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 چکیده
ترین گروه نماتدهای ( از نظر خسارت اقتصادی به محصوالت کشاورزی، مهم.Meloidogyne sppنماتدهای گره ریشه )

های ها است. یکی از راهنهای نوین و محیط زیست دوستانه برای کنترل آباشند. کنترل زیستی یکی از روشانگل گیاهی می
دو گونه های . در پژوهش حاضر، تاثیر عصارهاست های ضدنماتدیویژیگیی با کنترل زیستی نماتدها، استفاده از گیاهان

نماتد  بومی ( در برابر جمعیتHyoscyamus niger( و بنگدانه )Datura stramonium ،Datura metel) داتوره از گیاه
ها در تفریخ تخم ها بر اساس تاثیر عصارهمورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی Meloidogyne javanicaگره ریشه گونه 

در شرایط آزمایشگاهی بود. بدین منظور گیاهان مورد آزمایش در فیتوترون آزمایشگاه  الرو سن دومیر ونماتد و مرگ
 1به  30های آبی های پودر شده، عصارهها برداشت و خشک شدند. از برگهای آنکشت شده و پس از رشد کامل، برگ

استفاده  الرو سن دوها  برای بررسی میزان تفریخ تخم و مرگ و میر کدام از عصاره های مختلفی از هرتهیه شده و غلظت
ها در تفریخ تخم نماتد، هر سه گیاه به درجاتی در بازدارندگی تفریخ تخم نماتد تاثیر داشتند. با نظر تاثیر عصاره گردید. از

تاثیر را در کاهش تفریخ  بیشترین 1به  30عصاره درصد  50و غلظت  افزایش غلظت عصاره این تاثیرگذاری نیز بیشتر بود
ها بر روی مرگ و میر الروهای سن تاثیر عصاره .داشتبیشترین تاثیر را  پس از آن،درصد نیز  25تخم داشته و غلظت 

الروها های باالتر سبب مرگ و میر درصد قابل توجهی از دوم نماتد نیز  قابل توجه بوده و هر سه گیاه به ویژه در غلظت
. در مرگ الروها داشت باالییهر سه گیاه تاثیر  1به  30درصد عصاره  25. از این میان غلظت در مقایسه با شاهد شدند

( مورد بررسی Super Strain Bفرنگی )زنی بذر رقم حساس گوجهها در میزان جوانهتاثیر این عصاره ،در آزمایشی دیگر
کاغذ صافی استریل ریخته  های استریل پوشانده شده باگیاهان در داخل پتری هایهای مختلف عصارهغلظت قرار گرفت.

توان در نظر گرفتن مجموع نتایج، میبا  زنی تا یک هفته ثبت گردید.و درصد جوانه ندها چیده شدشده و بذور در داخل آن
 .شتندافرنگی زنی بذور گوجهکدام از گیاهان تاثیر منفی در جوانهگفت که عصاره هیچ

 .Datura، Hyoscyamusنماتد گره ریشه،  کنترل زیستی،کلیدی:  هایواژه
 

 قدمهم
( یکی از .Meloidogyne sppنماتدهای گره ریشه )     
 میزبانی دامنه باشند کهمی گیاهی ترین بیمارگرهایمهم

محصوالت  به زیادی هرساله خسارات و داشته وسیعی
هفت گونه در ایران از میزبان تاکنوند. نکنمی وارد گیاهی

اند شدهآوری، شناسایی و گزارش های مختلف جمع
های مختلف نماتدهای (. گونه1391 ،همکاران)قادری و 

انگل گیاهی، ساالنه خسارات زیادی را به انواع محصوالت 

کنند که در یک بررسی این مقدار حدود کشاورزی وارد می
 شده است،میلیارد دالر آمریکا در سال برآورد  173

(Elling, 2013) ایران نیز در بسیاری از مناطق، . در
 .M. hapla ،Mهای به ویژه گونه نماتدهای گره ریشه

incognita ،M. javanica وM. arenaria   به دامنه
ها خسارت ها در باغات، مزارع و گلخانهوسیعی از میزبان

 زنند. می
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فیزیکی  مختلف هایروش با استفاده ازکنترل نماتدها      
های آلوده، غرقاب زمین، شخم عمیق، مانند حذف ریشه

دهی آفتاب و هان تله و بازدارنده، بخاردهیاستفاده از گیا
سه روش اصلی کنترل نماتدهای انگل  اما. گیردصورت می

گیاهی استفاده از ارقام مقاوم، تناوب زراعی و سموم 
به  شیمیاییاست. متاسفانه استفاده از سموم  کشنماتد

بیمارگرهایی های اصلی مبارزه با عنوان یکی از روش
به طوری که امروزه به میزان زیاد از است. نماتدها  مانند

شود. با توجه به این های شیمیایی استفاده مینماتدکش
ها ممکن است باعث ایجاد کشکه کاربرد وسیع نماتد

اثرات مضر سموم بر محیط  از طرفیمقاومت گردد و 
زیست و موجودات زنده اجتناب ناپذیر است، بسیاری از 

ها توصیه ف آنو یا مصراین ترکیبات منسوخ شده 
های جدید و موثری الزم است که روش شود. بنابرایننمی

ها به جایگزین این ترکیبات شوند تا از اثرات نامطلوب آن
 .(Bornowski, 2015) شودمحیط زیست جلوگیری 

 زیست و اقتصادی مسائل به باتوجه دانشمندان اخیراً،     

 توجه مورد را های گیاهیفرآورده از استفاده محیطی،

 ای،ترشحات ریشه از استفاده که در این میان اندداده قرار

به  سمی و دارویی گیاهان ضایعات و کنجاله ها،عصاره
و  خاك اصالح در ارزان و آسان مطمئن، روشی عنوان

 مواد باشند.می گیاهی حائز اهمیت انگل کنترل نماتدهای

انسان و  برای استفاده از نظر تنها نه گیاهان از حاصل
 در مواردی توانایی بلکه هستند خطرمحیط زیست بی

 دارند.  نیز را آن خیزیو حاصل خاك ساختمان بهبود

 ثانویه هایاز متابولیت وسیعی طیف حاوی عالی، گیاهان

ها، ها، اسانستانن ها،کینون فالوونوئیدها، ها،فنل جمله از
 مواد این. دباشن ها میاسترول و هاساپونین آلکالوئیدها،

 بوده تجزیه زیستی داشتن منشا طبیعی، قابل به دلیل

 کننده آلوده جانبی هاییا فرآورده بقایای سمی ومعموالً

 هایاز متابولیت گذارند. بسیارینمی جا بر زیست محیط

-و بیماری آفات در مقابل گیاه دفاع در گیاهان در موجود

 فعال با منشأ هستند. با توجه به این که ترکیبات مؤثر ها

 روی پستانداران دارند، تریکم پایداری  محیط در گیاهی

 ندارند سوء اثر معموالً  نیز هدف غیر موجودات و
(Wrona , 2017) به طور کلی، گیاهان آنتاگونیست .

