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18/02/1400تاریخپذیرش:21/10/99تاریخدریافت:

 چکیده
 به یادیز خسارت که هستند یمهم اریبس یزا یماریب عوامل جمله از( .Meloidogyne spp) یگره شهیر ینماتدها

 یبرا ییایمیش باتیرکت و مقاوم ارقام ،یزراع تناوبدی مانند متعد یهاروش. سازندیم وارد یکشاورز محصوالت

 استفاده به را محققان توجه ،ییایمیش باتیترک یطیمح ستیز مشکالت و باال نهیهز. است شده گرفته کار به هاآن کنترل

 کرده معطوف نماتدها نیا تیریمد یبرا یاهیگ یهاعصاره و اهانیگ از استفاده چونهم ییایمیرشیغ یهاروش از

 و( Ascophyllum nodosum) ییایدرجلبک یهاعصاره یبازدارندگ اثرات یبررس مطالعه، نیاانجام  از هدف .است

 و تخم خیتفر شامل( Meloidogyne incognita) یگره شهیر نماتد تیفعال یرو( Sophora alopecuroides) انیبتلخ

 شناسی ریخت اتیخصوصبرداری،  پس از انجام نمونه. بود گلخانه و شگاهیآزماشرایط  در نماتد دوم سن الرو ریم و مرگ

 در تکرار سه در عصاره هر مختلف غلظت سه از .بررسی و تعیین گونه صورت گرفت شده سازیجدا ینماتدها

 48 ،24 از پس( M. incognita) یگره شهیر نماتد دوم سن الرو ریم و مرگ و تخم خیتفر زانیم. شد استفاده شگاهیآزما

 یرشد صفات یبرخ ،یزن هیما از پس ماه دو ،یاگلخانه آزمون در .شد یابیارز یشگاهیآزما طیشرا در ساعت 72 و

 و تخم توده گال، تعداد) نماتدآلودگی  به مربوط صفات و( ساقه طول و شهیر تر وزن ،ییهوا اندام تر وزن) شامل اهیگ

 یآمار لیتحل و هیتجز یبرا ها داده نیانگیم از و شد تکرار بار دو آزمون مراحل. شد یریگ اندازه( دمثلیتول فاکتور

 طبق گرفت. انجام یتوک آزمون با مارهایت نیانگیم سهیمقا و SAS افزار نرم از استفاده با لیتحل و هیتجز. گردید استفاده

 میمستق رابطه هاعصاره غلظت با دوم، سن یالروها ریم و مرگ و تخم خیتفر از یبازدارندگ زانیم ،آزمایشگاهی جینتا

 عصاره و هزار در چهار غلظت با ییایدرجلبک عصاره به مربوط تخم، خیتفر و الرو ریم و مرگ درصد نیشتریب. شتدا

 عصاره در نماتد دوم سن الرو ریم و مرگ زانیم متوسط ،یاگلخانه جینتا در .بود هزار در مین و کی غلظت با انبیتلخ

 یهاعصاره افزودن. بود درصد 31/85 و 81/35 ،80/66بیترت به کادوزافوس نماتدکش و انیبتلخ ،ییایدرجلبک

 یرشد یها شاخص نیشتریب. دیگرد آلوده یفرنگگوجه اهانیگ در یگره شهیر نماتد دمثلیتول کاهش باعث یاهیگ

 آلوده یفرنگگوجه اهانیگ در. گرفت قرار اهیگ اریاخت در ییایدرجلبک عصاره که شد مشاهده یزمان نماتد بدون اهیگ

 نیا جینتاد. شدن ییهوا اندام تر وزن داریمعن شیافزا باعث گلدان خاک به شده اعمال یمارهایت تمام نماتد، به

 از استفاده نویدبخش و انیبتلخ و ییایدرجلبکهای عصارهشامل  مطالعه مورد یمارهایت مثبت اثر دهنده نشان مطالعه

 .  بود یفرنگ گوجه یگره شهیر نماتد کنترل یبرا آنها

  ، نماتد ریشه گرهیعصاره، مدیریتها: دواژهیکل

دبیرتخصصی:دکترصدیقهعظیمی

mailto:jamali@guilan.ac.ir
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 مقدمه

تیاستکهیاهمجاتپریازجملهسبزیفرنگگوجه
بعدازسییارزشغذا آنرا ینیبزمیواقتصادیباال،

اهم دوم رتبه بادمجانیدر خانواده در دادهیت قرار ان

م باالی مصرف به توجه با موهیاست. رای، آن توان
به استراتژیعنوان یکمحصول کشاورزی نوینکدر
)یتلق اBehnamian and Masiha, 2002کرد نی(.

یهایماریاههموارهدرمعرضخطرابتالبهآفاتوبیگ
یکیازنبین،نماتدریشهگرهییدرامتعددقراردارد.
خسارت محصولزاعوامل این می شودیمحسوب

(Peyvast, 2007این از(. تیاهمیداراهانماتدگروه
یعیوسیزبانیمیباالییبوده،گسترشودامنهیاقتصاد

طور به یدارد یببهکه گ3000شاز حملهیاهیگونه

Lamberti, 2004)کندمی درنماتدمذکورخسارت(.
تخم30یال20یفرنگگوجه استیدرصد شده زده ن

(Sasser, 1989برخ.)نجنس،بهعلتیایهاازگونهی

اهم پراکنش، بودن چندانیمحدود عمده.ندارندیت
کشاورزیهاخسارت محصوالت به بهیوارده مربوط

 .M. incognita, M. javanica, Mیهاگونه

arenaria,M. hapla, chitwoodi, M. exiguaM.
 )باشیمM. graminicola و  Nasresfahani andد

Ahmadi, 2010م(.روش توانیهایکنترلنماتدهارا

ش گروه سه زراعییایمیبه بی، ندیبمیکتقسیولوژیو
بری،سعیطیستمحیندهزیهایفزایلنگرانیکرد.بهدل

گزیا تا است شنهین کنترل شوندییایمیهای محدودتر

Trudgill, 1992) روش(. از یکی تلفیقی هایکنترل
کاربردترکیباتشیمیاییکردنپیشنهادیجهتمحدود
 نماتدها کنترل برای شمار  (Azhar andرودمیبه

(seddiqu, 2007.هاآنیهااهانوعصارهیاستفادهازگ
یشهگرهیمهارنماتدرجهتخطریبیهاازروشیکی

نهکموکاربردیهاضمنهزنروشیشود.ایمحسوبم

آنرایزیبهبودساختمانخاکوحاصلخییآسان،توانا
داشتین خواهند همراه به  (.(Qamar et al., 2005ز

