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Abstract 

Introduction: Root-knot nematode (Meloidogyne javanica) is considered as one of the 

limiting factors in the cultivation of greenhouse crops, including tomatoes. This 

research was conducted to investigate the effect of rosemary and ferula extracts 

compared to chemical nematicides of rugby and volum to find an environmentally 

friendly method for disease management. Materials and Methods: The effect of 

rosemary and ferula extracts with rugby and volum nematicides on tomato root-knot 

nematode was investigated in a completely randomized design under greenhouse 

conditions. Seedlings of Mobil variety were inoculated with second instar larvae of M. 

javanica at the 4-6 leaf stage and the effects of plants extracts and nematicides were 

investigated. After 60 days, the plants were removed from the pot and their growth 

indicators and disease severity were measured. Results: The simultaneous use of 

rosemary and ferula extracts had the greatest effect in reducing pathogenicity indicators 

such as gall index, number of larvae and number of eggs and increasing plant growth 

indicators such as fresh and dry weight of root and fresh weight of stem compared to 

control infected with nematode and nematicides treatments. Conclusion: The good 

effect of the combination of ferula and rosemary extracts compared to chemical 

nematicides shows the appropriate potential of its use as an environmentally friendly 

method for disease management. 

Key words: Meloidogyne javanica, Rugby, Volum 

  

                                                           
 Corresponding author:Drakhshanivel@gmail.com 



 پور و همکارانسینح                                                                      یفرنگگوجه یشهبر نماتد غده ر یآنغوزه و رزمار یهاعصاره یرتاث

Plant Pathology Science                                                                                                         Vol.11(2), 2022 
 

84 
 

 مقاله پژوهشی

 فرنگیگوجه غده ریشهنماتد بر  آنغوزه و رزماری هایعصاره تاثیر

 4، سمیه باعدل چری3،  احمد درخشان2رامین حیدری، 1پورمحمد حسین

دیس دانشکده ، پرپزشکیگروه گیاه. 2 ،، کاشمر، ایراندانشگاهی کاشمر موسسه آموزش عالی جهاد. 1

 یهاارچقزیست فناوری گروه پژوهشی . 3 ،دانشگاه تهران، کرج، ایرانکشاورزی و منابع طبیعی 

 ،ران، مشهد، ایدانشگاهی خراسان رضوی سازمان جهاد پژوهشکده بیوتکنولوژی صنعتی،صنعتی، 

 مشهد، مشهد، ایران پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسیگروه گیاه. 4

 21/08/1401پذیرش:     21/04/1401 :دریافت

بر  های آنغوزه و رزماریتاثیر عصاره (1401باعدل چری س )م، حیدری ر، درخشان ا،  پورحسین

                          .83-91 (:2)11ی گیاهی شناسیماریبدانش  فرنگی.گوجه نماتد غده ریشه

           Doi: 10.2982/PPS.11.2. 

 چکیده

از عوامل محدودکننده کشت محصوالت ( Meloidogyne javanica)غده ریشه نماتد: مقدمه

های رزماری و عصارهاثیر این پژوهش برای بررسی ت .شودیممحسوب فرنگی جمله گوجه ای ازگلخانه

ت محیط زیسار با ی سازگروشیافتن برای  راگبی و ولوم شیمیاییهای نماتدکشدر مقایسه با آنغوزه 

های  های رزماری و آنغوزه با نماتدکشعصاره اثر :هاروشمواد و . برای مدیریت بیماری انجام شد

 بررسی گلخانهیط در شراتصادفی  کامالًقالب طرح در  یفرنگگوجهریشه  غدهنماتدبر راگبی و ولوم 

 هااثر عصاره و یحتلق M. javanica دوم سن الرو با برگی 6تا  4 مرحلهدر  رقم موبیل هاییاهچهگ .شد

