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چکيده:
چغندر قند با نام علمي  Beta vulgarisدر بین گیاهان صنعتي گیاهي است نسبتا جدید که سابقهي
کشت و کار آن در دنیا ،به عنوان یک گیاه زراعتي و صنعتي به حدود  200سال مي رسد .متجاوز از 50
بیماري متفاوت از قارچها ،باکتريها ،ویروسها و نماتدها مي توانند چغندرقند را از زمان کاشت تا برداشت
و در انبار مورد حمله قرار دهند .در این میان نماتد مولد سیست چغندرقند ( )Heterodera schachtiiیکي از
مهمترین این بیماريهاست .نماتد چغندرقند در سال  1850توسط هرمان شاخت )(Herman Schacht
درآلمان به عنوان آفت چغندرقند مشاهده و در سال1871به وسیله آدولف اشمیت ))Adolf Schmidt

نامگذاري گردید .روش هاي کنترل این نماتد شامل به کارگیري روش هاي زراعي از جمله تناوب واستفاده
از گیاهان تله ،کاشت زود هنگام واستفاده از سموم نماتدکش است .به طور کلي ،بهترین روش مبارزه با این
نماتد تناوب  3تا  7ساله با گیاهان غیر میزبان مي باشد .با توجه به اینکه تا کنون گزارش مستندي در خصوص
استفاده از کودهاي آلي جهت کنترل نماتد سیستي چغندرقند ارائه نگردیده است ،لذا جهت بررسي امکان
کنترل این نماتد آزمایشي با استفاده از کودهاي آلي در دو سطح مزرعه (مزارع آلوده اطراف کارخانه قند
اصفهان) و گلخانه انجام پذیرفت .این آزمایش شامل هفت تیمار(کودهاي نپوسیده دامي ،مرغي  ،کود سبز
(ضایعات برگ کلم) ،دو نوع کمپوست 08و(015کودهاي تولیدي شهرداري از جمع آوري زباله هاي
شهري) ،ورمي کمپوست و شاهد ) در سه تکرار در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفي صورت گرفت.
داده هاي مربوط به جمعیت نهایي تعداد تخم و الرو سن دوم موجود در هر سیست و در هر گرم خاك مبناي
تجزیه وتحلیل آماري قرار گرفت .فاکتور تولید مثل و درصد کاهش و یا افزایش جمعیت نماتد سیستي
چغندرقند ،در هر تیمار نسبت به جمعیت اولیه ي همان تیمار محاسبه گردید .نتایج حاصله نشان داد تیمار
کود مرغي به میزان  40تن در هکتار بیشترین اثر را در کاهش جمعیت نهایي نماتدسیستي چغندر قند نسبت به
سایر تیمارها و شاهد داشته است ..تیمارهاي ورمي کمپوست به میزان  20تن در هکتار  ،تیمار برگ کلم 20
تن در هکتار و تیمار کود گاوي  20تن در هکتار  ،کمترین درصد کاهش جمعیت را نشان دادند.
كلماتكليدي :نماتد سیستي چغندرقند ،کودهاي آليHeterodera schachtii ،
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مقدمه:
چغندر قند یکي از محصوالت اساسي و ماده اولیه صنایع قند و شکر کشور ميباشد این گیاه یکي از
دو محصول مهم تامین کنندهي قند در جهان است که حدود یک چهارم شکر جهان در مناطق معتدل ،یعني
مناطقي که نیشکر در آنها کشت نميشود ،به وسیلهي آن تولید ميشود (امیري.)1382 ،
بيماريهاي رايج چغندرقند :لکه برگي سرکوسپورایي ،لکه برگي آلترناریایي ،بالیت رایزوکتونیایي
برگ چغندرقند ،سفیدك سطحي و سفیدك داخلي از جمله بیماريهاي قارچي اندامهاي هوایي چغندرقند
ميباشد .از جمله بیماريهاي قارچي ریشه چغندرقند ميتوان به ریشه سیاه چغندر ،پوسیدگي ذغالي ریشه،
پوسیدگي ورتیسیلیومي ریشه و پوسیدگي رایزوکتونیایي ریشه و طوقه اشاره کرد .نکروز و پوسیدگي آوندي
باکتریایي ،لکه برگي باکتریایي و پژمردگي زرد از جمله بیماريهاي باکتریایي و شبه باکتریایي چغندرقند
ميباشد .زردي چغندرقند ،کوتولگي زرد چغندرقند ،زردي رگبرگ چغندرقند و موزائیک چغندرقند از
مهمترین بیماريهاي ویروسي و شبه ویروسي چغندرقند ميباشد (ویتني و دوفوس .)1999 ،در بین عوامل
بیماريزا ،نماتدهاي انگل گیاهي از اهمیت ویژهاي برخوردارند .در ایران ،عالوه بر گزارشات پراکنده،
مطالعاتي در مورد شناسایي نماتدهاي انگل گیاهي مزارع چغندرقند در برخي از مناطق صورت گرفته است.
گونههاي

schachtii

،H.

،M.

incognita

M.arenari

و

همچنین

جنسهاي

 Aphelenchus ،Pratylenchus ،Tylenchorhynchusبه عنوان نماتدهاي انگل گیاهي مهم ایران از سال
 1342تا  1346توسط کارشناسان از مزارع چغندرقند جمعآوري و شناسایي گردیده است (پاك نیت.)1379،
اخیاني و همکاران ( 26 ،)1372گونه نماتد از مزارع چغندر قند استان اصفهان جمعآوري و شناسایي کردند و
در بین همهي نماتدها ،گونه هاي  M. incognita ،H. schachtii ،M. javanicaرا به علت پراکندگي وسیع
و درصد خسارت وارده از جمله مهمترین نماتدهاي زراعت چغندرقند در استان اصفهان معرفي کردهاند
(احمدي و همکاران .)1377 ،کاهش عملکرد چغندرقند در اثر حمله نماتدها حدود  10در صد برآورد شده
که در این میان نماتد مولد سیست چغندرقند ( )Heterodera schachtiiمسئول کاهش بیش از  90درصد این
مقدار است و بر همین اساس به عنوان مهمترین بیماري چغندرقند در جهان شناخته شده است (ویتني و
دوفوس.)1999 ،
نماتد سيست جغندرقند  :نماتد چغندرقند  Heterodera schachtii, 1871سال  1850توسط هرمان
شاخت ) (Herman Schachtدرآلمان به عنوان آفت چغندرقند مشاهده و در سال1871به وسیله آدولف

2

اشمیت ) )Adolf Schmidtنامگذاري گردید .نماتد سیستي چغندرقند ،مهمترین نماتد چغندرقند است که به
طور وسیعي در اکثر مناطق چغندرکاري دنیا گسترش دارد و باعث ضعف ،زردي ،کاهش عملکرد و کیفیت
محصول در چغندرقند ميشود (احمدي و همکاران .)1377 ،مبارزه با این نماتد در اواخر قرن  19در اروپا،
سبب ورشکستگي  24کارخانه گردید و جلوگیري از خسارت آن در انگلیس و آلمان بعد از گذشت  50سال
مطالعه و بررسي امکان پذیر گردید (وبستر .)1972 ،از آن روز تا کنون ،مبارزه با این نماتد ،مبتني بر
ممنوعیت کشت در اراضي شدیدا" آلوده  ،کشت زود هنگام ( فرار ) ،تغذیه کامل ،تناوب زراعي ،ترکیبات
شیمیایي ،گیاهان تله بوده که هر یک داراي محدودیتهاي خاص خود مي باشد .با توجه به مشکالت و
محدودیتهاي سایر روشهاي کنترل نماتد چغندرقند ،نظیر طوالني بودن دوره تناوب ،مسائل بازده اقتصادي
زراعتهاي جانشین ،اقتصادي نبودن مصرف سموم نماتدکش ،مسمومیت شدید آنها براي انسان و دام و
آلودگي محیط زیست ،عدم وجود ارقام مقاوم چغندرقند نسبت به نماتد چغندرقند ،سعي بر آن شده که
روشهاي کنترلي دیگر ،از جمله استفاده از مواد آلي نیز به مرحلهي اجرا گذاشته شود .عملیات زراعي مثل
اصالح خاك با بقایاي آلي حیواني یا گیاهي ،در کاهش بیماريهاي گیاهي مختلف کاربرد دارد و اثرات
آنها بر پاتوژنهاي خاك به خوبي مشخص شده است .در بسیاري از نظام هاي کشاورزي پایدار ،به
خصوص در کشاورزي زیستي از کمپوستها و کودهاي آلي و عصارههاي آنها جهت بهبود شرایط و
حاصلخیزي خاك و نیز پیشگیري و کنترل امراض و آفات گیاهي استفاده مي شود (عباسي و همکاران،
 2002؛ لیتریک و همکاران.)2004 ،
کودهاي آلي ،از جمله کودهاي حیواني قادر به افزایش قدرت نگهداري آب ،توسط خاك ،کاهش تنش
ها از جمله تنش خشکي  ،افزایش تنوع میکروبي خاك (اوهل و همکاران ،)2004 ،بهبود ساختمان فیزیکي
خاك (پولمن و همکاران )2003 ،و جلوگیري از فرسایش خاك مي باشد که به همراه تامین بخشي از مواد
غذایي مورد نیاز گیاه (تورگات و همکاران )2005 ،رشد و عملکرد گیاه را بهبود داده و کیفیت و سالمت
محصول را افزایش مي دهد (گیلس .)2004 ،همچنین با توجه به نتایج بسیاري از پژوهش ها ،توسعهي حاصل
خیزي و کیفیت خاك ،بهخصوص در شرایط استفاده از سیستمهایي که در آن حجم ورودي مواد و انرژي
پایین است نیازمند ورود مواد آلي به خاك مي باشد (پالم و همکاران .)2001 ،
با توجه به اینکه تاکنون تحقیقات الزم وکافي درجهت کنترل غیرشیمیایي این نماتد ،به خصوص با
استفاده از کودهاي آلي شامل حیواني و گیاهي انجام نشده است ،هدف از این تحقیق ،استفاده از کودهاي
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مرغي ،کمپوست ،ورمي کمپوست و ضایعات برگ کلم در مقادیر مختلف ،در راستاي کاهش جمعیت نماتد
سیستي چغندرقند ميباشد.
اهداف اصلي طرح
 .1بررسي اثرکودهاي حیواني (مرغي و گاوي) ،کمپوست ،ورمي کمپوست و ضایعات برگ کلم
در تراکم جمعیت نماتد سیست چغندرقند.
 .2بررسي امکان کنترل غیرشیمیایي نماتد سیست چغندرقند با موادآلي و کودهاي حیواني.
مواد و روشها:
اجراي آزمایشهاي مربوطه درخصوص اثر کودهاي آلي بر تراکم جمعیتت نماتتد سیستتي چغندرقنتد در
خاك مزارع آلوده در دو سطح مزرعه و گلخانته انجتام گردیتده استت .بررستيهتاي مزرعتهاي در منطقتهي
خوراسگان ،در اطراف کارخانه قند اصفهان و گلخانهاي در گلخانههاي بخش تحقیقات گیاهپزشکي اصتفهان
انجام شد.

