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  چکیده
هـاي   هایی با اسـتفاده از روش  آلوده آزمایش در مزارع )Schmidt) schachtiira Heterodeجهت بررسی امکان کنترل نماتد سیستی چغندر قند 

چهار تیمار این آزمایش . دهی و استفاده از کود حیوانی نپوسیده در مزارع آلوده اطراف کارخانه قند اصفهان در منطقه جی و قهاب صورت پذیرفت آفتاب
هاي پالستیکی و کود  ه از کود حیوانی تازه، تلفیق پوشش ورقههاي پالستیکی شفاف، استفاد دهی خاك با به کارگیري ورقهاستفاده از روش آفتاب شامل،

هاي کامل تصادفی بود که در زمینی آلوده به نماتد مذکور طی دو سال  گونه عملیات در سه تکرار در قالب طرح بلوك شاهد بدون انجام هیچ حیوانی و
اد تخم و الرو سن دوم موجود در هر سیست و در هر گرم خاك مبناي تجزیه هاي پر و تعد هاي مربوط به جمعیت نهایی تعداد سیست داده. انجام گردید

ي همان  فاکتور تولید مثل و درصد کاهش و یا افزایش جمعیت نماتود سیستی چغندرقند، در هر تیمار نسبت به جمعیت اولیه. تحلیل آماري قرار گرفت و
دهی در سال اول، نتایج نشان داد تیمار تلفیق کود حیوانی و آفتاب. آزمایش محاسبه گردید هاي اول، دوم و میانگین آنها در مجموع دو سال تیمار در سال

تیمارهـاي کـود   . ستسیستی چغندرقند نسبت به سایر تیمارها و شاهد داشته ا دو سال بیشترین اثر را در کاهش جمعیت نهایی نماتد دوم و در مجموع
-تیمار تلفیق کود حیوانی و آفتاب در یک گروه آماري نسبت به دو با هم یکدیگر نداشتند و هر ري تفاوتی بادهی به تنهایی از لحاظ آماحیوانی و آفتاب

کمتـرین   021/0و  003/0، 04/0دهی در سال اول، دوم و میانگین دو سال به ترتیب با تیمار تلفیق کود حیوانی و آفتاب. نیز شاهد قرار گرفتند دهی و
درصد کاهش جمعیت نسبت به جمعیت اولیه، بیشترین درصد  85/97و  7/99، 96هاي ذکر شده با  این مقادیر به ترتیب سال. مثل را داشتفاکتور تولید

و هم چنین، درصد کاهش جمعیت  035/0و 02/0، 05/0دهی با فاکتورهاي تولید مثل  پس از این تیمار نیز تیمار آفتاب. دهد کاهش جمعیت را نشان می
  .ثیر را در کاهش جمعیت نماتود سیستی چغندرقند داشتأهاي آزمایش بهترین ت ترتیب سالبه  5/96 و 98، 95

  
   ، مبارزه تلفیقیکودهاي دامیاصفهان، ضد عفونی خاك،  :هاي کلیدي واژه

  
  1مقدمه

 ,Hederodera schachtii Schmidtنماتود سیستی چغندرقنـد 
ت کشـت  قند در اراضی تحـ زاترین آفات چغندریکی از خسارت 1871

هـاي مهـم    این نمـاتود از بیمـاري   ).3( آید این محصول به شمار می
 که خسارت فراوان و باشد استان اصفهان نیز می چغندرقند در کشور و

بـه طـوري   . سازد جبران ناپذیري را به این محصول با ارزش وارد می
هاي آلوده به این نماتود، کشـت ایـن محصـول در اسـتان      زمین ،که

هـاي صـورت    بر اسـاس بررسـی  . مخاطره انداخته است اصفهان را به
هاي مدیریت آن در استان اصفهان  گرفته پیرامون این نماتود و روش

درصـد از مـزارع    54/26مشـخص گردیـد،    1371-77هاي  طی سال
چغندرقند استان اصفهان شامل براآن، برخوار و میمه، رویدشت، قهاب، 
                                                        

زي و منابع گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاور تحقیقات بخش اریدانش -1
  کشاورزي، اصفهان، ایران ترویج و آموزش تحقیقات، طبیعی استان اصفهان، سازمان

