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بر نماتود Apiaceae) ( چتریان بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادیاز گیاهان دارویی خانواده

  در شرایط آزمایشگاه) (Meloidogyne javanica گرهی ریشه
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  چکیده

در این تحقیق اثـر بازدارنـدگی اسـانس    . باشد یاهان دارویی به عنوان روشی مؤثر و ایمن جهت کنترل نماتود ریشه گرهی میاستفاده از اسانس گ
، زنیان Cuminum cyminum، زیره سبز Bunium persicumشامل زیره سیاه ) Apiaceae(حاصل از چهار گیاه دارویی متعلق به خانواده چتریان 

Carum copticum نه و رازیاFoeniculum vulgare  تفریخ تخم و مرگ و میر الرو سـن دو نمـاتود ریشـه گرهـی     بر میزانMeloidogyne 
javanica ساعت قرارگیري الروها در معرض اسانس و نیـز درصـد    24درصد مرگ ومیر الرو بعد از . در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت

بیشترین . تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که بین تیمارها در سطح پنج درصد اختالف معنی داري وجود دارد. شدروز محاسبه  14عدم تفریخ تخم بعد از 
همچنین اسانس گیاه زیره سیاه بـا  . بود ppm2000درصد مرگ و میر در بین گیاهان، مربوط به اسانس گیاه رازیانه و در بین غلظتها مربوط به غلظت 

درصد در مرگ و میر الرو  3/98به میزان  ppm2000اسانس رازیانه در غلظت . درصد موجب عدم تفریخ تخم شد 32/92به میزان  ppm2000غلظت 
بـراي الرو   LC50=773ppm)(براي تخم نماتد و اسانس رازیانـه   LC50=311ppm)(آنالیز پروبیت نشان داد در بین گیاهان،اسانس زنیان . مؤثر بود
  . یت را داشتندبیشترین سم M. javanica  سن دو
  

  Meloidogyne  javanica ، کنترل، نماتود ریشه گرهی،Apiaceaeاسانس، گیاهان دارویی،خانواده چتریان،  :هاي کلیديواژه
  

  1مقدمه
ــاينماتود ــی ه ــه گره ــی از   .Meloidogyne sppریش یک

ــانواده   ــه خ ــاهی از جمل ــارگر گی ــاي بیم ــه  Solanaceaeنماتوده ب
این نماتودهـاي  . باشندفرنگی میگوجهخصوص فلفل، سیب زمینی و 

اي را با میزبان گیاهی خود برقرار انگل داخلی غیرمهاجر، رابطه تغذیه
اي تخصصـی بـه نـام    کرده و آن را وادار به تولید ساختارهاي تغذیـه 

ها براي تغذیـه و تکامـل   این سلولکنند که  هاي غول آسا میسلول
ر ایران هفت گونه و پنج نژاد تاکنون د). 14(باشند نماتود ضروري می

ــت کــــه     Meloidogyneاز جــــنس  شــــناخته شــــده اســ
 Meloidogyne javanica (Treub,1885) Chitwoodگونـه 

میـزان  . ترین پراکندگی را در مزارع گوجه فرنگـی دارد وسیع  1949
عدد تخم و الرو در گرم خـاك   20خسارت این گونه با جمعیت اولیه 

                                                        
دانشـکده کشـاورزي،    استادیاران،به ترتیب دانشجوي کارشناسی ارشد،  -3و  2، 1

  دانشگاه فردوسی مشهد
  )  Email: Zahra.sadeghi5181@gmail.com: نویسنده مسئول -(*

ه طبیعی در میکروپالت بر روي گوجـه  تحت شرایط نسبتاً کنترل شد
-درصد تعیـین گردیـده   37در اصفهان   Red cloud vfفرنگی رقم

گرهی، سرعت باالي تکثیر دامنه میزبانی وسیع نماتود ریشه). 1( است
هـاي  روز در خـاك  30تا  20ها که بین آن، کوتاهی مدت زمان نسل

هـایی کـه   باشد، انگل داخلی بودن و نیـز وجـود مـاده   گرمسیري می
تخـم را دارنـد و بـرهمکنش بـا سـایر       1000توانایی تولیـد بـیش از   