بررسیها در سطح مزرعه :
انتخاب زمين آلوده :جهت اجراي این تحقیق ،در شروع آزمایش ابتدا مزرعهایي به مساحت یک جریب
با سابقه کشت چغندر قند و آلودگي به نماتد سیستي چغندر قند در منطقهي جي و قهاب در اطراف کارخانه
قند اصفهان انتخاب شد .جهت تایید آلودگي این مزارع 10نمونه به صورت تصادفي از نقاط مختلف مزرعه
مذکور انتخاب و طبق روش فنویک سیستها از خاك استخراج و تراکم جمعیت نماتد مذکور در یک گرم
خاك مزرعه محاسبه شد (پانال و لولن2007 ،؛ ژانگ و همکاران.)2008 ،
تعيين جمعيت اوليه ( )Piنماتد سيستی چغندرقند در خاك :براي تعیین جمعیت اولیهي نماتد
سیستي چغندرقند در خاك ،ابتدا زمین انتخابي ،قبل از اعمال تیمارها به  57کرت ،هریک به مساحت  6متر
مربع تقسیم و از  5نقطه هر کرت نمونههاي کوچک از عمق صفر تا  30سانتيمتر به همراه بوتههاي آلوده
داراي سیست جمعآوري و پس از مخلوط کردن خاكها به صورت یک نمونهي مرکب دو کیلوگرمي
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درون کیسه هاي پالستیکي قرار گرفت و سپس به آزمایشگاه منتقل شدند .مشخصات الزم ،شامل اطالعاتي
از قبیل تاریخ نمونه برداري ،محل نمونه برداري بر روي آن نوشته شد .نمونههایي از خاك براي بررسي
نماتدهاي زنده آزادزي و پارازیت در یخچال با دماي 4درجه سانتيگراد نگهداري شدند .سپس 200 ،گرم از
خاك هر نمونه در هواي معمولي خشک و سیستهاي موجود در آن با روش فنویک استخراج شدند .کلیهي
سیستهاي حاوي تخم و الرو سن دوم با بررسي در زیر بینوکوالر جدا و پس از خرد کردن آنها با سیست
خردکن و تعیین جمعیت آنها ،جمعبت اولیهي تخم و الرو سن دوم موجود در  200گرم خاك و در نهایت
در یک گرم خاك محاسبه شد (فنویک.)1940،
استخراج نماتد از خاك :براي تعیین جمعیت اولیه نماتدهاي آزادزي از نمونه خاكهاي مرطوب زمین
آزمایشي استفاده شد .قبل از اعمال تیمارها ،از بیست ( )20نقطه در طول دو قطر مزرعه نمونه برداري خاك
به عمل آمد و در خاك شویي کامالً مخلوط و سه نمونه جهت بررسي جدا گردید .براي استخراج نماتدهاي
کرمي شکل از خاك ،از روش الکها و سانتریفوژاستفاده شد .در این روش 200 ،گرم خاك از نمونههاي
جمع آوري شده را داخل یک سطل ریخته ،پس از اضافه کردن مقدار کافي آب ،آن را به کمک دست به
هم زده تا مخلوط گردند .براي ته نشین شدن امالح سنگین ،محلول فوق حدود  30ثانیه به حال خود رها شده،
سپس ،محلول رویي از دو الک با منافذ 1000و  38میکرون عبور داده شدند .بدین ترتیب مواد زاید در سطح
الک باالیي باقي مانده و نماتدها و ذرات هم اندازه آنها روي الک  38میکرون جمع گردیدند .این عمل 3
بار دیگر تکرار شد .سپس محلول حاوي نماتد متناسب با حجم لولههاي سانتریفیوژ تنظیم شد .محتوي داخل
لولهها دوبار سانتریفیوژ گردید .ابتدا ،به مدت  10دقیقه و با سرعت  3000دور در دقیقه که با این عمل،
نماتدها در ته لولههاي سانتریفیوز ته نشین شدند .در مرحلهي دوم ،سانتریفیوژ براي شناور ساختن نماتد از
محلول شکر با وزن مخصوص  1/18استفاده شد  .پس از اضافه کردن محلول شکر ،توسط میله شیشهاي
محلول حاوي نماتد را به آرامي به هم زده تا خوب مخلوط شود .محتویات لولهها ،این بار به مدت یک دقیقه
و با سرعت 1000دور در دقیقه سانتریفیوژ گردیدند .بالفاصله ،محتویات لولهها در زیر جریان آب روي الک
 38میکرون شسته شدند .سپس ،سطح الک توسط پیست شسته و نماتدها در یک ظرف کوچک جمع آوري
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گردیدند .پس از تهیهي اسالید از نماتدهاي موجود در نمونه ،توسط میکروسکوپ در سطح جنس شناسایي
شدند و بدین صورت ،جمعیت اولیه نماتدهاي آزادزي مشخص شد (جنکینز.)1964 ،
آماده سازي زمين
پس از اتمام عملیات تهیه زمین ،به وسیله بیل یا مرزکش ،در زمین کرتهایي به تعداد الزم ایجاد گردید.
نکته مهم این است که باید سطح کرتها حتما" صاف باشد .وجود پستي و بلندي در زمین ،منجر به نرسیدن
آب به نواحي بلند و همچنین جمع شدن آب در نواحي گودتر شده که این کار سبب هدر رفتن مقدار زیادي
آب ميگردد .تجمع آب در مزرعه ،سبب خفگي ریشهها و افزایش فعالیت قارچهاي ایجاد کننده پوسیدگي
ریشه نیز ميشود.
اعمال تيمارها :پس از آماده سازي زمین و مشخص کردن کرتها ،کلیه موادآلي مربوطه که شامل کود
گاوي نپوسیده ،کود مرغي  ،ضایعات برگ کلم ،کمپوست و ورمي کمپوست به شرح ذیل به خاك اضافه
شد و تا عمق  20سانتيمتري به وسیله دو دیسک عمود بر هم مخلوط گردیدند .هرکدام از تیمارها در سه
تکرار در قالب طرح بلوكهايکامل تصادفي به اجرا در آمد (وضعیت جمعیت اولیه نماتد در هر کرت قبل
از اعمال تیمارها براي هر تکرار محاسبه شد).
تیمارها در این طرح شامل:
 -1کود گاوي نپوسیده ) (FYMدر سه میزان مختلف شامل  40 ، 20و  ( 60یعني کود حیواني تازهاي که در
دامداري تولید و جمعآوري شده بود) ،در سه تیمار جداگانه.
 -2کود مرغي نپوسیده ) (CYMدر سه میزان مختلف شامل 20 ،10و ،40در سه تیمار جداگانه.
 -3کود سبز (ضایعات برگ کلم) ) (Gدر سه میزان مختلف شامل  40 ، 20و ( 60منظور آن برگهایي است
که پس از برداشت محصول کلم بصورت بقایاي گیاهي در مزرعه باقي ميماند) ،در سه تیمار جداگانه.
 -4کود کمپوست  (CO)015در سه میزان مختلف شامل 40 ، 20و ( 60کودهاي تولیدي شهرداري از جمع
آوري زبالههاي شهري)،در سه تیمار جداگانه.
 -5کود کمپوست  08در سه میزان مختلف شامل  40 ، 20و  60در سه تیمار جداگانه.
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 -6کود ورمي کمپوست در سه میزان مختلف شامل  40 ، 20و  60در سه تیمار جداگانه.
 -7شاهد
كاشت چغندرقند :عملیات کاشت چغندرقند رقم  ،005یک ماه پس از اعمال تیمارها به روش سنتي انجام
شد و در طول دوره رشد چغندرقند ،عملیات داشت از جمله آبیاري صحیح ،کوددهي ،مبارزه با علفهاي
هرز و آفات و بیماريها و سایر عملیات الزم صورت گرفت.
محاسبه جمعيت نهايی ( :)PFپس از خارج کردن گیاهان از زمین  ،به مقدار  0/5کیلوگرم از خاك
اطراف بوته به اضافه قسمتهاي دیگر کرت برداشته شده و پس از مخلوط کردن به صورت یک نمونه واحد
به آزمایشگاه منتقل شد .این عملیات براي هر کرت به طور جداگانه صورت گرفت .سپس به میزان  200گرم
از هر نمونه برداشته و سیستهاي آن به روش فنویک مورد اشاره شده استخراج شد .سیستها توسط سیست
خردکن له شده و تخم و الرو آنها آزاد گردید .پس از آن حجم سوسپانسیون به  200میلي لیتر رسید و
شمارش تخم و الرو در سه تکرار صورت گرفت .تعیین میانگین تخم و الرو موجود در هر سیست نیز در هر
تیمار بر مبناي استخراج سیست از هر نمونه خاك و شمارش تخم و الرو آنها ،صورت پذیرفت .محاسبه
فاکتورهاي تولیدمثل ( ،)RFدرصد تکثیر نماتد(  ) %MPو درصد کاهش یا افزایش جمعیت نماتد پس از
محاسبه جمعیت نهایي محاسبه گردید(وهاي بروك.)1977 ،
محاسبه فاكتور توليد مثل :فاکتور تولید مثل ( ،)Reproduction Factorبر اساس میانگین جمعیت نهایي
و اولیه هر تیمار ،براي هر آزمایش محاسبه شد و بر اساس آن درصد کاهش و یا افزایش جمعیت نماتد
سیستي چغندرقند ،در هر تیمار نسبت به جمعیت اولیهي همان تیمار در آزمایش مذکور ،محاسبه گردید و
درنهایت میانگین فاکتور تولید مثل نماتد محاسبه شد (دوني و همکاران .)1969 ،طبق فرمول ارائه شده توسط
استنبرینک (  ،) 1966محاسبه فاکتور تولید مثل براي هر کدام از تیمارهاي حاوي نماتد بر اساس فرمول
 R=Pf/Piصورت گرفت که در آن  Piجمعیت اولیه (  ) Initial populationو  Pfجمعیت نهایي ( Final