طیمحدریکمتریداریپا،یاهیگمنشأبافعالباتیترک

سوءاثرهدفریغموجوداتوپستاندارانیرووداشته
معطوفهاآنبهیاژهیوتوجهدلیلهمینبهوندارند

دومصرفیشتولیباافزا(.(Trivedi, 2003استشده
دربخشججالبینتایومشاهدهکیمحصوالتارگان

آژانسهاوزفشارسازمانیونییعغذایوصنایکشاورز

حفظکیها بر محصوالتکشاورزیفیناظر ویغذا،
جایزطیمح موضوع شینیگزیست، درییایمیسموم

علم رویدنیمجامع و نگاه با جدیا، دنبالیکرد دی

دالیل(.(Hassanzadeh, 2005شودمی به توجه با
به،الذکرفوق منطقه هر بومی گیاهان از استفاده لزوم

تلقی مبرم یکنیاز توسعه حال کشورهایدر در ویژه

مطالعاتصورتگرفتهحاکیازآناستکهگردد.می
اندام )عصاره جعفری گل هوایی (،.Tagetes spهای

ودانهچریش ها،برگ  Azadirachta indica)ریشه

L.هاودانهزیتونتلخ)(وبرگMelia azedarach 

L.نماتدی ضد فعالیت که هستند گیاهانی جمله از )
همچنین((Azhar and seddiqu, 2007دارند .

آزمایش استها بعضیازگیاهانداروییکهنشانداده
نماتدی فعالیتضد سیر و نعناع رازیانه، زیره، جمله از
 گرهی ریشه نماتدهای به آلودگی برابر در و ازدارند

 میخود نشان .((Oka et al, 2000دهندمقاومت
محلولیتحق که است داده نشان عصارهقات یپاشی

تحریکرشدجلبک گیاه، افزایشرشد باعث دریایی

هایمحیطیازقبیلخشکی،ریشهوبهبودتحملبهتنش
حرارت درجه و شوری باال )میهای  Kingmanشود

and Moore, 1982 and Ludwig, 2000.) یعصاره

 Ascophyllumگونهازشدهاستخراجییایدرجلبک

nodosumیگرهشهیرنماتدیرو،Meloidogyne 

javanicaقراریابیارزموردیفرنگگوجهاهانیگدر

استگرفته اثردهندهنشانآمدهدستبهجینتا.
بودهنماتدتخمودومسنیالروهایروکنندگیکنترل
گیاهرویچنینهم(.Catherine et al., 1994)است

 .Mنماتددومسنالروکاهشدرمثبتتأثیرموز،

incognitaوزنوداشتهشاهدبامقایسهدرخاکدر
بودهشاهدازتربیشبسیارشدهتیمارگیاهانشاخساره

رشدعلتاثرگذاریدر.(Ragaa et al., 2017)است
 .Aدریاییجلبکعصارهباشدهتقویتگیاهان

nodosum،استممکن به وآلیترکیباتمربوط
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باشدرشدهایکنندهتنظیم ها،جیبرلینها،اکسین.
هاسیتوکینینوبتائیناتیلن،سازهایپیشها،سیتوکینین

تقویتدرکههستندزیستیکنندهکنترلخواصحاوی

 Khan et)دارندنقشبالقوهطوربهگیاهرشدهایپاسخ

al., 2009; Sultana et al., 2009, 2011.)هاجلبک
برایدرمانوزیستیکنترلعاملعنوانبهتوانندمی

درنماتدجمعیتسرکوبمنظوربهگرهیریشهنماتد
قراراستفادهموردگیاهان  (,.Elansary et alگیرند

(2014.
 از تلخیگیعصارهاستفاده  Sophora)انیباه

flavescens  Aiton)دل به یدانیاکسیتآنتیلخاصی،

داشتهیفرنگرشدوعملکردگوجهیرویباال،اثرمطلوب

افزا باعث کیو تولیفیش میت آن اید گیگردد. اهین

ایجدیاهیکشگعنوانآفتبه بید، خطرمطرحیمنو

است عصارهیتأث . (Xiong et al., 2016)شده یر

 SophoraوDatura innoxia اهیبرگدوگیاتانول

alopecuroidesتخمیتفریرو سنخ الرو و نماتد

 بررسM. incognitaدوم نتایمورد گرفت. جیقرار

منشان مرگو یدهنده قابلتوجه ر سندوم نماتدالرو

فعالیت (.Javed, 2018ساعتبود)72پسازگذشت

ریشهضدنماتدیبرخیعصاره هایگیاهیروینماتد

 شرایط در فرنگی گوجه گلخانهگرهی و آزمایشگاه

شرایط در داد نشان نتایج گرفت. قرار بررسی مورد

عصاره همه خاصیتآزمایشگاهی بررسی مورد های

درشرایطگلخانهنیزافزایشغلظت نماتدکشیداشتند.

معنیعصاره طور به گیاهی بهبودهای باعث داری

 (Alikaramiهایرشدیگوجهفرنگیشدندشاخص

(et al., 2017. رچهاازحاصلعصارهدگیـنزداررباـثا

هسیاه،پونهآویشنباغیودوتودهیرزییشاملهداروگیا

میروگمروتفریختخمانبرمیزارومیهوکرمانازکرچک

ومایشگاهیآزیطاشرـیدرهگرهـیشدراتـنمدونـسروال

ارزموفرنگیکنترلایننماتددرگوجه .فتگراریابیقررد

تنتایجنش أثیراتمثبتاینگیاهاندرکنترلنماتداندهنده

.(Bahmanziari et al., 2017)بود

کشیحشرهترکیبعنوانبهبیانتلخ موردنیز

میاستفاده گیردقرار هایبیماریکنترلبرایچنینهم.

پودریوداخلیسفیدکعاملوسیاهلکهقبیلازگیاهی

 کار (Zhou, 2009)رودمیبه آلکالوئیدهایکاربرد.

رشدافزایشباعثSophora alopecuroidaeگیاه

همینبه.(Xiong et al., 2015)شدهاستفرنگیگوجه

حاضر مطالعه در کنترلدلیل برای بیان تلخ از استفاده ،

 مورداستفادهقرارگرفت.نماتدریشهگرهی

سالمیغذایروزافزونبرایشتقاضایلافزایبهدل 

ارگان مطالعهیو ترکیتأثیک، زیباتیر منشأ ،یستیبا

شرفتدریوپعیاسوسیدبخشکاربرددرمقیتواندنویم

ز بهیستیمهار کاهشنماتدها عوامل از یکی عنوان

هدفاز انجامعملکرددرمحصوالتکشاورزیباشد.