  )Email: mne2011@gmail.com                       :نویسنده مسئول -(*

مورچه خورت، اردستان، نجف  کوهپایه، لنجان، شهرضا، مبارکه، مهیار،
گلپایگان به این نماتود، آلوده و میانگین شدت آلودگی  آباد، سمیرم و

گرم خاك  هاي نماتود در هر عدد تخم و الرو در سیست 64این مزارع 
گونه از  218ي میزبانی وسیعی دارد و  این نماتود دامنه ).1(بوده است 

هـاي زراعـی،    مل گونـه ي گیاهی، شا خانواده 23جنس متعلق به  95
معرفـی   هاي آن شناسـایی و  هاي هرز به عنوان میزبان زینتی و علف

هاي  هاي کنترل این نماتود شامل به کارگیري روش روش. شده است
 استفاده از گیاهان تله، کاشـت زود هنگـام و   زراعی از جمله تناوب و

ه با به طور کلی، بهترین روش مبارز. استفاده از سموم نماتودکش است
). 15( باشـد  ساله با گیاهان غیر میزبان مـی  7تا  3این نماتود تناوب 

هاي  هاي انگل گیاهی با استفاده از ورقه پوشاندن خاك آلوده به نماتود
تـرین  در گـرم ) Soil-Solarization(دهـی   شفاف پالستیک یا آفتاب

شیمیایی بـراي  هاي غیر  هفته یکی از روش 4-8فصل سال به مدت 
هاي متعددي نیز  و گزارش )7(گیاهی است  زايوامل بیماريکنترل ع

پیرامون استفاده از این روش در کنترل نماتودهاي انگل گیاهی و بـه  

  )علوم و صنایع کشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه
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ي ریشه بـه تنهـایی و در تلفیـق بـا سـایر      ویژه نماتودهاي مولد گره
  ).14و  12( .ها انتشار یافته است روش
دهی روي تابته پیرامون استفاده از روش آفتحقیقات صورت گرف 
 ,H. carotaeهـاي مولـد سیسـت از جملـه     هاي دیگـر نمـاتود   گونه

Heterodera trifolii, Globodera rostochiensis نتایج موفقیت
، اما تاکنون تحقیقاتی با استفاده )9و  6، 5(آمیزي در پی داشته است 

هاي شفاف پالسـتیک و انـرژي خورشـیدي بـر روي نمـاتود       از ورقه
همچنـین،  . انجام نگردیده اسـت )  (H. schachtiiندسیستی چغندرق

ثیر مثبت کودهاي حیوانی در کنترل نماتودهاي أتحقیقات انجام شده ت
 و به خصوص نمـاتود سیسـتی طالیـی    .Heterodera sppسیستی 

را به اثبات رسـانده اسـت    Globodera rostochiensisزمینی  سیب
)13.(  

شـتی  هاي برگنی خاكدر تحقیقی که به منظور بررسی ضد عفو 
قند مربوط به کارخانه قند اصفهان که با آلوده به نماتود سیستی چغندر

دهی، کود حیوانی و تلفیق آنها در چهار عمـق   استفاده از روش آفتاب
دهی  ثیر بسیار خوب تیمار تلفیق آفتابأصورت پذیرفته، نشان دهنده ت

وده و باعث متري ب سانتی 15و کود حیوانی بخصوص در عمق صفر تا 
درصدي در جمعیـت نمـاتود سیسـتی چغنـدر قنـد در       85/99کاهش 

  (11).هاي برگشتی آلوده گردید خاك
هـاي   هاي مشابه با استفاده از پوشش ورقه چنین، در آزمایش هم 

میکـرون بـه مـدت پـنج هفتـه در       30شفاف پالستیک به ضخامت 
لوده به نماتود ي خیار آ دهی در مزرعه جهت آفتاب هاي تیر و مرداد ماه

بـه تنهـایی و یـا در     Meloidogyne  javanicaي ریشـه   مولد غده
تن در هکتار به ترتیب  40تلفیق با کود حیوانی گاوي پوسیده به مقدار 

ي ریشه را کاهش داده است  جمعیت نماتود مولد غده ،درصد 83و  52
)12(.  