 ) populationمي باشد.
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محاسبه درصد تکثير جمعيت نماتد ( :)Multiplication percentageبراي محاسبه این فاکتور ،پس
از محاسبه جمعیت نهایي تیمارهاي حاوي نماتد ،درصد تکثیر تیمارها در مقایسه با جمعیت نهایي تیمار نماتد
به دست آمد:
%M= (pfx/pix)/(pfa/pia)×100
 pfx= xجمعیت نهایي تیمار ,

 pix= xجمعیت اولیه تیمار

= pfaجمعیت نهایي تیمار شاهد = , piaجمعیت اولیه تیمار شاهد
محاسبه درصد كاهش جمعيت نماتد :براي محاسبه این فاکتور ،از فرمول زیر استفاده شد:
 = 100 - %Mدرصد کاهش جمعیت نماتد
ارزيابی جمعيت نهايی نماتدهاي آزادزي درون خاك :پس از خارج ساختن گیاهان چغندرقند از
زمین  ،مقداري از خاك مرطوب اطراف بوته تا اعماق 30سانتي متر به اضافه قسمتهاي دیگر کرت ،برداشته
شده و پس از مخلوط کردن به صورت یک نمونه واحد به آزمایشگاه منتقل شد .این عملیات براي هر کرت
به طور جداگانه صورت گرفت .سپس به میزان  200گرم از هر نمونه برداشته و به روش الکها و سانتریفوژ
که در متن به آن اشاره شد نماتدهاي آزادزي تفکیک شدند و پس از تهیه اسالید و مشخص شدن جنس
نماتدها ،با استفاده از کلیدهاي تشخیص نماتدهاي موجود شناسایي شدند.
بررسیهاي گلخانهاي :جهت تکرار آزمایش و تایید نتایج حاصل از مزرعه ،از همان خاك آلوده مزرعه
که با مواد آلي مخلوط شده بود ،گلدان هاي  5کیلوگرمي از هر تکرار پر شده و در شرایط گلخانه مانند
مزرعه مورد کشت قرار گرفت .همچنین بررسي جمعیت سیست و نماتدهاي انگل و آزادزي بر اساس روش
مندرج در مزرعه انجام شد .در طول دوره رشد چفندرقند در گلدان همانند مزرعه عملیات داشت صورت
گرفت.
محاسبات آماري :آزمایشها در قالب طرح بلوكهاي کامل تصادفي ،مورد ارزیابي قرار گرفت .بدین
منظور ،ابتدا با استفاده از نرم افزار  SASآزمون نرمال بودن توزیع دادهها بررسي شد .یکنواختي واریانس-
هاي درون تیمار نیز با استفاده از آزمون بارتلت تعیین گردید .درصورت یکنواخت نبودن واریانسهاي درون
تیمار تبدیل زاویهاي ) (Arc Sin xانجام شد و دادههاي تبدیل شده ،جهت تست نرمال بودن با استفاده از
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نرمافزار SASمجدداً مورد آزمون قرار گرفت .در نهایت ،تجزیه واریانس دادهها با استفاده از نرمافزار SASو
مقایسه میانگین با روش  LSDدر سطح احتمال یک در صد انجام شد (.)SAS Institute.2004

نتايج :بر اساس بررسيهاي انجام شده در این پروژه در شرایط مزرعه وگلخانه نتایجي اتخاذ گردید که بر
حسب نوع آزمایش ،این نتایج در جداول مربوطه درج گردیده است.
جمعيت اوليه ( :)piبررسيهاي حاصل از تجزیه واریانس در نمونههاي مزرعه نشان داد که مابین جمعیت
اولیه تیمارهاي مورد آزمایش در هر بلوك تفاوت معني داري وجود نداشت .همچنین میانگین جمعیت اولیه
در هر گرم خاك  4/85محاسبه شد(جمعیت اولیه در آزمایش مزرعه و گلدان به دلیل استفاده از خاك مشابه
یکسان بود) .در شرایط ایران حد آستانه خسارت نماتد سیستي چغندرقند ،متوسط یک تخم یا الرو در یک
گرم خاك مي باشد (فاطمي و پرویزي )2006 ،و نتایج این آزمایش حدود پنج برابر مقدار گزارش شده
است ،همچنین این میزان خسارت ميتواند حدود  20درصد ،محصول چغندرقند را کاهش دهد (کریمي
پورفرد و همکاران .)1385 ،با توجه به میانگین جمعیت  4/85تخم و الرو در هر گرم خاك ،میزان خسارت
در مزرعه مورد مورد آزمایش حدود  20درصد برآورد شد که این میزان از حد آستانه خسارت نماتد سیست
چغندرقند بیشتر بود.
بررسیها در سطح مزرعه:
درصد كاهش جمعيت نماتد :مقایسهي نتایج حاصل از تجزیه واریانس در این خصوص نشان داد که از
نظر کاهش جمعیت نماتد سیست چغندرقند ،بین تیمارهاي مورد آزمایش تفاوت معني دار در سطح یک
درصد وجود داشت )( ،)P=0/01جدول  .)1بررسي نتایج دادهها نشان داد کاهش قابل توجهي نسبت به
جمعیت اولیه در هر تیمار و نیز در مقایسه با شاهد در برداشت .تیمار کود مرغي به میزان  40تن در هکتار
بیشترین تاثیر را در میزان کنترل نماتد سیست چغندرقند و تیمار کود گاوي کمترین تاثیر در میزان کنترل
نماتد را در پي داشت .نتایج حاصله نشان داد تیمار کود مرغي به میزان  40تن در هکتار با در صد کنترل
 92/4بیشترین اثر را در کاهش جمعیت نهایي نماتد سیستي چغندر قند نسبت به سایر تیمارها و شاهد داشته
است .تیمارهاي کود مرغي  20تن در هکتار با  88/4درصد و کمپوست  ،015به میزان  60تن در هکتار با
 87/51درصد کنترل از لحاظ آماري تفاوتي بایکدیگر نداشتند و هردو در یک گروه آماري نسبت به سایر
تیمارها و نیز شاهد قرار گرفتند .همچنین تیمار کود مرغي  10تن در هکتار  85/9درصد و کمپوست 60 ، 08
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تن در هکتار با درصد کنترل  85/9از لحاظ آماري تفاوت معني داري با یکدیگر نداشتند .تیمارهاي ورمي-
کمپوست به میزان  20تن در هکتار با در صد کنترل  62/9و تیمار برگ کلم  20تن در هکتار با درصد کنترل
 60/79و تیمار کود گاوي  20تن در هکتار با درصد کنترل  37/8کمترین درصد کاهش جمعیت را نشان
دادند و در گروههاي آماري جداگانه قرار گرفتند (جدول .)2در تمامي فاکتورهاي جمعیت نهایي ،تولیدمثل،
درصد تکثیر جمعیت نماتد و درصد کاهش جمعیت تیمار کود مرغي ،کمپوست  ،015کمپوست  ،08ورمي
کمپوست ،ضایعات برگ کلم و کود گاوي به ترتیب داراي بهترین نتایج بودند .بیشترین درصد کنترل توسط
تیمار کود مرغي ميتواند در نتیجه تولید مواد سمي شامل گازهاي فرار آمونیاك ،نیترات ،گازهاي سولفور و
اسیدهاي آلي باشد که بطور مستقیم براي نماتدها کشنده بوده و بطور غیرمستقیم در تفریخ تخمها و تحریک
نوزادها اثر ميگذارند (برسکي و دان .)1969،مجموع نتایج بدین گونه بود که تیمار کود مرغي بر فاکتورهاي
جمعیت نهایي ،تولید مثل ،درصد تکثیر نماتد و درصد کاهش جمعیت نماتد سیستي چغندرقند بهترین تاثیر را

