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چکیده
 جهت کنترل%1/0  و1 ،1/0 )w/w)  و کنجاله کنجد%1  و0 ،3 (w/w)  اثرات ضایعات خشک گریپفروت در سطوح،در این تحقیق
 درون ریشه گوجهفرنگی در خاک سترون و غیرسترون در شرایط گلخانه مورد بررسیMeloidogyne javanica نماتد ریشه گرهی
 نتایج نشان داد که. کلروفیل و فاکتورهای رشدی گیاه میزبان ارزیابی شدند، فنل کل ریشه، خاکC:N  همچنین نسبت.قرار گرفت
%33  و00/0  جمعیت نهایی نماتد را به ترتیب به میزان، در خاک غیرسترون%1/0  و کنجاله کنجد%1 تیمارهای ضایعات گریپفروت
 بیشترین افزایش در تیمارهای ضایعات. افزایش درصد ضایعات باعث بهبود شاخصهای رشدی گیاهان آلوده شد.کاهش دادند
 درC:N  نسبت. در خاک غیرسترون و کمترین مقدار در شاهد و خاک سترون صورت گرفت%1/0  و کنجاله کنجد%1 گریپفروت
 مقدار فنل کل ریشه و. بود11/11  و3/10  در خاک غیرسترون به ترتیب%1/0  و کنجاله کنجد%1 تیمارهای ضایعات گریپفروت
 در بررسی آزمایشگاهی نیز کمترین میزان زندهمانی.کلروفیل برگ تیمار شده گوجهفرنگی آلوده به نماتد نسبت به شاهد افزایش یافت
 به میزان%1/0  و در کنجاله کنجد%3/30  به میزان%1  ساعت در تیمارهای ضایعات گریپفروت12 الروهای سن دو نماتد پس از
 مربوط به این تیمارها%13/33  و%0/02  به ترتیب به میزان، همچنین کمترین میزان تفریخ تخم پس از چهار روز. اتفاق افتاد%00/02
.بود
. مدیریت نماتد انگل گیاهی،C:N ، فنل، کلروفیل، ضایعات کشاورزی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this study, the effects of dry grapefruit waste at levels of 3, 5 and 7% (w/w) and sesame oil cake at 0.5,
1 and 1.5% (w/w) to control of the root knot-nematode Meloidogyne javanica within tomato roots in
sterilized and non-sterilized soils were investigated under greenhouse conditions. Also, C:N ratio, roots
total phenolic content, chlorophyll and growth factors of host plant were evaluated. The results showed
that treatments of 7% grapefruit wastes and 1.5% sesame oil cake, in non-sterilized soil reduced the final
nematode population by 54.5% and 83%, respectively. Increasing the percentage of wastes improved the
growth indices of infected plants. The highest increases were in 7% grapefruit waste and 1.5% sesame oil
cake in non-sterilized soil, and the lowest was in control and sterilized soil. The C:N ratio in treatments of
7% grapefruit wastes and 1.5% sesame oil cake in non-sterilized soil was 8.06 and 10.17, respectively. In
comparison to the control, the amounts of total root phenol and leaf chlorophyll of nematode infected
tomato increased. In the laboratory trial, the lowest survival rate of the nematode second juveniles
occurred in treatments of 7% grapefruit wastes by 3.58% and in 1.5% sesame oil cake during 72 hours by
44.42% after 72 hours. In addition, the lowest egg hatching rates after four days were 4.62% and 13.88%
for these treatments, respectively.
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مقدمه
گوجهفرنگی یکی از محصوالت عمده و مهم در مناطق
گرمسیری و معتدل جهان است و از نظر تولید در بین
سبزیجات رتبه اول را دارد .نماتد ریشهگرهی
 Meloidogyne javanicaیکی از مهمترین
بیمارگرهای خسارتزای گوجهفرنگی محسوب میشود
و گونههای متعلق به جنس  Meloidogyneبیش از سه
هزار گونه گیاهی مختلف را موردحمله قرار میدهند
( .)Moens et al., 2009کاربرد مواد اصالحی خاک از
روشهای سنتی برای کنترل نماتدهای انگل گیاهی
است که بهعنوان یکی از برنامههای مدیریت تلفیقی
نماتدها مورد توجه قرارگرفته است .در کشورهای
درحالتوسعه ،به خاطر ارزان بودن و دسترسی آسان
به مواد آلی ،افزودن اصالحکنندهای آلی به خاک
عالوه بر تقویت گیاهان ،به عنوان شیوهای موفق جهت
کنترل نماتدهای انگل گیاهی مطرح شده است .این
مواد آلی به گروههای کود حیوانی ،کود سبز ،کنجاله
دانههای روغنی ،مواد آلی سلولزی ،روغنها ،ترکیبات
قندی و پسماندهای کشاورزی دستهبندی میشوند
( .)Stirling, 1989تاکنون تحقیقات متعددی بر روی
گیاهان بازدارنده نماتدها صورت گرفته ،اما
پژوهشهای محدودی در خصوص بررسی اثر کنجاله
کنجد و ضایعات مرکبات بر تراکم جمعیت نماتدهای
انگل گیاهی و مکانیسم اثر آنها انجام شده است .در
یک پژوهش اثر روغنهای اصلی گیاهی پنج گیاه
مختلف ازجمله کنجد بر مهار نماتد  M. javanicaدر
گیاه خیار مورد بررسی قرار گرفته و کنجد در بین پنج
گیاه رتبه دوم را در مهار نماتد داشته است ( Mostafa
 .)et al., 2017در تحقیقی دیگر استفاده از کنجاله
دانههای کنجد ،باعث کاهش گالهای ریشه و توده
تخم و جلوگیری از افزایش جمعیت نماتد M.
 incognitaدر گیاه کدو شده است (Youssef and El-
 .)Nagdi, 2004همچنین عصاره آبی بذر کنجد در
مهار گونههای نماتد ریشهگرهی ()Meloidogyne spp.
و بهبود تعداد و وزن محصول بامیه مؤثر بوده است
( .)Frederick et al., 2015مطالعات بسیار محدوی نیز
روی میزان تأثیر ضایعات مرکبات بر مهار نماتد ریشه