شدی و رهای شاخصروز گیاهان از گلدان خارج و  60بعد از گذشت . ندشد سیربر هانماتدکشو 

های رزماری و آنغوزه بیشترین زمان عصارهاستفاده هم :هایافته. نداندازهگیری شد هاآنبیماری شدت 

و افزایش د تخم ، تعداد الرو و تعدامانند شاخص گال زایییماریبهای تأثیر در کاهش شاخص

ه بدر مقایسه با شاهد آلوده  اقهسوزن تر و خشک ریشه و وزن تر های رشدی گیاه از جمله شاخص

ی در آنغوزه و رزمار یهاعصاره تاثیر خوب ترکیب گیری:نتیجهداشت.  هانماتدکش هاینماتد و تیمار

ار با سازگ یشروبه عنوان  استفاده از آن،مناسب نشان از پتانسیل  های شیمیاییمقایسه با نماتدکش

 .محیط زیست برای مدیریت بیماری است

 Meloidogyne javanica، راگبی، ولوم واژگان کلیدی: 

 ntroductionI                                                                                                             مقدمه

از سه محصـول مهـم  یکیو  هافنولیپلاکسیدان، لیکوپن و آنتی وادسرشار از م یفرنگگوجهمیوه 

یکی از  Meloidogyne javanica (Treub, 1885) (. Khazaei et al. 2014 ) اسـتدر دنیا  یباغبـان
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 ,Khodayi et al. 2008 ) ده استششناخته  محصوالت باغیتولید عوامل محدودکننده  ترینیعشا

Ahmadi and Moosavi 2018.)  نماتداین هیت زیستی ماانتشار جهانی، دامنه میزبانی وسیع و ،

طبیعی  یاهاستفاده از ترکیب، ی شیمیاییهانماتدکش هیرویاز مصرف ب یناش یطیمح زیستمشکالت 

  Salehi 2021, )است  دادهمورد توجه قرار  مبارزه شیمیایی جایگزینو مناسب  یروشبه عنوان را 

Gharabadian and Jamali 2012.) گیاه  عصاره( گبرCapparis spinosa )یالروها یرو 

M. javanica در گیاهان آلوده خیار و گوجه فرنگی  را نماتدجمعیت و  است دارای خاصیت کشندگی

 تواندیمبهار چریش، گل جعفری، گل همیشه هایعصاره .(Shakri et al. 2012 ) میدهدکاهش 

و کشت این گیاهان و  دادهدرصد کاهش  80را در سطح گلخانه به میزان  غده ریشهنماتد به آلودگی 

بررسی (. Natarajan et al. 2006 توصیه شود )آن  مهار برای تواندیمها استفاده از مشتقات آن

 Ghazalbash and ) گیاهان دیگری از جمله چویل و آویشن شیرازیعصارههای خاصیت نماتدکشی 

Abdollahi 2103, Faizi et al. 2013سیاهدانه، آنغوزه، اسپند و خرفه ) ( Shole Varfard et al. 

 Mousavi و بابونه و رزماری ) (Alikarmi et al. 2016 )( زیتون تلخ، کرچک، پنیرک و شقایق 2013

 M. javanicaاز جمله  یشهرغده نماتدهای  مهاردر  این گیاهانعصارههای  ، کهاندداده نشان( 2015

 .موثر هستند

رسی رای براین پژوهش بنظر به تاثیر خوب عصارههای گیاهی در مبارزه با نماتدهای غده ریشه  

تن یافبرای  راگبی و ولوم شیمیاییهای نماتدکشدر مقایسه با های رزماری و آنغوزه عصارهتاثیر 

  .فرنگی انجام شدبرای مدیریت بیماری غده ریشه گوجهمحیط زیست ی سازگار با روش

 

 Materials and Methods                                                                                      هاروشمواد و 

 نمونه برداری، استخراج و شناسایی نماتد

)شهرستان  یرضوخراساناستان  یفرنگگوجهآلوده  هایهمزرع هاییشهربرداری از خاک و نمونه

( انجام گرفت. ییعرض جغرافیا یقهدق 42درجه و  34دقیقه طول و  14-15درجه و  56-58بردسکن، 