داشته است .مطالعات بر روي کود مرغي سبب کاهش جمعیت نماتدهاي ، M.incognita

Hoplolaimus

 Columbusو  Pratylenchus penetransشده است .همچنین تحقیقات بر روي کاکائو نشان داد که
جمعیت نماتد  M.incognitaدر ریشه با استفاده از کود مرغي کاهش چشمگیري داشته است (اوریساجو و
افوالمي .)2009 ،آزمایشات لیانگ و همکاران ( )2009کاهش جمعیت نماتدهاي  Heteroderaبر روي
محصول ذرت توسط کودهاي دامي را نشان داد .براساس منابع خارجي استفاده از کودهاي آلي شامل
کودهاي مرغي در کشور گابون در کنترل نماتدهاي ریشه گرهي روي گیاه گوجهفرنگي بسیار موثر واقع
گشته و حتي موجب ازدیاد رشتتد و محصتتول نیتز گردیده است (پوزوال و فائول .)1989 ،همچنین در کشور
استرالیا استفاده از کود مرغي در مقادیر  36 ، 24و  48تن در هکتار و در تلفیق با کود شیمیایي اوره به میزان
 1800کیلوگرم در هکتار موجب کاهش قابل توجهي از نماتدهاي ریشه گرهي گونهي  M.incognitaو
افزایش رشد و تولید محصول بیشتري گردیده و با افزایش کود مرغي کنترل بیشتري مشاهده شده است .نتایج
مطالعات در کره شمالي با کودهاي دامي و کمپوست و نیز در تلفیق با کود شیمیایي اوره در مزرعه فلفل
قرمز نشان داده است که همگي بطور نسبي در کاهش جمعیت نماتدهاي ریشه گرهي موثر بوده است
(هوانگ وان و همکاران .(1995 ،در تحقیقي که به منظور بررسي ضد عفوني خاکهاي برگشتي آلوده به نماتد
سیستي چغندر قند مربوط به کارخانه قند اصفهان که با استفاده از روش آفتاب دهي ،کود حیواني و تلفیق آنها
در چهار عمق صورت پذیرفته  ،نشان دهنده تاثیر بسیار خوب تیمار تلفیق آفتاب دهي و کود حیواني
بخصوص در عمق صفر تا  15سانتي متري بوده و باعث کاهش  99/85درصدي در جمعیت نماتد سیستي
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چغندر قند در خاکهاي برگشتي آلوده گردید( نصر اصفهاني و همکاران . )1389،در این گزارش تیمار کود
حیواني به تنهایي نیز کنترل قابل توجهي را در پي داشت که با آزمایش ما همخواني داشت .در آزمایشي در
سطح مزرعه بررسي کردند که کمپوست ،فعالیت نماتدهاي مولد گره ریشه و نماتدهاي زخم ریشه را کاهش
ميدهد .در آزمایش کیمپینسکي و همکاران ( )2003در مزرعهاي که مورد کشت سیب زمیني بود اثبات شد
که کمپوست ميتواند جمعیت نماتدهاي  M.haplaرا کاهش دهد .همچنین در آزمایشي که توسط رنکو و
همکاران ( )2007صورت گرفت تاثیر مثبت کود مرغي بر فاکتور تولید مثل اثبات شد .در گزارش ارایه شده
توسط نصر و همکاران ( )1384اثر کودهاي آلي  ،شامل کودهاي نپوسیده دامي ،مرغي  ،کود سبز (ضایعات
برگ کلم) ،کمپوست (کودهاي تولیدي شهرداري از جمع آوري زباله هاي شهري) ،کودهاي شیمیایي
) (NPKبطور جداگانه و در تلفیق با کودهاي آلي در کنترل نماتدهاي ریشه گرهي گونهي
غالب Meloidogyne javanicaروي خیار رقم  P.Sنشان داد که تلفیق کود مرغي و شیمیایي ) (NPKاز
موثرترین تیمارها در کاهش تعداد تخم و نوزاد نماتود در خاك و ریشه بوده است .کود دامي  ،تلفیق
ضایعات برگ کلم و کودهاي شیمیایي و کود کمپوست نیز در ردههاي بعد قرار گرفتند .در آزمایشي که
توسط کارماني و همکاران ( )2011بر روي نماتد ریشهگرهي انجام شد ،استفاده از کودهاي آلي مرغي ،کود
بز و کود گاوي توانست به ترتیب  49/02 ،52/58و  46/6درصد جمعیت نماتد ریشهگرهي را کاهش دهد.
با توجه به نحوه عملکرد کودهاي آلي در برابر نماتدهاي خاك الزارویت و همکاران ( )2001گزارش کردند
که مواد آلي که حاوي نیتروژن باالیي هستند مانند کودهاي مرغي ،داراي تاثیر کاهش فوري بر نماتدهاي
خاك در نتیجه انتشار آمونیاك بالفاصله پس از شروع تجزیه میکروبي ميباشند .همچنین بیان داشتند که
کاهش نسبت  C/Nاز جمله اقدامات موفقیت آمیز در خاصیت نماتدکشي است ،و در ارتباط مستقیم با
خصوصیات فیزیکي و شیمیایي خاك مانند  PHميباشد ،به طوریکه در خاکهاي اسیدي کودهاي حیواني
نسبت به خاکهاي خنثي یا قلیایي موثرتر بودند ،از سوي دیگر آمونیاك سمي در  PHباال به آساني تبدیل به
آمونیاك غیر سمي ميشود .مواد آلي به هنگام تجزیه ،ترکیبات نماتدکشي مثل اسیدهاي اورگانیک،
ترکیبات نیتروژني و متابولیتهاي ثانویه آزاد ميکنند به خصوص زماني که آمونیاك نقش غالب را بازي کند
(الزارویت و همکاران .)2001،این گزارشات ،کماکان نتایج حاصل از این تحقیق را در مورد کاهش جمعیت
نماتدها با استفاده از مواد آلي تایید مينماید.
درصد تکثير جمعيت نماتد ( :)multiplication percentageبررسيهاي حاصل از تجزیه واریانس داده-
ها در این خصوص نشان داد که از نظر درصد تکثیر جمعیت نماتد سیست چغندرقند ،بین تیمارهاي مورد
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آزمایش تفاوت معني دار در سطح یک درصد وجود داشت )( ،)P=0/01جدول  .)1بررسي هاي انجام شده
در اثر تیمارهاي اعمال شده در آزمون  LSDنشان داد تیمار کود مرغي  40تن در هکتار با  7/59داراي
کمترین درصد تکثیر جمعیت نماتد بود و تفاوت معني داري با سایر تیمارها و شاهد داشت و در یک گروه
آماري جدا قرار گرفت .تیمارهاي کود مرغي 20تن در هکتار ،کمپوست  015به میزان  60تن در هکتار ،
کود مرغي  10و کمپوست  08به میزان  60تن در هکتار به ترتیب با  14/02 ،12/48 ،11/56و  14/07در رده
هاي بعدي قرار گرفتند .قابل ذکر است که تیمارهاي کود گاوي  20و  40تن در هکتار به ترتیب با  62/20و
 50/21پس از شاهد بیشترین درصد تکثیر جمعیت نماتد را دارا بودند (جدول .)2
فاكتور توليد مثل :نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که از نظر فاکتور تولیدمثل بین تیمارهاي مورد
آزمایش تفاوت معني دار در سطح یک درصد وجود دارد )( ،)P=0/01جدول  .)1نتایج حاصل از مقایسه
میانگین دادهها نشان داد تیمار کود مرغي به میزان  40تن در هکتار با  0/14عدد تخم و الرو در گرم خاك
داراي کمترین میزان فاکتور تولید مثل بوده و از لحاظ آماري تفاوت معني دار با سایر تیمارها و شاهد داشت
) .)P=0/01تیمار کود مرغي 20تن در هکتار015 ،کمپوست  60تن در هکتار ،کود مرغي  10تن در هکتار و
08کمپوست  60تن در هکتار در رده هاي بعدي گروه آماري قرار داشته و از لحاظ آماري تفاوت معني داري
با یکدیگر نداشتند .شاهد با  1/85عدد تخم و الرو در گرم خاك بیشترین میزان تولید مثل را داشت و در
گروه آماري جداگانه قرار گرفت (جدول  .)2داشتن کمترین میزان تولید مثل در تیمار کود مرغي نشان داد
که این تیمار توانسته تولید مثل نماتد سیست چغندرقند را به طور قابل توجهي کاهش دهد و موثرترین تیمار
باشد .کاهش فاکتور تولید مثل به میزان مواد آلي استفاده شده در خاك بستگي دارد (کارماني و همکاران،
.)2011
جمعيت نهايی ( :)PFنتایج حاصل از تجزیه واریانس جمعیت نهایي ،نشان داد که بین تیمارهاي مورد
آزمایش ،تفاوت معني دار در سطح یک درصد وجود دارد)( ،) P=0/01جدول  .)1همچنین نتایج حاصل از
آزمون  ،LSDنشان داد که تیمار کود مرغي به میزان 40تن در هکتار ،با  0/7عدد تخم و الرو در گرم خاك
داراي کمترین جمعیت نهایي بود و از لحاظ آماري تفاوت معني دار با شاهد و سایر تیمارها داشت ))P=0/01
و با تیمارهاي کود مرغي  20تن در هکتار با  1/11عدد تخم و الرو در گرم خاك و کمپوست  015به میزان
 60تن در هکتار با  1/09عدد تخم و الرو در گرم خاك در یک گروه آماري قرار گرفتند .شاهد با 9/20
عدد تخم و الرو در گرم خاك داراي بیشترین جمعیت نهایي بود و تیمارهاي کود گاوي  20و  40تن در
هکتار پس از شاهد بیشترین جمعیت نهایي را دارا بودند (جدول  .)2میانگین جمعیت نهایي تخم و الرو در هر
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گرم خاك در مزرعه  2/64محاسبه شد ،که با توجه به جمعیت اولیه کاهش چشمگیري داشته و نشان از موثر
بودن تیمارهاي مورد آزمایش بر نماتد سیست چغندرقند بود ،و تغییرات جمعیت در اثر تیمارهاي مختلف را با
ضریب اطمینان باال مشخص نمود.
ارزيابی جمعيت نماتدهاي آزادزي درون خاك :بررسي نتایج جمعیت نماتدهاي آزادزي درون
خاك قبل از اعمال تیمارها نشان از وجود نماتدهاي انگلي از جنسهاي ,Paratylenchus ،Heterodera