خاصیت نماتدکشی مستقیم ندارند. بلکه با اختالل در 

 های گروه استراز سببهای آنزیمی به ویژه آنزیمچرخه
اختالل در فرایندهای طبیعی نماتدها شده و در اثر  ایجاد

یابی، کاهش تغذیه و تولیدمثل، کاهش تحرك و میزبان
گردند. گیاهان ضدنماتد سبب کاهش خسارات نماتد می

توانند به صورت تناوب با گیاه اصلی، به صورت کشت می
مخلوط و همراه با محصول اصلی و یا قبل از کاشت 

ها سبز استفاده شده و یا عصارهمحصول به صورت کود 
مورد استفاده قرار  هاآن سازی شدهو محصوالت تجاری

. (Kokalis-Burelle  and Kabana, 2006) گیرد
توانند بر روی نماتدها تاثیر مستقیم ها هم میآللوکمیکال

بگذارند و هم از طریق تاثیر غیرمستقیم روی جمعیت 
عنوان بهکه اهان نیز میکروبی خاك عمل کنند. برخی از گی

شوند خاصیت ضدنماتدی کود سبز به خاك اضافه می
 . (Cheng, 1992) .باالیی دارند

( .Datura sppهای مختلف داتوره یا تاتوره )گونه     
و بومی هند بوده و از گیاهان  Solanaceaeمتعلق به تیره 

روند. این گیاهان، یک می علفی و دارویی مهم به شمار
عمدتا در مناطق گرمسیر  چند ساله بوده و ساله یا

های رایج این یکی از گونه D. stramonium. رویندمی
ساله و بسیار سمی است. جنس است که گیاهی علفی، یک

D. metel ای دیگر از این جنس است که هم جنبه گونه
عنوان علف هرز در بعضی مزارع دارویی دارد و هم به

ختلفی از جمله هیوسیامین، آلکالوئیدهای ممطرح است. 
اسکوپوالمین و آتروپین در این گیاهان وجود دارند که 
مصارف دارویی در علم پزشکی از جمله مصارف 

و  پزشکی و درمان پارکینسون، خاصیت ضدتهوعروان
  (.Tranca et al., 2017) دارندکنندگی بیهوش

 زمینیسیب تیره مهم گیاهان از یکی دیگر     
(Solanaceae) با نام جنسبنگدانه  گیاه Hyoscyamus  

آن انحصاری  گونه است که نه گونه 18دارای  است که
با انتشار  Hyoscyamus nigerباشند. گونه ایران می

ترین جغرافیایی نسبتا وسیعی که دارد یکی از مهم
آلکالوئیدها است های این جنس از نظر استخراج گونه

مام پیکر این گیاه حاوی ت(. 1397ان، پور و همکار)قربان
یدی از گروه تروپان آلکالوئیدها است که ئترکیبات آلکالو



 47                                                                     .                                                           ..بررسی آزمایشگاهی تاثیر دو گیاه داتوره و بنگ دانه

 

-ها هیوسیامین، آتروپین و آسکوپوالمین میترین آنمهم

 باشند. 
در ایران تاثیر عصاره برخی گیاهان علیه نماتدها      

های در مورد گونهمورد آزمایش قرار گرفته است. اما 
مورد بررسی در پژوهش حاضر چندان کاری انجام 

تنها یک مطالعه در مورد اثرات ضد نماتدی نگرفته است. 
انجام شده  D. stramoniumداتوره با استفاده از گونه 

است. در این بررسی، تاثیر آزمایشگاهی عصاره بذری دو 
ررسی ب M. javanicaگیاه داتوره و تاجریزی علیه نماتد 

در این بنگدانه نیز در مورد گیاه (. 1393)فیاض،  استشده 
ای انجام نشده است. در این مطالعههیچ در ایران مورد 

جمعیت این سه گونه گیاهی علیه ، اثر بازدارندگی پژوهش
در  Meloidogyne javanicaبومی نماتد گره ریشه 

سطح آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به 
ویژه سرطان بسیار ها بهکه امروزه بسیاری از بیماریاین
گیر شده و روند رو به افزایشی را در سراسر جهان همه

هایی که منجر از جمله کشور ایران دارد، تمامی پژوهش
به حذف یا کاهش استفاده از سموم گردد ارزش و اهمیت 

 پژوهش باالیی خواهد داشت. نتایج حاصل از این 
 

 هامواد و روش
 جمعیت نماتد مورد بررسی

که  Meloidogyne javanicaدر این بررسی از گونه      
جداسازی،  برداری،مغان نمونه آبادقبالً از پارس

سازی و شناسایی شده و در کلکسیون آزمایشگاه خالص
شناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نگهداری بیماری

بررسی در شود، استفاده گردید. جمعیت مورد می
های شناسی بر روی ریشهفیتوترون آزمایشگاه بیماری

( تکثیر و در Super Strain Bفرنگی )رقم حساس گوجه
 های مختلف مورد استفاده قرار گرفت.آزمایش

 
 گیریتکثیر گیاهان تاتوره و بنگدانه جهت عصاره

، Datura stramoniumبذور دو گونه تاتوره      
Datura metel  نه بنگداوHyoscyamus niger   منابع از

معتبر تهیه گردید. این بذور در محلول هیپوکلریت سدیم  
ضدعفونی شده و دقیقه  یک الی دو یک درصد به مدت 

چندین بار با آب مقطر شست و شو داده شدند. با توجه 
زنی بذور تاتوره، از روش تغییر یافته به عدم جوانه

برای از بین بردن خواب بذور ( 1389) قدمیاری و همکاران
استفاده شد. به این صورت که بذور تاتوره پس از ایجاد 

ساعت در  24خراش سطحی به وسیله سمباده، به مدت 
قرار داده شده و بعد از  ppm500 محلول نیترات پتاسیم 

شست و شو با آب مقطر در درون ظروف پتری بر روی 
ی حاوی بذور کاغذ صافی استریل چیده شدند.  ظروف پتر

سلسیوس درجه  20±2در داخل انکوباتور با دمای حدود 
شکستن  قرار داده شدند. بذور بنگدانه نیز بدون تیمار

. بستر کشت مورد شدند قرار دادهها در داخل پتری خواب،
های مساوی استفاده برای تکثیر این گیاهان شامل نسبت

ذور س بود. بمااز خاك زراعی استریل، پرالیت و پیت
ها کشت شده و در فیتوترون با جوانه زده داخل گلدان

سلسیوس نگهداری شدند. درجه  28±2دمای حدود 
از  ،طور مرتب آبیاری شده و پس از رشد کامل هگیاهان ب

 .شدگیری استفاده برای عصارهها های آنبرگ
 

 های گیاهیتهیه عصاره
چیده ها برگ ،های کاملبرگ ظهوربا رشد گیاهان و      

شده و پس از تمیزسازی سطح برگ، پهن شده و هوا 
های خشک شده، پودر شده و عصاره خشک شدند. برگ

تهیه گردید. به صورتی که پودرهای حاصل از  هاآنآبی 
مایر ریخته شده و به ازای هر گرم از هر گیاه داخل ارلن

لیتر آب مقطر به ارلن اضافه شد. پس میلی 30پودر گیاه 
مایرها با فویل ارلن دهانهآب،  باط کامل پودر از اختال

آلومینیومی و پنبه مسدود شده و ظروف در داخل بن 
درجه سلسیوس به مدت دو ساعت  70ماری با  دمای 

و هر نیم ساعت یک بار تکان داده شدند تا  نگهداری شده
نشین نشود. پس از دو ساعت ظروف ها تهمحتویات آن

درجه  28ار با دمای حدود در داخل انکوباتور شیکرد
ساعت قرار  48دور در دقیقه به مدت  150سلسیوس و 

صافی کاغذ از  ،حاصلهای پس از آن عصارهداده شدند. 
ها به طور کامل عبور داده شده و رسوب و تفاله های آن

های آماده شده در داخل جداسازی و حذف شدند. عصاره
خچال های در بسته ریخته شده و در داخل یشیشه

ترجیحا به صورت تازه های آبی نگهداری شدند. عصاره
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دو هفته مورد استفاده قرار گرفته و به مدت حداکثر و 
های گیاهی به همین های بعدی عصارهبرای انجام آزمایش

 روش به طور تازه تهیه و استفاده گردید )روش تغییریافته
Grewal, 1989.) 

