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  چکیده

هستند که خسـارت زیـادي بـه محصـوالت کشـاورزي وارد       از جمله عوامل بیماریزاي بسیار مهمی )Meloidogyne sppگرهی (نماتدهاي ریشه
هاي متعددي (تناوب زراعی، ارقام مقاوم و ترکیبات شیمیایی) براي کنترل آنها بـه کـار گرفتـه شـده اسـت. هزینـه بـاال و مشـکالت          روش سازند. می

هاي گیاهی براي مدیریت شیمیایی همچون استفاده از گیاهان و فرآورده هاي غیراستفاده از روشمحیطی (ترکیبات شیمیایی)، توجه محققان را به  زیست
 بـاغی  از سه گیـاه دارویـی آویشـن    گرهی، ثیر حضور تعدادي از گیاهان خانواده نعناع روي نماتد ریشهأاین نماتدها معطوف کرده است. جهت بررسی ت

)Thymus vulgaris،( مرزه )Saturea hortensisو زوفا ( )Hyssopus officinalis.اي بصورت فاکتوریل و در قالب این آزمایش در گلخانه ) استفاده شد
 آویشن و مرزه، در حضور و بدون حضور نماتد انجام شد. فرنگی با گیاهان دارویی زوفا، طرح کامالً تصادفی با چهار تکرار با کشت تنها و مخلوط گوجه

تحلیـل   زایی نماتد صورت گرفت. تجزیـه و هاي رشدي گوجه فرنگی و پارامترهاي بیمارياز تلقیح نماتد و بر اساس شاخص ارزیابی نتایج سه ماه بعد
دار حضور سه گیاه دارویی مذکور روي کاهش خسارت نماتد بود. مـؤثرترین گیـاه در کـاهش خسـارت و      دهنده اثر معنینشان  هاي حاصل آماري داده

 آزمایش، اثرات دارویی مورد اي گیاهان هاي گلخانه بررسی مجموع دره بود و آویشن باغی، و زوفا در درجات بعدي قرار گرفتند. زایی نماتد مرزبیماري
  داد.  قرار توجه گرهی مورد هاي مدیریت نماتد ریشه توان استفاده از آنها را در برنامه دادند و می از خود نشان گرهینماتد ریشه علیه مطلوبی کنترلی
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     1 مقدمه
تـرین عوامـل   تـرین و گسـترده  گرهـی از مهـم  نماتـدهاي ریشـه  

 گسـترش  شـوند.  زاي محصوالت زراعی و باغی محسوب میخسارت
هاي گیاهی، آنها ي میزبانی و تعامل با سایر انگلجهانی، وسعت دامنه

ین بیمارگرهاي گیاهی کـه تـأمین منـابع غـذایی     تري مهمرا در رده
). نتیجه فعالیت نماتد مولد 7(کنند، قرار داده است جهان را تهدید می
هـایی  العمل گیاه میزبان باعث ایجاد گره یـا غـده  گره ریشه و عکس

که موجـب اخـتالل در سیسـتم جـذب آب و مـواد       روي ریشه است.
دهی خاك  ی (شامل آفتابهاي فیزیک ). روش16شود (غذایی گیاه می

(شـامل تنـاوب و حـذف     هـاي زراعـی   و غرقاب کردن خـاك)، روش 
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دهـی و تقویـت    هاي آلـوده، کـود   هاي هرز و از بین بردن ریشه علف
هـاي   مقـاوم) و روش  خاك، تنظیم تاریخ کاشـت و اسـتفاده از ارقـام    

پاشـی   کنترل شیمیایی (شامل ضدعفونی با سموم تـدخینی، محلـول  
هاي معمول مدیریت این گروه از نماتدها به شمار  از روشروي گیاه) 

گرهی،  هاي مبارزه با نماتدهاي ریشه رغم تنوع روش ). علی3روند ( می
هاي مذکور،  هاي مختلف در هر یک از روش به دلیل وجود محدودیت