 ,Tylenchusو نماتدهاي آزادزي از جنسهاي  Cephalobulus،Rhabditisداشت و پس از اعمال تیمارها و
اتمام آزمایش نتایج ارزیابي حاکي از کاهش جمعیت نماتدهاي انگل به خصوص در تیمار کود مرغي و
افزایش جمعیت نماتدهاي آزادزي در تیمارهاي ضایعات برگ کلم و ورمي کمپوست بود .در این آزمایش
جمعیت نماتدهاي آزادزي در تیمار کود مرغي افزایش چشمگیري نداشت که این موضوع ،شاید به دلیل
افزایش گازهاي سمي ناشي از کود مرغي بوده است ،که بر نماتدهاي آزادزي ،همچون نماتدهاي پارازیت
اثر منفي داشته است .به طور کلي افزودن هر گونه ماده آلي قابل تجزیه در خاك یکي از روشهایي است که
موجب تغییراتي در شرایط فیزیکوشیمیایي و زیستي خاك و فراهم شدن شرایط مساعد براي آنتاگونیستهاي
موجود و تکثیر و ازدیاد آنها در جهت کنترل بیولوژیک عوامل بیماريزاي خاکزاد ميگردد .به طور کلي،
افزودن هر نوع مواد آلي به خاك در نهایت با یک افزایش مشخص در جمعیت نماتدهاي باکتريخوار و
قارچخوار همراه است .در نتیجه فراهم شدن بستر غني تغذیه توسط مواد آلي افزایش جمعیت در نماتدهاي
 Diplogastridae ،Rhabditidaeو نماتدهاي باکتري خوار توسط نویسندگان مختلف گزارش شده است.
مواد آلي با نسبت  C/Nپایین (کودهاي حیواني و کودهاي سبز) منابع غذایي خوبي براي باکتريها ،و در پي
آن براي جمعیت نماتدهاي باکتريخوار هستند (فریس و متیو .)2003 ،افزایش جمعیت نماتدهاي آزادزي به
چند دلیل ميتواند سودمند باشد .نماتدهاي تغذیه کننده باکتريها به طور فعال عناصري مانند  Nو Pرا دفع
ميکنند که باعث افزایش نسبت  C/Nو  C/Pميشود .بر این اساس ،مطالعات متعدد ،ارتباط مثبتي بین اندازه
جمعیت نماتدهاي باکتري خوار و مقدار  Nموجود در خاك نشان داد (فریس و متیو2003 ،؛ فریس و
همکاران 2004 ،و زیا و همکاران .)2010 ،این نماتدها ،عالوه بر دفع نیتروژن ،این عناصر را به طور مستقیم در
دسترس گیاه قرار ميدهند ،از طرفي افزایش نسبت  C/Nهمانگونه که قبال اشاره شد در جهت کنترل
نماتدهاي پارازیت اقدام مفیدي به شمار ميرود .عالوه بر این ،تعداد زیاد نماتدهاي باکتريخوار احتماال با
تغییر جوامع میکروبي و تولید هورمون هاي گیاهي ميتواند بر روي رشد ریشه و مورفولوژي گیاه تاثیر مثبت
داشته باشد .نتایج مطالعات در کره شمالي با کودهاي دامي و کمپوست در مزرعه فلفل قرمز نشان داده است
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که همگي بطور نسبي در کاهش جمعیت نماتودهاي ریشه گرهي موثر بوده ولتي جمعیتت نماتدهتاي آزادزي
فقتط در مورد کود کمپوست افزایش داشته است .مطالعه جمعیت نماتدهاي آزادزي از گروه
 Diplogasterid, Rabditidو  Cephalobidدر تیمار تلفیقي کود مرغي و شیمیایي در آزمایش نصر و
همکاران ( )1384افزایش  289درصدي نسبت به شاهد نشان داد که بیشترین مقدار در این تحقیقات ميباشد.
همچنین گزارش شد که تیمار تلفیقي ضایعات برگ کلم و کودهاي شیمیایي نسبت به سایر تیمارها در
کاهش جمعیت نماتودهاي انگل موثرتر بوده است (نصر و همکاران .)1384،بلوك و همکاران ()2002
گزارش کردند که جمعیت نماتدهاي  Rhabditidaeو  Cephalobidaeبا افزودن کودهاي حیواني و
کودهاي سبز به خاك افزایش چشمگیري داشته است .این گزارشات با نتایج تحقیقات کیمبینسکي و
همکاران ( )2003مبني بر افزایش جمعیت نماتدهاي آزادزي با افزودن مواد آلي مطابقت دارد .آرانکون و
همکاران ( )2003طي آزمایشاتي بر روي ورمي کمپوست و کودهاي غیر اورگانیک به این نتیجه رسیدند که
افزایش شاخصي در جمعیت نماتدهاي آزادزي ،در تیمار ورمي کمپوست ،نسبت به تیمار کودهاي غیر
اورگانیک وجود دارد .این تغییرات نشان ميدهد که کودهاي آلي باالخص مرغي و دامي موجب افزایش
جمعیت نماتدهاي آزادزي ميگردند و بطور غیرمستقیم در برقراري کنترل بیولوژیکي و کاهش نماتدهاي
انگل کمک مينمایند.
ارزيابی آزمايش در گلخانه  :ارزیابي آزمایش در گلخانه بر اساس محاسبه جمعیت نهایي نماتد و
فاکتورهاي رشدي گیاهان در گلخانه صورت گرفت که نحوه ارزیابي آنها در ذیل ارائه شده است.
محاسبه درصد كاهش جمعيت نماتد :نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که از نظر کاهش
جمعیت نماتد سیست چغندرقند بین تیمارهاي مورد آزمایش تفاوت معني دار در سطح یک درصد وجود
دارد )( ،)P=0/01جدول  )3همچنین نتایج حاصل از آزمون  ،LSDنشان داد تیمار کود مرغي  40تن در
هکتار با  94/24داراي بیشترین میزان کاهش جمعیت بود و از لحاظ آماري تفاوت معني داري با سایر تیمارها
و شاهد داشت .تیمار کود مرغي  20تن در هکتار و 015کمپوست  60تن در هکتار ،کود مرغي  10تن در
هکتار و 08کمپوست  60تن در هکتار با  89/32 ،89/90 ،90/46و  89/12درصد ،در رده هاي بعدي گروه
آماري قرار داشته و از لحاظ آماري تفاوت معني دار با یکدیگر نداشتند (جدول  .)4کودهاي مرغي و
کمپوست سبز بر روي محصول سیب زمیني باعث کاهش جمعیت تخم و الرو نماتد سیست سیب زمیني در
حدود  50-85درصد شده ضمن اینکه کود مرغي موثرتر گزارش شده است (رنکو و همکاران .)2007،کود
سبز باعث کاهش شدید نماتدهاي Bitylenchus ,Helicotylenchus, Heterodera,Paratylenchus
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 Rotylenchusروي محصول جو شده است (رنکو و همکاران .)2009 ،گزارشات آرانکون و همکاران
( )2002بر روي محصول توت فرنگي و انگور توسط ورمي کمپوست حاکي از کاهش جمعیت نماتدهاي
پارازیت به میزان  50درصد داشت .کودهاي دامي باعث کاهش جمعیت نماتدهاي پارازیت به میزان 30-50
درصد شده است (نهار و همکاران .)2006 ،در آمریکا نیز نشان داده شده است که با افزایش مقدار کود مرغي
به خاك کاهش بیشتري از نماتد مشاهده گردیده است .در کشور نیجریه نیز افزودن کود مرغي به خاك در
گوجهفرنگي موجب کاهش نماتد ریشه گرهي  M.incognitaو حتي ازدیاد رشد محصول این گیاه نیز
گردیده است .همچنین نشان داده شده که این کاهش در اثر مواد سمي تولید شده از کود مرغي ميباشد که
وارد خاك مي گردد .در یک آزمایش گلخانه اي با استفاده از کمپوست ناشي از بقایاي گاوي باعث از بین
رفتن  80درصد جمعیت  M.javanicaدر گلدانهاي آلوده شد .الزهري ( )2000گزارش کرد ،مواد آلي از
جمله کودهاي حیواني در کاهش جمعیت نماتد ریشه گرهي در خاك و ریشه موثر است .افزودن مواد آلي به
خاك تاثیر به سزایي بر تنوع و جمعیت نماتدها دارد (بلوك و همکاران.)2002 ،
درصد تکثير جمعيت نماتد ( :)multiplication percentageبررسيهاي حاصل از تجزیه واریانس
دادهها در این خصوص نشان داد که از نظر درصد تکثیر جمعیت نماتد سیست چغندرقند بین تیمارهاي مورد
آزمایش تفاوت معني داري در سطح یک درصد وجود داشت )( ،)P=0/01جدول  .)3بررسيها در اثر
تیمارهاي اعمال شده در آزمون  LSDنشان داد تیمار کود مرغي  40تن در هکتار با  5/76داراي کمترین
درصد تکثیر جمعیت نماتد بود و تفاوت معني داري با سایر تیمارها و شاهد داشته و در یک گروه آماري جدا
قرار گرفت .تیمارهاي کود مرغي  20تن در هکتار  ،کمپوست  015به میزان  60تن در هکتار  ،کود مرغي 10
تن در هکتار و کمپوست  08به میزان  60تن در هکتار به ترتیب با  10/68 ،10/1 ،9/53و  10/88درصد ،در
رده هاي بعدي قرار گرفتند .قابل ذکر است تیمارهاي کود گاوي  20و  40تن در هکتار به ترتیب با  62/20و
 50/21درصد پس از شاهد بیشترین درصد تکثیر جمعیت نماتد را دارا بودند (جدول.)4
فاكتور توليدمثل ( :)RFمقایسه نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که از نظر فاکتور تولیدمثل بین
تیمارهاي مورد آزمایش تفاوت معني داري در سطح یک درصد وجود دارد )( ،)P=0/01جدول .)3
همچنین نتایج حاصل از آزمون  LSDنشان داد تیمار کود مرغي  40تن در هکتار با  0/1عدد تخم و الرو در
هر گرم خاك داراي کمترین میزان فاکتور تولید مثل بوده و از لحاظ آماري تفاوت معني داري با سایر
تیمارها و شاهد داشت .تیمار کود مرغي  20تن در هکتار 015 ،کمپوست  60تن در هکتار ،کود مرغي  10تن
در هکتار و 08کمپوست  60تن در هکتار با  0/2 ،0/19 ،0/18و  0/2عدد تخم و الرو در هر گرم خاك در
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رده هاي بعدي گروه آماري قرار داشته و از لحاظ آماري تفاوت معني داري با یکدیگر ندارند .شاهد با 1/9
عدد تخم و الرو در هر گرم خاك ،بیشترین میزان تولید مثل را داشت و در گروه آماري جداگانه قرار گرفت
(جدول .)4
جمعيت نهايی ( :)final populationاز مجموع شمارشهاي جمعیت نماتد در نمونه خاكهاي گلدان به
دست آمده است .نتایج حاصل از تجزیه واریانس جمعیت نهایي نشان داد که بین تیمارهاي مورد آزمایش
تفاوت معني دار در سطح یک درصد وجود داشت )( ،)P=0/01جدول  .)3همچنین نتایج حاصل از آزمون
 LSDنشان داد تیمار کود مرغي  40تن در هکتار با  0/53عدد تخم و الرو در هر گرم خاك داراي کمترین
جمعیت نهایي بود و از لحاظ آماري تفاوت معني دار با شاهد و سایر تیمارها داشت ،و با تیمارهاي کود مرغي
 20تن در هکتار با  0/91عدد تخم و الرو در هر گرم خاك و کمپوست  015به میزان  60تن در هکتار با
 0/88عدد تخم و الرو در هر گرم خاك در یک گروه آماري قرار گرفتند .شاهد با  9/43عدد تخم و الرو در
هر گرم خاك داراي بیشترین جمعیت نهایي بود و تیمارهاي کود گاوي  20و  40تن در هکتار با  4/31و
 3/68عدد تخم و الرو در هر گرم خاك پس از شاهد بیشترین جمعیت نهایي را دارا بودند (جدول .)4
میانگین جمعیت نهایي تخم و الرو در هر گرم خاك در گلدانهاي مورد آزمایش  2/2عدد تخم و الرو در
هر گرم خاك محاسبه شد ،که با توجه به جمعیت اولیه با میانگین  4/85عدد تخم و الرو در هر گرم خاك
کاهش چشمگیري داشته و نشان از موثر بودن تیمارهاي مورد آزمایش بر نماتد سیست چغندرقند در گلخانه
بود .ذکر این نکته قابل توجه است که ،میانگین جمعیت نهایي نماتد سیستي چغندرقند در گلدانهاي مورد
آزمایش نسبت به مزرعه کمتر بود ،که ميتواند به دلیل کنترل بهتر شرایط محیطي باشد.
جمعيت نماتدهاي آزادزي درون خاك :از نتایج مهم و قابل توجه دیگر در این تحقیقات تنوع
جمعیت نماتودهاي آزادزي در تیماري هاي گوناگون است بطوري که در هر یک از مواردي که از کودهاي
آلي استفاده شده است .بطور نسبي تعداد نماتودهاي آزادزي افزایش چشمگیري داشته است .بررسي نتایج
جمعیت نماتدهاي آزادزي درون خاك در گلخانه همانند مزرعه نشان از افزایش جمعیت نماتدهاي آزادزي
و کاهش جمعیت نماتدهاي انگلي داشت به طوریکه قبل از اعمال تیمارها وجود نماتدهاي انگلي از