 

 
 

و  Hyoscyamus niger ،Datura metel یافته  پرورش(. گیاهان Aنماتد ) برای تکثیرفرنگی گیاهان گوجه -1شکل 

Datura stramonium  بهدر فیتوترون( ترتیبB ،C وD.) 

Fig. 1- Tomato plants for propagation of nematode (A). Hyoscyamus niger, Datura metel and 

Datura stramonium plants in phytotron (B, C and D respectively). 
 

های گیاهی در مرگ و میر الرو تاثیر عصاره بررسی
 سن دوم نماتد

برای انجام آزمایش ابتدا سوسپانسوین الرو تهیه      
 از آلوده به نماتد هایگردید. به این ترتیب که ریشه

 شستشوی از پس و شده خارج آلوده های تکثیریگلدان

با  بینوکلر زیر ها درروی آن تخم هایکیسه کامل با آب،
 حل شدناستفاده از سوزن و تیغ جدا شدند. برای 

های تخم از هیپوکلریت سدیم نیم درصد استفاده کیسه
ها به همراه آب مقطر در داخل شد. بعد از یک دقیقه تخم

و با دستگاه  شده ریختهلیتری های دو میلیمیکروتیوپ
اسپینر چندین بار شستشو داده شدند. این کار چندین بار 

ها حس نشود. تکرار شد تا بوی هیپوکلریت سدیم در لوله
سوسپانسیون تخم حاصل همراه با مقداری آب مقطر 

با  رساعت در انکوباتو 48به مدت  استریل در داخل پتری
سن  الروهای. درجه سلسیوس قرار گرفت 27±2دمای 
آوری و در یخچال به مدت سه روز جمع حاصل (2Jدوم )

با توجه  .شده و سپس مورد استفاده قرار گرفتندنگهداری 
 آزمایش هایغلظت حاصل از آزمایش مقدماتی، به نتایج

و  D. stramonium ،D. metelهای عصاره برای اصلی
Hyoscyamus niger درصد  50و  25 ،10، 5 ،1 معادل

در نظر گرفته شد و از آب مقطر خالص  30به  1از عصاره 
های تعیین شده نیز به عنوان شاهد استفاده گردید. غلظت

لیتر از برای هر سه عصاره تهیه شده و به میزان یک میلی
 چاهکی 24 بافت کشت ظروف هایچاهک  هرکدام در

ریخته شد. برای هر تیمار سه تکرار در نظر  پالستیکی
الرو سن دوم نماتد  50 حدود چاهک هر فته شد. داخلگر

درجه  28دمای آزمایشگاه )حدود  شد. ظروف در اضافه
 ساعت 24 الروها مرگ ومیر ثبت و گرفته سلسیوس( قرار

و درصد  انجام گرفت چهار روز تا آزمایش شروعاز  پس
عنوان نماتدهای ثبت شده به گردید. میر محاسبهومرگ

نماتد مرده شامل افرادی بودند که بدن کامال کشیده یا 
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چنبره زده داشته و در اثر تحریک با نوك سوزن واکنش 
 دادند.و حرکتی نشان نمی

  
 های گیاهی در تفریخ تخم نماتدآزمایش تاثیر عصاره

تهیه  مشابه آزمایش مرگ و میر سوسپانسیون تخم     
میر وهای هر سه عصاره همانند آزمایش مرگتغلظ .شد

ظروف کشت بافت ریخته شدند. از های چاهکتهیه و در 
 چاهک هر در آب مقطر نیز به عنوان شاهد استفاده شد.

ها اضافه گردید. برای تخم به داخل عصاره 100حدود 
 تمام تیمارها سه تکرار در نظر گرفته شد. ظروف کشت

 داده قرار  سلسیوس درجه 27±2 دمای با انکوباتور در

 ها از فردای آزمایش تا ثبات نتایجثبت تفریخ تخم .شدند
ها ادامه یافت. در نهایت درصد تفریخ تخم )چهار روز(

 برای هر غلظت محاسبه شد.
 

تاثیر عصاره های گیاهی در جوانه زنی بذور  آزمایش
 گوجه فرنگی  

 جوانه زنی میزان روی بر هاعصاره برای بررسی اثر     

 .شد استفاده Super Strain B گوجه فرنگی رقم از بذور،
پتری و هرکدام حاوی این آزمایش برای هر غلظت دو  در
های تعیین شده غلظت در نظر گرفته شد. تمامی بذر 10

برای تفریخ و مرگ و میر در این آزمایش نیز مورد 
هیه شده های تلیتر از غلظتاستفاده قرار گرفت. یک میلی

های گیاهی بر روی کاغذ صافی هر کدام از عصاره
های پالستیکی ریخته استریل قرار داده شده در کف پتری

ها فرنگی با فاصله مناسب روی آنشده و بذور گوجه
برای تیمارهای شاهد نیز به جای عصاره  چیده شدند.

گیاهی از آب مقطر استریل استفاده گردید. ظروف در 
 درجه 28 حدود شرایط دمایی با اهمحیط آزمایشگ

آزمایش از روز شروع  گرفتند. نتایج قرار سلسیوس
ه و درصد شد ثبت هفته یک تا زنی )روز سوم(جوانه
 زنی محاسبه گردید.جوانه

 
 های دادهتجزیه طرح آزمایشی و نحوه

 ادهیپ یکامالً تصادف هیدر قالب طرح پا هاشیآزما     
ترتیب، با استفاده رسم نمودارها بهو تجزیه آماری . شدند

 Excelو   IBM SPSS Statistics 20 افزارهاینرم     از

های با توزیع غیرنرمال، انجام گرفت. پس از تبدیل داده
و  (ANOVA) یک طرفه تجزیه واریانس با آزمون

 ها با آزمون دانکن انجام گرفت.مقایسه میانگین داده
 

 نتایج و بحث
 آزمایش مرگ و میر الروها 

ها بر روی مرگ و میر در بررسی تاثیر عصاره      
های چهار روز ، دادههر سه گونه گیاهیالروها در مورد 

چه در جدول اول آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند. چنان
شود، از نظر تاثیر ( مشاهده می1 تجزیه واریانس )جدول

و میر الرو سن  در مرگ .stramonium D عصاره گیاه
 یدارتفاوت معنی ،بین تیمارها در هر چهار روز ثبت ،دوم

در سطح احتمال یک درصد وجود داشت. مقایسه میانگین 
 ،ها مشخص کرد که در هر چهار روز ثبت نتیجهداده

درصد با تفاوت آماری  1و  5، 10، 25، 50تیمارها با غلظت
ای سن مرگ و میر الروهافزایش از هم به ترتیب سبب 