ها کنترل این نماتود را نسبت به دیگر بیمارگرهاي خاکزي نظیر قارچ
گیـاهی   انگـل  امروزه نماتودهـاي ). 9(تر ساخته استنماتودها مشکل

هاي زراعی ،نماتودکشهاي شمیایی و کاشت روشاستفاده از با  عمدتاً
استفاده از  روش ،وجودبا این). 11( شوندمی مهارمقاوم به نماتود ارقام 
هاي گونهجمعیت تدخینی مرسوم اگرچه براي کاهش  هايماتودکشن

کننـد و موجـب تغییـرات    مؤثر هستند اما اختصاصی عمل نمـی  انگل
 تأثیرسموم، این با ادامه استفاده از . شوندزیادي در اکولوژي خاك می

ایـن سـموم    ضـمن اینکـه   تواند کاهش یابد،ماتود میها بر روي نآن
. اثرات مخربی بر محیط زیست و سـالمت انسـان و جـانوران دارنـد    

استفاده از ارقام مقاوم یکی از ابزارهاي مـدیریتی مـؤثر علیـه نمـاتود     
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  63      ...ر نماتودکشی اسانس تعدادي از گیاهان داروییبررسی اث

. شوداما این ارقام در همه محصوالت دیده نمی. باشدمی گرهیریشه
باالتر از فرنگی با افزایش دماي خاك بعالوه مقاومت نماتود در گوجه

c˚28  مهار نماتودهاي انگل گیـاهی هاي روش ).12( یابدمیکاهش ،
و تزریـق آب داغ   هاي گیاهیاندامدهی خاك، ضدعفونی نظیر آفتاب

 تـأثیر هاي شیمیایی بکار رفته است اما میـزان  جهت جایگزینی روش
رطوبت موجود ها تحت شرایط محیطی، نوع خاك و ظرفیت این روش

نظیـر   همسـتیز هـاي  اگرچـه میکروارگانیسـم  . در خاك متفاوت است
Pasteuria penetrans زیسـتی هاي نماتودخوار در کنترل و قارچ 

از فاکتورهـاي محـدود    ،روند ولی استقرار موفق و هزینه باالبکار می
بنابراین جسـتجو  ). 18(کننده استفاده از این عوامل بیولوژیک هستند 

 ،با مضرات کمتر مهار نماتودهاي انگل هاي مدیریتیگر روشجهت دی
. رسـد الزم و ضروري به نظر مـی  گرهیمهار نماتودهاي ریشهجهت 

براي  ایمنهاي  شهاي گیاهی یکی از رواستفاده از گیاهان و فرآورده
با کاربرد آسان،  و این روش، ارزان. باشدمی ریشه گرهینماتود  مهار

محیط زیست و با توانایی اصالح خاك از لحاظ بدون خطرات آلودگی 
در نتیجـه ایـن منـابع فـراوان     ). 15(باشـد  اي مـی ساختاري و تغذیه

ترکیبات زنده فعال مورد توجه خاص محققان در سالهاي اخیـر قـرار   
لزوم استفاده از گیاهان بومی  با توجه به دالیل فوق الذکر .گرفته است
حال توسعه یک نیـاز مبـرم تلقـی    ویژه در کشورهاي در  ههر منطقه ب

  .گرددمی
همکاران فعالیت نماتودکشی اسانس حاصل از سه گیاه سانگوان و 

و دو گونـه گیـاهی از خـانواده     Lamiaceaeمتعلق به خانواده نعناع 
 Eugeniaعلمـی از جمله میخک هندي با نام ( Myrtaceaeمورد 

caryophyllata  ( را به اثبات رسـاندند )کـا و  ). 16 همکـاران اثـر   اُ
گونه گیـاهی را علیـه    27ها و ترکیبات حاصل از نماتودکشی اسانس

بررسی کردند و نتایج آنهـا   M. javanica نماتود ریشه گرهی گونه
نشان داد اسانس رازیانه، زنیان و نعناع باالترین فعالیت نماتودکشی را 

 ).11( در بین اسانسهاي آزمایش شده در شرایط آزمایشگاهی داشـتند 
، اسانس دارچین و سیر و چوي و 2005درسال ) 13( پارك و همکاران