گرهی صورت گرفته است .ازجمله پوست خشک میوه
پرتقال باعث کاهش نماتد مذکور در خاک و ریشههای
هویج شده است (.)Loumédjinon et al., 2006
همچنین طی تحقیقات جداگانهای ،اثر نماتدکشی
عصاره پوست تازه لیمو ،پرتقال ،گریپفروت بر
مرگومیر الروهای سن دوم Tsai, ( M. incognita
 )2008و نیز کاهش تفریخ تخم آن نشان داده شده
است ( .)Osei et al., 2011اگرچه اثرات
اصالحکنندههای آلی بر نماتدها ،جوامع میکروبی،
گیاهان و محیط خاک بسیار پیچیده است اما دانستن
سازوکارهای کنترل نماتد در خاک اصالحشده ممکن
است منجر به کارایی یا توسعه تکنیکهای مؤثرتر در
مدیریت کنترل نماتدها شود .در این پژوهش اثر
ضایعات خشک میوه گریپفروت و کنجاله کنجد در
کنترل نماتد ریشهگرهی  M. javanicaو همچنین
تأثیر بر شاخصهای رشدی ،میزان کلروفیل برگ گیاه
و نیز میزان فنل کل ریشه گوجهفرنگی آلوده به آن،
نسبت  C:Nخاک و اثر نماتدکشی عصاره مذکور در
شرایط آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش ها
تهیه جمعیت نماتد
برای انجام این مطالعه از جمعیت نماتد
موجود در گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی
دانشگاه جیرفت استفاده شد .جمعیت مورد نظر با
روش تک کیسه تخم روی ریشه گیاهان گوجهفرنگی
رقم ارلیاوربانا (  )Early Urbanaخالصسازی شد .بر
اساس مشخصات ریختشناختی ناحیه کوتیکولی
انتهای بدن نماتد ماده ،اقدام به شناسایی گونه این
نماتد گردید ) .)Taylor and Netscher, 1974سپس
تکثیر نماتد روی رقم مذکور در شرایط گلخانهای به
مدت  01روز در دمای  52درجه سلسیوس انجام و
پس از چندین دوره تکثیر متوالی جمعیت مورد نیاز
فراهم شد .الروهای سن دوم نماتد از ریشهها به روش
سینی هر  50ساعت استخراج ( )Southey, 1986و در
آزمایشات استفاده شد.
M. javanica
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مخلوط کردن مواد آلی با خاک
مواد آلی مورد استفاده در این پژوهش شامل ضایعات
گریپفروت از شرکت سنوس جیرفت و کنجاله کنجد
از کارگاههای روغنکشی و صنایع تبدیلی شهرک
صنعتی جیرفت تهیه گردید و سپس در شرایط
مناسب خشک و خرد شدند .ضایعات مذکور به خاک
سترون (بـا استفاده از اتـوکالو در دمای  050درجـه
سلسـیوس و فشـار  0/2اتمسـفر بـه مـدت 11
دقیقـه) و غیرسترون شامل رس و ماسه به نسبت
( )0:5افزوده و پس از اختالط کامل درون کیسههای
پالستیکی ده کیلوگرمی به مدت دو ماه در شرایط
گلخانه نگهداری شدند .به منظور تسهیل در فرایند
پوسیده شدن مواد آلی در خاک ،ابتدا مقدار 011
میلیلیتر آب به مخلوط مورد نظر اضافه و هرچند وقت
یکبار خاک به هم خورد .میزان احتمالی گیاهسوزی و
کاهش رشد گیاه گوجهفرنگی در سطوح مختلف  2و
 01و  02برای ضایعات گریپفروت و  0و  1و  2برای
کنجاله کنجد ،مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفت.
کنجاله کنجد به میزان صفر 0 ،1/2 ،و  0/2گرم در هر
صد گرم خاک و پسماند گریپفروت نیز به میزان
صفر 2 ،1 ،و  2گرم در هر صد گرم خاک مورد
استفاده قرار گرفت .در ادامه نشا گوجهفرنگی رقم
ارلیاوربانا در مرحله دو برگ حقیقی پرورش دادهشده
به گلدانهای تیمار شده یک کیلویی به مواد آلی
پوسیده در خاک منتقل گردید .پس از گذشت  00روز
(بعد از برطرف شدن تنش گیاه) تعداد  0111عدد
الرو سن دوم تازه تفریخ شده ،به اطراف ریشه
تیمارهای مورد نظر مایهزنی شد (.)Southey, 1986
گیاهان به مدت دو ماه در شرایط گلخانهای در دمای
 52-52درجه سلسیوس نگهداری و دوره آبیاری هر

1

آزمایشگاهی شامل چهار تیمار با سه تکرار ،و در بخش
گلخانهای در ارزیابی میزان کلروفیل برگ و فنل ریشه
سه تکرار و هشت تیمار و در ارزیابی نسبت کربن به
نیتروژن سه تکرار و چهار تیمار و در بخشهای دیگر
چهار تکرار و هشت تیمار در نظر گرفته شد.
اندازهگیری

شاخصهای

رشدی

بوتههای

گوجهفرنگی
در این آزمایش پس از گذشت  01روز از زمان مایهزنی
نماتد به اطراف ریشه بوتههای گوجهفرنگی،
شاخصهای رشدی گیاه شامل وزنتر و خشک ساقه و
ریشه ،طول اندام هوایی و ریشه مورد ارزیابی قرار
گرفت .طول اندام هوایی و ریشههای میزبان با
خطکش اندازهگیری شد .برای اندازهگیری وزن
خشک ،ریشه و ساقهها در پاکت کاغذی قرار داده شده
و به مدت  02ساعت در آون در دمای  21درجه
سلسیوس قرار گرفتند .در ادامه وزن خشک نمونهها با
استفاده از ترازو با دقت  1/110گرم توزین و یادداشت
شد.
شمارش تعداد نماتدهای ماده بالغ در ریشه
بدین منظور ریشههای آلوده به نماتد ،با استفاده از
قیچی به قطعات یک تا دو سانتیمتری خرد شدند و
سپس بهصورت تصادفی ،یک گرم از ریشههای آلوده
توزین و درون پارچههای توری بستهبندی و با استفاده
از اسید فوشین (بعد از جوشیدن محلول رنگی به مدت
 11ثانیه) رنگآمیزی شدند و نماتدهای ماده با کمک
استرئومیکروسکپ شمارش گردیدند ( Bybd et al.,
 .)1983پس از شمارش تعداد نماتد ماده در یک گرم
ریشه ،عدد حاصل بهکل وزن ریشه تعمیم داده شد.