جنسهاي  Paratylenchus ,Tylenchus ,Heteroderasو نماتدهاي آزادزي از جنسهاي ،Rhabditis
 Cephalobulusشاخص بود و پس از اعمال تیمارها و اتمام آزمایش نتایج ارزیابي حاکي از کاهش جمعیت
نماتدهاي انگل به خصوص در تیمار کود مرغي و افزایش جمعیت نماتدهاي آزادزي در تیمارهاي ضایعات
برگ کلم و ورمي کمپوست بود .یائو و همکاران ( )2006گزارش کردند که با افزودن کودهاي سبز به خاك
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جمعیت نماتدهاي آزادزي بیشتر شده ،لیکن این افزایش شاخص نبوده است .رابطه منفي قوي بین تعداد
نماتدهاي آزادزي و تعداد نماتدهاي پارازیت گیاهي با افزودن کودهاي حیواني به خاك وجود دارد (نهار و
همکاران .)2006 ،جمعیت نماتدهاي آزادزي در سیستمهاي اورگانیک که در آن ،از کودهاي مرغي و گاوي
استفاده شده ،افزایش ميیابد (لروي و همکاران.)2009 ،
ارزيابی مركب فاكتور درصد كاهش جمعيت نماتد سيستی چغندرقند مزرعه و گلخانه :نتایج
حاصل از تجزیهي واریانس فاکتور کاهش جمعیت نماتد در مزرعه و گلخانه ،نشان داد که اختالف قابل
توجه و معنيدار در سطح احتمال یک در صد ،در بین تیمارهاي مورد آزمون وجود دارد (،)P=0/01
(جدول  .)5جمع بندي و تجزیهي نتایج حاصله از دادههاي مزرعه و گلخانه ،در خصوص میانگین درصد
کاهش جمعیت نماتد نشان داد که تفاوت معنيدار در بین تیمارها وجود دارد ،به طوري که تیمار کود مرغي
 40تن در هکتار با  93/32درصد بیشترین تأثیر بر کاهش جمعیت نسبت به تیمار شاهد را نشان داد .تیمارهاي
کود مرغي  20تن در هکتار با  89/45درصد و کمپوست  015به میزان  60تن در هکتار با  88/70در ردههاي
بعدي گروه آماري قرار گرفتند (جدول .)6
تجزيهي ريشههاي چغندر قند در تعيين ميزان قند ،عناصر ،ضريب قلياييت ،ميزان شکر قابل
استحصال ،راندمان و قند مالس :نتایج حاصل از دادهها ،در خصوص عیار قند تیمارهاي مختلف چغندر
قند مورد بررسي ،نشان داد که تفاوت قابلتوجه در بین تیمارها وجود دارد) .)P=0/01به طوريکه تیمارهاي
کود کمپوست  015به میزان  60تن در هکتار با  18/06درصد و کود کمپوست  08به میزان  60تن در هکتار
با  17/97درصد بیشترین میزان عیار قند را دارا بودند .همچنین ،کمترین میزان عیار قند ،مربوط به تیمارهاي
ورمي کمپوست  60تن در هکتار با  12/92درصد و کود گاوي  60تن در هکتار با  13/25درصد بود .از نظر
میزان عناصر مورد بررسي ،شامل عناصر پتاسیم ،سدیم و نیترات مشخص گردید ،بیشترین میزان عنصر پتاسیم،
مربوط به تیمارهاي کود گاوي  60تن در هکتار با  7/13میليگرم و کود مرغي  40تن در هکتار با 7
میليگرم و کمترین میزان پتاسیم ،مربوط به تیمارهاي کمپوست  08تن در هکتار و کلم  60تن در هکتار با
 5/28و  5/6میليگرم بود .همچنین ،بیشترین میزان عنصر سدیم ،مربوط به تیمارهاي کمپوست  08و  015به
میزان  60تن در هکتار با  4/71و  4/55میليگرم ميباشد .کمترین میزان عنصر سدیم مربوط به تیمارهاي
شاهد و کلم  20تن در هکتار به ترتیب با  2/28و  2/48میليگرم و در مورد عنصر نیترات ،بیشترین میزان
مربوط به تیمارهاي کود مرغي  40تن در هکتار با  4/2و کمترین میزان ،مربوط به کلم  60تن در هکتار با
 1/98میليگرم تعیین شد .همچنین ،بیشترین میزان ضریب قلیاییت ،مربوط به تیمارهاي کلم  60تن در هکتار و
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کود گاوي  60تن در هکتار با  5/1و  4/27و کمترین آن ،مربوط به تیمارهاي کمپوست  015و  08به میزان
 60تن در هکتار با  2/74بود .از نظر میزان درصد شکر قابل استحصال ،بیشترین میزان به تیمارهاي کمپوست
 015و  08به میزان  60تن در هکتار به ترتیب با  14/37و  14/35درصد و کمترین میزان شکر قابل استحصال
به تیمارهاي کود گاوي و ورمي کمپوست  60تن در هکتار با  8/64و  8/78درصد مربوط ميشود .بیشترین
راندمان مربوط به تیمارهاي کمپوست  015و  08به میزان  60تن در هکتار با  79/99و  79/46در صد و
کمترین راندمان ،مربوط به کود گاوي و ورمي کمپوست  60تن در هکتار با  65/2و  67/94در صد است .در
مورد قند مالس ،بیشترین میزان مربوط به تیمارهاي کود گاوي  60تن در هکتار با  4/61درصد و کود مرغي
 40تن در هکتار با  4/5درصد و کمترین قند مالس مربوط به تیمارهاي کمپوست  08و  015به میزان  60تن
در هکتار با  3/6و  3/71درصد تعیین شد (جدول .)7