مطالعهکارا قیتحق وییایدرجلبکیعصارهییحاضر،

هاباسهاثرآنیومقایشهگرهیدرکنترلنماتدرانیبتلخ

 باشد.(میینماتدکشکادوزافوس)راگب

 

 هامواد و روش

ریبردارنمونه خاکفرایحاویهاشهیاز و گال

گیر زمیشه و گلخانه از آلوده کشتیزیهانیاهان ر

گرفت.اهکلانجامیوس جانیشهرستانالهیفرنگگوجه

مآبیانمالیآلودهتوسطجریهاشهیشگاه،ریدرآزما

ها،شستشودادهشدند.پساززدودنخاکازسطحآن

تخمقراریهاسهیهکیسهتخمکهدورترازبقینکیچند

نوکولرجداویربیزدرزیداشتند،بااستفادهازاسکالپلتم

 در کدام دربیکشیهر کوچکحاوشه آبیدار

رنماتدریشهگرهیازیمقطرقراردادهشدند.جهتتکث

نیاستفادهشد.بها1اوربانایحساسارلیفرنگرقمگوجه

تیپوکلریحساستوسطهیفرنگگوجهیبذرها،منظور

شدهودریقهضدعفونیدق10درصدبهمدت10میسد

خاکوشنیبارمصرفحاوکییکیپالستیهاوانیل

تلقسترون جهت شدند. یککاشته به نسبتدو حیبه

                                                           
1- Early urbana Y 1- Early urbana Y 
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اهدرمرحلهچهاربرگی،چهارینماتددراطرافطوقهگ

تقر عمق به سانتیبیحفره ایسه عددیمتر چهار و جاد

حفریک در تخم رویایهاهسه گرفت. قرار شده یجاد

کهفتهبعدید.یگردیاریهاباخاکپوشاندهوآبحفره

تلق گیاز یح، به یحاویلوگرمیککییهاگلداناهان

با سترونبهنسبتدوبهیکمخلوطخاکوشن شده

مدت به دمایدق30اتوکالو در سانت121یقه یدرجه

گیاهانبهیکونیگرادوفشار منتقلشدند. ماتمسفر،

شرا در ماه سلس25-27یطدماییمدتسه وسیدرجه

اینحالتینگهدار در یجمع،شدند. نماتدتکافیاز

یبرا آزمایش )حاصلانجام (.Jepson, 1987شد

ریخت خصوصیات بررسی با ریختشناسیسپس و

مادهمونماتدهایالروهایسندوسنجی استفادهاز، با

کلید  (,Eisenbak and Triantaphyllouشناسایی

نظرگونه1991) تشخیصدادهM. incognita،مورد

 شد.

 یشگاهیآزمون آزما

نماتدکشیبررس روعصارهیاثر الروسندومیها

 (Meloidogyne incognita)گرهیشهیرنماتد

جهتVrain  (1976)اساسروشرب صورتگرفت.

،یشگاهیمطالعاتآزمامنظورهالروسندومنماتدبهیته

رویتوریفلزیگودشدهقرارگرفتهویککاغذصافی

سپسیدرون شد. ونیسوسپانسکتشتکپتریگذاشته

صاف کاغذ روی نماتد دریتخم پتریتشتکو های

روزدر ختهشد.سپسبهمدتپنجیحاویآبمقطرر

 دمای با سلس27انکوباتور وسنگهداریشدند.یدرجه

ا ترتیبه صافبتخمین رویکاغذ خیمرطوبتفریها

کاغذ از عبور پساز فعال دوم سن الروهای و شدند

تشتکیصاف کف جمعدر پتری شدندیآورهای

(Vrain, 1976عصاره.)بانامتجاریییایدرجلبکی(

بازشرکتیبهترت(1)بانامتجاریبینوانیبوتلخویتا(

هیتهبهصورتخالصشکاوانیسبزگلورهااندیها

جلبکیگرد عصاره غلظتییایدردند. وبا سه هایدو،

کیک،ییهاغلظتانبایبعصارهتلخهزاروچهاردر

بهتشتکیون هایپتریپنجمودودرهزارآمادهشدند.

یلیم5عددالروسندومفعال،100حاوییمتریسانت

عصارهیل از بهیهاتر نظر شد.مورد اضافه جداگانه طور

عنوانشاهدهایپتریحاویآبمقطرسترونبهتشتک

درجه25یطدمایشدرشرایدرنظرگرفتهشدند.آزما

گذشتیسانت پساز گرفت. انجام 24گراد ،48 72و

رالروسندومنماتدبااستفادهیساعت،درصدمرگوم

( شد ثبت شمارش الم  ,Hasabo and Noweerاز

الروها2005 بودیی(. حرکت فاقد الروهاهکه یو

بهیبدشکل نیوسکه سوزن تغیله ندادندییز حالت ،ر

به مرده الرو عنوان شدنددر گرفته منظر درصد زانی.

زندهویلهشمارشکلالروهایوسرالروهابهیمرگوم

 فرمول طبق بر و زیرمرده گردیدمحاسبه

(Oostenbrink,1966).

کلتعداد الروها  

   تعداد الروهای مرده
رالروهایزانمرگومیدرصدم =100*

عصاره بازدارندگی اثر بررسی موردجهت های

تخم100گرهی،تعدادشهیتفریختخمنماتدرآزمونبر

پتری سانتیبه پنج مهای پنج حاوی ازیلیلیمتری تر

تلخییایدرجلبکیعصارهقبلیمختلفیهاغلظت و

بهیب ان، گردید. اضافه جداگانه بهیپتریهاکتتشطور

نگهدار روز سه بهیمدت مو روزانه تفریطور خیزان

بررستخم یگردیها شرایآزماد. در دمایش 25یط

سانت الروهایدرجه تعداد گرفت. انجام خیتفریگراد

 ,.Tsay et alبرداریشد)ماریادداشتیشدهدرهرت

سترونکتتش(.2004 مقطر آب حاوی پتری های

تفربه درصد شدند. گرفته نظر در شاهد تخمیعنوان خ

به تخمیوسنماتد شمارشکل له الروها و طبقها بر و

  (Oostenbrink, 1966).انجامگرفتزیرفرمول

   تعداد الروها

   تعداد تخم ها و الروها
ختخمنماتدیدرصدتفر = 100 × 

 تصادفی کامال آماری طرح قالب در بهآزمایش

باتیمار،ساعتوغلظتیصورتفاکتوریلبافاکتورها

،زمایشآهایتکرارانجامشد.درانتهاداده3تیمارو3
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باروشتجزیهواریانسشدهومقایسهمیانگین دانکنها

 گرفت. واریتجزصورت مقایه و میانس دریانگیسه ن

یهکامالًتصادفیلدرقالبطرحپایشفاکتوریکآزمای

و شد تکرار دوبار آزمون کل شد. انجام تکرار سه با

دادهیانگیم برایهان مرحله آماریتجزیدو موردیه

غلظت گرفت. قرار شراییهااستفاده در طیکه

بهتریآزما کسبنمودهیننتایشگاه اند،جهتانجامجرا

قراریشدرشرایآزما طگلخانهانتخابومورداستفاده

گرفتند.