 02ساعت یکبار انجام گرفت .پس از گذشت  01روز
از زمان مایهزنی نماتد ،شاخصهای رشدی گیاه
گوجهفرنگی و شاخصهای تولیدمثلی نماتد و
همچنین فنل کل ریشه ،محتوای کلروفیل برگ و
نسبت  C:Nخاک نیز ارزیابی شدند .آزمایش به صورت
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .تعداد
تیمارها و تکرارها در این پژوهش در بخش

شمارش تخم و الرو نماتد
به منظور استخراج تخم از توده ژالتینی نماتد ،با
استفاده از قیچی ریشهها به قطعات یک تا دو
سانتیمتری خرد و کامالً مخلوط گردید .سپس به
صورت تصادفی یک گرم از ریشهها وزن گردید و
سپس به مدت دو دقیقه در شیشهای دربدار حاوی
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هیپوکلرید سدیم  %2بهشدت تکان داده شدند.
محتوای این ظرف بر روی الکهای  01و  211مش
که به ترتیب رویهم قرارگرفته بودند ریخته شده و
بعد از آبشویی ،تخمهای بهجامانده روی الک 211
مش جمعآوری و سپس تخمها با استفاده از یک
تشتک پتری مدرج به قطر نه سانتیمتر با کمک
استرئومیکروسکپ شمارش گردیدند ( Hussey and
 .)Barker, 1973برای هر تیمار میانگین سه بار
شمارش تعداد تخم در هر گرم ریشه محاسبه و به
عنوان تعداد تخم در هر گرم ریشه یادداشت شد.
سپس این مقدار به وزن کل ریشه تعمیم داده شد .به
منظور استخراج الرو از خاک ،ابتدا  011گرم از خاک
گلدانها برداشته و سپس الروهای داخل خاک به
روش تغییریافته برمن استخراج ( )Southey, 1986و با
کمک استرئومیکروسکپ شمارش گردیدند .جهت
محاسبه فاکتور تولیدمثلی از فرمول Rf = Pf/Pi
استفاده شد ( .)Oostenbrink, 1966جمعیت نهایی
( )Pfاز مجموع تعداد تخم در کل سیستم ریشه و الرو
سن دوم درون خاک گلدان به دست آمد و ،Pi
جمعیت اولیه در هنگام آلودهسازی گلدانها (0111
عدد نماتد) استفاده شد .الزم به ذکر است دادهها قبل
از آنالیز به فرمول ) log10 (X+1منتقل
شدند ).(Gomez and Gomez, 1984
ارزیابی میزان فنل کل ()Total Phenol
در ابتدا مقدار  1/2گرم از بافت ریشه با سرعت درون
ورقههای آلومینیومی پیچیده شده و درون تانک ازت
قرار داده شد .سپس مقدار  1/2گرم بافت ریشه در
محیط یخ در هاون چینی حاوی  02میلیلیتر متانول
( 21درصد) سرد بهخوبی کوبیده شد .عصاره بهدستآمده
به مدت  02ساعت روی شیکر در دمای  0درجه
سلسیوس قرار داده شد و سپس به مدت  01دقیقه با
سرعت  0111دور سانتریفیوژ گردید .بخش رویی
حاوی ترکیبات فنلی داخل لوله را از رسوب تهنشین
شده جدا نموده ( )Malick and Singh, 1980و سپس
عصاره حاصله جهت آزمایشهای بعدی نگهداری شد.
برای تهیه منحنی استاندارد از گالیک اسید استفاده

گردید.
ارزیابی میزان کلروفیل  aو b
به منظور ارزیابی مقدار تغییرات کلروفیل  aو  bدر
گیاهان تیمار شده با ضایعات گریپفروت و کنجد پس
از گذشت  01روز از زمان مایهزنی با نماتد ،مقدار آنها
در گیاه میزبان اندازهگیری شد .در ابتدا مقدار 1/2
گرم از برگهای میانی گیاه گوجهفرنگی در هاون
چینی با استفاده از نیتروژن مایع ساییده شد .در ادامه
 51میلیلیتر استون  %21به نمونه اضافه ،سپس با
استفاده از دستگاه سانتریفیوژ به مدت  01دقیقه با
سرعت  0111دور در دقیقه سانتریفیوژ شد .محلول
فوقانی حاصل از سانتریفیوژ به فالکنها منتقل شد و
در ادامه مقدار سه میلیلیتر از نمونه داخل فالکن را در
کیووت ریخته و سپس بهطور جداگانه با استفاده از
دستگاه اسپکتروفتومتر ( )T80 PG Instrumentمقدار
جذب در طولموجهای  001نانومتر برای کلروفیل ،a
 002نانومتر برای کلروفیل  bقرائت گردید ( Arnon,
 .)1994در ادامه غلظت کلروفیلهای  aو  bبر اساس
روابط زیر تعیین شد که در فرمول فوق  Vحجم
محلول صافشده A ،جذب نور در طولموجهای ،001
 002نانومتر و  Wوزن نمونه میباشد.
)Chlorophyll a = (19.3 × A663 - 0.86 × A645
V/100W
)Chlorophyll b = (19.3 × A645 - 3.6 × A663
V/100W

اندازهگیری نسبت  C:Nخاک
به منظور ارزیابی تغییرات نسبت  C:Nخاک ،بهعنوان
یکی از مکانیسمهای کنترل نماتد ،پس از گذشت 01
روز از زمان مایهزنی ،شاخص مذکور ارزیابی شد .بدین
منظور ،برای ارزیابی نسبت  C:Nخاک ابتدا میزان
کربن آلی خاک به روش والکی و بالک ( Walkley and
 )Black, 1934و نیتروژن خاک به روش کجلدال
( )Hesse, 1971اندازهگیری و سپس نسبت آن دو به
هم محاسبه شد.
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بررسی اثر عصاره آبی ضایعات گریپفروت و
کنجاله کنجد بر زندهمانی الروهای نماتد و تفریخ

=

× 011
درصد زندهمانی الروها

= درصد

× 011
تفریخ تخم

تخم در شرایط آزمایشگاه
در ابتدا به ترتیب مقدار  52و  21گرم از پودر
آسیابشدهی ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد را
بهطور جداگانه درون ارلن شیشهای سترون ریخته و
سپس مقدار  511میلیلیتر آب مقطر سترون به آن
اضافه و دهانه آن با ورق پارافیلم پوشانده شد .در ادامه
ارلنهای مذکور به مدت یک شبانهروز روی دستگاه
شیکر با دور آرام تکان داده شدند .سپس مخلوط
حاصل از پارچه ململ عبور داده و عصاره در فالکنها
ریخته و به مدت  01دقیقه با سرعت  5011دور در
دقیقه سانتریفیوژ شد .در ادامه مقدار  01میلیلیتر از
بخش رویی این عصاره در تشتک پتری پالستیکی به
قطر نه سانتیمتر از قبل وزن شده ریخته و در انکوباتور
و در دمای  02درجه سلسیوس قرار داده شد تا آب
عصاره خشک شود.
سپس مقدار گرم ماده خشک حلشده در مقدار
مشخص عصاره محاسبه شد .در پایان با استفاده از
فرمول  C1V1 = C2V2تعیین غلظت انجام و
غلظتهای  0 ،1/2و  %0/2برای کنجاله کنجد و
غلظتهای  2 ،1و  %2برای گریپفروت تهیه و سپس
در محیط آزمایشگاه اثر عصارهها بر زندهمانی الرهای
سن دوم نماتد ،طی سه بازه زمانی  02 ،50و 25
ساعت محاسبه گردید .همچنین جهت بررسی تأثیر
عصارهها بر تفریخ تخمهای نماتد ابتدا تعداد  011عدد
تخم نماتد درون تشتکهای پتری پنج سانتیمتری
ریخته و سپس مقدار  01سیسی از عصارههای کنجاله
کنجد و گریپفروت به هرکدام از آنها اضافه و از آب
مقطر سترون نیز بهعنوان شاهد استفاده شد .سپس در
دو بازه زمانی چهار و هشت روز ،تعداد الروهای
خارجشده از تخمها طبق فرمول زیر ارزیابی و محاسبه
گردید.)John and Bai, 2000( .
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تجزیه آماری دادهها
آنالیز دادهها بهصورت فاکتوریل شامل خاک سترون و
غیرسترون در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد.
همچنین تجزیه آماری دادهها با استفاده از نرمافزار
 SASو مقایسه میانگین دادهها با آزمون چند دامنهای
دانکن در سطح احتمال  %0انجام شد.
یافتهها و بحث
تأثیر ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد بر
شاخصهای