 29، اسانس گیاهـان دارویـی حاصـل از    2007در سال ) 4(همکاران 
تیره گیاهی را از لحاظ فعالیت نماتودکشی  18گونه گیاهی موجود در 

بررسی کردند و دریافتند که اسانس برخـی گیاهـان مـورد آزمـایش     
ـ  ر، مـاده و الرو نمـاتود تـا حـد صددرصـد      موجب مرگ و میر افراد ن

را در  Pectisنس جآلبوکوئرکو و همکاران اسانس دوگونه از . شود می
قرار دادند و ترکیبات مونوترپن را  GC-MSدستگاه گاز کروماتوگرافی

 .Mاستخراج و اثـرات ایـن ترکیبـات را بـر بقـاي الروهـاي گونـه        
incognita  2(بررسی کردند.(  

رات اسانس گیاهـان دارویـی معمـول در ایـران     در این تحقیق اث
شامل زیره سبز، زیره سیاه، رازیانه، زنیان متعلق به خـانواده چتریـان   

Apiaceae) ( بر میزان تفریخ تخم و مرگ و میر الروهاي گونهM. 
javanica مورد مطالعه قرار گرفته است.  

  ها مواد و روش
گرهی در تابستان  هاي آلوده به نماتود ریشه ریشه: تکثیر نماتود

از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوي جمع آوري شـد و   1386
. نماتود در گلخانه انجام شدتکثیر  سپس با استفاده از یک توده تخم،

حساس به ( Red cloudجهت تکثیر نماتود، گیاه گوجه فرنگی رقم 
نماتود روي نشاء یـک ماهـه گوجـه فرنگـی در     . استفاده شد) نماتود
سـاعت   14و گـراد  درجه سانتی 25-28انه و تحت شرایط دماییگلخ

ماه ریشه هاي آلوده جمـع آوري و  پس از دو. روشنایی پرورش یافت
با استفاده از  M. javanicaها گونه براساس برش انتهاي بدن ماده
هـاي  هاي تخم نماتود را از ریشـه توده). 8(کلید جپسون شناسایی شد
از محلول هیپوکلریـت   رده، سپس با استفادهآلوده داراي گال خارج ک

 گردید جداسازي و ضد عفونی دقیقه  چهاربه مدت  سدیم یک درصد
میکرون سه بار با آب مقطر  38توسط الک  ها رابعد از آن نمونه). 10(

استریل شستشو داده و در آب مقطر استریل جمـع آوري و در دمـاي   
براي بدسـت آوردن  . شدند گراد در انکوباتور نگهداريدرجه سانتی27

 24د و هر گردیاستفاده  )17(روش اصالح شده برمن الرو سن دو از 
سـاعت   48ساعت الروها جمع آوري شدو فقط الروهایی که کمتر از 

  .دشمیعمر داشتند جهت انجام آزمایشات استفاده 
از مزرعـه نمونـه دانشـگاه     بذر گیاهان دارویـی : تهیه اسانس
در هر نوبت اسـانس گیـري   . ان الزم تهیه شدبه میز فردوسی مشهد

آب مقطر با استفاده از  میلی لیتر 500گیاهی همراه با بذر گرم پودر 50
گراد به روش درجه سانتی 100اي کلونجر در گیر شیشه دستگاه اسانس

گیري براي هر نمونه سه  زمان اسانس. گیري شد تقطیر با آب، اسانس
شـده بـا کمـک سـولفات سـدیم       هاي جمع آورياسانس. ساعت بود

. گردیـد  فاکتانت اسـتفاده ربـه عنـوان سـو    80از تـوئین . آبگیري شـد 
 100هاي شیشه اي تیره به حجم استفاده در ظرفها تا زمان اسانس
درجه  4لیتر با درپوش آلومینیومی داخل یخچال در شرایط دمایی  میلی
  . گراد نگهداري شدسانتی
  

ارویی بر مـرگ و میـر   بررسی اثر اسانس چهار گیاه د
  M. javanicaالرو نماتود ریشه گرهی گونه 

، ppm 500( هاي مختلف اسانسمیکرولیتر از غلظت 100حدود 
هاي جداگانه ریخته و  در میکروتیوب) 10000و  5000، 2000، 1000
الرو سـن دو   200تا  150میکرولیتر سوسپانسیون نماتود حاوي  900