و شناسایی تثبیت  ه آزمایشگاه منتقل شدند. استخراج،قرار گرفته ب مجزا یهاپاکتدر داخل  هانمونه

et al.  Behbahani Alizadehو اصالح شده تایلور و نچر )دگریس  ،جنکینز به روشنماتد به ترتیب 

شبکه کوتیکولی بدن ماده بالغ از روش پیشنهادی هارتمن و  یهابرشجهت تهیه  انجام شد.( 2013

( استفاده شد و الرو سن دوم با استفاده از روش جپسون  2013et al.  Behbahani Alizadeh) ساسر

 (.Alikarmi et al. 2016 ) شدشناسایی 
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 ر نماتدبهای راگبی و ولوم های رزماری و آنغوزه در مقایسه با نماتدکشعصارهبررسی تاثیر 

شد.  سازیتکثیر و خالص در شرایط گلخانهی فرنگگوجهنشاهای رقم حساس موبیل روی  نماتد

 صاره تلقیحی از روش هوسی و بارکرو ع یوتیستفاسول، طبق روش گیاهان انبوه و خالص کشت

و به  یآورجمعجهت عصارهگیری، گیاهان رزماری و آنغوزه (. Alikarmi et al. 2016 ) حاصل شد

کمک آزمایشگاه منتقل شدند. سپس در شرایط آزمایشگاه خشک و آسیاب شدند. عصاره گیاهی به 

درجه جهت  4تیره دربسته و در دمای  هاییشهشسپس درون  .انجام شد )ساکسوله(حالل آلی 

  .استفاده بعدی نگهداری شدند

الرو  2000، ابتدا یفرنگگوجهروی واریته موبیل  هانماتدکشعصاره گیاهی و  یرتأث برای ارزیابی

تعبیه شده مجاور نشاهای  یهاحفرهسن دوم همسن با استفاده از سرنگ سترون به داخل 

پس از آلوده سازی نشاها، تیمارهای  روز 3برگی تزریق شد. سپس  6تا  4در مرحله  یفرنگگوجه

 10به میزان  سمهایو  لیتریلیم 200به میزان  هاعصارهگیاهی و نماتدکش اعمال شدند.  عصاره

درجه  20-25گلخانه و در دمای  در شرایط هاگلداناضافه شد. سپس  هاگلدانبه هریک از  لیتریلیم

پس از تلقیح، با حداقل آسیب از گلدان خارج و پس  روز 60ریشه گیاهان  .نگهداری شدند سلسیوس

ی بیماری هاشاخصو خشک ریشه و اندام هوایی و  تروزناز شستشو فاکتورهای رشدی گیاه شامل 

گرم خاک اطراف ریشه و تعداد تخم  100شامل تعداد گال، کیسه تخم در گرم ریشه، تعداد الرو در 

(. شاخص گال نیز به صورت گال در گرم Alikarmi et al. 2016 یری شدند )گاندازهدر هرگرم ریشه 

: 1 تیمارهای مورد آزمایش شامل: شد. محاسبه ( Alikarmi et al. 2016 روش تایلر و ساسر ) باریشه 

: 7: سم ولوم+ عصاره آنغوزه، 6: عصاره رزماری، 5: عصاره آنغوزه، 4: سم راگبی، 3: سم ولوم، 2شاهد، 

: عصاره 10: سم راگبی+عصاره رزماری، 9: سم ولوم+ عصاره رزماری، 8سم راگبی+عصاره آنغوزه، 

 بوده است.ماری+ عصاره آنغوزه رز

ا ب اهدادهآنالیز  .شد رااج برای هر تیمار تکرار با سهتصادفی  کامال یهپادر قالب طرح  آزمایشاین 