 یاآزمون گلخانه

بایتصادفکامالًهیپاطرحقالبدریانهگلخابررسی

مارهایت.درآمداجرامرحلهبهتکرارچهاروماریتهفت

شامل جلبکعصاره،ییتنهابهییایدرجلبکعصاره:

تلخعصاره،ییتنهابهانیبتلخعصارهنماتد،باییایدر

یراگبیتجارنامباکادوزافوسنماتدکشنماتد،باانیب

یبراگرمپنجزانیمبهدرصد10گرانولونیفرموالسبا)

،(گردیداستفادهحیتلقازپسهفتهچهارکهگلدانهر

ویآلودگبدونمثبتشاهدعنوانبهگلدانچهارتعداد

شدگرفتهنظردرنماتدحیتلقبایمنفشاهد مراحل.

مرحلهدویهادادهنیانگیموتکرارباردوآزمون

جینتاطبق.گرفتقراراستفادهموردیآمارهیتجزیبرا

بهینههایغلظت،یشگاهیآزماآزمونازآمدهدستبه

هزاردرمینکیوییایدرجلبکیبراهزاردرچهار

یلیم100مقدار.گرفتقراراستفادهموردانیبتلخیبرا

 Crouch and Van)ییایدرجلبکیعصارهازتریل

Staden, 1993 تلخیعصارهازتریلیلیم15مقدارو(

Xiong et al., 2016)انیب یکگلدانهریبرا(

2نسبتبهسترونخاکوشنمخلوطیحاوکیلوگرمی

شداستفاده1به نظرموردیهاعصارهتاشددقتالبته.

شودهیتهها،گلدانهردرقیتزرروزهماندر جهت.

یاریآب،تیمارهااعمالازپسکنواخت،یومناسبعیتوز

خاکیشستشوباعثکهگرفتانجامیااندازهبه

نگردد دومدتبه،یشیآزماطرحنمودنادهیپازپس.

باگلخانهطیشرادرمعمولوالزمیهامراقبتماه

25یدما رفتیپذصورتوسیسلسدرجه27تا در.

یهاشاخص،اهانیحنماتدبهگیروزبعدازتلق60نهایت

شه،بااستفادهازمتریاعمازطولاندامهواییوریرشد

شهبایورییگیریشدندووزنکلنهال،اندامهوااندازه

برایگجیتالاندازهیدیترازو دستآوردنیریشد. به

 تمامییهواوزنخشکاندام در شییآزمایتکرارهای،

گرادبهیشصتدرجهسانتیموردنظردردماییاندامهوا

کمکترازو24مدت با و داده قرار آون یساعتدر

شدند.توزینجیتالیید

تخمیهاسهیکوتعدادگالهاینماتدیاعمازشاخص

شهازیکگرمریشستهویهابهآرامشهیشه،ریستمریدرس

شجداوتعدادگالوکیسهتخمشمارشیمارموردآزمایت

شد.یکلربرای محاسبه الروهای شه تعداد برایمحاسبه

هایتیمارشدهازسندومنماتد،پسازخارجکردنریشه

درداخلسینیقراردادهوبعدها،خاکحاوینماتدگلدان

 مجموع48از شدند. خاکاستخراج از نماتدها ساعت

زیر در ظرفپتریمدرجمنتقلو جمعیتاستحصالیبه

 گردید شمارش نیهمچن.(Jenkins, 1964)بینوکوالر

کیهادرداخلتودهتخم،بهدستآوردنتعدادتخمیبرا

ه توسط و جدا سوزن توسط تخم توده پوکلریتیعدد

نیاطرافآنحلشد.سپستخمیمادهژالتدرصد2میسد

نعملسهباریهاتوسطظرفشمارشگرشمارششدند.ا

م و انگینآنیتکرار محاسبه  ,.Sasser et al)گردیدها

بادرنظرگرفتنمجموعتعداد (Pf)ییتنهایجمع (.1985

ک تخمسهیکل تخم، الروهاهای و نماتدیها دوم سن

گرد تقسیمحاسبه با و جمعید بر )یتاولیم فاکتور،(Piه

تعیتول گردییدمثل ین فرمول از برا(RF= Pf/Piد. ی(

تول فاکتور شدیمحاسبه استفاده  (,Oostenbrinkدمثل

استفادهباهاآنلیتحلوهیتجزها،دادهثبتازپس 1966).

(GLM)یعمومیخطمدلهیروبهوSASافزارنرماز

گرفتانجام صفاتیبرامارهایتنیانگیمسهیمقاجهت.

کاربهدرصدپنجاحتمالسطحدریتوکآزموننظر،مورد

Excelافزارنرمکمکبهنیازموردنمودارهای.شدهگرفت

 .گردیدمیترس
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 ج و بحثینتا

 آزمایشگاهی یهایج بررسینتا

وییایدرجلبکیهاعصارهاثرانسیوارهیتجزجینتا

طیشرادرنماتد،دومسنالروریمومرگبرانیبتلخ

موردیهاعصارهنیبکهبودنیاازیحاکیشگاهیآزما

یکاحتمالسطحدر(مقطرآب)شاهدبهنسبتمطالعه

1جدول)داشتوجودیداریمعناختالفدرصد در(.

نماتددومسنالروریمومرگنیشتریبمارها،یتیتمام

درها،غلظتنیبدروشیآزماشروعازپسساعت48

دروییایدرجلبکعصارهیبراهزاردرچهارغلظت

مشاهدهانیبتلخعصارهیبراهزاردرنیمویکغلظت

شد سپسوانیبتلخیبررسموردیهاعصارهنیبدر.

نماتددومسنیالروهاریمومرگدرییایدرجلبک

مقطرآب)شاهدبهنسبت (.1شکل)بودنداثرگذار(

یهاعصارهازاستفادهموردیهاغلظتکهدادنشانجینتا

 .شونددومسنیالروهامرگبهمنجرتوانندیممذکور،

ازیشگاهیآزماآزموندر جلبکعصارهاستفاده

بهنسبتدرصد100تا99دومسنالروتلفات،ییایدر

معرضدرساعت72ازبعد،(مقطرآب)شاهد

.(Khan et al., 2015)آمددستبهعصارهقرارگیری

گونهازشدهاستخراجییایدرجلبکیعصارهکاربرد

Ascophyllum nodosumیگرهشهیرنماتدیرو

(Meloidogyne javanica)،یفرنگگوجهاهانیگدر

گرفتقراریابیارزمورد مثبتریتأثدهندهنشانجینتا.

 Catherine)بودنماتدتخمودومسنیالروهایرو

et al., 1994.)