شوند  ثري براي مبارزه محسوب نمیؤهیچ یک از آنها روش قاطع و م
هاي مبارزه با نماتدها بـه ویـژه   ي در روشهاي بسیار). بازنگري10(

هـا را بـراي کنتـرل    هاي شیمیایی صورت گرفته اسـت، تـا آن   روش
تـرین روش کنتـرل ایـن نماتـدها     ). هر چند مهـم 6کارآمدتر سازند (

هاي اخیر به دلیـل  باشد، لیکن در سالاستفاده از سموم نماتدکش می
 موم شـیمیایی، رویـه سـ  بروز مشکالت و خطرات ناشی از مصرف بی

گرایش زیادي به مطالعه پتانسیل بالقوه مواد طبیعی در کنترل عوامل 
زاي گیاهی ایجـاد شـده اسـت کـه در ایـن میـان اسـتفاده از        بیماري

 ترکیبات موجود در گیاهان دارویی توجه زیادي به خود معطوف کرده
. گیاهان دارویی در طول تاریخ همیشه با انسان در ارتبـاط  )14است (

  (علوم و صنایع کشاورزي) حفاظت گیاهان نشریه
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به طور مستقیم و غیر مستقیم مـورد اسـتفاده    ). و18( اند زدیک بودهن
هـاي  اند. امروزه داروهاي گیاهی سهم بزرگـی از فـرآورده  قرار گرفته

و اثـر   ).11انـد (  دارویی تجارتی ساخته شده را به خود اختصاص داده
نماتدکشی بسیاري از این گیاهان به اثبات رسـیده اسـت. اسـتفاده از    

هاي ایمن براي مهار نماتد هاي گیاهی یکی از روشفرآوردهگیاهان و 
باشد. این روش ارزان و با کاربرد آسان، بدون خطرات  گرهی میریشه

آلودگی محیط زیست و با توانایی اصالح خاك از لحـاظ سـاختاري و   
). گیاهــان عــالی، حــاوي طیــف وســیعی از 17باشــد (اي مــیتغذیــه

هـا،  ها، تـانن ها، فالونوئیدها، کینونفنلهاي ثانویه از جمله متابولیت
باشند. این مواد بـه   ها میها و استرولها، آلکالوئیدها، ساپونیناسانس

زیستی بـوده و بقایـاي سـمی یـا     شان قابل تجزیهدلیل منشأ طبیعی
گذارنـد  هاي جانبی براي آلوده کردن محیط زیست بر جا نمیفراورده

موجود در گیاهـان، در دفـاع گیـاه در    هاي ). بسیاري از متابولیت19(
باشند. مطالعـات زیـادي روي خـواص    ثر میؤمقابل آفات و امراض م

). ترکیبات 2میکروبی گیاهان دارویی و معطر صورت گرفته است ( ضد
ــد و روي   ــري دارن ــداري کمت ــاهی در محــیط پای فعــال از منشــأ گی

ابراین امروزه از ندارند و بن هاي غیر هدف اثر سوءپستانداران و ارگانیزم
). با افزایش تولید و مصرف محصـوالت  20اي برخوردارند (توجه ویژه

ي داروهاي گیـاهی در  ي نتایج جالب و اغوا کنندهارگانیک و مشاهده
هـاي  هـاي فـرار، عصـاره   علم پزشکی و سموم غیر شیمیایی (روغـن 

هاي ثانویه و غیره) در بخـش کشـاورزي و صـنایع    گیاهی، متابولیت
هاي ناظر بر حفظ کیفـی غـذا،   ها و آژانسیی و نیز فشار سازمانغذا

زیسـت، موضـوع جـایگزینی سـموم     محصوالت کشـاورزي و محـیط  
 باشدشیمیایی با نگاه و رویکرد جدید در مجامع علمی دنیا مطرح می

هـاي  ه حاکی از آن است که عصـاره انـدام  مطالعات صورت گرفت ).5(
 هـا، ریشـه و دانـه چـریش    برگ ،(Tagetes sp) گل جعفري هوایی،