نماتد

ریشهگرهی

در

گیاه

گوجهفرنگی
با توجه به نتایج مقایسه میانگین اثر ضایعات
گریپفروت و کنجاله کنجد بر شاخصهای تولیدمثلی
نماتد (تعداد تخم ،تعداد نماتد ماده و فاکتور تولیدمثل
نماتد) مشخص شد که تمام مقدارهای تیمارهای
گریپفروت ( 2 ،1و  )%2و تیمارهای کنجاله کنجد
( 0 ،1/2و  0/2درصد) سبب کاهش معنیدار تمامی
شاخصهای مذکور نسبت به شاهد خود شدند.
بهطوریکه تیمار گریپفروت  %2و کنجد  %0/2باعث
کاهش جمعیت نهایی نماتد به ترتیب به میزان 20/2
و  %21در خاک غیرسترون گردید (جدولهای  0و .)5
با توجه به جدولهای  0و  ،5در همه موارد
تیمارهای ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد نسبت
به تیمار شاهد مربوطه دارای تأثیر قابلتوجه و اختالف
معنیداری بودند .در مجموع تأثیر مهارکنندگی
مخلوط کردن مواد آلی با خاک بر نماتد ریشهگرهی
در گوجهفرنگی در تیمارهای خاک غیرسترون بهتر از
خاک سترون ارزیابی شد .بیشترین میزان مهار نماتد،
در تیمار کنجاله کنجد  ،%0/2بهترتیب در خاک
غیرسترون و سترون (جدول  )0و سپس تیمار ضایعات
گریپفروت  ،%2بهترتیب در خاک غیرسترون و
سترون (جدول  )5مشاهده گردید .در مجموع میزان
خسارت و تعداد گالهای تشکیلشده روی ریشههای

... اثر ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد در کنترل:کریمی و همکاران

.بهخـوبــــی کاهـــش یافـت

0

گوجــــهفرنگــی با افزایــش درصـــد ضایعـات
)5 ) و کنجالــه کنجـــد (شکل0 گریپفروت (شکل

 در ریشه گوجهفرنگی تیمار شده با کنجالهMeloidogyne javanica  مقایسه میانگین شاخصهای نماتد ریشهگرهی.0 جدول
.کنجد در خاک سترون و غیرسترون
Table 1. Mean comparison of nematode indices of the root-knot nematode Meloidogyne javanica in
tomato roots, treated with sesame oil cake (S) in sterilized and non-sterilized soils.
Treatments
Sterilized soil
Control
S 0.5%
S 1%
S 1.5%
Non-sterilized soil
Control
S 0.5%
S 1%
S 1.5%

Eggs/root system

Females/root system

Pf

Rf

60605a
41495c
30099e
15102g

858a
709c
525e
287g

74231a
47870c
35599e
17665g

74a
48c
36e
18g

52416b
32379d
24061f
8293h

782b
649d
481f
195h

58916b
37567d
26624f
9981h

59b
38d
27f
10h

. آزمون چند دامنهای دانکن است%0 حروف مشترک نشاندهنده عدم معنیدار بودن تیمارها در سطح احتمال
Common letter do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan multiple range test

 در ریشه گوجهفرنگی تیمار شده باMeloidogyne javanica  مقایسه میانگین شاخصهای نماتد ریشهگرهی.5 جدول
ضایعات گریپفروت در خاک سترون و غیرسترون

Table 2. Mean comparison of nematode indices of the root-knot nematode
Meloidogyne javanica in tomato roots, treated with grapefruit waste (G) in sterilized
and non-sterilized soils.
Treatments
Sterilized soil
Control
G 3%
G 5%
G 7%
Non-sterilized soil
Control
G 3%
G 5%
G 7%

Eggs/root system

Females/root
system

Pf

Rf

18494a
15007b
13050c
9374e

247a
228b
158d
99f

21182a
16380b
13926d
9937f

21a
16b
14d
10f

14474b
13327c
11505d
6507f

185c
166cd
135e
78g

15974b
14702c
12506e
7257g

16b
15c
13e
7g

. آزمون چند دامنهای دانکن است%0 حروف مشترک نشاندهنده عدم معنیدار بودن تیمارها در سطح احتمال
Common letter do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan multiple range test.

 روی ریشهMeloidogyne javanica  اثر ضایعات گریپفروت در سطوح مختلف بر کاهش خسارت نماتد.0 شکل
.) ضایعات گریپفروت%2 :D  و%2 :C ،%1 :B ، شاهد:A) .گوجهفرنگی
Figure 1. Effect of grapefruit wast at different rates on reduction of damage of Meloidogyne javanica on
tomato root. (A: control, B: 3%, C: 5% and D: 7% grapefruit waste).
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شکل  .5اثر کنجاله کنجد در سطوح مختلف بر کاهش خسارت نماتد  Meloidogyne javanicaروی ریشه گوجهفرنگی:A) .
شاهد % 0 :C ، % 1/2 :B ،و  % 0/2 :Dکنجاله کنجد).
Figure 2. Effect of sesame oil cake at different rates on reduction of damage of Meloidogyne javanica on
tomato root. (A: Control, B: 0.5%, C: 1% and D: 1.5% sesame oil cake).