شـش غلظـت اسـانس، بـا فاصـله       به هر میکروتیوب اضافه شـد تـا  
 ppm(2000-50(در مقـادیر بـین   ) 32/0فاصـله  (لگاریتمی مساوي 

آب مقطر استریل به عنوان شـاهد مـورد اسـتفاده قـرار     . اعمال گردد
پس از . آزمایش دو بار انجام شدهر تیمار چهار تکرار داشت و . گرفت

 24 هاي مختلف اسانس به مدتغلظتقرار دادن نماتودها در معرض 
دقیقه در  4به مدت  مساعت، میکروتیوب حاوي اسانس و الرو سن دو



  1389 بهار، 1، شماره 24، جلد)علوم و صنایع کشاورزي(نشریه حفاظت گیاهان      64

g750 مایع باالیی . سانتریفیوژ شد)Supernatant ( از  را با اسـتفاده
سـپس آب مقطـر   . میکرولیتر باقی بماند 300برداشته تا اینکه سمپلر 

هـا  میکروتیـوب . لیتـر برسـد  اضافه کرده تا حجم نهایی به یک میلی
، سپس مایع باالیی حذف )g750دقیقه در 4(تریفیوژ شدند مجدداً سان

 Pellet (300(و به محلول بـاقی مانـده در پـایین هـر میکروتیـوب      
سـاعت درصـد    20پس از . میکرولیتر آب مقطر استریل اضافه گردید

مرگ و میر الروهاي سن دو با استفاده از الم شمارش نماتود و در زیر 
 )1999ش اصالح شده فریز و ژنگ،رو. (میکروسکوپ محاسبه گردید

ارتبـاط بـین   . انجـام گرفـت   c˚3 ±25آزمایشات در شـرایط دمـایی   
غلظتهاي مختلف اسانس و مرگ و میر الرو تحت آنالیز پروبیت قرار 

  .بدست آمد LC90و  LC50گرفت و سطح غلظت 
  

بررسی اثر اسانس چهار گیاه دارویی بر تفریخ تخـم  
 M. javanicaنماتود ریشه گرهی گونه 

عدد تخم  500میکرولیتر سوسپانسیون نماتود حاوي  900حدود  
 100ریخته و سپس ) استیرنپلی(خانه اي  24هاي پلیت را در چاهک

شش غلظت مانند (هاي گیاهیهاي مختلف اسانسمیکرولیتر از غلظت
به هر چاهک اضافه شد تا به غلظت هـاي مـورد نظـر    ) آزمایش قبل

هـر تیمـار در چهـار    . وان شـاهد اسـتفاده شـد   آب مقطر به عن. برسند
پلیـت را پوشـانده و در   . دو بار انجام شـد  چاهک تکرار شد و آزمایش

روز  14درصد تفریخ تخم بعد از سپس . قرار داده شد c˚3 ±25 دماي
با شمارش تعداد الروهایی که در هر چاهک از تخم تفریخ شده بودند 

انس و میزان تفریخ تخـم  ارتباط بین غلظت هاي اس. محاسبه گردید
آن بدسـت   LC90و  LC50تحت آنالیز پروبیت قرار گرفت تا سـطح  

در این آزمایشات از ). 2006روش اصالح شده زاسادا و همکاران، ( آید
ي کامالً تصادفی براي بررسی اثرات ساده قالب طرح فاکتوریل در پایه

در  LSDبراسـاس آزمـون    هـا مقایسه میانگین. و متقابل استفاده شد
تجزیه واریانس داده هـا بـا نـرم افزارهـاي     . صورت گرفت% 5سطح 
  .گرفت انجام  MSTATCو  SAS (GLM)آماري 
  
  نتایج

 نماتود ریشه گرهی گونه  اثر اسانس بر مرگ و میر الرو سن دو
M. javanica  کـه بـین   ایـن اسـت  نتایج تجزیه واریانس حاکی از 

 از نظر درصـد مـرگ و میـر   گیاهان دارویی مورد مطالعه  هاياسانس
 داري از نظـر آمـاري اخـتالف معنـی     الروهاي نماتود ریشـه گرهـی  