 آزمون توکی صورت گرفت.  با هاو مقایسه میانگین SAS (2/9) افزارنرم

 

 Results                                                                                                                      هایافته

 بیمارگر شناسایی نماتد

 یبررس .شناسایی شد Meloidogyne javanicaسن دوم،  یالروهاو  هامادهسنجی ریختنماتد با 

 را به یرضوخراساندر  یفرنگگوجهو بیشترین درصد آلودگی  یشهرغده قبلی نیز عامل اصلی 

M. javanica ه استنسبت داد ( Ahmadian 2008.) 
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   M. javanicaبر های راگبی و ولوم زه در مقایسه با نماتدکشهای رزماری و آنغوعصارهتاثیر 

سطح در داری یمعنبین تیمارها اختالف این آزمایش نشان داد که  هایداده تجزیه واریانس

یت و فعال یر بسزایی در کاهش جمعیتتأث ی عصارههای گیاهیتیمارها .احتمال یک درصد وجود دارد

 داد گالعن ت، کمتریاخص گال در تیمار رزماری+ آنغوزهبه طوری که کمترین میزان ش ،دننماتد داشت

ر تیمار دخم نیز داد ت، کمترین تعداد الرو در تیمار رزماری+آنغوزه و کمترین تعدر تیمار راگبی+ آنغوزه

را نماتد ی بیماریزایی هاشاخصتیمارها بر این یر تأث 4 -1 شکلهای .نددمشاهده شرزماری + آنغوزه 

 .نددهیمنشان 

 

 
 .گال شاخصبر  های راگبی و ولومدکشهای رزماری و آنغوزه و نماتعصاره یرتأث .1شکل 

Figure 1. The effect of rosemary and ferula extracts and rugby and volum nematicides 

on Gall index: Ferula: F, Rosmarinus: Ro, Rugby: Ru, Volum: V, Inoculation with 

Nematodes C+ (positive Control). 

 
 

 
 .تعداد گالبر  های راگبی و ولومنماتدکشهای رزماری و آنغوزه و عصاره یرتأث .2شکل 

Figure 2. The effect of rosemary and ferula extracts and rugby and volum nematicides 

on number of Gall. 
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 .وتعداد الر بر های راگبی و ولومنماتدکش های رزماری و آنغوزه وعصاره یرتأث .3شکل 

Figure 3. The effect of rosemary and ferula extracts and rugby and volum nematicides 

on number of larve. 

 

 
 .تعداد تخم بر های راگبی و ولومنماتدکش های رزماری و آنغوزه وعصاره یرتأث .4شکل 

Figure 4. The effect of rosemary and ferula extracts and rugby and volum nematicides 

on treatments on number of egg. 

 

ه به یشه و ساقرتر و خشک  وزنگیاهی مورد استفاده بر  یهاعصارهتیمارهای اعمال شده به خصوص  یرتأث

تر  شه و وزن، وزن خشک ریرشدی از جمله وزن تر ساقه یهاشاخصصورت افزایشی بوده و بیشترین افزایش 

قه ن خشک سادر وز تنها بوده است.نسبت به گیاه شاهد آلوده به نماتد مربوط به تیمار رزماری+ آنغوزه  ریشه

فزایش یاهی در ارشدی تیمارهای عصاره گ یهاشاخصبیشترین میزان در تیمار سم ولوم بوده است. در برخی 

یایی شیم سمهایی با تیمارهانسبت به شاهد آلوده به نماتد، یا  یفرنگگوجهوزن تر و خشک ریشه و ساقه 

 (.1 جدول) اندکردهعمل  هاآنبرابری کرده و یا بهتر از 
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 ثیرتحت تا M. javanica فرنگی در حضوررقم موبیل گوجه های رشدیمیانگین شاخص .1جدول 