ارع لذا، در این تحقیق، با توجه به معضل بسیار مهم آلـودگی مـز  
چغندرقند به نماتود مولد سیستی در اصفهان و نیز در راستاي کاهش 
مصرف سموم، مطالعاتی در خصوص امکان مبارزه غیر شـیمیایی، دو  
سال متوالی در خصوص کنترل این نمـاتود در مـزارع آلـوده اطـراف     

دهـی بـه    با استفاده از روش آفتـاب ) خوراسگان(کارخانه قند اصفهان 
به صورت تلفیقی با کودهاي حیوانی نپوسیده انجام  چنین تنهایی و هم
   .پذیرفته است

  
  ها مواد و روش

 هاي مربوط به ضدعفونی خاك مـزارع آلـوده بـه    اجراي آزمایش
 .نماتود سیستی چغندرقند به شرح ذیل انجام گردید

  
  انتخاب زمین آلوده  -1

سـازي  که امکان آلـوده   با توجه به این جهت اجراي این تحقیق،

مین به طور مصنوعی در ایـن سـطح نبـوده و نیـز، اکثـر همکـاران       ز
مربوطه در این راستا، از زمین هاي با آلودگی طبیعی جهت تحقق اثر 

-1379(این روش استفاده نموده اند، در ابتـداي هـر سـال آزمـایش     
آلودگی بـه نمـاتود    اي با سابقه کشت چغندرقند و ابتدا مزرعه) 1378

قنـد   طقه جـی و قهـاب در اطـراف کارخانـه    قند در منسیستی چغندر
یید آلودگی و شناسایی نماتود در این جهت تأ. اصفهان انتخاب گردید

نمونه به صورت تصادفی از نقـاط مختلـف مـزارع مـذکور      10مزارع، 
ها از خـاك اسـتخراج و    سیست 2انتخاب و طبق روش مندرج در بند 

و  محاسـبه میزان جمعیت نماتود مذکور در یـک گـرم خـاك مزرعـه     
 .شناسایی گردید

  
نماتود سیستی چغندرقنـد در   )Pi (تعیین جمعیت اولیه  -2

  خاك
قنـد در خـاك،   ي نماتود سیستی چغندر معیت اولیهبراي تعیین ج 

هـا   و قبـل از اعمـال تیمـار    ابتدا زمین انتخابی در هر سـال آزمـایش  
یم متر مربع تقس 18کرت به مساحت  12به ) مصادف با اوایل تیر ماه(

متر  سانتی 30هاي کوچک از عمق صفر تا  نقطه هر کرت نمونه 5و از 
ي،  ها بـه صـورت یـک نمونـه     جمع آوري و پس از مخلوط کردن آن

گـرم از   200سپس، . مرکب دو کیلوگرمی به آزمایشگاه منتقل گردید
هاي موجـود در آن   خاك هر نمونه در هواي معمولی خشک و سیست

هاي حاوي تخم و  ي سیست کلیه. گردید استخراج )4(با روش فنویک 
الرو سن دوم با بررسی در زیر بینوکوالر جدا و چهـار سیسـت از هـر    

ها با سیست  نمونه به صورت تصادفی انتخاب و پس از خرد کردن آن
ي تخم و الرو سن سوم  ها، جمعبت اولیه خرد کن و تعیین جمعیت آن

خـاك محاسـبه و   گرم خاك و در نهایت در یک گرم  200موجود در 
 .شناسایی گردید

  
  اعمال تیمارها -3

هـاي   تـرین روز هاي قبلی صورت گرفته، گرم با توجه به بررسی 
دهی خاك در شـرایط   هاي مربوط به آفتاب سال براي اجراي آزمایش

). 12(اصفهان، اوایل تیر ماه تا اواخر مرداد ماه مشخص گردیده است 
اوایـل تیـر مـاه لغایـت اواخـر      بنابراین، جهت اجراي ایـن مطالعـات،   

هاي آلوده به نماتود سیسـتی چغنـدر    مردادماه جهت ضد عفونی خاك
مایش، زمین به صورت آیش تا پس از انجام آز. قند در نظر گرفته شد

ایـن  . رهـا گردیـد   چغندرقنـد ماه همان سال، مصادف با کشت اسفند
و در  هاي کامل تصادفی با چهار تیمـار  ها در قالب طرح بلوك بررسی

در  "ي مراحل آزمایش سـال اول عینـا   کلیه. سه تکرار به اجرا در آمد
. ي دیگري درهمان منطقه اعمـال گردیـد   سال دوم و در مزرعه آلوده

   :تیمارها شامل
میکـرون   30شفاف بـه ضـخامت    هاي پالستیک استفاده از ورقه
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 ).دهیآفتاب(
 .تن در هکتار 40به میزان ) نپوسیده(استفاده از کود حیوانی تازه 