)05/0P≤ (هـاي مختلـف اسـانس    همچنین بـین غلظـت  . وجود دارد
. )≥05/0P( داري وجـود دارد  حاصل از گیاهان دارویی اختالف معنـی 

دهد که اسـانس  ها در گیاهان مورد بررسی نشان میمقایسه میانگین
داراي بیشترین درصد مرگ و میـر بـوده و اخـتالف معنـی      زیره سبز

بیشترین . با اسانس سایر گیاهان مورد آزمایش دارد )≥05/0P(داري 

و کمترین میزان درصد مرگ و میر الرو به ترتیب مربوط به اسـانس  
). 1جـدول (باشـد مـی  درصـد 2/17و زنیان با  درصد26گیاه رازیانه با 

مختلـف نشـان داد کـه غلظـت     هـاي  مقایسه میانگین بـین غلظـت  
ppm2000   ساعت بیشترین درصد مرگ ومیر الرو نماتود  24بعد از

این غلظت اخـتالف   تأثیر. ریشه گرهی را به خود اختصاص داده است
. با دیگر غلظتهاي مورد آزمایش داشـته اسـت   )≥05/0P(داري معنی

ی بیشترین و کمترین میزان درصد مرگ و میر الرو نماتود ریشه گره
وغلظـت    درصد12/88با  ppm2000هاي به ترتیب مربوط به غلظت

ppm50 2جدول( بوده است درصد82/1با.(  
اثر متقابـل  (هاي اسانس گیاهانغلظت تأثیرمقایسه میانگین بین 

نشان داد که اسـانس   بر درصد مرگ و میر الرو )غلظت×گیاهاسانس 
اي اسـانس  هدر میان دیگر غلظت ppm2000غلظت گیاه رازیانه در 

را در مـرگ و میـر الرو    تأثیربیشترین % 30/98هاي مورد بررسی با 
اسانس گیاهان زیره سیاه و زیره سـبز  ). 3جدول(سن دوم داشته است

. نیز در این غلظت درصد باالي مرگ و میر را به خود اختصاص دادند
در مقایسـه بـا اسـانس     )ppm2000(اسانس زنیان در همین غلظـت 

ثر کشندگی ضعیف تري را علیه الرو سن دوم نمـاتود  گیاهان دیگر، ا
طبق آنـالیز پروبیـت، بیشـترین    ). 3جدول(دهدمیریشه گرهی نشان 

و  LC50سمیت علیه الرو سـن دوم نمـاتود ریشـه گرهـی براسـاس      
LC90 5جدول(باشد مربوط به اسانس زیره سبز و رازیانه می.(  
 شه گرهی گونه نماتود ری اثر اسانس بر تفریخ تخمج آزمایش نتای

M. javanica  هاي بدسـت آمـده نشـان    تجزیه واریانس دادهنتایج
هاي بکار رفته از نظر درصد عدم تفریخ تخـم  دهد که بین غلظتمی

اما بین اسانس گیاهان مـورد   )≤05/0P( اختالف معنی دار وجود دارد
بنابراین . )≥05/0P(آزمایش به لحاظ آماري این اختالف معنی دار نبود

. اندریباً تمام گیاهان مورد آزمایش اثر یکسانی بر تفریخ تخم داشتهتق
هـاي مـورد بررسـی نشـان     بین غلظـت ) اثرات ساده(مقایسه میانگین

بیشترین اثر را بر عدم  درصد99/90با  ppm2000دهد که غلظت  می
با سـایر   )≥05/0P(دار  تفریخ تخم نماتود داشته است و اختالف معنی

توان نتیجه گرفت بنابراین می). 2جدول(زمایش داردهاي مورد آغلظت
که با افزایش غلظت اسانس، درصد تفـریخ تخـم رونـدنزولی داشـته     

اگرچه از لحاظ آماري و براساس تجزیه واریانس اختالف معنی . است
هاي اسانس گیاهان مختلف بر تفریخ غلظت تأثیرداري بین میانگین 

میرسد در مقایسه میانگین اثرات تخم نماتود وجود نداشت اما به نظر 
هاي مختلف، اسانس گیاه زیره سـیاه  متقابل اسانس گیاهان با غلظت

بـا   )ppmغلظـت صـفر   (، نسبت بـه شـاهد    ppm2000در غلظت 
  ).4جدول( داشته است تأثیردرصد در عدم تفریخ تخم 97/26