های روز آخر دوم نسبت به شاهد شدند. به علت ثبات داده
ساعت( برای هر سه  96روز چهارم ) هایداده ،ثبت نتیجه

چه مشاهده تر قرار گرفت. چنانگیاه مورد بررسی دقیق
مرگ و میر  %96با حدود  %50شود، عصاره گیاهیمی

 بیشترین تاثیر را در مرگ و میر الروها داشت.  عصاره با
سایر  با ،درصد مرگ و میر 88درصد نیز با  25غلظت 
های با . پس از آن عصارهداری داردتفاوت معنیها غلظت

تری دار از هم، با درصد پایینغلظت کمتر  با اختالف معنی
سبب مرگ و میر الروها شدند. بین غلظت یک درصد 
عصاره و شاهد آب مقطر تفاوت معنی دار وجود نداشت 

در  D. metel(.  از نظر تاثیر عصاره گیاه A1 2)شکل 
چه در جدول تجزیه مرگ و میر الرو سن دوم چنان

شود، بین تیمارها در هر مشاهده می( 2 واریانس )جدول
چهار روز ثبت نتیجه تفاوت معنی دار آماری در سطح 

های  هاحتمال یک درصد وجود داشت. مقایسه میانگین داد
درصد عصاره با حدود  50ظت روز چهارم نشان داد که غل

درصد با مرگ  25درصد مرگ و میر و تیمار با غلظت   90
دار از هم بیشترین ف معنیالدرصد بدون اخت 88و میر 

تاثیر را در مرگ و میر الروها داشتند. سایر تیمارها نیز 
با روند نزولی نسبت به غلظت های باالتر سبب مرگ و 

یک درصد عصاره و میر الروها شدند. اما بین غلظت 
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 2داری وجود نداشت )شکل شاهد تفاوت آماری معنی
B1های مربوط به تاثیر (. تجزیه واریانس دادهniger 

Hyoscyamus  در مرگ و میر الروها نشان داد که بین
تیمارهای مختلف در تمام روزهای ثبت نتیجه تفاوت 

دار در سطح احتمال یک درصد وجود دارد آماری معنی
ساعت( مشخص  96(. نتایج روز آخر ثبت نتیجه )3)جدول

دار با تفاوت معنی .niger Hهای عصاره نمود که غلظت
آماری از هم و از شاهد آب مقطر با سیر نزولی از غلظت 
باال به شاهد سبب مرگ و میر الروها شدند. به طوری که 

درصد الروها را  99درصد عصاره مرگ تقریبا  50غلظت 
درصد  6/93درصد با  25آن غلظت  سبب شد و پس از

سطح  هاداری از سایر غلظتبا اختالف معنی  مرگ و میر
 (.C1 2دوم تاثیرگذاری را داشت )شکل 

 تخم نماتد تفریخآزمایش 
های مربوط به عصاره نتایج تجزیه واریانس داده     
در تفریخ تخم نماتد نشان داد که  .stramonium  Dگیاه

بین تیمارها تفاوت آماری  ،در هر چهار روز ثبت نتیجه
معنی داری در سطح احتمال یک درصد وجود داشت 

ها نشان داد که در تمام (. مقایسه میانگین داده4)جدول 
ها روزهای ثبت نتیجه روندی تقریبا مشابه بین غلظت

ایج روز آخر ثبت نتبررسی برقرار بود. به طوری که 
تفریخ تخم نماتد بدون  درصد نتیجه نشان داد که بیشترین

دار در تیمارهای شاهد و یک درصد عصاره تفاوت معنی
درصد( نیز در نه رخ داد. کمترین درصد تفریخ )حدود 

درصد عصاره مشاهده گردید که این میزان در  50غلظت 
داد داری نشان مقایسه با سایر غلظت ها تفاوت معنی

چه در جدول تجزیه واریانس داده های (. چنانA2 2)شکل
در تفریخ تخم  D. metelحاصل از تاثیر عصاره گیاه 

( مشخص است، در تمام روزهای ثبت 5نماتد )جدول 
داری در سطح نتیجه بین تیمارها تفاوت آماری معنی

. مقایسه میانگین شودمیاحتمال یک درصد مشاهده 
روندی تقریبا مشابه از نظر تاثیر  ها نشان داد کهداده

چه در ها در تفریخ تخم نماتد وجود داشت. چنانغلظت
شود، کمترین های روز آخر ثبت نتیجه مشاهده میداده

دار از درصد( با اختالف معنی هفتمیزان تفریخ )حدود 
درصد مشاهده شد. پس از  50شاهد در عصاره با غلظت 

دار با غلظت فاوت معنیدرصد بدون ت 25غلظت در آن نیز
. سایر ها تفریخ شده بودنددرصد تخم 26، درصد 50

دار از هم اما با تفاوت ها بدون تفاوت آماری معنیغلظت
 درصدتری از های پاییندار از شاهد آب، درجهمعنی

تفریخ را سبب شدند. بیشترین میزان تفریخ تخم نیز با 
ارها در تیمار دار نسبت به تمام تیمتفاوت آماری معنی

های (. تجزیه واریانس دادهB2 2شاهد مشاهده شد )شکل 
های مختلف مربوط به تفریخ تخم نماتد تحت تاثیر غلظت

نشان داد که در تمام  niger Hyoscyamusعصاره 
داری روزهای ثبت نتیجه بین تیمارها تفاوت آماری معنی

(. 6در سطح احتمال یک درصد وجود داشت )جدول 
ها نشان داد که روندی تقریبا منظم میانگین داده مقایسه

ها در روزهای ثبت نتیجه وجود در تفریخ بین غلظت
داشت. نتایج روز آخر نشان داد که کمترین میزان تفریخ 

دار درصد( با تفاوت معنینه و شش )به ترتیب حدود 
درصد  25و  50نسبت به سایر تیمارها در غلظت های 

درصد پنج درصد و  10ر تیمارحاصل شد. پس از آن د
ها تفریخ درصدمیزان کمتری تفریخ رخ داد که تمام این 

داری در مقایسه با شاهد آب مقطر با تفاوت آماری معنی
 (C2 2شکل ) کم بود

 
زنی بذور های گیاهی در جوانهتاثیر عصاره

  فرنگیگوجه
 7،8چه از نتایج جداول تجزیه واریانس )جدول چنان     

 های دو گیاهعصارهدر مورد تاثیر( مشخص است، 9و
 D. stramonium  وH. niger  تنها در روز اول ثبت

دار آماری بین تفاوت معنی نتیجه )روز سوم آزمایش(
و در سایر روزها تفاوت آماری بین  وجود داشتتیمارها 

نیز در روز   D. metelدر مورد  دار نبود.تیمارها معنی
دار بود. شاید بتوان اول و دوم ثبت نتیجه اختالف معی

زنی ها تا حدی سبب تاخیر در شروع جوانهگفت عصاره
ها در روزهای بعد ثبت که دادهبا توجه به این شدند اما

نتیجه تا روز آخر )یک هفته بعد از شروع آزمایش( 
ت، دار نداشیکنواخت بوده و بین تیمارها تفاوت معنی

کدام از گیاهان اثر منفی عصاره هیچ توان گفتبنابراین می
 فرنگی نداشت.زنی بذور گوجهدر جوانه
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 بحث
کننده نماتد گره ریشه که مرحله آلودهبا توجه به این     