Azadirachta indica L)ها و دانـه زیتـون تلـخ    ) و برگ(Melia 
azedarach L.)     از جمله گیاهانی هستند که فعالیـت ضـد نماتـدي

 Artemisiaهـم چنـین اثـرات ضـدنماتدي اسـانس گیاهـان        دارند.
obsinthium), ، آویشــن )(Thymus vulgaris،  ســیر)(Allium 

sativum  ـ ). 1( اثبـات رسـیده اسـت   بـه    Eucalyptusالیپتوسو اک
بعضی از گیاهان دارویـی از جملـه: زیـره،    آزمایشات نشان داده است 

رازیانه، نعناع و سیر فعالیت ضدنماتدي دارند و در برابـر آلـودگی بـه    
). همـچنین خواص 12دهند (گرهی مقاومت نشان مینماتدهاي ریشه

است. کاشت  ثابت شده )Ochradenus baccatusضدنماتدي گیاه (
چنین استفاده از عصاره آبی آن، فرنگی و همگیاه مذکور در کنار گوجه

). نتـایج آزمـایش   13مانع از تولیدمثل و تکمیل چرخه زندگی نماتد (
 Crotalaria spدهد که حضور گیاه کنـف هنـدي   دیگري نشان می

در  .javanica M و  M.incognnitaموجب کنترل بهتـر نماتـدهاي  
). بنابراین بـا توجـه بـه تـأثیر مطلـوب گیاهـان و       22شود (میخاك 

گرهی، در ایـن پـژوهش   هاي گیاهی در مهار نماتدهاي ریشهفرآورده

زوفا و مرزه) بر بیماریزایی  تأثیر حضور چند گیاه دارویی (آویشن باغی،
  مورد بررسی قرار داده شد. فرنگیروي گوجه و خسارت نماتد،

  
  هامواد و روش

گیاهان خانواده نعناع روي خسارت نماتد در  ثیرأبه منظور بررسی ت
باغی، زوفا و مرزه) استفاده شد. فرنگی، از سه گیاه (آویشن گیاه گوجه

در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشـگاه شـهرکرد    آزمایش،
هاي سه کیلـوگرمی،  جهت انجام آزمایش ابتدا به گلدان انجام گرفت.
یـک نشـاي چهـار برگـی      ط خـاك مزرعـه و پرالیـت،   حاوي مخلو

فرنگی و دو بوته از گیاهان دارویی (بسته به تیمار) مذکور منتقل  گوجه
به منظور تهیه مایه تلقیح کافی براي انجـام آزمـایش ابتـدا     گردیدند.

 هـاي گرهـی از گلخانـه  هاي گوجه فرنگی آلوده به نماتد ریشـه نمونه
آوري شد. براي استخراج صفهان جمعاستان چهارمحال و بختیاري وا

هـاي آلـوده بـه قطعـات یـک تـا دو       ریشه و جدا کردن تخم و الرو،
متر خرد شده و مدت یک دقیقه در محلول هیپوکلریـت سـدیم    سانتی

کن، مخلـوط گردیـد. سـپس مخلـوط جهـت حـذف        % در مخلوط10
مش منتقـل و   400هیپوکلریت سدیم در زیر جریان آب به روي الک 

) 7آوري گردید (ها و الروها در آب مقطر در بشر جمع یت تخمدر نها
 زنی نماتد یک هفته، ها براي انجام آزمایش استفاده شد. مایهکه از آن

هـاي تیمـار صـورت     فرنگـی در گلـدان  پس از استقرار نشاهاي گوجه
 25±3گرفت. گیاهان مذکور مدت سه ماه در شرایط گلخانه (دمـاي  

ساعت روشـنایی)   14% و 60تا  50بت نسبی گراد و رطو درجه سانتی
با آبیاري مناسب نگهداري شدند. آزمایش با دو فاکتور، نوع گیـاه بـا   

آویشن و مـرزه) و نماتـد بـا دو     زوفا، چهار سطح (بدون گیاه دارویی،
الرو و تخـم بـر    2500 زنی با جمعیت ثابتسطح (بدون نماتد و مایه

طرح کامال تصادفی بـا چهـار   کیلوگرم) به صورت فاکتوریل در قالب 
هـاي رشـدي گوجـه    ارزیابی نتایج براساس شـاخص  تکرار انجام شد.

