتخـم تخـم، یتـوده دوم،سنالروگال،(تعداد
ـ وشـد مشاهده)یدمثلیتولفاکتور آزمـایش یمارهـاي تینب

.داشتوجود%1سطحدرداريیمعناختالف

گرهیریشهنماتددومسنالرومیرومرگبربلوطمیوهوبرگآبیعصارهاثرمیانگینمقایسه-1شکل
)Meloidogyne javanica()است)استانداردخطايدهندهنشانخطانوار
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بهآلودهفرنگیگوجهدربلوطمیوهوبرگتأثیرتحتریشه)وهشاخسار(طولرویشیهايشاخصمیانگینمقایسه-1جدول
Meloidogyne javanicaگرهیریشهنماتد

تیمار
متر)(سانتیریشهطولمتر)(سانتیهشاخسارطول

میوهپودربرگپودرمیوهپودربرگپودر

شاهد
fg)24-23(
28/0±50/23

cd)24-23(
28/0±50/23

fg)25-20(
10/1±75/22

d)25-20(
10/1±75/22

نماتدباشدهزنیمایهشاهد
h)21-18(
86/0±50/19

g)21-18(
86/0±50/19

i)15-13(
47/0±25/14

h)15-13(
47/0±25/14

شاهددر05/0%
f)27-23(
9/0±25/25

e)26 -86/22(
40/0±26

g)22-19(
75/0±75/20

f)19-18(
28/0±5/18

نماتد+05/0%
gh)23-20(
64/0±5/21

g)22-20(
40/0±21

h)18-15(
75/0±25/16

g)17-15(
47/0±75/15

شاهددر1/0%
e)30 -28(

41/0±29
d)31-27(

47/0±29
ef)27 -23(
95/0±50/24

de)22-20(
57/0±21

نماتد+1/0%
f)23-20(

81/0±25
f)25-22(
95/0±75/23

g)23-20(
75/0±75/21

e)23 -18(
70/0±75/20

شاهددر15/0%
c)38 -35(

91/0±34
c)33 -31(
91/0±25/32

d)28-26(
40/0±27

c)26 -24(
40/0±25

نماتد+15/0%
e)30 -27(
62/0±75/28

e)28 -24(
75/0±5/26

e)27 -24(
70/0±25

d)24-21(
03/1±23

شاهددر25/0%
b)38-35(
62/0±25/36

c)34 -29(
0/1±5/31

bc)31-29(
47/±8/29

c)26 -25(
28/0±25/25

نماتد+25/0%
d)33-30(
75/0±75/31

b)38-34(
91/0±36

cd)29-28(
28/0±5/28

b)31-28(
70/0±29

شاهددر35/0%
a)43 -39(
85/0±75/40

a)44 -41(
64/0±5/42

a)34 -32(
5/0±5/32

a)34 -31(
64/0±50/32

نماتد+35/0%
bc)35-34(

40/0±35
b)37-34(

64/0±5/35
ab)32-30(

40/0±31
b)31-30(
28/0±50/30

.استشدهآوردهپرانتزداخلدردامنهواستانداردخطاي±پرانتزازخارجمیانگینتکرار،4تعداد
.باشدمیتیمارهابین)%1سطحدر(آماريدارمعنیتفاوتوجودعدمدهندهنشانستون،هردرالتینمشابهحروف
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گرهیریشهنماتدبهآلودهفرنگیگوجهگیاه)هشاخسارخشکوتر(وزنرویشیهايشاخصمیانگینمقایسه-2جدول
Meloidogyne javanicaبلوطمیوهوبرگپودرتأثیرتحت