جدول 1تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بر فاكتورهاي جمعيت اوليه ،جمعيت نهايی ،توليد مثل،
درصد تکثير جمعيت نماتد ،درصد كاهش جمعيت نماتد در مزرعه

میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه آزادي

جمعیت اولیه

18

0/062

ns

cv

4/81

درصد کاهش جمعیت نماتد

18

**

1449/16

1/65

درصد تکثیر جمعیت نماتد

18

**1449/16

3/96

تولید مثل

18

**0/5

5/33

جمعیت نهایي

18

**12/06

13/08

 * * ، nsو * به ترتیب غیر معنيدار ،معنيدار در سطح احتمال یک و پنج درصد

18

جدول 2مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف بر فاكتورهاي درصد كاهش جمعيت نماتد  ،درصد تکثير
جمعيت نماتد  ،توليد مثل  ،جمعيت نهايی در مزرعه

کود مرغي * 40
کود مرغي 20

درصد کاهش

درصد تکثیر جمعیت

جمعیت نماتد

نماتد

a

n

j

b

m

i

92/40
88/44

bc

کود کمپوست015

87/51

کود مرغي 10

85/97

کود کمپوست 60-08

85/92

c
c

de

کود ورمي کمپوست 60

80/20

کود کمپوست 40-015

80/63

d

de

کود کمپوست 20-015

79/32

کود کمپوست 40-08

79/54

کود ورمي کمپوست40

78/62

کود برگ کلم 60

76/98

کود کمپوست 20-08

76/40

de
ef
fg

jk

h

gh

k

h

gh

jk

gh

g

jk

gh

19/79
19/4

0/26

1/26

hi

20/67

20/46

0/36
0/38
0/38

ij

fgh

hi

fg

21/38
23/02

0/37

0/4

0/42

1/82

1/88
1/85
1/87
2/05

g
g

fg

f

e

e

d

de

k

d

d

d

l

c

c

c

i

کود برگ کلم 20

60/79

کود گاوي 40

49/79

m

23/6

29/69

32/05
37/07
39/21

50/21

b

62/20
a

100

* تن در هکتار
**تخم و الرو در هر گرم خاك
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0/44

f

1/76

e

62/92

شاهد

14/07

l

i

1/27

hi

h

کود گاوي 60

0

14/02

l

0/26

i

1/09

i

g

j

n

12/48

lm

0/23

i

1/11

i

e

67/95

کود گاوي 20

11/56

0/21

0/7

g

کود برگ کلم 40

37/80

7/59

0/14

i

h

70/31

کود ورمي کمپوست 20

تولیدمثل**

جمعیت نهایي**

0/55
0/59
0/69
0/72

0/93

2/13
2/62

fg

ef

2/85
3/11

3/46

4/53

b

b

a

a

1/15

1/85

5/57

9/20

جدول 3تجزيه واريانس اثر تيمارهاي مختلف بر فاكتورهاي جمعيت اوليه ،جمعيت نهايی ،توليد مثل ،درصد تکثير جمعيت
نماتد ،درصد كاهش جمعيت نماتد در گلخانه

منابع تغییرات

درجه آزادي

cv

میانگین مربعات
0/062

جمعیت اولیه

18

درصد کاهش جمعیت نماتد

18

**
**

ns

4/81
1/80

1345/23

درصد تکثیر جمعیت نماتد

18

1354/23

5/57

تولیدمثل

18

**

5/29

جمعیت نهایي

18

**

0/49

12/01

11/92

 ** ، nsو * به ترتیب غیر معنيدار ،معني دار در سطح یک در صد و پنج درصد
جدول 4مقايسه ميانگين اثر تيمارهاي مختلف بر فاكتورهاي جمعيت اوليه ،جمعيت نهايی ،توليد مثل ،درصد تکثير جمعيت نماتد،
درصد كاهش جمعيت نماتد در گلخانه