فرنگی (وزن خشک و تر ریشه، ساقه و بـرگ، طـول ریشـه، ارتفـاع     
(تعداد گال، تعداد توده تخم در زایی نماتد ساقه) و پارامترهاي بیماري

 دومیک گرم ریشه، تعداد تخم در هر توده تخم، جمعیـت الرو سـن   
بـه منظـور    صـورت گرفـت.  گرم خاك و فـاکتور تولیـدمثل)    100در

شمارش تعداد تخم در توده تخم، پس از تعیین تعـداد گـال و کیسـه    
هـاي  تخم به کمک سوزن از گـال  هايیک گرم ریشه، توده تخم در

ثانیه  30ها به مدت  ریشه جدا و جهت حذف ماده ژالتینی اطراف تخم
% منتقل و زیـر  5هیپوکلریت سدیم  به ظروف شمارش حاوي محلول

گـرم   100الرو نیـز در   میکروسکوپ تشریح شمارش گردیدند. تعـداد 
خاك گلدان شمارش و مورد مقایسه قرار گرفت. اسـتخراج الرو سـن   

). پـس از  9انجام شد ( 1964 روش جنکینز،دوم از خاك با استفاده از 
 حاسـبه شـد.  ) مRفاکتور تولیدمثل ( استخراج و شمارش الرو و تخم،

و مقایسـه   SASافـزار آمـاري    ها به کمـک نـرم   تجزیه و تحلیل داده
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  صورت گرفت.  LSDو با آزمون  MSTATCافزار  میانگین با نرم
 

 نتایج و بحث 

  ارزیابی خسارت 
  گیاه هاي رشدي شاخص -الف

و نموي گیاه (شامل طول  هاي رشد  نتایج مقایسه میانگین شاخص
 1 در جـدول  )هوایی اندامریشه و و خشک ساقه، طول ریشه، وزن تر 

  .درج گردیده است
جـدول  ه میانگین (نتایج حاصل از مقایسول ساقه و ریشه: ط

دار در تیمارهاي مختلف بـود. بـه   دهنده وجود اختالف معنی) نشان1
ها باعث درجاتی از کاهش رشد  عبارت دیگر حضور نماتد در تمام تیمار

 در هـاي هـوایی  بیشترین رشد اندام که نسبت به شاهد شد، به طوري
ــوده)تیمــار گوجــه و کمتــرین رشــد در تیمــار  فرنگــی شــاهد (غیرآل

. اختالل در تغذیه گیاه یکی دینماتد مشاهده گرد فرنگی آلوده به گوجه
باشـد. نماتـدها   زا از جمله نماتدها مـی از اثرات عمومی عوامل بیماري

شـد گیـاه، بـا ایجـاد     عالوه بر مصرف مواد غذایی سنتز شده بـراي ر 
تغییرات نامطلوب در ریشه، باعث اختالل در جذب آب و مواد معدنی و 

یکی از اثرات اصـلی نماتـد روي   شوند.  انتقال آن به نقاط مصرف می

آسـا اسـت کـه    هاي غولریشه تحریک ساختارهایی موسوم به سلول
وظیفه آنها تغذیه نماتد است. بنابراین بخـش قابـل تـوجهی از مـواد     

گیـرد و سیسـتم   ذایی تولید شده توسط گیاه در اختیار نماتد قرار میغ
شود که حاصل آن کاهش رشـد  ریشه با کمبود مواد غذایی مواجه می

). نتیجه این اختالل 21(طولی ریشه در تیمارهاي آلوده به نماتد است 
هاي ضروري براي گیاه یا تجمع نامطلوب کمبود مواد معدنی در بخش