خروج  درصدباشد، الرو سن دوم این بیمارگر می
ولیه را امیزان مایه تلقیح  ،الروهای سن دوم از تخم

ها خارج ری از تخمتکند. هرچه تعداد الرو بیشمیمشخص 
ری تشده و هرچه الروهای سن دو توانایی بقای بیش

ری از تسازی تعداد بیشسبب آلوده ،داشته باشند
ویژه شوند. نظر به این که کنترل نماتدها بهها میمیزبان

بیمارگر مهمی چون نماتد گره ریشه پس از شیوع آلودگی 
باشد، بنابراین یکی از می هان مشکلگیا خسارت دیدنو 

های اصلی مدیریت نماتدهای گره ریشه مهار نماتد در راه
وقتی اثر  همین دلیلباشد. به مرحله تخم و الرو می

های عصاره، ضدنماتدی سموم، عوامل کنترل زیستی
کشی و گردد مطالعه اثرات تخمبررسی میغیره  وگیاهی 

گیرد. در ها انجام میزمایشعنوان اولین آالروکشی آن به
بر  عصاره سه گونه گیاهیاین بررسی نیز میزان تاثیر 

تفریخ تخم نماتد و مرگ و میر الروها بررسی گردید مهار 
تا در صورت به دست آمدن نتایج مطلوب، سایر 

 های تکمیلی انجام گیرد. آزمایش

 

  M. javanicaمیر الروهای سن دومومرگبر  D. stramoniumبرگی  اثیر عصارهتتجزیه واریانس – 1 ولجد
Table 1. Variance Analysis of effects of D. stramonium leaf extract on mortality of J2s of M. javanica. 

 درصد کیدر سطح احتمال  داریاختالف معن دارای **

ignificant at 0.01 probability levelS **  

 
  M. javanicaمیر الروهای سن دومومرگبر  D. metelبرگی  تاثیر عصارهتجزیه واریانس -2جدول 

Table 2. Variance Analysis of effects of D. metel leaf extract on mortality of J2s of M. javanica. 
 

 منابع تغییر
(Source of variation) 

 درجه آزادی
(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 ساعت 24
(24h) 

 ساعت 48
(48h) 

 ساعت 72
(72h) 

 ساعت 96
(96h) 

 5 **2896/03 **4121/41 **4619/09 **4699/71 (Concentration)غلظت 
 12 28/39 23/57 29/29 24/12 (Error)خطا 

F - 101/98 174/83 157/66 194/77 

 88 90 89 87 - (%CV)ضریب تغییرات 
 درصد کیدر سطح احتمال  داریاختالف معن دارای **

ignificant at 0.01 probability levelS ** 

 

 
 

 منابع تغییر

(Source of variation) 
 درجه آزادی

(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 ساعت 24
(24h) 

 ساعت 48
(48h) 

 ساعت 72
(72h) 

 ساعت 96
(96h) 

 5 **3646/86 **4168/39 **4433/97 **4609/68 (Concentration)غلظت 
 12 26/61 16/01 10/65 15/40 (Error)خطا 

F - 137/02 260/32 416/29 299/30 
 88 87 84 82 - (%CV)ضریب تغییرات 
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  Meloidogyne javanicaمیر الروهای سن دومومرگبر  H. nigerبرگی  تاثیر عصارهتجزیه واریانس -3جدول 
Table3. Variance Analysis of effects of H. niger leaf extract on mortality of J2s of M. javanica. 

 

 منابع تغییر
(Source of variation) 

 درجه آزادی
(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 ساعت 24
(24h) 

 ساعت 48
(48h) 

 ساعت 72
(72h) 

 ساعت 96
(96h) 

 5 **4729/87 **4840/15 **5226/53 **5233/06 (Concentration)غلظت 

 12 25/38 18/07 4/45 3/99 (Error)خطا 

F - 186/32 267/81 1173/91 1311/17 

 95 88 87 84 - (%CV)ضریب تغییرات 
 درصد کیدر سطح احتمال  داریاختالف معن دارای **

at 0.01 probability levelignificant S **  
 

  M. javanicaتفریخ تخم در D. stramonium برگی تاثیر عصارهتجزیه واریانس – 4 ولجد
Table 4. Variance Analysis of effects of D. stramonium leaf extract on hatching of J2s of M. javanica. 

 

 منابع تغییر

(Source of variation) 
 درجه آزادی

(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 ساعت 24
(24h) 

 ساعت 48
(48h) 

 ساعت 72
(72h) 

 ساعت 96
(96h) 

 5 **381/02 **514/17 **656/34 **746/82 (Concentration)غلظت 

 12 60/06 38/87 70/42 74/31 (Error)خطا 

F - 6/28 13/22 9/32 10/05 

 51 47 48 43 - (%CV)ضریب تغییرات 
 درصد کیدر سطح احتمال  داریاختالف معن دارای **

ignificant at 0.01 probability levelS **  
 

  M. javanicaتفریخ تخم در D. metel برگی تاثیر عصارهتجزیه واریانس – 5 ولجد
Table 5. Variance Analysis of effects of D. metel leaf extract on hatching of J2s of M. javanica. 

 

 منابع تغییر

(Source of variation) 
 درجه آزادی

(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 ساعت 24
(24h) 

 ساعت 48
(48h) 

 ساعت 72
(72h) 

 ساعت 96
(96h) 

 5 **346/61 **518/67 **675/66 **940/41 (Concentration)غلظت 

 12 41/8 74/66 107/23 115/75 (Error)خطا 

F - 8/29 6/94 6/30 8/12 
 57 57 56 56 - (%CV)ضریب تغییرات 

 درصد کیدر سطح احتمال  داریاختالف معن دارای **

ignificant at 0.01 probability levelS **  
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  M. javanicaتفریخ تخم در H. niger برگی تاثیر عصارهتجزیه واریانس – 6 ولجد
Table 6. Variance Analysis of effects of H. niger leaf extract on hatching of J2s of M. javanica. 

 منابع تغییر
(Source of variation) 

 درجه آزادی
(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 ساعت 24
(24h) 

 ساعت 48
(48h) 

 ساعت 72
(72h) 

 ساعت 96
(96h) 

 5 **373/42 **629/09 **1001/7 **1420/78 (Concentration)غلظت 

 12 6/25 7/81 9/36 26/04 (Error)خطا 

F - 59/65 80/51 107/02 54/54 

 67 69 72 73 - (%CV)ضریب تغییرات 
 درصد کیدر سطح احتمال  داریاختالف معن دارای **

ignificant at 0.01 probability levelS **  
 

  فرنگیزنی بذور گوجهجوانه در D. stramonium برگی تاثیر عصارهتجزیه واریانس – 7 ولجد
Table 7. Variance Analysis of effects of D. stramonium leaf extract on tomato seed germination. 