مطالعات مشابه اما محدود در استفاده از ضایعات
کشاورزی در مدیریت مؤثر نماتد ریشهگرهی ( Nico et
 )al., 2004موجود است .هرچند اثربخش بودن
استفاده از این اصالحکنندههای آلی خاک در جهت
کنترل نماتد ریشهگرهی وجود دارد اما میتوان اظهار
داشت که تأثیر اینگونه مواد در سرکوب نماتدهای
انگل گیاهی متفاوت است و اغلب به گونه نماتد و نوع
ماده آلی بستگی دارد ( .)Akhtar and Alam, 1993در
ارتباط با کنترل نماتد توسط ضایعات گریپفروت و
کنجاله کنجد میتوان گفت که اصالحکنندهها ،اغلب
ترکیبات سمی متنوعی را مستقیماً و یا در طول تجزیه
در خاک آزاد میسازند ( )Oka et al., 2007که اغلب
دارای ترکیبات نیتروژن ،اسیدهای آلی یا ترکیبات
دیگری مانند برخی ترکیبات فنلی ،گازهای فرار
آمونیاک ،نیترات و سولفور هستند که ممکن است
اثرات نامطلوب بر روی نماتدها داشته باشند ( Oka,
 .)2010; Thoden et al., 2011همچنین این مواد
میتوانند برخی ترکیبات فنلی و گازهای فرار آمونیاک،
نیترات و سولفور و همچنین اسیدهای آلی که بهطور
مستقیم و غیرمستقیم بر تفریخ تخم و زندهمانی الروها
تأثیر میگذارند را نیز شامل شوند ( Kang et al.,
 .)1981در بررسی اثر بقایای گیاهی بر تعداد الرو و
تخمهای نماتد  M. javanicaمواد آلی حاصل از تجزیه
بقایای گیاهی با ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی در
خاک و افزایش غلظت فسفر قابلجذب ،پتاسیم و
سدیم ،باعث کاهش تعداد الرو و تخمهای نماتد M.

 javanicaشدند ( .)Dropkin et al., 1958در خصوص
یافتههای حاصل از ارزیابی پسماندهای مذکور به خاک
سترون و غیرسترون در کنترل نماتد در این پژوهش
نیز میتوان گفت که خاک غیرسترون نسبت به خاک
سترون در کنترل نماتد و کاهش تمامی شاخصهای
تولیدمثلی آن از قابلیت و توان بیشتری برخوردار بوده
و باعث کنترل بهتر نماتد شده است .از دیگر دالیل
کنترل بهتر نماتد در خاک غیرسترون ،میتوان به
وجود میکروارگانیسمهای فراوان ازجمله ،نماتدهای
شکارگر و همهچیزخوار و همچنین باکتریها و
قارچهای آنتاگونیست در خاک اشاره نمود .فعل و
انفعاالت میکروبی صورت گرفته در خاک غیرسترون
باعث ایجاد سمیت بیشتر ضایعات و تبدیل آنها به
ترکیبات کشنده نماتد و کمک به مهار آن در خاک
غیرسترون میشوند ( Kaplan et al., 1992; Wang et
.)al., 2003
تأثیر ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد بر
شاخصهای رشدی گیاه گوجهفرنگی
نتایج نشان میدهد که کاربرد ضایعات گریپفروت و
کنجاله کنجد در خاک باعث افزایش معنیدار تمامی
شاخصهای رشدی گیاه گوجهفرنگی در سطح احتمال
 %0شده است (جدولهای  1و  .)0بهترین تأثیر ،به
ترتیب ،در تیمار  2و  %0/2ضایعات گریپفروت و
کنجاله کنجد در خاک غیرسترون نسبت به شاهد
سترون مربوطه ثبت گردید.
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Meloidogyne  مقایسه میانگین اثر کنجاله کنجد بر شاخصهای رشدی گیاه گوجهفرنگی آلوده به نماتد ریشهگرهی.1 جدول
. در خاک سترون و غیرسترونjavanica
Table 3. Mean comparison of effect of sesame oil cake on growth parameters of the tomato plants
infected with the root-knot nematode Meloidogyne javanica in sterilized and non-sterilized soil.
Root length

Shoot length

Root dry

Root fresh

Shoot dry

Shoot fresh

(cm)

(cm)

weight (g(

weight (g)

weight (g)

weight (g)

Control

18.12f

42.50g

0.34g

12.95g

3.33e

16.94h

S 0.5%

19.25ef

63.38e

1.62e

19.31e

11.02d

47.62f

S 1.0%

22.25d

71.00d

2.11d

23.14d

13.83c

63.02d

S 1.5%

27.12b

78.50c

2.90b

28.03c

20.17b

91.11b

Control

18.50f

55.25f

1.14f

15.88f

4.13e

20.78g

S 0.5%

20.62e

72.50d

2.51c

26.38c

11.35d

50.95e

S 1.0%

25.25c

84.87b

3.19b

32.08b

19.08b

76.84c

S 1.5%

29.25a

91.25a

4.13a

39.50a

33.83a

129.36a

Treatment
Sterilized soil

Non-Sterilized soil

. آزمون چند دامنهای دانکن است%0 دادههای با حروف مشترک در هر ستون نشاندهنده معنیدار نبودن تیمارها در سطح احتمال
Data with the common letters do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan’s multiple range test.

 مقایسه میانگین اثر ضایعات گریپفروت بر شاخصهای رشدی گیاه گوجهفرنگی آلوده به نماتد ریشهگرهی.0 جدول
. در خاک سترون و غیرسترونMeloidogyne javanica
Table 4. Mean comparison of effect of grapefruit (G) waste on growth parameters of the tomato plants
infected with the root-knot nematode Meloidogyne javanica in sterilized and non-sterilized soil.
Root length
(cm)

Shoot length
(cm)

Root dry
weight (g)

Root fresh
weight (g)

Shoot dry
weight (g)

Shoot fresh
weight (g)

Control

13.12d

50.00f

0.31g

4.15f

2.27e

26.27e

3% G

14.00cd

62.50e

0.61e

6.48d

4.39d

49.65d

5% G

17.25b

78.75c

0.65de

7.19d

5.34c

56.39c

7% G

20.00a

98.00a

0.99b

10.75b

7.81a

71.35a

Control

13.87cd

50.00f

0.47f

5.24e

4.14d

48.75d

3% G

14.87c

72.87d

0.73d

8.47c

4.51d

52.37d

5% G

17.25b

89.37b

0.87c

10.08b

6.70b

64.70b

7% G

20.12a

98.12a

1.30a

13.03a

7.83a

73.27a

Treatments
Sterilized soil

Non-Sterilized soil

. آزمون چند دامنهای دانکن است%0 دادههای با حروف مشترک در هر ستون نشاندهنده معنیدار نبودن تیمارها در سطح احتمال
Data with the common letters do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan’s multiple range test.