کشت توأم گیاهان بسته به نوع  ).8باشد (آلودگی می در اطراف محل
هر یک  تواند منجر به اثرات تقویتی یا رقابتی گیاهان مورد استفاده می

روي دیگري شوند. بین میانگین طول سـاقه و ریشـه در تیمارهـاي    
دار مشاهده نشد. به عبارت دیگر گیاهان  غیرآلوده به نماتد تفاوت معنی

فرنگی اثرات رقابتی نداشتند. حتی در مواردي  مورد بررسی روي گوجه
تر سیستم ریشه فضاي بیشـتري   (همچون مرزه) به دلیل رشد محدود

فرنگی فراهم شده و نسبت بـه گوجـه فرنگـی     براي رشد ریشه گوجه
حال وضـعیت در تیمارهـاي    تنها، افزایش رشد مشاهده گردید. با این

حـوي کـه میـانگین    بـه ن  آلوده به نماتد تـا حـدودي متفـاوت بـود.    
فرنگی و مرزه با گوجه فرنگی تنها  هاي مذکور در تیمار گوجه شاخص

دار نشان داد. به عبارت دیگر مرزه روي رشد ریشه گوجه  تفاوت معنی
  فرنگی اثر مثبت داشته است.

  
 فرنگی در حضور سه گیاه دارویی تیره نعناعهاي رشدي گوجهمقایسه میانگین شاخص -1 جدول

Table 1- ANOVA of tomato Growth parameters in presence of three species of medicinal plants of the mint 
family 

 خشک وزن

 ریشه
Root dry 

weight 
(gr) 

  تر وزن
  هوایی اندام

Shoot 
Fresh 
weight 

(gr)  

 خشک وزن
 اندام
 هوایی
Shoot 
dry 

weight 
(gr) 

 وزن
 ترریشه
Root 
fresh 

weight 
(gr) 

 طول

 ساقه
Stem 

length 
(cm) 

 طول

 ریشه
Root 

length 
(cm) 

 
 تیمار

Treatments 

3.1cd 362.5a 58ab 15d 57a 29.5ab گوجه 
 Tomato 

 غیر آلوده
Untreated non inoculated 

5.3ab 362.5a 65a 20c 51ab 33.75a گوجه+مرزه 
Tomato+Savory 

2.5d 272.5b 50bc 12.75d 45.5b 23c گوجه+زوفا 
Tomato+hyssop 

4bc 320.8a 60a 16d 42.25b 26.25bc گوجه+آویشن 
Tomato+thyme  

6.5a 180d 42c 28.5a 32d 24.25c گوجه 
Tomato 

 آلوده به نماتد
Treatment of 

infectednematodes 

4.6b 271b 57.5ab 22bc 42.25b 25.25bc گوجه+مرزه 
Tomato+Savory 

5.3ab 238b 44.5c 22.25ab 34.25cd 21.75c گوجه+زوفا 
Tomato+hyssop 

5.1ab 239.2b 47.5c 23.75b 42.25bc 22.25c گوجه+آویشن 
Tomato+thyme 

  داري ندارنددر سطح یک درصد تفاوت معنی LSDهاي داراي حداقل یک حرف مشترك، با استفاده از آزمون در هر ستون میانگین
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واند اثرات ضـد نماتـدي   ت یکی از دالیل احتمالی این موضوع می

ترشحات ریشه مرزه و در نتیجه کـاهش خسـارت نماتـد بـه ریشـه      
فرنگی باشد. تفاوت سیستم رشد ریشه در گیاهان مورد بررسـی   گوجه

توان از دالیل ظاهر نشدن چنین اثري در مورد دو گیاه دیگـر   نیز می
  باشد. 