 منابع تغییر
(Source of variation) 

 درجه آزادی
(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 روز سوم
(3th day) 

 روز چهارم
(4th day) 

 روز پنجم
(5th day) 

 روز ششم
(6th day) 

 5 *1348/33 ns873/33 ns335 ns95 (Concentration)غلظت 

 6 191/66 250 158/33 91/66 (Error)خطا 

F - 7/03 3/49 2/11 1/03 
 37/7 30 18/6 10/9 - (%CV)ضریب تغییرات 

ns  در سطح احتمال پنج درصد داریاختالف معن دارایو  داریعدم وجود اختالف معنبه ترتیب،  *و 
probability level, respectively0.05 significant and significant at  oN: *and ns 

 

 

  فرنگیزنی بذور گوجهجوانه در D. metel برگی تاثیر عصارهتجزیه واریانس – 8 ولجد
Table 8. Variance Analysis of effects of D. metel leaf extract on tomato seed germination. 

 منابع تغییر
(Source of variation) 

 درجه آزادی
(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 روز سوم
(3th day) 

 روز چهارم
(4th day) 

 روز پنجم
(5th day) 

 روز ششم
(6th day) 

 5 **575 *393.33 ns 28.33 ns 20 (Concentration)غلظت 

 6 25 66/66 25 33/33 (Error)خطا 

F - 23 5/9 1/13 0/6 
 20 16 5 5/4 - (%CV)ضریب تغییرات 

ns و پنج درصد کیدر سطح احتمال  داریاختالف معن دارای بیترتبه *و  ** دار،یعدم وجود اختالف معن 

, respectivelys0.01 probability level 0.05 ando significant and significant at N: ** and * ,ns 
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  فرنگیزنی بذور گوجهجوانه در H. niger برگی تاثیر عصارهتجزیه واریانس – 9 ولجد
Table 9. Variance Analysis of effects of H. niger leaf extract on tomato seed germination. 

 تغییر منابع
(Source of variation) 

 درجه آزادی
(Degree of freedom) 

 میانگین مربعات
(Means square) 

 روز سوم
(3th day) 

 روز چهارم
(4th day) 

 روز پنجم
(5th day) 

 روز ششم
(6th day) 

 5 *793/33 ns335 ns135 ns153/33 (Concentration)غلظت 

 6 100 125 125 100 (Error)خطا 

F - 7/93 2/68 1/08 1/53 
 26 17 13 12/6 - (%CV)ضریب تغییرات 

ns  در سطح احتمال پنج درصد داریاختالف معن و دارای داریعدم وجود اختالف معنبه ترتیب،  *و 
probability level, respectively0.05 o significant and significant at N: *and ns 

 
تایج مربوط به مرگ و میر الروهای سنننن      چنان        چه ن

های هر سننه های مختلف عصننارهدوم نشننان داد، غلظت
داری در مرگ و میر الروهای سنننن دوم   گیاه تاثیر معنی  

درصد عصاره در شرایط      50داشت. به طوری که غلظت  
درصند را سنبب شند و      96مرگ و میر حدود  ،دیشپتری

درصنند الروها   3/88درصنند نیز سننبب مرگ   25غلظت 
کارگیری هر نوع             به  به این که هدف از  با توجه  گردید. 

  کنترل هر نوع بیمارگری  و به طور کلی ماده ضننندنماتد     
هار   مارگر نمی  درصننند 100م باشننند و از طرفی در    بی

اسننتفاده از سننموم شننیمیایی و میکروبی، هدف اصننلی    
باشننند به نظر  کاهش مقدار ماده موثر و مصنننرف آن می

سد، در این آزمایش غلظت  می صاره     25ر صد از ع   1در
یه شننننده از   30به   نه  ته ظت  D. stramonium گو ، غل

ای مرگ ومیر نماتدها در شرایط آزمایشگاهی   مناسبی بر 
تر اگر چه با شاهد آب تفاوت های پایین. سایر غلظتباشد

صل     شتند، اما مرگ و میر مطلوبی حا معنی دار آماری دا
 نکرده بودند.  

 25و  50های نیز غلظت  D. metelدر مورد عصنناره       
بدون   30به  1درصنند از عصنناره تهیه شننده به صننورت 

مرگ و میر مطلوبی حاصنننل کرده بودند و   ،ز همتفاوت ا
درصد این عصاره، غلظت آزمایشگاهی  25بنابراین غلظت 

  گونه در موردنماتد بود.  مناسبی جهت مهار تخم و الرو
niger H.  درصنننند اگرچننه از نظر   25نیز، عصنننناره

درصننند تفاوت معنی داری     50تاثیرگذاری با عصننناره     
درصنند حداکثر میزان  6/93داشننت اما مرگ و میر حدود 

باشنند و غلظت مرگ و میر مورد قبول در آزمایشننگاه می
تواند غلظت این گیاه نیز می 30به  1درصد از عصاره    25

مطلوب آزمایشننگاهی در بررسننی مرگ و میر الرو سننن  
، حاصننل ی مورد بحثهاغلظت نتایج دوم باشنند. اگر چه

به   چندین بار پیش آزمایش و تکرار هسنننتند، با این حال        
در مورد   نیز درصنند 25ی ال 10رسنند غلظتی بین نظر می

در   های بعدی قرار گیرد.مورد بررسی تواند می این گونه،
صاره  شد که     مورد اثر ع شاهده  ها در تفریخ تخم نماتد م

در روز آخر ثبت نتیجه کاهش  D. stramoniumدر گونه 
بل    ظت     قا تد در غل ما درصننند    50قبولی در تفریخ تخم ن

نیز کاهش درصد   25دست آمد و غلظت   30به  1عصاره  
نیز،    D. metelدر مورد گیاهمتوسطی حاصل کرده بود.   

به ترتیب، غلظت      تاثیر را  درصننند   25و  50های  بهترین 
داری باهم نداشنننتند. اما     حاصنننل کردند که تفاوت معنی    
صد کاهش تفریخ تخم در غ  صاره     50لظت در صد ع   1در

 .H در مورد عصننناره این گیاه قابل قبول تر بود. 30ه ب

niger    به   1درصنند عصنناره  25و  50نیز هر دو غلظت
ها را سبب شده  مهار تفریخ قابل قبولی از تخمدرصد ، 30

گیری را سبب درصد نیز کاهش چشم 25بودند و عصاره 
و تفریخ   رسد در هر دو مورد مرگ و میر شد. به نظر می 

های پایین تر نسنننبت به گونه        تخم، گیاه بنگدانه با غلظت     
هننای داتوره، اثرات مطلوبی در مرگ و میر و تفریخ                
به           یاز  جه قطعی در  این مورد ن ما نتی حاصننننل نمود. ا

 های تکمیلی دارد.بررسی
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بر روی مرگ و میر الرو های سن دو و  H. nigerو  D. stramonium ،D. metel برگی هایعصاره نمودارهای تاثیر -2شکل 

 درصد( 50و  25، 10، 5، 1 شاهد،های به ترتیب شامل غلظت 6تا  1اعداد  (جاینتتفریخ تخم نماتد در روز آخر ثبت 

Fig. 2- Diagrams of the effect of D. stramonium, D.metel and H. niger leaf extracts on mortality of J2s 

and egg hatching of M. javanica in last Day (1 to6 respectively: control, 1,5,10,25,50 %)   
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باشد تخم نماتد یک مرحله مقاوم در چرخه زندگی می     
به و تبدیل  آن  خ تخم چه گفته شد مهار تفریناو چن

الروهای سن دوم، قدم مهمی در کنترل نماتد گره ریشه 
های انجام شده اغلب در باشد. با این حال، آزمایشمی

مورد تخم های رها شده در داخل آب انجام گرفته و تاثیر 
های داخل کیسه تخم مسلما شرایط طبیعی در تفریخ تخم