وییایدرجلبکیهاانساثرعصارهیهواریجتجزینتا

طیختخمنماتد،درشرایزانممانعتازتفریانبرمیبتلخ

معننشانیشگاهیآزما تفاوت بیدهنده تیدار یمارهاین

مختلفنسبتبهشاهد)آبمقطر(درسطحیکدرصد

بیبهترتیموردبررسیهاعصارهنی(.درب1بود)جدول

یبازدارندگدرراریبیشترینتأثییایدرانوجلبکیبتلخ

تفر )شکلیاز داشتند نماتد تخم 2خ جدول ا1و نی(.

ترکیموضوعم تفاوتدر باتموثردریتواندمربوطبه

دربیموردبررسیهاهریکازعصاره نغلظتیباشد.

ختخمنماتدیممانعتازتفرنیشتریمورداستفاده،بیها

وغلظتیکوییایدردرغلظتچهاردرهزارجلبک

تلخین هزار در علییبم شد. مشاهده باان که آن رغم

مارهایشدهدرتمامتخیتفریهازمانتعدادتخمگذشت

ولیافزا تیزانافزایمیشیافت، مختلف،یمارهایشدر

خنشدهیتخمتفرنتعدادیشتریکهبیمتفاوتبودبهنحو

ساعتپسازشروع48یکونیمدرهزارودرغلظت

تأثیآزما شد. مشاهده عصارهیش برگیاتانولیر

Sophora alopecuroidesنماتدیتفریرو تخم خ

دریجمشابهیونتاقرارگرفتهیموردبررسیشهگرهیر

.(Javed, 2018)نشاندادهاستیشگاهیطآزمایشرا

خ تخم یر الرو سن دوم و تفریزان مرگ و میان بر میو تلخ ب ییایجلبک در یهار عصارهیثتأانس یه واریج تجزینتا -1جدول 

 (Meloidogyne incognita) یشه گرهینماتد ر

Table 1. The results of analysis of variance on the effect of Seaweed and Pagoda extracts on 

mortality of the second stage juvenile (J2) and hatching of eggs of root-knot nematode (Meloidogyne 

incognita) 

Source of Variation                                           df                                   Mean Square 

Mortality                               Egg hatched                                                                                                           

Extract                                                                 2                   51772.2
**

                        26192.11
**

 

Concentration                                                      2                   132.01
**

                          7.62
**

 

Time                                                                    2                   652.96
**   

                       1175.45
**

 

Concentration × Extract                                      4                   64.81
**  

                          67.20
**

 

Concentration × Time                                         4                   181.53
**   

                       1019.28
**

 

Extract × Time                                                    4                   158.53
**  

                        8.26
**

 

Concentration × Extract × Time                         8                   55.36
** 

                           8.14
**

 

Error                                                                   54                  0.138                              0.046 

CV %                                                                 -                     0.52                                1.12 
ns: no significant difference. **: significant difference 1%
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 Meloidogyne) یشه گرهینماتد ر سن دومر الرو یم و مرگ ان بر درصدیو تلخ ب ییایدرجلبک یهار عصارهیثتأ -1شکل 

incognita) مختلف یهادر زمان  
Figure 1. Effect of the seaweed and pagoda extracts on mortality percentage of second stage juvenile 

(J2) of root-knot nematode (Meloidogyne incognita) at different times 

C1 = ن،بیادریایی و یک در هزار تلخغلظت دو در هزار عصاره جلبکC2  = و یک  ییایدرغلظت سه در هزار عصاره جلبک

 .انیبو دو در هزار تلخ ییایدرغلظت چهار در هزار عصاره جلبک = C3 ن،ایبو نیم در هزار تلخ
 

 

 

 مختلف یهادر زمان  Meloidogyne incognitaخ تخم نماتد یان بر تفریوتلخ ب ییایدرجلبک یهار عصارهیتأث -2شکل 
Figure 2. Effect of the seaweed and pagoda extracts on hatching of eggs of Meloidogyne incognita at 

different times 

C1 = ن،بیادریایی و یک در هزار تلخغلظت دو در هزار عصاره جلبکC2   = و یک  ییایدرغلظت سه در هزار عصاره جلبک

 ان.یبو دو در هزار تلخ ییایدرغلظت چهار در هزار عصاره جلبک = C3 ن،ایبو نیم در هزار تلخ
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Khan et al.(2015) دادند شرانشان طیدر

فعالیشگاهیآزما نماتدکشی، جلبکیت گونه چند

 Sargasssum tenerrimum ،Padinaییایدر

tetrastromaticaو Melano thamnusafa هیعل

 ختخمگونهی،موجبممانعتازتفریشهگرهینماتدر

M. javanicaشد(Khan et al., 2015). 

 یاگلخانه یهایج بررسینتا

هاباعثبهبوداینشاندادکهتلقیحعصارهنتایجگلخانه

گوجهشاخص در رشدی میهای بین.گرددفرنگی

بررسی مورد سطحدر تیمارهای در گیاه صفاترویشی

دارآماریوجودداشتدرصداختالفمعنییکاحتمال

 عصاره2)جدول همچنین به(. معنیها جمعیتطور داری

 .(3کاهشدادند)جدول،ماتدرادرمقایسهباشاهدمنفین

 صفات رویشی گیاه

تجزینتا واریج یه به انسمربوط رویشی درصفات

نماتدریفرنگگوجه تلقیشهگرهیحساسبه اثر حیدر

راگبعصاره نماتدکش و یها جدول مقا2در سهیو

نطولیانگیآوردهشدهاست.م4نآندرجدولیانگیم

ییهابهتنهامارشدهباعصارهیاهانتیشه،درگیساقهور

مارنماتدینطولساقهدرتیانگینمیشیافت.کمتریافزا

میمشاهدهگردییبهتنها شهدرینطولساقهوریانگید.

نماتدکشراگبیاهانتیگ با جلبکیمارشده وعصاره

ت،ییایدر به یافت.یافزاینماتدیمارهاینسبت ش

ریانگیم تینطول در یشه نماتد مار بودکاهشبا همراه

دهندهکاهشوزنساقهونتایجحاصل،نشان(.4)جدول

بود. نماتد به آلوده تیمارهای در ریشه تر افزایشوزن

بهنماتدریشهگرهییکیازعالیمبارز ،آلودگیگیاه

می برگ تعداد بهباشدکاهش میان، در که طوری

نماتد،یتیمارها به تیمارآلوده در ساقه کمترینوزنتر

عمدهش بخش که شد مشاهده آلوده اهد ای کاهشاز

ناشیازمصرفموادغذاییتوسطنماتددرریشهوبخشی

دربرگهابودهاست.تعدادریزشوکاهشمربوطبهنیز

شترینیتیمارجلبکدریاییبمیانتیمارهایموردبررسی،

 .بههمراهداشتهاستوزنترساقهرا

یهااندامتروزنمشابه،ساقهوشهیرخشکوزنجینتا

باشدهماریتاهانیگکهطوریبه(.4و2جدول)بودمذکور

یرشدیهایژگیوافزایشسبب،ییایدرجلبکعصاره

رابطهایندرمحققینسایرنتایجبانتیجهنیا.شدندمحصول

داشتهمخوانی موادازیبرخوجودواکنش،اینعلت.