 مهار نماتد در گیاهان تیمار شده با،رشدی در گیاه
(Azami-( ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد است
 سایر.Sardooei et al., 2017; Chindo et al., 2012
دالیل افزایش شاخصهای رشدی گیاهان تیمار شده با

نظر به اینکه این نماتد یکی از مهمترین عوامل
کاهش شاخصهای رشدی و عملکرد محصول
 لذا،)Darekar and Mhase, 1988) گوجهفرنگی است
میتوان ادعا کرد یکی از دالیل افزایش شاخصهای
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ضایعات مذکور میتواند ناشی از این باشد که مواد آلی
گیاهی ضمن بهبود کیفیت فیزیکی خاک ،سبب رشد
بهتر گیاه و افزایش تحمل آن به بیماری شده است
( .)Asma et al., 2016نتایج مقایسه میانگین حاصل از
ارزیابی خاک سترون و غیرسترون در افزایش
شاخصهای رشدی گیاهان تیمار شده با ضایعات
گریپفروت و کنجاله کنجد نشان داد ،افزایش
شاخصهای رشدی در خاک غیرسترون نسبت به
خاک سترون در تیمارهای کنجاله کنجد و گریپفروت
در سطح احتمال  %0معنیدار میباشد (جدولهای 1
و  )0که به احتمال زیاد دلیل آن نیز وجود
میکروارگانیسمها شامل انواع باکتری ،قارچها و
اکتینومیستها و دیگر میکروارگانیسمهای مفید در
خاک غیرسترون میباشد .بنابراین ،هرچه تعداد و
فعالیت آنها بیشتر باشد آن خاک حاصلخیزتر خواهد
بود .همچنین ممکن است وجود عوامل دیگری ازجمله
باکتریهای فرا ریشهای محرک رشد گیاه یا )(PGPR
 Plant Growth Promoting Rhizobacteriaدر خاک
غیرسترون و احتمال القای مقاومت دلیل دیگر مهار
نماتد و افزایش بیشتر شاخصهای رشدی نسبت به
خاک سترون باشد .زیرا این باکتریها اغلب در تماس
با گیاه هستند و با سازوکارهایی مانند آزادسازی
اسیدهای آلی و افزایش حاللیت عناصری مانند فسفر و
آهن ( ،)Vessey, 2003تولید تنظیمکنندههای رشد
گیاهی مانند اکسینها ،سیتوکینینها ،جیبرلینها و
اتیلن سبب تسریع در رشد گیاه در مرحله جوانهزنی و
تحریک رشد در مراحل بعد میشوند ( Frankenberger
.)and Arshad, 1995
ارزیابی تغییرات نسبت کربن آلی به ازت کل
()C/N
بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش مشخص شد که
اضافه کردن ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد به
خاک باعث ایجاد تغییراتی در نسبت  C/Nمیگردد که
هر چه مقدار ضایعات اضافهشده به خاک افزایش یابد
نسبت  C/Nخاک کاهش پیدا میکند .نتایج نشان
میدهد کمترین مقدار نسبت  C/Nبه ترتیب در
خاکهای تیمار شده با ضایعات گریپفروت  %2با
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مقدار ( )2/10نسبت به شاهد خود ( )02/02و کنجاله
کنجد  %0/2با مقدار ( )01/02نسبت به شاهد خود با
مقدار ( )09/02ارزیابی شد ( جدولهای  2و .)0
نسبت کربن به نیتروژن ،فاکتور مهمی در
ارزیابی حاصلخیزی خاک است بهطوریکه باالبودن
نسبت  C/Nنشاندهنده کمبود نیتروژن خاک و
کاهش حاصلخیزی آن میباشد و پایین بودن این
نسبت نشاندهنده از دست رفتن نیتروژن بهصورت
آمونیاک است ( .)Akhtar and Alam, 1993با توجه به
نتایج بهدستآمده ،تیمارهای ضایعات گریپفروت و
کنجد در بیشترین مقادیر خود ،کنترلکنندگی بهتری
را نسبت به تیمار شاهد از خود نشان دادند که یکی از
دالیل احتمالی آن میتواند مستقیماً به مقدار نیتروژن
( )Nآن مربوط باشد (Mian and Rodríguez-
 .)Kábana, 1982مواد آلی اصالحکننده زمانی که در
خاک تجزیه میشوند بهخصوص آنهایی که در نسبت
 C/Nپایین آمونیاک آزاد میکنند ،در کنترل نماتدها
مؤثر شناخته شدهاند ( Lazarovits et al., 2001; Oka
 .)et al., 1993; Oka, 2010این پدیده به آزاد کردن
آمونیاک در طول تجزیه اصالحکننده در خاک مربوط
میشود ( Oka et al. 1993; Rodríguez-Kábana,
1986; Rodríguez-Kábana et al., 1987, Spiegel et
 .)al., 1987البته کاهش بیش از حد نسبت  C/Nنیز

خود میتواند منجر به خسارت شود ،زیرا فعالیت
نماتدکشی اصالحکنندههایی با نسبت  C/Nبیشتر از
 51معموالً اتفاق نمیافتد که احتماالً به علت تجزیه
آهسته ،غلظت ناکافی آمونیاک و دیگر ترکیبات
آزادشده است و این در حالی است که مواد با C/N
کمتر از  01نیز میتوانند ایجاد گیاهسوزی کنند
( .)Rodriguez-Kabana et al., 1987بهطورکلی
اصالحکنندههای آلی با نسبت  C/Nبین  05تا 51
ضمن عدم وجود گیاهسوزی توانایی انجام فعالیت
نماتدکشی را دارند ( Rodríguez-Kábana et al.,
.)1987
هرچند که در مطالعه حاضر مقدار  C/Nدر افزودن
مقادیر باالی پسماندهای گریپفروت به خاک حدود
هشت ارزیابی شد ولی هیچگونه عارضه گیاهسوزی در
گیاه مشاهده نگردید که این نشاندهنده آن است که

... اثر ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد در کنترل:کریمی و همکاران

بررسی تأثیر کنجاله کنجد و گریپفروت بر
 گیاهb  وa کلروفیل
 مقدار،با توجه به مقایسه میانگین یافتههای حاصل
 با باال رفتن مقدار درصد هر دو نوعb  وa کلروفیل
 افزایش و نسبت به شاهد اختالف،تیمار ضایعات
.)0  و2 معنیداری را نشان دادند (جداول
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.بسته به نوع گیاه وضعیت گیاهسوزی هم متفاوت است
 میزان،الزم به ذکر است که در آزمایشهای مقدماتی
گیاهسوزی در هر دو نوع خاک سترون و غیرسترون در
 کنجد شدید%0/2  گریپفروت و%2 تیمارهای باالتر از
و توقف رشد گیاه را به دنبال داشت (دادهها نشان داده
)نشد

 در گیاه گوجهفرنگی آلوده به نماتد ریشهC:N  و نسبتb  وa  مقایسه میانگین اثر ضایعات گریپفروت بر کلروفیل.2 جدول
. در خاک سترون و غیرسترونMeloidogyne javanica گرهی
Table 5. Mean comparison of effect grapefruit (G) waste on chlorophyll a and b and C:N ratio in tomato
plants, infected with the root-knot nematode Meloidogyne javanica in sterilized and non-sterilized soil.
Treatment