  ممکن است نتایج متفاوتی ایجاد کند.
یکی دیگر از موارد مهمی که در استفاده از سموم      

های گیاهی اهمیت دارد این شیمیایی یا میکروبی و عصاره
اثرات  میزبان است که مواد مورد استفاده، بر روی گیاه

گیاهسوزی نداشته باشد یا کیفیت و کمیت محصول را 
های اولیه که برای ت تاثیر قرار ندهد. یکی از آزمونحت

ی تاثیر یک ماده شیمیایی بر روی گیاهان انجام بررس
باشد. این مورد البته زنی بذر میشود آزمون جوانهمی

بیشتر در مورد موادی است که به صورت تیمار بذر مورد 
تواند گیرند. اما به طور کلی میاستفاده قرار می

 بر اشد که ماده مورد استفاده تاثیر منفیبدهنده این نشان
های فرنگی یکی از سبزییا خیر. گوجه داردروی گیاه 

توسط  تپرمصرف در کل جهان و ایران است که به شد
شود. بنابراین آزمایش تاثیر نماتدهای گره ریشه آلوده می

بذور  در این بررسی بر روی زنیها در جوانهعصاره
 فرنگی انجام شد. گوجه

در  D. stramoniumگونه  در مورد تاثیر عصاره    
زنی بذور نتایج در روز اول ثبت نتیجه متفاوت از جوانه

طوری که بین تیمارها از نظر آماری سایر روزها بود. به
دار وجود داشت. اما از روز دوم ثبت نتیجه تا تفاوت معنی

زنی آخر که نتایج ثبات کامل داشتند هیچ تفاوتی در جوانه
غلظت عصاره  بذور در تیمار شاهد و حتی تیمار با حداکثر

بر روی  D. metelوجود نداشت. تاثیر عصاره 
فرنگی نیز مشابه گونه دیگر این گیاه بود. عصاره گوجه

گیاه بنگدانه نیز به جز روز اول ثبت نتیجه در بقیه روزها 
زنی تفاوتی بین تیمارهای دریافت کننده از نظر جوانه

 عصاره و شاهد آب حاصل نکرد. با در نظر گرفتن مجموع
های کدام از عصارهتوان گفت که هیچنتایج، تقریبا می

 .فرنگی نداشتندهزنی بذور گوجگیاهی اثر منفی در جوانه
های مشابه نشان داد مقایسه نتایج حاصل با آزمایش     

های گیاهی را در که پژوهشگران مختلفی تاثیر عصاره

در ها اند. اما پژوهشکنترل نماتد مورد بررسی قرار داده
مورد این سه گونه گیاهی بسیار محدود است. در 

علیه  Datura stramoniumآزمایشی عصاره برگی 
در نوعی خربزه استفاده  Meloidogyne javanicaنماتد 

شد. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که عصاره و پودر 
برگ داتوره سبب مرگ و میر درصد باالیی از الروها 

نتایج آزمایش  .(Umar and Ngwamdai, 2015) گردید
حاضر نیز تاثیر گیاه داتوره را در افزایش مرگ و میر الرو 

های سه گونه در آزمایشی دیگر، اثر عصارهنشان داد. 
Datura stramonium ،D. innoxia  وD. tatula  در

مورد  M. incognitaمرگ و میر الرو و تفریخ تخم نماتد 
بررسی قرار گرفته و مشاهده شد که به طور کلی، 

های گیاهی سبب کاهش تفریخ تخم نماتد و افزایش عصاره
در (. Babaali et al., 2017) شدندمرگ و میر الروها 

آزمایش این پژوهشگران در مقایسه با بررسی حاضر، دو 
 .Dگونه متفاوت داتوره مورد استفاده قرار گرفت و گونه 

metel  نیز گونه متفاوت در آزمایش حاضر بود. با این
کشی و الروکشی تخم ،های مورد بررسیحال تمام گونه

های حاکی از پتانسیل اغلب گونهتواند را سبب شدند که می
بخشی از مطالعه در  .در کنترل نماتدها باشد گیاهاین 

 .D، از عصاره برگ M. javanicaمربوط به کنترل نماتد 

stramonium های عصاره استفاده گردید که تمام غلظت
 گردیدسبب افزایش مرگ و میر الروهای سن دوم نماتد 

(Sidhu et al., 2017). Nandakumar et al. (2017) 

 الکلی هایآزمایشی که برای بررسی تاثیر عصارهدر 
انجام دادند نتیجه  M. incognitaبرخی گیاهان علیه 

های برگی گل شیپوری فرشته در گرفتند که عصاره
مقایسه با دو گونه داتوره تاثیر بیشتری در مرگ و میر 

گونه نماتد مورد استفاده در  الروهای نماتد نشان داد.
حاضر متفاوت  گونه بررسیبررسی این پژوهشگران با 

آزمایش  های داتوره در این دوبود. از طرفی یکی از گونه
متفاوت است. برخالف پژوهش این محققین، عصاره برگی 
در پژوهش حاضر عصاره آبی است. اگرچه در بررسی 

ای حاضر گل شیپوری استفاده نشده و چنین مقایسه
انجام نشده است اما تفاوت در نوع گیاهان و نوع عصاره  

 تواند دلیل نتایج متفاوت باشد.می
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دی در مورد اثر گیاه داتوره در ایران مطالعات محدو     
در تفریخ تخم نماتد و مرگ الروها موجود است. در مورد 
تاثیر گیاه بنگدانه در مهار نماتدها نیز طبق منابع موجود 

اما در هیچ بررسی مکتوبی در ایران انجام نشده است. 
برخی گیاهان دیگر، اثرات بازدارندگی علیه نماتدها  مورد

کلی، در کل جهان نیز مطالعات  بررسی شده است. به طور
بر روی این گیاهان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با 

موضوع تحقیق حاضر این حال چند مطالعه مرتبط با 
طی یک مطالعه در مورد اثرات ضد  انجام شده است.

تاثیر  D. stramoniumنماتدی داتوره با استفاده از گونه 
توره و تاجریزی آزمایشگاهی عصاره بذری دو گیاه دا

بررسی شده و مشاهده گردید  M. javanicaعلیه نماتد 
که هر دو گیاه در غلظت های مختلف سبب کاهش تفریخ 

الروها شدند )فیاض، میر  تخم نماتد و افزایش مرگ و
برخالف این بررسی، عصاره مورد استفاده در   (.1393

پژوهش حاضر، شامل عصاره برگی است. با این حال، 
بررسی حاضر از نظر تاثیر داتوره در مرگ و میر  نتایج

در یک و تفریخ با نتایج آزمایش فوق همخوانی داشت. 
بررسی، پژوهشگران تاثیر چندین عصاره گیاهی از جمله 

 .Mو  M. incognitaهای بنگدانه را بر روی گونه

javanica  مورد بررسی قرار داده و نتایج نشان داد که
 تخم نماتد داشتبنگدانه تاثیر باالیی در مهار تفریخ 

(Kepenekci et al., 2016) پژوهش با نتایج . نتایج این
در کاهش تفریخ تخم همخوانی تحقیق حاضر از نظر تاثیر 

در بررسی دیگری، اثرات تاجریزی سیاه و  داشت.
Datura stramonium  گره ریشه کنترل نماتدهای در

در این آزمایش تاثیر این گیاهان مورد بررسی قرار گرفت. 
بر مرگ و میر الرو سن دوم، تفریخ تخم و آلودگی ریشه 
با نماتد بررسی شده بود. تاثیر داتوره بر روی هر دو 

یکسان بود. نتایج  M. incognitaو  M. javanicaگونه 
ر مقایسه با تاجریزی پژوهشگران نشان داد که داتوره د

  M. javanicaتر اما پایدارتر در سبب مرگ و میر کند
   (.Oplos et al., 2018) بودشده 

در مورد تاثیر گیاه بنگدانه در مهار نماتدها از جمله      
نماتد گره ریشه  طبق منابع موجود هیچ بررسی مکتوبی 

برخی گیاهان  اما در مورددر ایران انجام نشده است. 