شدهعنوانییایدرجلبکعصارهدررشدکنندهتیتقو

Blunden, 1991)است یهامؤلفهازیاریبساگرچه(.

آنعملکردنحوهوییایدرجلبکعصارهییایمیشمختلف

اینکهنیستانتظارازدورامااست،ماندهناشناختههنوزها

 ,.Fornes et al)دهندنشانییافزاهمتیفعالهامؤلفه

2002; Vernieri et al., 2005 کهاستاینبراعتقاد(.

موادباییایدرجلبکباشدهماریتاهانیگعملکردشیافزا

ارتباطهانینیتوکیسژهیوبهها،عصارهدرموجودیهورمون

Featonby smith and vanstaden, 1983)دارد بر(.

درموجودیستیزفعالباتیترکاساس،همین

Ascophyllum nodosumاهیگرشدتیتقویبرا

 Van Oosten)استگرفتهقراراستفادهموردواستخراج

et al., 2017.)گونهA. nodosum،ویدسترسشیافزابا

محصوالتبازدهورشدبهبودسبب،یمغذموادجذب

 (;Crouch and van Staden, 1993استشدهیزراع

Khan et al., 2009; Craigie, 2011; Sharma et 

(al., 2014; Van Oosten et al., 2017.یهاگزارش

برگوشاخیاسپرکاربردکهاستآنازیحاکمتعدد

تظاهرازپسانگور،یهابرگبهییایدرجلبکعصاره

تجمعژهیوبهمیوه،یمغذموادشیافزاباعثکامل،شکوفه

 ;Norrie et al., 2002)شودیمهافنلوهانیانیآنتوس

Sabir et al., 2014; Frioni et al., 2018.) عصاره

کلزایهاشاخهوشهیررشد،ییایدرجلبکتجاری

(Brassica napus L.)وتروژنینتجمعکیتحربارا

.Jannin et al). (2013 ,استدهیبخشبهبودسولفات،

دهندهنشانبیان،تلخشیمیاییباتیترکمطالعه همچنین

گلوکوزیدهایوفالونوئیدها،آلکالوئیدهاوجود

(.Muosavi et al., 2014) استبودهدرآنهااستروئیدی

نماتدهایثردرکنترلؤمیعیطبباتیوجودتعدادیازترک
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 (.Mousa et al., 2011)استبهاثباترسیدههادیفالونوئوآلکالوئیدهاا،هنها،تاننیها،ساپوناستروللیازقب،یاهیگ

 

گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا  یرشد یهاجلبک دریایی و تلخ بیان بر صفت یهاثیر عصارهتایج تجزیه واریانس تأن -2جدول 

 (Meloidogyne incognita)آلوده به نماتد ریشه گرهی 

Table 2. The results of analysis of variance on the effect of seaweed and pagoda extracts on growth 

parameters of tomato var. Early Urbana infected with root-knot nematode (Meloidogyne incognita)  

Mean Square 

Shoot 

weight (g) 
Root fresh 

weight (g) 
Shoot length 

(cm) 

Root length 

(cm) 

Shoot dry 

weight (g) 

Root dry fresh 

weight (g) 

df Source of 

Variation 

Extract              6         0.683
**

                53.52
**

             336.72
**

            6092.20
**

             18.75
**

              1416.47
**

 

Error                21        0.001                   0.218                0.419                0.184                    0.226                0.505 

Total                27           -                            -                       -                        -                             -                      - 

CV %                -         3.17                     8.41                   2.75                  0.46                     9.07                  1.92 

ns: no significant difference.**: Significant difference at 1% 

 

 

 (incognita)  Meloidogyneیشه گرهیهای نماتد ران بر ویژگییتلخ ب و ییایجلبک در یهار عصارهینتایج تجزیه واریانس تأث -3جدول 
Table 3. The results of analysis of variance on the effect of seaweed and pagoda extracts on growth 

parameters of root-knot nematode (Meloidogyne incognita) 

                                                                                Mean Square 

Gall /g          Egg mass/g       Egg/of          J2 /100g                Reproduction 

of root              of root              root               soil                           factor 

    Source of Variation         df   
    Extract                             3               61.16

**
             244.39

**
         0.011

** 
          0.058

**
                      9.75

**
 

    Error                                12             1.625                3.104             0.0002            0.0002                      0.460        

    Total                                15                 -                       -                    -                        -                               -      

    CV%                                 -              26.83                13.36             3.35                0.68                          25.12 

ns: no significant difference. **: significant difference 1% 

 

 

 یشه گرهیاوربانا  به نماتد ر یرقم  ارل یفرنگگوجه یرشد یهاان بر شاخصیو تلخ ب ییایدرجلبک یر عصارهاین تاثیانگیسه میمقا -4جدول 
(Meloidogyne incognita) 

Table 4. Means Comparison of effect of seaweed and pagoda extracts on growth parameters of tomato plant var. 

Early Urbana infected with root-knot nematode, Meloidogyne incognita 

                                 Shoot length          Root length         Shoot fresh           Shoot dry           Root fresh            Root dry                                       

(cm)                                (cm)                     (cm)               weight (g)           weight (g)           weight (g)            weight (g) 

Control                          48.95
e
                    25.86

c
              19.01

f
                       2.39

e
                 2.05

e
                  0.20

f
 

 

Nematode                      36.89
f
                    8.89

f
                10.95

g
                     1.38                  8.21

a
                   0.10

d
 

 

Seaweed                        138.75
a
                 35.35

a
              61.38

a
                     11.49

a
                4.40

cd
                  0.82

d


 

Seaweed + Nem            97.91
c
                   20.78

d
              37.84

d
                    3.45

cd
                 7.30

a
                   1.22

b
 

 

Pagoda tree                   136.66
b
                 33.63

b
              58.83

b
                     9.42

b
                  3.37                     0.72

e
 

 

Pagoda tree + Nem       96.36
d
                   17.68

e
               30.57

e
                    4.08

d
                  6.06

b
                    1.15

bc
 

 

Rugby + Nem               98.69
c
                   22.19

d
               40.04

c
                    5.19

c
                  5.28

bc
                   0.12

c
 



SEM                              6.95                      1.64                   3.35                      0.65                    0.39                     0.07

Means followed by the same latter, in each column are not significantly different (P>0.05). 
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 زایی نماتد های بیماریشاخص