  .های راگبی و ولومهای رزماری و آنغوزه و نماتدکشعصاره

Table 1. The average growth indices of Mobil tomato cultivar in the presence of M. javanica 

under the influence of rosemary and ferula extracts and rugby and volum nematicides. 
Root wet 

weight (g) 
Root dry weight 

(g) 
Stem wet weight 

(g) 
Stem dry 

weight (g) Treatment 

j 3.491 h 0.408 f 18.518 g 3.948 Ru 

h 3.875 c 0.566 d 19.139 b 4.692 V 

d 4.354 d 0.535 c 19.248 e 4.214 F 

c 4.419 d 0.539 g 18.249 f 4.104 Ro 

f 4.064 e 0.480 h 17.175 i 3.538 V+ F 

g 3.925 f 0.449 i 16.629 j 3.427 V+ Ro 

e 4.292 g 0.428 e 18.982 c 4.580 Ru+ F 

i 3.687 g.0435 j 16.246 h 3.746 Ru + Ro 

b 5.593 b 0.715 b 19.335 d 4.563 Ro+ F 

k 2.939 i 0.355 k 14.103 k 3.180 C+ 

a 6.031 a 0.813 a 20.623 a 5.256 C- 

( و +Cنماتد )قیح با مثبت یا تل مهار(، V(، نماتد کش ولوم )Ruکش راگبی )(، نماتدRo(، رزماری )Fآنغوزه )تیمار به ترتیب: 

 (-Cنماتد )یا فاقد  منفی مهار
 Treatments: Ferula: F, Rosmarinus: Ro, Rugby:Ru, Volum: V, Inoculation with Nematodes C+ 

(positive Control)and C- Non inoculation with nematodes (Negative Control) 

 

 iscussionD                                                                                                                             بحث 

در کاهش جمعیت و فعالیت  دارییمعنگیاهی به طور  یهاعصارهتیمارهای ها نشان دادند که یافته

گیاهی بهتر  یهاعصاره. در بیشتر موارد ندهستتاثیرگذار  یفرنگگوجهروی گیاه  M. javanicaنماتد 

)شاخص بیماریزایی( عمل  M. javanicaجمعیت و فعالیت نماتد  مهارشیمیایی در  یهانماتدکشاز 

 سمهایبا این حال در برخی موارد ترکیب نماتدکش شیمیایی و عصاره بهتر از تیمار  نداکرده

 یهاعصارهموجود در  هاییتمتابولبه دلیل  تواندیمشیمیایی به تنهایی بوده است. این موضوع 

 هاترپن، کومارین و هافنلگیاهان رزماری و آنغوزه باشد. وجود ترکیباتی از جمله ترکیبات گوگردی، 

( و ترکیبات آنتی اکسیدانی، اسیدهای فنلی، Nasiri Bezenjani et al. 2017 در گیاه آنغوزه )

فراهم را نماتدها،  برآنها رای تاثیر ، فالونوئیدها و غیره در گیاه رزماری سازوکار الزم بهایسیالتسال

 دیگر نیز یناز سوی محققگیاهی  هایعصاره(. این پتانسیل Kroymann et al. 2003 ) نداکرده



 پور و همکارانسینح                                                                      یفرنگگوجه یشهبر نماتد غده ر یآنغوزه و رزمار یهاعصاره یرتاث
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  (.Alikarmi et al. 2016, Oka et al. 2000 ) شده است  گزارش

 Conclusion                                                                                                           یریگنتیجه

هش ضمن کاهای رزماری و آنغوزه عصارهاز ترکیب که استفاده  ندنشان داد مطالعهاین  هاییافته

ز بهبود فرنگی، شاخصهای رشدی گیاه را نیروی گوجه  M. javanicaمعنیدار شاخصهای بیماریزایی 

شان نی شیمیایی ی آنغوزه و رزماری در مقایسه با نماتدکشهاهاعصارهتاثیر خوب ترکیب می بخشند. 

 ی است.ت بیماراستفاده از آن، به عنوان روشی سازگار با محیط زیست برای مدیریمناسب سیل از پتان
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