مقایسه میانگین وزن تر ریشه هوایی:  وزن تر ریشه و اندام
 ید افزایشؤذکر شده است. نتایج حاصل، م 1و اندام هوایی در جدول 

در تیمارهاي آلوده بـه نماتـد   هوایی اندام کاهش وزن وزن تر ریشه و
بود. ترشحات غدد مـري الروهـاي سـن دوم نماتـد حـاوي پروتئـاز       

هاي گیاه میزبان به اسیدهاي آمینه باشد که باعث شکستن پروتئین می
دهاي آمینه مخصوصا تریپتوفان که پیش نیاز تولید شود. تجمع اسیمی

ایندول استیک اسید است، موجب افزایش تولید اکسین و عدم تعـادل  
گـردد. تولیـد گـال و    هورمونی در محل تغذیه نماتد و ایجاد گال می

گرهی ي نماتدهاي ریشههاي فرعی در واکنش به حملهافزایش ریشه
گـردد   مارهاي آلوده به نماتد مـی منجر به افزایش وزن تر ریشه در تی

در میان تیمارهاي آلوده به نماتد، کمترین میزان وزن تر ریشه ). 15(
فرنگی و مرزه مشاهده شد کـه بـا وجـود تعـداد گـال      در تیمار گوجه

که بیشترین  قابل توجیه بود. در حالی محدود و بسیار ریز روي ریشه،
ده به نماتد مشاهده شد. فرنگی آلومیزان وزن تر ریشه در تیمار گوجه

فرنگی، در تیمار اثر غیر رقابتی حضور گیاه دارویی مرزه در کنار گوجه
که وزن تر ریشه در تیمار مذکور  آلوده نیز مشاهده گردید به نحوي غیر

فرنگی تنها بود. یکی از عالیم بارز آلودگی گیاه به نماتد بیشتر از گوجه
اشد. کمتـرین میـزان وزن تـر    بها میگرهی، کاهش تعداد برگریشه

فرنگی آلوده به نماتد مشاهده شد. کـه  اندام هوایی نیز در تیمار گوجه
بخش عمده این کاهش ناشی از مصرف مواد غذایی توسط نماتـد در  

ها بوده است. ریشه و بخشی نیز ناشی از ریزش و یا کاهش تعداد برگ
مــرزه و فرنگــی و در میــان تیمارهــاي مــورد بررســی، تیمــار گوجــه

فرنگی تنها، بیشترین وزن تر اندام هـوایی را داشـتند. و حضـور     گوجه
فرنگی در سطح آلـوده بـه نماتـد، همچنـان     گیاه مرزه در کنار گوجه

بیشترین وزن تر اندام هوایی را به خود اختصاص داده بـود. دو گیـاه   
  باغی و زوفا در درجات بعدي قرار گرفتند.آویشن

مقایسـه میـانگین وزن    هوایی: وزن خشک ریشه و اندام
دهنده نتایج مشابه وزن تر   ) نیز نشان2 خشک ریشه و ساقه (جدول

  هاي مذکور بود.  اندام
  

  زایی نماتدهاي بیماريشاخص -ب
زایی نماتد هاي بیماريتجزیه واریانس و مقایسه میانگین شاخص

ر هاي مـذکور د  دار در بسیاري از شاخص نیز مؤید وجود اختالف معنی
ها شامل تعداد گال ). این شاخص3 و 2تیمارهاي مختلف بود (جداول 

ي تخم، تعداد تخم، و تعداد الرو در ناشی از فعالیت نماتد، تعداد توده
  خاك است.

  
 زایی نماتدهاي بیماريبر شاخص و گیاهان تیره نعناع M. javanicaگرهی نماتد ریشهتأثیر  انسیوار هیتجز -2 جدول

Table 2- ANOVA of the effect of nematode M.javania and three species of medicinal plants of the mint family on 
nematode pathogenicity 