مقاینتا و واریانس تجزیه میج دادهیانگیسه هاین

تخم تعدادتوده دریکحاصلازشمارشتعدادگال،

گرمریشه،تعدادتخمدرکلریشه،تعدادالروسندوم

در تولیدمثل فاکتور و خاک گرم صد در نماتد

طورمعنیهابهآوردهشدهاست.عصاره5و3هایجدول

شاهد با مقایسه در نماتد جمعیت کاهش سبب داری

شده شاخصیاند. از بیماریکی اصلی نماتدهای زایی

گالرویریشهاست.میانگینتعدادریشهگرهی،ایجاد

وراگبی،گالدرواحدوزنریشهدرکاربردعصاره ها

هادارداشتندولیبینعصارهنسبتبهشاهدتفاوتمعنی

درتفاوتمعنی گال تعداد بیشترین نشد. مشاهده داری

تیمارراگبیرؤیت تیمارشاهدآلودهوکمترینآندر

راگ نماتدکش اگرچه گالگردید. کاهش در زاییبی

هایجلبکگیاهانآلودهمؤثرترینتیماربودولیعصاره

بیاندرمقایسهباشاهد،موجبکاهشقابلدریاییوتلخ

فرنگیشدند.اینزاییریشهگیاهانگوجهقبولیدرگال

تواندناشیازتأثیرمستقیمعصارهرویالروممانعتمی

قیمازطریقفراهمکردنطورغیرمستوتخمنماتدویابه

حمله مقابل در دفاع و گیاه رشد مناسببرای شرایط

نماتدباشد.بیشترینوکمترینشاخصتولیدمثلیمحاسبه

شدهبهترتیبمربوطبهتیمارهایشاهدآلودهبهنماتدو

تیمار در شاخصمذکور بودن پایین علت بود. راگبی

نفوذنماتدبهداخلتوانتأثیردرممانعتازراگبیرامی

گیریشاخصهایحاصلازاندازهریشهعنوانکرد.داده

دهدکهنماتدکشراگبیازهایآلودگینماتدنشانمی

بیشترینتأثیردرکنترلنماتدریشهگرهیبرخورداربوده

به جلبکترتیبو تلختیمارهای و دریبدریایی ان

جرتبه از استفاده گرفتند. قرار بعدی هایلبکهای

به گذشته دهه چند از افزایشدریایی چشمگیری طور

)ی است -Jimenez-Escrig and Sanchezافته

Muniz, 2000 جلبک(. بهکاربرد دریایی، کیعنوان

روشبالقوهبرایسرکوبنماتدهایانگلگیاهیمطرح

گزارش است. هایمتعددیحاکیازآناستکهشده

گونه تولیدمثلهایجلبکدریبرخیاز سببمهار ایی،

  (Featonby-Smith and vanشوندمینماتد

staden, 1983; Paracer et al., 1987; 

Whapham et al., 1994; Wu et al., 1997 and 

(De Waele et al., 1998.مطالعاتمشابهیکهروی

جلبک از کههااستفاده نمود مشخص شد، متمرکز

هاباعثکاهشقابلتوجهیدرجمعیتنماتدنکاربردآ

گیاهی آلودهبامیه (.Meloidogyne spp)انگل های

سرکوب سبب همچنین و گردیده گرهینماتد ریشه

(.Ara et al., 1996شدند)M. javanicaفرنگیگوجه
 
 

 یفرنگگوجه یشه گرهینماتد ر تولیدمثلی یهاان بر شاخصیوتلخ ب ییایجلبک در یهار عصارهین تأثیانگیسه میمقا -5جدول 

Meloidogyne incognita اوربانا یدر رقم ارل 
Table 5. Means Comparison of effect of seaweed and pagoda extracts on reproduction parameters of 

tomato plant var. Early Urbana infected with root-knot nematode, Meloidogyne incognita 
Treatments            Gall/g of root     Egg mass/g of root     Egg/of root      J2/100 g soil             RF 

Nematode                   9.75
a
                      20.75

a
                      4.15

a
                 2.35

a
                  4.82

a
 

                         

Seaweed                     3.25
b
                      14.25

b
                      4.08

b
                 2.15

c
                  2.15

bc
 

 

Pagoda tree                 5.50
b
                      15.50

b
                      4.08

b
                 2.25

b
                   2.70

b
 

  

Rugby                         0.50
c
                       2.25

c
                       4.02

c
                 2.07

c
                   1.12

c
 

   

SEM                           0.92                        1.79                         0.012                0.027                   0.38

Means followed by the same latter, in each column are not significantly different (P>0.05). 
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جلبکگونه مختلف نماتدکشیدریاییهای فعالیت

درتحقیقی،نقش(.Zaki, 2005اند)متفاوتینشانداده

جلبکبتائین عصاره در قهوهموجود ایدریایی

(Ascophyllum nodosum)مانعازبارورینماتدهای

گوجه گرهی ریشه  .MوM. javanicaفرنگی

incognita( از(.Wu et al., 1997شدند استفاده

جلبک  Arabidopsisدریاییبهخاکگیاهانعصاره

thalianaخاک با مقایسه تعداددر نشده، تیمار های

 ماده بهM. javanicaنماتدهای را آن تخم تعداد و

کاهشداد. توجهی قابل در میزان موجود بتائین ماده

 القایواکنشدفاعیدر مسئول A. thalianaعصاره،

برا)گوجهL. esculentumو در ریشهفرنگی( نماتد بر

.(Wu et al., 1998گرهیمعرفیشدهاست)
عصاره پژوهش،های این در شده گرفته کار به

 اثرات نشان خود از نماتدی مطالعاتدادندضد .

 متعددی جلبکگویای عصاره نماتدکشی فعالیت

 نحویدریایی به اینعصارهبوده ترکیباتکه حاوی

گیاهیتأثیر انگل نماتدهای روی شدهمعرفیگذار

  ,.Fornes et al., 2002; Vernieri et al)است

2005; Gil-Chavez et al., 2013.) ایگلخانه نتایج

ایکهتاثیریکآزمایشگلخانهبانتیجهبهدستآمده

ایدریاییقهوهباششگونهجلبکتلقیحگیاهبادمجان

Cystoseria myrica)،Cystoseria trinode ،

Padina pavonia ،Digenia simplex ،Caulerpa 

serrulataو (Thallathodendron ciliatumدر

 گرهی ریشه نماتد بررسیM. incognitaتکثیر را

دادکرده نشان مطابقت استاند، ه گونه. شش هر

جلبک شده ریشه سببکاهشگال دریایی وگردیده

تخم عصارهتعداد با یافته تلقیح ریشه سیستم در هایها

مالحظهجلبک قابل طور به یافتدریایی کاهش ای

(Afia and El-Nuby, 2016).  نتایج مطالعههچنین

حاضر با مشابهت.Ibrahim et al (2007)نتایج

باتیمارشدهآفتابگردانگیاهانایکهدربهگونهداشت

تخمهایتودهوگالریشهکاهش،دریاییهایجلبک

 هایشاخصافزایشچنینهموM. incognitaنماتد

.(Ibrahim et al., 2007)مشاهدهگردیدگیاهرشدی

موجود، گزارش اساس دریاییجلبکخشکپودربر

ای،قهوه گیاهی انگل فرنگیگوجهرویرانماتد

استسرکوب (.Sultana et al., 2009) نموده

که است داده نشان گرفته صورت ترکیبات تحقیقات

،سببتحریک A. nodosum درموجودزیستیفعال
دفاعیهایپاسخ شودمیمختلفهایبیمارگرعلیهگیاه

(Patier et al., 1995; Sharma et al., 2014).
تلخ مورد پژوهشدر این در دستآمده به نتایج