C:N

Chlorophyll a

Chlorophyll b

Control

20.76a

1.69c

0.35c

G 3%

13.22c

2.28bc

0.49b

G 5%

10.40e

2.30bc

0.58abc

G 7%

8.47f

3.11ab

0.72ab

Control

17.47b

2.29bc

0.49bc

G 3%

11.86d

2.53bc

0.58abc

G 5%

9.87e

3.20ab

0.69ab

G 7%

8.06f

3.48a

0.81a

Sterilized soil

Non-sterilized soil

. آزمون چتد دامنهای دانکن است%0 حروف مشترک نشاندهنده معنیدار نبودن در سطح احتمال
Common letter do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan multiple range

 در گیاه گوجهفرنگی آلوده به نماتدC:N  و نسبتb  وa  مقایسه میانگین تأثیر کنجاله کنجد بر میزان کلروفیل.0 جدول
. در خاک سترون و غیرسترونMeloidogyne javanica ریشه گرهی
Table 6. Mean comparison of effect sesame oil cake (S) on chlorophyll a and b and C:N ratio in
tomato plants, infected with the root-knot nematode Meloidogyne javanica in sterilized and non-sterilized
soil.
Treatment

C:N

Chlorophyll a

Chlorophyll b

Control

21.02a

0.79g

0.2f

S 0.5%

14.99c

2.02e

0.49d

S 1.0%

12.35d

3.75c

0.96b

S 1.5%

d

b

Sterilized soil

11.90

4.14

1.2a

Non-sterilized soil
Control

19.18b

1.43f

0.33e

S 0.5%

14.20c

2.73d

0.59dc

S 1.0%

12.17d

4.05bc

0.66c

S 1.5%

11.19d

5.62a

1.22a

. آزمون چند دامنهای دانکن است%0 حروف مشترک نشاندهنده معنیدار نبودن تیمارها در سطح احتمال
Common letter do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan multiple range
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نتایج نشان میدهد بیشترین افزایش میانگین
میزان کلروفیل  aو  bنسبت به شاهد مربوط به تیمار
 %2گریپفروت (جدول  )2و تیمار  %0/2کنجد
(جدول  )0در خاک غیرسترون است .میزان کلروفیل
گیاهان در خاک غیرسترون نسبت به خاک سترون
افزایش بیشتری نشان داد که احتماالً بهبود وضعیت
میزان کلروفیل میتواند به دلیل افزایش جذب عناصر
غذایی مانند نیتروژن در گیاهان تیمار شده باشد .زیرا
در این مطالعه میزان  Nدر تیمارهای حاوی میزان
درصد بیشتر ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد
باالتر از خاک بدون مواد آلی مذکور (شاهد) بود .از
بررسی شاخصهای رشدی گیاه چنین استنباط
میشود که احتماالً میزان جذب عناصر غذایی
بهخصوص  Nدر گیاه بهبود یافته است .در این مطالعه،
محتوی کلروفیل  aو  bدر گلدانهای تیمار شده با
بستر حاوی درصد باالی بقایای گیاهی (%2
گریپفروت و  % 0/2کنجاله کنجد) بهطور معنیداری
( )P < 0.01افزایش نشان داد .لذا به نظر میرسد این
بقایا ضمن کمک به کنترل بهتر بیمارگر ،با کمک به
جذب بهتر عناصر توسط گیاه ،در بهبود و افزایش
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کلروفیل بهطور قابلتوجهی مؤثر باشند .در همین
زمینه ،پژوهشگران ثابت کردند که پارامترهای
فیزیولوژی بخصوصی مانند جذب عناصر ،حجم ریشه و
محتویات کلروفیل و پروتئین با کاربرد مواد آلی بهبود
مییابد ( Caballero et al., 2009; Ribeiro et al.,
.)2007
ارزیابی تغییرات فنل کل
کاربرد تمامی مقدارهای ضایعات گریپفروت و کنجاله
کنجد سبب افزایش معنیدار فنل نسبت به شاهد شد
و با باال رفتن درصد مواد آلی مقدار فنل در گیاه نیز
افزایش یافت ،بهطوریکه بیشترین میزان فنل ریشه
میزبان در تیمار ضایعات  %2گریپفروت و کنجاله
کنجد  %0/2در خاک غیرسترون و کمترین آن در
مقدار شاهد سترون مشاهده شد (جدول  .)2میزان
فنل در تمامی تیمارهای ضایعات گریپفروت و کنجاله
کنجد همراه با خاک غیرسترون نسبت به تیمارهای
مشابه اما با خاک سترون با اختالف معنیدار و باالتر
بود.

جدول  .2مقایسه میانگین اثر ضایعات گریپفروت ( )Gو کنجد ( )Sبر فنل کل در ریشه گیاهان گوجهفرنگی آلوده به نماتد ریشه
گرهی  Meloidogyne javanicaدر خاک سترون و غیر سترون.
Table 7. Mean comparison of effect grapefruit (G) and sesame oil cake (S) on total phenol in roots of
tomato plants infected with the root-knot nematode Meloidogyne javanica in sterilized soil and nonsterilized soil.
)Phenol (mg/g

Treatment

)Phenol (mg/g

Sterilized soil

Treatment
Sterilized soil

0.00013f

Control

0.00012f

Control

0.00020e

G 3%

0.00016e

S 0.5%

0.00026d

G 5%

0.00023d

S 1.0%

0.00036b

G 7%

0.00042c

S 1.5%
Non-sterilized soil

Non-sterilized soil
d

0.00013f

Control

0.00025d

G 3%

0.00041c

0.00034c

G 5%

0.00055b

S 1.0%

0.00047a

G 7%

0.00086a

S1.5%

0.00024

Control
S 0.5%

حروف مشترک نشاندهنده معنیدار نبودن تیمارها در سطح احتمال  %0آزمون چند دامنهای دانکن است.
Common letter do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan multiple range
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گزارشهای موجود از مطالعه تغییر ترکیبات فنلی
و نقش آنها در ایجاد مقاومت گیاهان مبتال به
بیماریها نشان میدهد که تجمع مواد فنلی اغلب در
ارتباط با واکنش مقاومت میزبان است ( Rohringer et
 .)al., 1979; Vance et al., 1976نتایج پژوهش
انجامشده نشان میدهد که مقدار ترکیبات فنلی ،نقش
کلیدی در ایجاد مقاومت گیاه گوجهفرنگی نسبت به
این نماتد دارند ( )Cohn, 1974زیرا اثبات شده است
که مقاومت در گیاه به چندین بیمارگر گیاهی با
حداکثر مقدار ترکیبات فنلی ارتباط دارد ( Kushwaha
 .)and Narain, 2005ازآنجاییکه رقم مورد مطالعه در
این پژوهش حساس به نماتد میباشد ،لذا احتماالً
بستر کشت با درصد پسماندهای کشاورزی مختلف
میتواند مقاومت به گیاه را افزایش دهد و این مقاومت
از طریق ترشح مواد فنلی در ریشه مشخص گردید.
پژوهشگران ثابت کردند درصد ترکیبات فنلی موجود
در ریشه گیاه گوجهفرنگی در خاک اصالحشده با
بقایای گیاهی چریش نسبت به خاک بدون مواد آلی
(شاهد) افزایش یافته و باعث کاهش نفوذ نماتد به
ریشه ،به بلوغ رسیدن نماتد و کاهش تعداد تخم شده