تیمار
(گرم)هشاخسارخشکوزن(گرم)هشاخسارتروزن

میوهپودربرگپودرمیوهپودربرگپودر

شاهد
ef)1/6-8/5(

08/0±97/5
ef)1/6-8/5(

08/0±97/5
ef)9/1-8/1(

03/0±85/1
d)9/1 -8/1(

028/0±85/1

نماتدباشدهزنیمایهشاهد
i)4/3-2/3(

047/0±2/3
i)4/3-2/3(

047/0±2/3
i)8/0-7/0(

028/0±75/0
f)8/0-7/0(

028/0±75/0

شاهددر05/0%
f)1/6-2/5(

20/0±55/5
de)9/1-6/1(

062/0±77/1
f)9/1-5/1(

085/0±67/1
d)1/6 -9/4(

3/0±6/5

نماتد+05/0%
h)0/5 -0/4(

20/0±47/4
f)0/1-6/0(

057/0±86/0
h)2/1 -9/0(

062/0±02/1
f)8/4-2/4(

14/0±42/4

شاهددر1/0%
d)9/6 -1/6(

21/0±52/6
cd)9/2-2/2(

20/0±3/2
de)2/2-9/1(

086/0±05/2
c)31 -27(

11/0±9/5

نماتد+1/0%
g)3/5 -8/4(

13/0±02/5
ef)5/1-9/0(

14/0±07/1
g)6/1 -1/1(

13/0±32/1
ef)4/5-6/4(

17/0±92/4

شاهددر15/0%
c)6/7-2/7(

095/0±45/7
c)2/3-9/2(

070/0±3
c)7/2-5/2(

047/0±62/2
b)4/7 -0/6(

28/0±62/6

نماتد+15/0%
f)1/6-5/5(

14/0±72/5
de)7/1-0/1(

17/0±35/1
ef)9/1-7/1(

047/0±77/1
e)2/6-9/4(

28/0±47/5

شاهددر25/0%
b)4/8 -6/7(

18/0±95/7
b)2/3 -7/2(

12/0±3b)3/3 -7/2(
12/0±02/3

b)5/8 -5/6(
42/0±42/7

نماتد+25/0%
de)6/6-1/6(

11/0±42/6
cd)1/2-9/1(

047/0±97/1
d)5/2 -9/1(

13/0±27/2
cd)9/6-8/5(

24/0±17/6

شاهددر35/0%
a)2/9-1/8(

25/0±75/8
a)8/3-3/3(

13/0±57/3
a)5/3-1/3(

10/0±32/3
a)5/9-5/8(

25/0±07/9

نماتد+35/0%
c)6/7-2/7(

085/0±37/7
b)0/3 -6/2(

10/0±77/2
c)7/2-3/2(

08/0±55/2
b)5/8 -6/7(

24/0±07/8
.استشدهآوردهپرانتزداخلدردامنهواستانداردخطاي±پرانتزازخارجمیانگینتکرار،4تعداد

.باشدمیتیمارهابین)%1سطحدر(آماريدارمعنیتفاوتوجودعدمدهندهنشانستون،هردرالتینمشابهحروف
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Meloidogyne(گرهیریشهنماتدبهآلودهفرنگیگوجهگیاهریشه)خشکوتر(وزنرویشیهايشاخصمیانگینمقایسه-3جدول