نمـاتود براسـاس   طبق آنالیز پروبیت، بیشترین سمیت براي تخم 
LC50 به اسانس زنیان و براساس مربوط LC90 سیاه  مربوط به زیره
بطور کلی می توان گفت که بـا افـزایش غلظـت    . )5جدول( باشد می

افـزایش و   ي نماتود ریشـه گرهـی  اسانس، درصد مرگ و میر الروها
  .)4و  3جدول ( کاهش یافته است آن درصد تفریخ تخم
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 .M م نماتود ریشه گرهی گونهمرگ و میر الرو سن دودرصد عدم تفریخ تخم و درصد ی بر داروی چهار گیاهاثر نماتودکشی اسانس  - )1جدول (

javanica  
  درصد عدم تفریخ تخم  درصد مرگ و میر الرو  نام اسانس
  b18/22  a 16/78   زیره سیاه
 a26  a20/78  زیره سبز
  c21/17   a58/78   زنیان
  ab27.25  a99/75   رازیانه
LSD 719/3  203/3  

  تکرار است 4کلیه اعداد میانگین -         
  .بین آنها است% 5بل میانگین ها در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح احروف مشابه در مق-                          

  
و  میر الرو سن دودرصد مرگ و ر ب )زیره سیاه، زیره سبز،زنیان و رازیانه( دارویی چهار گیاههاي مختلف اسانس اثر نماتودکشی غلظت -)2جدول(

  M. javanica گرهی گونه نماتود ریشهعدم تفریخ تخم درصد 
  درصد عدم تفریخ تخم  درصد مرگ و میر الرو  )ppm (غلظت اسانس مورد آزمایش

2000  a12/88   a99/90  
1000   b85/41   a65/87  
500   c73/14   b84/78  
200   d91/7   bc31/76 
100   de12/4   cd41/73  
50   e82/1   de27/70  
0  e10/0  e34/66  

LSD  920/4  238/4  
  .تکرار است 4کلیه اعداد میانگین -
  .بین آنها است% 5حروف مشابه در مقابل میانگین ها در هر ستون بیانگر عدم اختالف معنی دار در سطح -

  
م نماتود ریشه میر الرو سن دو و مرگدرصد بر  )،زنیان و رازیانهزیره سیاه، زیره سبز( دارویی چهار گیاهاثر غلظت هاي مختلف اسانس  -)3جدول(

  M. javanica  گرهی گونه

زیره   زیره سیاه  )ppm(غلظت
  رازیانه  زنیان  سبز

2000 a12/96  a88/95  b19/62  a30/98  
1000 d96/36  bc23/55  de41/24  c67/47  
500  ghijk 11/8 ef95/22  fgh36/13  fg62/14  
200  ghijk07/5  hijk61/4  ghij50/10  ghi47/11  
100  ghijk20/5  ijk78/1  ghijk29/5  hijk21/4  
50  ijk40/3  jk51/1  ijk69/1  jk36/1  
0  k4/0 k0  k0  k0  

بیانگر عدم اختالف  ي جدول حروف مشابه در مقابل میانگین ها-
  )LSD=9.841.(بین آنها است% 5دار در سطح  معنی
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هاي نماتود ریشه عدم تفریخ تخمدرصد بر ) زیره سیاه، زیره سبز،زنیان و رازیانه(دارویی  چهار گیاهس اثر غلظت هاي مختلف اسان -)4جدول(
  M. javanica  گرهی گونه

  رازیانه  زنیان  زیره سبز  زیره سیاه  )ppm(غلظت
2000 a32/92  a10/91  a42/91  ab12/89  
1000 a29/90  ab17/88  abc29/86  abc04/87  
500  defgh28/74  bcde57/81  defg76/77  bcd75/81  
200  fghij73/71  efghi97/72  bcde13/81  cdef42/79  
100  ghij54/70  defgh92/74  defg93/76  ghij27/71  
50  ij16/65  ghij96/69  efghi78/72  efghi20/73  
0  hij35/65  hij83/66  j09/73  ij42/68  

  )LSD=8.476.(بین آنها است% 5انگر عدم اختالف معنی دار در سطح حروف مشابه در مقابل میانگین ها بی-                        
  