درصد کاهش جمعیت
مرغي *40
مرغي 20
کمپوست 60-015
مرغي 10

a

94/24

b

90/46

b

89/90

b

89/32

b

کمپوست 60-08

89/12

ورمي کمپوست 60

84/39

10/88

0/19

i

h

i

h

i
i

i

gh

h

fg

0/96

0/2

0/97

0/2

cd

gh

cd

gh

gh

cd

gh

g

d

g

ورمي کمپوست40

82/16

برگ کلم60

82/06

d

کمپوست20- 08

81/72

برگ کلم 40

75/45

گاوي 60

74/90

ورمي کمپوست 20

72/60

e

15/6

0/29

16/41
16/7

17/07
17/83

17/93

18/28

0/88

i

gh

کمپوست 40-08

0/91

gh

cd

82/93

g

0/3

0/32

0/33
0/33
0/34

g
g

1/54
1/52
1/54
1/56

f
f
f

f

1/6

1/65

f

f
f

e

e

e

g

d

d

d

h

c

c

c

b

b

b

a

a

e

69/21

f

گاوي 40
گاوي 20

51/74

i

24/55
25/9

f

0/3

1/38

f

e

59/17

* تن در هکتار

0/18

i

10/68

0/1

gh

کمپوست 20-015

شاهد

10/1

0/53

gh

83/29

0

9/53

i

j

c

کمپوست40-015

j

5/76

g

h

h

83/58

برگ کلم 20

درصد تکثیر جمعیت

تولید مثل نماتد**

جمعیت نهایي**

f

e

27/4

30/77

40/83
48/26
a

100

** تخم و الرو در هر گرم خاك
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0/45
0/46
0/5

0/57

0/76
0/89
1/9

2/16
2/23
2/27
2/72

3/68
4/31

9/43

جدول  5تجزيه مركب مزرعه و گلخانه درصد كاهش جمعيت نماتد سيستی چغندرقند براي تيمارهاي
مورد آزمايش
منابع تغییرات

درجه آزادي

میانگین مربعات

مکان

1

**709/19

تکرار

4

**13/01

تیمار

18

**2786/38

مکان *تیمار

18

17/02

خطا

72

1/6

cv

**

1/73

** معني دار در سطح یک در صد
جدول  6گروهبندي مركب ميانگين درصد كاهش جمعيت نماتد نسبت به شاهد توسط تيمارهاي مختلف
مزرعه و گلخانه
کاهش جمعیت نماتد(درصد)
a

93/32

مرغي *40

b

89/45

مرغي 20

bc

کمپوست 60-015

88/70

مرغي 10

87/65

c

کمپوست 60-08

87/52

c

ورمي کمپوست 60

d

کمپوست 40-015

d

82/30
82/10

کمپوست 20-015

81/30

de

کمپوست 40-08

81/23

de
ef

ورمي کمپوست 40

80/39

برگ کلم 60

79/52

f

کمپوست 20-08

79/06

f

برگ کلم 40

g

گاوي 60

g

72/88
71/42

h

67/76

ورمي کمپوست 20

i

برگ کلم 20

65

گاوي 40

54/48

j

k

44/77

گاوي 20

l

0

شاهد

*تن در هکتار
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جدول  7ميزان قند ،عناصر ،ضريب قلياييت ،ميزان شکر قابل استحصال ،راندمان و قند مالس موجود در
ريشههاي چغندرقند
NA

YIELD

MS

N

ALC

SUGAR

تیمارها

POL

K

4/2

4/16

9/77

(درصد)
67/58

کود مرغی* 40

(درصد)
14/45

4/5

7

¼

3/68

10/98

73/18

4/02

برگ کلم20

15

6/65

2/48

2/75

11/8

74/15

4/11

کمپوست20-08

15/91

6/56

3/92

2/42

4/33

71/55

4/4

کود گاوی20

15/47

6/57

4/5

3/35

3/3

11/07

4/02

شاهد

15/79

6/74

2/28

3/12

3/21

11/77

74/54

ورمی کمپوست20

15/28

6/14

3/66

2/99

3/28

11/35

74/26

3/93

برگ کلم40

15/66

6/41

3/06

3/12

3/13

11/73

74/88

3/93

کمپوست20-015

16/47

5/85

3/41

3/17

2/92

12/71

77/15

3/76

کمپوست60-015

18/06

5/69

4/55

3/31

2/74

14/37

79/99

3/71

کمپوست60-08

17/97

5/28

4/71

3/2

2/74

14/35

79/46

3/60

کمپوست40-015

17

7

3/7

3/3

3/69

7/94

78/2

3/9

ورمی کمپوست40

15/14

6/97

3/35

3/17

3/26

11/01

72/74

4/13

کمپوست40-08

17/5

6/94

3/9

2/45

3/74

9/26

76/6

4/28

کود گاوی40

15/33

6/52

3/23

2/63

4/09

11/11

72/44

4/22

کود گاوی60

13/25

7/13

3/9

2/77

4/27

8/64

65/2

4/61

کود مرغی10

16/18

5/97

3/57

2/89

2/27

12/22

75/54

3/96

ورمی کمپوست60

12/92

6/15

4/36

2/63

4

8/78

67/94

4/14

برگ کلم60

13/38

5/ 6

3/4

1/98

5/1

9/44

70/58

3/94

کود مرغی20

14/55

6/06

3/96

3/41

3/13

10/5

71/74

4/04

)(meq/100 gr beet

*تن در هکتار
 Polدرصد عیار کل چغندرقند
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پيشنهادات:
 .1تلفیقي ازچند نوع کود آلي به کار برده شود.
 .2تلفیقي از یک یا چند روش کنترل آزموده شود.
 .3از انواع دیگر مواد آلي استفاده شود.
 .4از کودهاي آلي در دیگر شرایط آب و هوایي استفاده شود.
منابع :
احمدي ع .شریفي تهراني ع .خیري ا .و حجارود ق.1377.جداسازي قارچهاي Paecilomycespp.وsolani

 Fusariumاز  Heterodera schachtiiو کارایي آنها در مهار زیستي تخمهاي نماتد در شرایط
آزمایشگاه .مجله بیماريهاي گیاهي ،جلد ،34صفحات  186تا.197
اخیاني ا .دامادزاده م .و احمدي ع .1372 .بررسي پراکندگي و شدت آلودگي نماتد چغندرقند در مزارع
چغندرقند استان اصفهان .خالصه مقاالت دوازدهمین کنگره گیاهپزشکي ایران ،آموزشکده کشاورزي
کرج ،صفحه .123
امیري ر .1382 .تعیین مارکرهاي مولکولي پیوسته با ژن یا ژنهاي مقاومت به ریزومانیا جهت ارزیابي سریع
ژرم پالسم .گزارش نهایي طرح تحقیقاتي .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند ،صفحات  32تا
.40
پاك نیت م .1379 .بررسي نماتد مولد سیست چغندر¬قند و روش-هاي کنترل آن در ایران .گزارش نهایي
طرح تحقیقاتي مرکز تحقیقات فارس.
کریمي پورفرد ه .جهاداکبر م ر .دامادزاده م .و احمدي ع .1385 .کاربرد تلفیقي گیاهان تله مقاوم و تناوب با
گیاهان غیر میزبان در مزارع آلوده به نماتد  Heterodera schachtiiبر کمیت و کیفیت چغندرقند در
سمیرم اصفهان.59-73:)1(22.
نصراصفهاني م .احمدي ع .1384.اثر کودهاي آلي و شیمیایي روي نماتدهاي ریشه گرهي.مجله بیماريهاي
گیاهي،جلد ،41شماره،1صفحات 1تا.18
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بررسي ضد عفوني خاکهاي برگشتي از کارخانجات قند.1389.احمدي ع و کریمي پورفرد ه.نصراصفهاني م
.117-126:)2( 26.مجله چغندرقند.آلوده به نماتد سیستي چغندرقند توسط آفتاب دهي و کود حیواني
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Abstract
Sugar beet with the scientific name of Beta vulgaris is considered as one of the important
pathogen, damages the fields under sugar beet cultivation. More than 50 different diseases
of various kinds can attack sugar beet during growth periods. Sugar beet cyst nematode
disease Heterodera schachtii was reported in 1850 by Hermann Schacht in Germany in
1871 and then, was named by Adolf Schmidt. The nematode control methods, such as crop
rotation, use of trap crops, early planting and nematicides. Generally, the best way to
control the nematode is 3 to 5 years rotation with non-host plants. For the possibility of
sugar beet cyst nematode control, in a sugar beet cyst nematode infected farm, various
kinds of organic matters were tested against this nematode in the area around Jay and
Qohab, Isfahan and in the greenhouse as well. The experiment consisted of seven
treatments (animal manure, poultry manure, green manure (waste cabbage leaves), compost
(manure produced from municipal waste), vermicompost and control) in a randomized
complete block design in the field infected with the sugar beet cyst nematode. Data on final
population of cysts, number of eggs and second stage larvae per cyst and per gram of soil
were subjected to statistical analysis. The reproduction factor and the percent reduction and
increasing population of sugar beet cyst nematode were taken into consideration in
comparison to initial population of every treatment. The result revealed that among all
treatments, poultry manure at a rate of 40 tons per hectar had the most effect on the final
population reduction and control has been observed in sugar beet nematodes. Also, poultry
manure at a rate of 20 tons per hector and compost 015mm at a rate of 60 tons per hectar
with no significant difference in between. Also, poultry manure at a rate of 10 tons per
hector and compost 08mm at a rate of 60 tons per hectar with no significant difference in
between. Vermicompost treatment and cabbage leaves and animal manure had the least
effect on the final population reduction and control has been observed in sugar beet
nematode.
Key words: Sugar beet cyst nematode,Heterodera schachtii, Organic fertilizers
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