  Mean of square مربعات نیانگیم
 شاخص

R 
 تخم تعداد  گال تعداد

 درجه  تخم توده تعداد  گرم 100 الرو  نماتد
  راتییتغ منابع  يآزاد

R index  NO. of 
galls NO. of egg  NO. of J2/100g 

soil 
NO. of egg mass root 

system DF S.O.V 

 اهیگ 3 **205.2 **10453.3 **22798.1 **486.5 *244.3
Plant 

 نماتد  1 **528.1 **29221.5 **71064.5 **1458  **237.4
Nematode 

 نماتد* اهیگ  3  **205.2 **10453.3 **22798.1 **486.5  *244.3
Plant*Nematode 

 خطا  24 0.7 5.1 30.3 0.8  1.2
Error 

34.6  13 36.7 7.5 20.4    
 راتییتغ بیضر

Coefficient 
variable 

  % 1دار در سطح احتمال  اختالف معنی **
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 زایی نماتد در حضور سه گیاه دارویی تیره نعناعهاي بیماريمقایسه میانگین شاخص -3 جدول
Table 3- Comparison of average nematode parameters pathogenecityin the presence of three species of medicinal 

plants of the mint family 
 گیاه

Plant 
 تعداد گال

NO. of galls/1gr 
گرم 100الرو   

NO. of J2/100g soil 
 تعداد توده تخم

NO. of egg mass root system/1gr 
 تعداد تخم نماتد
NO. of egg/1gr 

 Rشاخص 
R index 

آویشنگوجه+  
Tomato+Thyme 

4c 23.5c 2.25c 27.5c 0.29c 

 گوجه+زوفا
Tomato+Hyssop 

12.75b 34.5b 7b 100b 2.6b 

 گوجه+مرزه
Tomato+Savory 

1.5d 15.5d 0.5d 6.75c 0.07c 

 گوجه
Tomato 

37.75a 168.25a 22.75a 242.75a 22a 

 
 یجـاد ا گرهـی  یشهماتد رن زایی یماريب یاصل يها از شاخص یکی
است. میـانگین تعـداد گـال در واحـد وزن ریشـه در       یشهر يگال رو

 کـه  ينحـو  بـه  دار داشتند. تفاوت معنی یبررس اینتیمارهاي مختلف 
 نیکمتر و) گال 8/37( تنهای فرنگ گوجه ماریت در گال تعداد نیشتریب

رت . بـه عبـا  شد مشاهده) گال 5/1( مرزه وی فرنگ گوجه ماریت در آن
گال توسط نماتد را به شدت کـاهش   لیمرزه، تشک اهیحضور گ گرید

ـ و زوفا به ترت شنیآو ،داده بود. بعد از مرزه ممانعـت از   نیشـتر یب بی
 توانـد یمـ  ممانعت نیارا باعث شدند.  یفرنگ گوجه يگال رو لیتشک
 بطور ای و نماتد تخم و الروي رو شهیر ترشحات میمستق ریتأث ازی ناش

ـ طر از میمسـتق  ریغ  رشـد ي بـرا  مناسـب  طیشـرا  نمـودن  فـراهم  قی
 نیو کمتـر  نیشـتر یب .باشد نماتد حمله مقابله در دفاع وی فرنگ گوجه

لـوده بـه   فرنگی آمربوط به گوجه به ترتیب شده، محاسبه  Rشاخص
در  مذکور شاخصعلت پایین بودن  .فرنگی و مرزه استنماتد و گوجه

بر ممانعت از نفوذ نماتد به  یلیدلتوان  را می مرزه وی فرنگگوجه ماریت
هـاي  گیري شـاخص اندازهحاصل از  هايداده داخل ریشه عنوان کرد.

مثبـت را بـر    یرتأث مرزه بیشترینکه  دهدینشان م زایی نماتدبیماري
فرنگی و گوجه به ترتیب تیمار و. است داشتهگرهی یشهکنترل نماتد ر

 در گرفتنـد. قـرار   يت بعدو زوفا در درجا فرنگیو گوجه باغیآویشن
ـ انجـام ا  طیدر شـرا  یبررس مورد گیاهان مجموع ـ تحق نی  اثـرات  ،قی

و ایـن گیاهـان    .دادنـد  نشانی گرهشهیر نماتد علیه مطلوبیی کنترل
  توانند به عنوان عوامل طبیعی نماتدکش مورد توجه قرار گیرند.می
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