زیره سیاه، زیره ( اسانس چهار گیاه دارویی تأثیرغلظت در آزمایش زیست سنجی جهت بررسی -نتایج آنالیز پروبیت مرگ و میر -)5جدول(
  M. javanica نماتود ریشه گرهی گونهتخم سن دو و علیه الرو )سبز،زنیان و رازیانه

  LC50 (ppm)  LC90 (ppm)  اسانس
  تخم          الرو سن دوم  تخم           الرو سن دوم

)Bunium persicum(  1084(زیره سیاه   3680 -410 )* 775( 1590-340 ) 4980  3350  
)Cuminum cyminum(  754(زیره سبز   2740-360 ) 706( 1100-450 ) 2359  13018  

)Carum copticum(  1938 (زنیان   7180 -1080 ) 311( 780-34 ) 15291  1426  
)Foeniculum vulgare(  773(رازیانه   2280-370 ) 706( 1150-440 ) 2691  10579  

  .دهددرصد را نشان می95اعداد داخل پرانتز حدود اطمینان *
  
  بحث

ی مورد اسـتفاده در  یگیاهان داروتمامی  اسانس در این آزمایشات
. دهنــدان مــیاثــر نماتودکشــی مطلــوبی را نشــ ppm2000غلظـت  
در مرگ و میر الرو و بیش از  درصد90بیش از  تأثیرکه تقریباً  بطوري

اکا ). 4و3جدول( داشتند) نسبت به شاهد(در عدم تفریخ تخم درصد20
 1000 هـاي بـاالتر از  کـه غلظـت   گـزارش کردنـد  ) 11(و همکـاران  

 منجـر بـه   میکرولیتر در لیتر اسانس گیاهان رازیانـه، زنیـان و نعنـاع   
 .M ریشـه گرهـی گونـه    میـر الرو هـاي نمـاتود    و یش مـرگ افـزا 

javanica همچنین چهار ترکیب روغن گیاهی در غلظـت  . دنشومی
ایـن ترکیبـات شـامل    . میکرولیتر در لیتر مانع تفریخ تخـم شـد   125

از خـانواده نعنـاع   (و تیمول از پونه کـوهی  ) Carvacrol(کارواکرول
Lamiaceae ( ،Trans-anthenol ــاروون  از رازیا ــه و کــــ نــــ

)Carvone (باشنداز زنیان می )کرولهـاي حـاوي کـاروا   اسانس. )3 
آنها خاطر نشان کردند که . بودندحاوي تیمول  يهاثرتر از اسانسؤم

وجود این ترکیبات کشی قوي بین فعالیت نماتودکشی و حشرهارتباط 
  ).11( دارد

ـ   ) 7(ابراهیم و همکاران   دگیاه اثر اسانس و عصـاره رازیانـه و چن
دیگر را بر تفریخ، مهاجرت و مرگ و میر الرو سن دوم نماتود ریشـه  

بررسـی کردنـد و نشـان دادنـد کـه        M. incognitaگرهـی گونـه   
ترکیبات کارواکرول، تیمول و لینـول بیشـترین اثـر سـمیت را علیـه      

دارند و عصاره گل رازیانه باالترین اثر را بر مرگ  الروهاي این نماتود 
در این تحقیق اسانس گیاهان . اي این نماتود داشته استو میر الروه

ریشـه   زیره سیاه و زیره سبز اثرات مطلوبی علیه الرو وتخـم نمـاتود  
نشان دادند و این اولین گزارش از  از خودM. javanica گرهی گونه 

بنابراین شناسایی ترکیبـات  . باشدفعالیت نماتودکشی این گیاهان می
ین گیاهان کـه داراي خاصـیت نماتودکشـی    مؤثر موجود در اسانس ا
  .هستند الزم به نظر میرسد
ترین مراحل در چرخه زندگی نماتود است و تخم نماتود جزء مقاوم

). 19(باشـد خاطر وجود پوسته سه الیه اطـراف تخـم مـی    هاین شاید ب
حاصل در این تحقیق نتایج . تر استمسلماً تخم نسبت به الرو مقاوم