javanica(بلوطمیوهوبرگپودرتأثیرتحت

تیمار
(گرم)ریشهخشکوزن(گرم)ریشهتروزن

میوهپودربرگپودرمیوهپودربرگپودر

شاهد
h)0/3 -7/2(

062/0±82/2
h)0/3 -7/2(

062/0±82/2
e)8/0-7/0(

02/0±75/0
e)8/0-7/0(

02/0±75/0

نماتدباشدهزنیمایهشاهد
fg)0/5-3/4(

14/0±67/4
fg)0/5-3/4(

14/0±67/4
d)4/1 -0/1(

085/0±22/1
d)4/1 -0/1(

085/0±22/1

شاهددر05/0%
g)0/5 -0/4(

29/0±42/4
f)0/1-9/0(

064/0±85/0
d)2/1 -9/0(

070/0±1
e)0/6-5/4(

26/0±55/3

نماتد+05/0%
e)1/6-8/4(

23/0±35/5
e)2/1-8/0(

091/0±1e)0/2-2/1(
16/0±6/1

de)8/4-2/4(
12/0±50/4

شاهددر1/0%
ef)0/5-8/4(

15/0±95/4
de)2/1-9/0(

047/0±1
d)2/1 -0/1(

05/0±15/1
de)0/5-7/4(

075/0±92/4

نماتد+1/0%
c)6/6-9/5(

05/0±32/6
cd)6/1-1/1(

14/0±35/1
b)3/2 -8/1(

10/0±05/2
cd)23-18(
33/0±25/5

شاهددر15/0%
e)6/5-0/5(

12/0±27/5
bcd)6/1-1/1(

14/0±35/1
c)9/1-5/1(

10/0±67/1
cd)6/5-1/5(

10/0±35/5

نماتد+15/0%
b)1/7 -5/6(

13/0±77/6
b)2/2 -4/1(

16/0±72/1
a)6/2-3/2(

06/0±42/2
b)6/6 -6/5(

22/0±6

شاهددر25/0%
d)0/6 -5/5(

14/0±82/5
bc)7/1-2/1(

11/0±47/1
b)0/2 -8/1(

05/0±95/1
bc)9/5-1/5(

18/0±62/5

نماتد+25/0%
b)6/7 -0/7(

11/0±17/7
a)7/2-0/2(

14/0±35/2
a)8/2-5/2(

075/0±57/2
a)7/6-1/6(

23/0±72/6

شاهددر35/0%
cd)5/6-0/6(

12/0±12/6
a)9/2-3/2(

12/0±55/2
b)3/2 -0/2(

075/0±07/2
b)0/6 -1/5(

20/0±72/5

نماتد+35/0%
a)0/8-4/7(

12/0±75/7
a)9/2-3/2(

12/0±55/2
a)6/2-5/2(

040/0±60/2
a)8/7-5/6(

27/0±05/7
.استشدهآوردهپرانتزداخلدردامنهواستانداردخطاي±پرانتزازخارجمیانگینتکرار،4تعداد

.باشدمیتیمارهابین)%1سطحدر(آماريدارمعنیتفاوتوجودعدمدهندهنشانستون،هردرالتینمشابهحروف



بلوط ...اثر بازدارندگی عصاره 46

بهآلودهفرنگیگوجهدرنماتدجمعیتیهايشاخصبربلوطبرگپودراثرمیانگینمقایسه-2شکل
Meloidogyne(گرهیریشهنماتد javanica(

)استاستانداردخطايدهندهنشانخطانوار؛2000×تولیدمثلیفاکتورو10×تخمکیسهوگال(

بهآلودهفرنگیگوجهدرنماتدجمعیتیهايشاخصبربلوطمیوهپودراثرمیانگینمقایسه-3شکل
Meloidogyneگرهیریشهنماتد javanica

)استاستانداردخطايدهندهنشانخطانوار؛2000×تولیدمثلیفاکتورو10×تخمکیسهوگال(
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ثبح
ترشحباوریشهداخلبهنفوذباگرهیریشهنماتدهاي

نفعبهرامیزبانمتابولیسمپروتئاز،ازجملههاآنزیمبرخی
يهاسلولایجادبانیزمیزبانگیاهاندهند.میتغییرخود

واکسینسنتزباریشهنسوجدرهاسلولازدیادوبزرگ
حالتازبرخاستهمقابلهبهرشديهايهورمونیاموادسایر

هايسلولرامهاجمنماتدهاياطرافشود.میخارجطبیعی
ریشهرويبرغدهتشکیلبهمنجرکهکندمیاحاطهزیادي

اصلیوظایفدتوانمینمیزبانگیاهریشهنتیجهدر،شودمی
خاكازموادجذبطریقازرا غذاییموادمینأتیعنیخود

Mayo(دهدانجامخوبیبه & Bergeson, 1970(.
يهاعصارهدرموجودشیمیاییموادبرخیوجودالبته 

شود.مینماتدهاالرودرمیرومرگایجادباعثگیاهی
نفوذنماتدبدنبهطور مستقیمهبشیمیاییمواداینازبرخی

استرازهايواسترازکولیناستیلآنزیمفعالیتازوکنندمی
اساس،اینبرکنند.میجلوگیرياسترازکولینشبیه