 است.دیگر، اثرات بازدارندگی علیه نماتدها بررسی شده 
های ( اثرات بازدارندگی اسانس1393خیاط و همکاران )

اکالیپتوس، کما و باریجه را در شرایط آزمایشگاهی 
بررسی نمودند. تاثیر این گیاهان بر تفریخ تخم نماتد و 
مرگ و میر الروهای سن دوم بررسی شده و از بین 
گیاهان، اکالیپتوس تاثیر بیشتری در بازدارندگی نماتد 

( اثر بازدارندگی 1395مظفریان و همکاران ) داشت.
در  M. javanica ا علیه نماتد عصاره جاشیر و مرزه ر

ای بررسی کردند. هردو شرایط آزمایشگاهی و گلخانه
کتولی  مثبتی بر روی نماتد نشان دادند. گیاه اثرات کنترلی

( تاثیر درمنه و کرچک را علیه نماتد گره 1389ن )و همکارا
ریشه بررسی نمودند. هر دو گیاه اثرات مطلوبی در کاهش 

باالترین نتنایج آزمایشنگاه آلودگی با نماتد نشان دادند. 
فعالیت ضدنماتدی را در عصاره الکلی برگ کرچک با 

درصند در غلظنت  67/55درصد و برگ درمنه بنا  33/61
ppm1000 های فوق بررسی نشان داد.ساعت  72س از پن

ها اگرچه در مورد گیاهان دیگری انجام یافته و نتایج آن
قابل مقایسه با نتایح بررسی حاضر نیست، اما موید این 
موضوع است که در مورد دو گیاه داتوره و بنگدانه 
بررسی کاملی در ایران انجام نشده است. اما گیاهان 

که پتانسیل گیاهان بازدارنده را  اند بسیاری بررسی شده
فیضی کند. تر میدر کنترل نماتدهای انگل گیاهی مشخص

( اثرات موسیر، مریم گلی و کرفس 1393همکاران )الیین و 
مورد بررسی قرار  M. javanicaکوهی را علیه نماتد 

آزمایش، به طور مشخصی تمام گیاهان مورد دادند. 
جمعیت این نماتدها را کاهش دادند. اسانس موسیر در 

درصد در مرگ  90تقریبا تأثیر بیش از  ppm 2000غلظت 
درصد در عدم تفریخ تخم  30و میر الروها و بیش از 

اسانس کرفس کوهی و مریم گلی . )نسبت به شاهد( داشت
درصد  50قادر به کنترل حدود   ppm4000 نیز در غلظت

 گرهی بودند.  درصد تخم نماتد ریشه 30الرو و 
در پزشکی سنتی، گیاهان دارویی متنوعی علیه      
های انسانی از جمله نماتدهای انگل انسانی تجویز انگل
ها هنوز هم مورد استفاده قرار شد که بسیاری از آنمی
گیرد. از جمله گیاهانی که خاصیت ضدانگلی دارند می
دانه، توان به سیر، پیاز، تخم کدو، بومادران، سیاهمی
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درخت چریش، انواع تخم خرفه، صبر زرد، گشنیز، سماق، 
درمنه، افسنطین، ریشه بسفایج، میخک، سداب، برنجاسف 

اشاره کرد )صفایی  غیره کوهی، تخم کتان، زنجبیل، ترب و
این گیاهان علیه نماتدهای (. بسیاری از 1392و همکاران، 

گرفتند و برخی هنوز انگل جانوری مورد استفاده قرار می
هم در طب سنتی کاربرد دارند. از آنجایی که ماهیت 

شناسی و ترکیب بدن یکسان است، نماتدها از نظر ریخت
برداری از گیاهانی که به عنوان دارو برای شناخت و بهره

وان مهارکننده نماتدهای های انسانی و جانوری به عنانگل
انگل گیاهی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در بررسی 

های مهار حاضر هر سه گیاه مورد بررسی در آزمایش
تخم و الرو در آزمایشگاه مهارکنندگی خوبی علیه نماتد 

عنوان گیاهانی توانند بهگره ریشه داشتند. بنابراین می
ای، میدانی گلخانه های بعدی شامل گلدانی وبرای بررسی

به کار روند. پایداری ترکیبات ضد نماتد در  ایو مزرعه
که گیاهان محیط طبیعی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. این

عنوان عوامل توانند بهمورد بررسی به چه صورتی می
کنترل زیستی به کار روند نیز مهم است. در صورت 

ی بررسی حصول نتایج کنترلی مناسب در شرایط طبیع
انواع حاالت به کارگیری این گیاهان از جمله استخراج 

ها و ساخت سموم گیاهی، استفاده ترکیبات ضد نماتد آن
به صورت کود سبز، کشت همراه با گیاه اصلی یا کاشت 
قبل از کشت گیاه اصلی از راهکارهایی است که باید مورد 

 بررسی قرار گیرد.
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Abstract 

The root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are the most important group of plant parasitic 

nematodes in terms of economic damage to agricultural products. Biological control is one of the new 

and environmentally friendly methods to control of these pathogens. One way of biological control 

of nematodes is the use of anti-nematode plants. In the present study, the effect of Datura stramonium, 

Datura metel and Hyoscyamus niger extracts was evaluated against native nematode population of 

Meloidogyne javanica. Evaluations were based on the effect of extracts on nematode egg hatching 

and mortality of second stage juveniles (J2s) in laboratory conditions. For this purpose, the plants 

were cultured in the phytotron and the leaves of grown plants were harvested and dried. The aquatic 

extracts of powdered leaves (1gr to 30ml) were prepared and different concentrations of each extract 

were used to evaluate the rate of hatching and mortality of J2s. In terms of the effect of extracts on 

nematode egg hatching, all three plants were had inhibitory effects. High concentrations of the extract 

was more effective, so that the 50% concentration had the best effect in reducing hatching and the 

concentration of 25% had also good effect. The effect of extracts on the mortality of J2s was also 

significant, and all three plants, caused a significant percentage of J2 mortality compared with control, 

especially at higher concentrations. Of these, the concentration of 25% of all three plants had an 

appropriate inhibitory effect on J2s death. In another experiment, the effect of these extracts on seed 

germination of tomato (Super Strain B) was examined. Different concentrations of extracts were 

placed in sterile petri dishes covered with sterile filter paper and the seeds were placed inside them. 

The percentage of seed germination was recorded within a week. In general, it can be said that the 

extract of the plants had no negative effect on the germination of tomato seeds. 

Keywords: Biological control, Root-knot nematode, Datura, Hyoscyamus.  
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