است (.)Sitaramaiah and Singh, 1978
ارزیابی تأثیر عصارههای کنجاله کنجد و
گریپفروت بر زندهمانی الروها و تفریخ تخم
نماتد در شرایط آزمایشگاه
بر اساس نتایج حاصل از مقایسه میانگین دادهها
مشخص شد که تمامی غلظتهای عصاره ضایعات
گریپفروت و کنجاله کنجد در کاهش درصد زندهمانی
الروها بهطور معنیداری مؤثر بودهاند .بهطوریکه در
عصاره ضایعات گریپفروت درصد زندهمانی در تیمار
 %2در زمان  25ساعت با میانگین  %1/22و در تیمار
 %1در زمان  50ساعت با مقدار  %02/02رسید.
همچنین در تیمار عصاره کنجاله کنجد کمترین میزان
زندهمانی الروها در تیمار  %0/2در زمان  25ساعت با
میانگین  %00/05کاهش نسبت به شاهد و بیشترین
میزان زندهمانی در تیمار  %1/2کنجد در زمان 50
ساعت با مقدار  %20/92نسبت به شاهد برآورد گردید
(جدول .)2

جدول  .2مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی ضایعات گریپفروت ( )Gو کنجد ( )Sبر درصد زندهمانی الروها در
 02 ،50و  25ساعت.
Table 8. Mean comparison of effect of different concentration of sesame (S) and Grapefruit (G) equeous
wastes extracts on survival of larval in 24, 48 and 72 hours.
Percentage of larval
survivqal
Treatments

72

48

24

67.54c

75.65b

84.97a

S 0.5%

57.55d

64.57c

73.07b

S 1.0%

44.42f

49.49e

58.38d

S 1.5%

54.50c

62.14b

68.18a

G 3%

28.30f

43.89e

48.61d

G 5%

3.85g

30.97f

40.55e

G 7%

Sesame

Grapefruit

حروف مشترک نشاندهنده معنیدار نبودن تیمارها در سطح احتمال  %0آزمون چند دامنهای دانکن است.
Common letter do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan multiple range.

همچنین در بررسی مقایسه میانگین نتایج حاصل

در بخش تأثیر عصاره مذکور بر تفریخ تخم نماتد نیز
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تمامی غلظتهای عصاره ضایعات گریپفروت و کنجد
در کاهش تعداد الروهای بیرون آمده از تخم نسبت به

01

شاهد اختالف معنیداری را نشان دادند (جدول .)9

جدول  .9مقایسه میانگین اثر غلظتهای مختلف عصاره آبی ضایعات گریپفروت ( )Gو کنجد ( )Sبر درصد تفریخ تخم در  0و 2
روز
Table 9. Mean comparison of effect of different concentration of grapefruit (G) and sesame (S) equeous
wastes extracts on percentage of egg hatching in 4 and 8 days.
Percentage of egg hatching
Treatments

8 days

4 days

44.93a

33.14b

S 0.5%

31.42b

21.57c

S 1.0%

18.91d

13.88e

S 1.5%

21.97a

16.94b

G 3%

11.48c

8.42d

G 5%

7.42d

4.62e

G 7%

Sesame

Grapefruit

حروف مشترک نشاندهنده معنیدار نبودن تیمارها در سطح احتمال  %0آزمون چند دامنهای دانکن است.
Common letter do not differ significantly (P < 0.01) according to Duncan multiple range.

دلیل مرگومیر الرو سن دوم نماتد و کاهش تعداد
الروهای بیرون آمده از تخم در اثر استفاده از
غلظتهای مختلف عصاره ضایعات گریپفروت و
کنجاله کنجد در شرایط آزمایشگاهی میتواند به
خاصیت نماتدکشی و ترکیبات بازدارنده موجود در
آنها مرتبط باشد .در همین زمینه ،اسانسهای موجود
در پوست میوه لیمو ،پرتقال و گریپفروت توسط
تعدادی از محققان شناسایی ( ;Kirbaslar et al., 2006
 )Trozzi et al., 1999و تأثیر نماتدکشی اسانسهای
گیاهان مذکور اثبات شده است ( ;Choi et al., 2007
Oka et al., 2000; Perez et al., 2003; Park et al.,
 .)2005لیمونن از روغنهای اصلی بهدستآمده از

لیمو ،گریپفروت ( )Kirbaslar et al., 2006و پرتقال
شیرین ( )Trozzi et al., 1999میباشد که دارای
خاصیت نماتدکشی قوی است .درحالیکه دلیل تأثیر
عصاره کنجاله کنجد بر کاهش زندهمانی الروها و
بازدارندگی از تفریخ تخم موادی مانند ،Sesamin
 Sesamolinو  Sesamolهستند که به عنوان مواد
دارای اثر نماتدکشی شناخته شدهاند ( Radwan et al.,

 .)2009الزم به یادآوری است که عصاره ضایعات
مذکور دارای اثر آللوپاتی و باعث کاهش میزان
جوانهزنی بذور گوجهفرنگی شد (دادهها نشان داده
نشد) لذا کشت مستقیم بذر در این بقایا قابل توصیه
نیست.
نتیجهگیری کلی
در جمعبندی نهایی این مطالعه بهطور خالصه
میتوان اظهار داشت ،رابطه مستقیمی بین افزایش
مقدار ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد و درصد
کاهش نماتد مشاهده شد .همچنین در شرایط خاک
غیرسترون کنترلکنندگی نماتد بهتر صورت گرفت .از
طرف دیگر کاربرد ضایعات مذکور باعث بهبود
شاخصهای رشدی گیاه گوجهفرنگی بهخصوص در
تیمار خاک غیرسترون گردید که نشاندهنده اهمیت
وجود سایر میکروارگانیسمهای موجود در این نوع
خاکها است .باال رفتن درصد هر دو نوع ضایعات
گریپفروت و کنجاله کنجد ،باعث تغییرات
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سپاسگزاری
از دانشگاه جیرفت بخاطر حمایت مالی این پژوهش و
همچنین تمامی افرادی که در انجام این پایاننامه ما را
.همراهی کردهاند سپاسگزاری مینمایم

00

،بیوشیمیایی گیاه و افزایش مقدار فنل کل ریشه
 خاک و درنتیجه کنترل بهتر نماتدC:N کاهش نرخ
 همچنین مطالعه آزمایشگاهی نشان داد که.گردید
عصارههای ضایعات گریپفروت و کنجاله کنجد عالوه
 اثر،بر تأثیر کشندگی مناسب بر الرو سن دوم
.بازدارندگی بر تفریخ تخم نماتد نیز داشتند
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