ازجلوگیريموجباسترازکولیناستیلهايبازدارنده
مراحلدرتأخیرباعثهمچنینونماتدتحركوفعالیت
,Nelmes(شوندمیاندازيپوست 1970(.Ghazalbashو

Abdollahi)2013(شیرازيآویشنبرگآبیعصارهاثر
)Zataria multiflora Boiss.(یلچومختلفهاياندامو
)Ferulago angulata (Schlecht) Boiss.(نماتدبر

M. javanicaکردند.بررسیآزمایشگاهیشرایطدررا
موجبلیچوگل%4/0عصارهکهدادنشانآنان نتایج
ي ریجلوگودومسنالروهايدرصدي3/97ریمومرگ

هیتجزبررسی،همیندرشدند.هاتخم%90خیتفراز
اهانیگي هااندامدرراتاننودیفالونوئوجودیی ایمیش

ازقبلکهاستضروريکلیطوربه.کردثابتی بررسمورد
آنهااثرآللوپاتیک،گیاهانعصارهکشیآفتخاصیتتعیین

رامختلفگیاهانواکنشوبررسیگیاهانرشدرويبر
تیمارهايدرتحقیقاین در.کردآزمایشآنهابهنسبت
نظربراساسکهگردیدمشاهدهریشهتروزنافزایشآلوده

Postukaوگالایجادعلتبه)1986(همکارانو
وShakeriهايبررسیدر.باشدمیآساغولهايسلول

کورگیاهعصارهبازدارندگیاثر)2013(همکاران
)Capparis spinosa L.(20و5،10،15هايغلظتدر

.Mگرهیریشهنماتدبردرصد javanicaایناثرهمچنینو
.شددادهنشانخیاروفرنگیگوجهانگیاهرشدبرعصاره

طوربهنماتدجمعیتغلظت،افزایشباکهدادنشاننتایج
طوربهگیاههواییهايقسمتوزنوکاهشداريمعنی
وShakeriهايبررسیبهتوجهبا.کردپیداافزایشدارمعنی

نماتدکشیکعنوانبهدتوانمیکورگیاه،)2013(همکاران
يادارکورگیاهاگرچهبگیرد.قرارتوجهموردبیولوژیک
اثرولیاستگیاهیانگلنماتدهايبرکشندگیخاصیت

Rhabditisقبیلازساپروفیتنماتدهايبرآننماتدکشی

sp.نماتدکشسمومسایرکهاست حالیدراینواستکمتر
آزادزيوپارازیتازاعمخاك،درموجودنماتدهايکلیه

تعادلحفظنظرازویژگیاینکهبرندمیبینازرا
.باشدمیاهمیتدارايخاكبیولوژیکی

متفاوتیبازدارندگیاثراتمختلفگیاهیهايوردهآفر
بررسینتایجتوان به می،جملهآنازدارند.نماتدهابر

WaliaوGupta)1995(برگپودرگرم6ازاستفادهباکه
رشدافزایشخاكکیلوگرمهردرچریشدرخت
.Mنماتدهايگالتعدادکاهشوفرنگیگوجه javanica را
عصارهاثردیگرآزمایشیدر.اشاره کرددادند،نشان

استشدهبررسیگرهیریشهنماتدرويبرمختلفگیاه18
Azadirachta(چریشگیاهدوعصارهتنهاآنهامیانازکه

indica L.(اکالیپتوسو)Eucalyptus tereticornis(،
گیاهرشدافزایشوگالکاهشدررااثربیشترین

Sellami(فرنگیگوجه & Mouffarrah, .داشتند)1994
.Mنماتدمدیریتالبته  incognitaازبسیاريوسیلهبهنیز

تأثیربهتوانمیجملهآنازکهاستشدهآزمایشگیاهان
زیتونوچریشدرختگوناگونهايقسمتبازدارندگی

Melia(تلخ azadirach(فرنگیگوجهدرنماتداینبر
Siddiqui(کرداشاره & Alam, نماتدکنترل.)2001
استرسیدهاثباتبهنیززیتونتازهمیوهتوسطگرهیریشه