 شده انجام تحقیقات مؤید بیان، زمینه این بهدر بود.

 .Mخاصیتضدنماتدیعلیهالروازبیانتلخکهنحوی

incognita  (است بوده  ,.Nidiry et alبرخوردار

1993 ایناثراتدرموردنماتدهایدیگرنیزمشاهده(.

یافتشدهماترین طبقگزارشارائهشده،است.گردیده

علیهنماتد یدارایاثراتنماتدکش Sophora درجنس

می کاج چوب .(Kazuhiko et al., 1991)باشد

هشدهوازیدرآبوخاکتجزیانبهآسانیبعصارهتلخ

ز محیلحاظ ایبسیطیست میار  (,Zhengدباشیمن

تلخگونه.2014) های از سرشار آلکالوئیدموادبیان

ضد (.McDougal et al., 2015)هستند اثرات

مطرحشدههاآنمهمخاصیتعنوان بههاینماتدالرو

فعالترینترکیباتاصلی .(Wang et al., 2010)است

گیاه در موجود بیانزیستی آلکالوئیدها،تلخ ،

روغن فرّفالونوئیدها، کینونهای و هستندار ها

.(Huang et al., 2016)آلکالوئیارشگز جدا دیاز

تلخ از دارا،انیبشده نماتدکشیکه قابلیاثرات

Caenorhabditis elegansنماتدمدلروییتوجه

ارائهشدهاستمی هاستنشاندادهجحاصلینتا.باشد،

 که ترکیبات رفتاراین اختالل انقباضنظیریباعث

عضله کاهش و الرو دنبالمیاندازه به آن،شوند.

کاهشنماتدمثلدیتتولیظرف کوتاهیافته طولعمر و

کنندهاثباتC. elegansسمیمتابول.اختاللدرداردیتر

مدعاست ااین با ی. حال، جهتن قیدقشدنروشن
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سازوکارها، استهایشیآزماانجام شده توصیه بیشتر

(Yan-Ping et al., 2018.)آلکالوئیدهایجداشدهاز

رویتلخ ضدنماتدی فعالیت چوببیان، نماتد

استداشتهBursaphelenchus xylophilusکاج
.(Zhao, 1999)

پژوهش نتایج اساس حاضربر عصاره، موردهای

جهتمیونآزم مفیدکنترلتوانند گرهی ریشه نماتد

 شوند گونهواقع به که ای افزایش هایشاخصسبب

وزنتروخشکیرشدیگیاهشاملطولساقهور شه،

هایآلودگینماتدشاخصتقلیلهمچنینوشهیساقهور

سندوم الرو و گال تعداد شوندنظیر . تحقیقاتانجام

وویژگیکنندهمشخصتواندمیتربیش هایهرعصاره

می.باشدهاآناثرینحوه پیشنهاد کاربرد اینشود

 ترکیبات شرایط گلخانهدر تجاریهای درارعمزو

مطالعات تکمیلی گیرد قرار بررسی آیندهمورد در تا

نماتدریشهگرهیمدیریتبتواناستفادهازآنهاراجهت

.نمودتوصیههایکنترلودرتلفیقباسایرروش

 

 گزاری سپاس

حمایتبدین از فراهموسیله امکانات و مالی های

 گردد.شدهتوسطدانشگاهگیالنتشکروقدردانیمی
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Abstract 

Background and Objective 
Root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) are among the most important pathogens which 

cause great damage to the agricultural products. However, only a few methods such as 

crop rotation, resistant cultivars, and chemical compounds were approved for their 

control so far. Considering their environmental hazards and the relatively high price of 

chemical compounds, using non-chemical methods such as the application of plants and 

plant extracts for the nematode management increased. This study aimed to investigate 

the inhibitory effects of seaweed (Ascophyllum nodosum), and pagoda tree (Sophora 

alopecuroides) extracts on the activity of root-knot nematode (Meloidogyne incognita), 

including eggs hatching inhibition and second-stage juveniles (J2) mortality through the 

laboratory and greenhouse conditions. 

Materials and Methods 
After the sampling, the morphological properties of isolated nematodes were 

characterized and the species determined. Three different concentrations of each extract 

were used in three replications in laboratory tests. Egg hatching and second juvenile 

mortality (M. incognita) were evaluated after 24, 48, and 72 hours. In the greenhouse 

tests, two months after the inoculation, some plant growth traits (fresh shoot weight, 

fresh root weight, stem length) and nematode-related characteristics (number of galls, 

egg mass, and reproduction factor) were measured. The experiments were repeated twice, 

and the mean of two-step data was used for the statistical analysis. The analysis was 

performed using SAS software, and the comparison of means was achieved by the Tukey 

test. 

Results 

The laboratory results showed that the rate of egg hatching inhibition and mortality of J2 

were directly related to the concentrations of applied extracts. Moreover, the results 

indicated that there was a significant difference among the treatments. The highest 

assessed percentage of larval mortality and hatching inhibition was observed in the 

seaweed extract application with 4/1000 concentration and pagoda tree extract with 

1.5/1000 concentration, respectively. According to greenhouse results, the mean 
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mortality of nematodes (J2) in seaweed, pagoda tree, and cadusafos nematicide was 

66.80%, 35.81%, and 85.31%, respectively. Furthermore, the addition of plant extracts 

reduced the reproduction of root-knot nematodes in the infected tomato plants. The 

highest growth factors were observed on the nematode-free plant when seaweed extract 

was inoculated to the plant. In the nematode-infected tomato plants, all treatments which 

were applied to potting soil caused a significant increase in fresh shoot weight. 

Discussion 
The results indicated the positive effects of the studied treatments of Seaweed and 

Pagoda tree extracts and are promising for using plant extracts to control tomato root-

knot nematode in greenhouses, the point that can be considered in the management of 

this nematode in greenhouse crops and combination with other control methods. 
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