تر از  بیانگر این نیست که الرو نماتود مقاوم) 5جدول ( از آنالیز پروبیت
در تخم و الرو بـه   LC50تخم بوده است زیرا تفاوت در میان مقادیر 

روش انجام آزمایش و مدت زمان قرارگیري تخـم و الرو در معـرض   
چه در بررسی اثر اسانس بر مرگ و میر  چنان. شوداسانس مربوط می

حذف و آب اضافه شد در صـورتی کـه   ساعت اسانس  24الرو بعد از 
اثر نماتودکشی اسـانس، بعـد از    درصد تفریخ تخم در آزمایش بررسی

عکـس العمـل الروهـاي    . روز و بدون حذف اسانس محاسبه شد 14
گیري شده، غلظت اسانس و زمان قرارگیري  نماتود به نوع گیاه اسانس

  . الرو در معرض اسانس و نیز روش انجام آزمایش بستگی دارد
 نماتودهـا  مهـار ها از اهمیت کاربردي براي عمل اسانس يهنحو
توانـد اطالعـات مفیـدي کـه در تهیـه      باشـد زیـرا مـی   مـی  برخوردار
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 ).4( کنـد فـراهم   ردهاي اختصاصی و مناسب کـاربرد دا فرموالسیون
در . روشـن نیسـت    به درسـتی  ها علیه نماتودهاسعمل اسان ينحوه

ین اسـتراز مـی   لنع فعالیت استیل کـو ما مختلفیهاي سحشرات اسان
روي فعالیـت   تـأثیر البته در مورد نماتودها هم می توانـد  ). 11( شوند
هاي شیمیایی نیز استراز داشته باشد زیرا بعضی نماتودکش کولین استیل
نکته مهم اسـت کـه    به اینتوجه . ي اثرشان بدین صورت استنحوه

تحقیق کشی آنها در این دکه فعالیت نماتو یهایترکیبات اصلی اسانس
. دنباشمیداراي فعالیت حشره کشی نیز ه گزارش شده ک ،مشخص شد

سیستم عصبی نمـاتود  جریان ) وقفه(در قطع ترکیبات اسانس دخالت 
نمـاتود را   ها پوست بـدن اسانس شاید به هر حال ).11(نیست روشن 

خـی  بر در ).11( دهنـد مـی  یریرا تغ پذیري آننفوذیا  ه وتخریب کرد
هـاي گیـاهی را   سنحوه عمل اسان مدلحشره  ه ازیقات با استفادقتح

و تعـدیل  هـا  ساخل این اساندت مبتنی برمدارکی . اند مشخص کرده
آنتاگونیسـت  ترکیبـات اسـانس،    .وجـود دارد  اکتوپامین کننده عصبی

یک انتقال دهنده عصبی در  اکتوپامین. هستند هاي اکتوپامینگیرنده
  ).5( باشدمیحشرات 

 ص شـده یـا  لترکیبات خـا  جايگیاهی به  هاياسانساستفاده از 
نمـاتود بـه    مهـار در  خطرات زیست محیطی کمتري سموم شیمیایی

صادي نیز داشـته  تاق فوایدعالوه ممکن است  هداشت و بخواهد دنبال 
، تابعی از سنتتیکعصاره و اسانس بر خالف مواد تهیه  يهزینه .باشد

  ).4( باشدمیپیچیدگی تولید هرکدام 
که تمامی گیاهان مورد آزمـایش   دهدمینتایج این بررسی نشان 

 ریشه گرهیتوانند به عنوان نماتودکش جهت استفاده علیه نماتود می
جهـت تولیـد    يشـود مطالعـات بیشـتر   پیشنهاد مـی . دنمفید واقع شو
هـا بتواننـد   مناسب انجام گیرد تـا ایـن فرموالسـیون    فرموالسیونهاي

ترکیبات گیاهی بر نماتود  تأثیریش پایداري و بهبود قابلیت موجب افزا
همچنین کاربرد آنها در خـاك و  . ها را نیز کاهش دهندشوند و هزینه

تحقیقات  بنابراین الزم است .شرایط طبیعی نیز مورد بررسی قرار گیرد
ي عمل آن بر هاي هر اسانس و نحوهبیشتري جهت شناسایی ویژگی

  .هاي مختلف انجام گیردترکیبی اسانسنماتود و نیز اثر 
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