)D’Addabbo, مختلفي هاقسمتی تمامعصاره).1995
Azadiracta(شیچراهیگ indica(گرهیریشهنماتدهیعل
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استی سماهیگي براباالي هاغلظتدری ولبودهمؤثر
)Zasada et al., هاتاننوجوددلیلبهبلوطدرخت).2002

اثرازجملهبسیاريداروییمصارفآن،هايترکیبدر
میوهوبرگپودر،بررسیاین دردارد.کنندگیضدعفونی

سنالرووتخمتودهتولیدمثلی،فاکتورکاهشباعثبلوط
بلوطمیوهکهدارداحتمالرواز این.شدخاكدرنماتددوم

موادبیولوژیکیفعالیتوبودندسترسدرپایداري،دلیلبه
هايمیکروارگانیسمتأثیرتحت،آندرموجودبازدارنده

موادفعالیتدرتغییرگونههربنابراینگیرد.قرارخاك
وخاكکلوییدهايبهشدنجذباثردرخاك،دربازدارنده
بقایايورودازبعدمیکروبی،یاشیمیاییتجزیههمچنین
Singh(باشدمیاثباتقابلخاكبهگیاهی et al., 2003(.

خسارتکاهشدربلوطمیوهوبرگپودرتأثیربهتوجهبا
.Mگونهگرهیریشهنماتد javanicaنیازموردکممقادیرو

دسترسدرهمچنینوخاك)کیلوگرمدرپودرگرم5/3(
اواخردردرختهايبرگفراوانی وبلوطدرختبودن
درکهزمینرويکرده ریزشهايمیوهودهیمیوهفصل
نماتدکنترلبرايتحقیقاین نتایج،باشندمیپوسیدنحال

.باشدمیتوصیهقابلواقتصاديگرهیریشه

سپاسگزاري
ارشدکارشناسینامهپایانازبخشیعنوانبهمقالهاین

اهللاحبیبوعبدالهیمحمدراهنماییتحتهاشمیثریا
نویسندگاناست.شدهارائهیاسوجدانشگاهدرگانیچاره
لحاظبهیاسوجدانشگاهمحترمنمسئوالازدانندمیالزم

از.کنندقدردانیپژوهشیومالیامکاناتکردنفراهم
وداروییگیاهانتحقیقاتدوماهنامهمحترمکنندگانبررسی

مقالهکیفیتبرخودظریفهايسنجینکتهباکهمعطر
داریم.راتشکرنهایتافزودند،

مورد استفادهمنابع
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Inhibitory effect of Quercus brantii L. extract on Meloidogyne javanica,
the causal agent of Root-knot disease, in tomato plants
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Abstract
Root-knot nematodes are one of the most important plant parasitic nematodes. The damage of

these nematodes on tomatoes is estimated about 20-30%. One of the latest methods for
controlling pests and plant diseases is application of organic products and use of natural
ingredients with microbial and herbal origin. In order to reduce the damage of root-knot
nematode in tomato plants, the nematicidal effects of aqueous extract of oak (Quercus branti L.)
were evaluated on root-knot nematode, Meloidogyne javanica in vitro as well as in greenhouse
conditions. An experiment was conducted in a completely randomized design. The treatments
consisted of 1- plant parts (leaf and fruit) 2- plant extracts (at five concentrations, 1%, 2%, 3%,
5% and 7% for laboratory tests, and 0.05%, 0.1%, 0.15%, 0.25% and 0.35% (g dry powder in
100 grams of soil) for greenhouse experiments). Extracts of different parts of both tested plants
caused maximum mortality of the second stage larvae, at the rates of 5% and 7%. Leaf and fruit
extract at the rate of 7% caused 100% larval mortality. In case of reproduction factor, none of
treatments had hazardous effect on plant growth including root and shoot length, fresh and dry
weight. Between all treatments, the best treatment was identified at the rate of 0.35%, which
was effective enough against nematode and also had no harmful effect on the tested plant.

Keywords: Oak extract, biological control, root-knot nematode (Meloidogyne javanica L.).