تـن در   40(هـاي پالسـتیک و کـود حیـوانی      تلفیق پوشش ورقه
 ).هکتار

شاهد بدون انجام هیچ گونه عملیات و یا به کارگیري مواد مذکور 
 .در سایر تیمارها

بایسـت کـود حیـوانی تـازه      می ها در مورد تیمارهایی که در آن 
یـزان کـود   تن در هکتار مصرف گردد، ابتدا م 40به میزان ) نپوسیده(

متري خاك در هـر   سانتی 30متر و عمق  24مورد نیاز براي مساحت 
سـپس تسـطیح و تـا     هاي مربوطه مخلوط و تکرار محاسبه و با خاك

  .متري آبیاري گردیدند سانتی 60عمق 
دهـی  یز به ابعاد مورد نیـاز بـراي پوشـش   هاي پالستیکی ن ورقه 
هاي پالستیکی به  هاي مورد نظر با پوشش ها تهیه و سطح کرت کرت

جهت به حداقل رسیدن تبادل دما و گاز . ضخامت مذکور پوشیده شد
هاي اضافی پوشش پالستیکی کامالً در زیـر   با فضاي بیرون، قسمت

هـاي آزمایشـی پـس از     کلیه کـرت . ها قرار گرفت خاك اطراف کرت
دهی با پالستیک تـا عمـق   ه کردن کود حیوانی و قبل از پوششاضاف
 .ري آبیاري گردیدندمت سانتی 60

  
  ي آماري تجزیه و) PF(تعیین جمعیت نهایی  -4

جهت تعیین جمعیت نهایی طبق روش اشاره شده در بنـد یـک،    
هاي موجود در خاك پس از گذشت دو ماه از اعمال تیمارهـا،   سیست

 )الرو هاي حاوي تخـم و  سیست(هاي پر  استخراج و شمارش سیست
الرو موجود در هر سیست نیز در هر  تعیین میانگین تخم و. انجام شد

تیمار بر مبناي انتخاب تصادفی چهـار عـدد سیسـت از هـر نمونـه و      
در نهایت جمعیت نهایی . ها، صورت پذیرفت شمارش تخم و الرو آن

هاي یک گرم خاك مربوط به  تخم و الرو سن دوم موجود در سیست
  .هر کرت محاسبه گردید

هاي پـر و تعـداد    عداد سیستهاي مربوط به جمعیت نهایی ت داده
تخم و الرو سن دوم موجود در هر سیست و در هر گرم خاك مبناي 

 SASتحلیل آماري قرار گرفت و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار      تجزیه و
ها قبل از  ي داده کلیه. تجزیه مرکب دو سال آزمایش صورت پذیرفت

هـا   ینتبدیل و مقایسه میانگ) X+1(ي واریانس از طریق جذر  تجزیه
 .گرفت توسط آزمون دانکن صورت

  
محاسبه فاکتور تولیـد مثـل و درصـد کـاهش جمعیـت       -5

  نسبت به جمعیت اولیه
بر اسـاس میـانگین   ) Reproduction Factor( مثلفاکتور تولید 

جمعیت نهایی و اولیه هر تیمار براي سال اول و دوم آزمایش محاسبه 
معیت نماتود سیستی شد و بر اساس آن درصد کاهش و یا افزایش ج

ي همـان تیمـار در    چغندرقند، در هر تیمار نسبت بـه جمعیـت اولیـه   
مثل و و درنهایت میانگین فاکتور تولید هاي مذکور محاسبه گردید سال

درصد کاهش و یا افزایش جمعیت مجموع دو سال آزمایش محاسـبه  
  .گردید
  

  نتیجه و بحث
-شده شامل آفتابهاي انجام شده در اثر تیمارهاي اعمال  بررسی

 دهی و افزودن کود حیوانی نپوسیده به خاك هر کدام به طور جداگانه
بدین صورت کـه  . و نیز تلفیق هر دو، نتایج قابل توجهی در برداشت

جمعیت اولیه در هر تیمار و نیز در مقایسه با  کاهش فاحشی نسبت به
بـه   این نتـایج . یکدیگر و هم چنین در مقایسه با شاهدها در برداشت

بـه طـور    درج گردیده که براي هر تیمـار  3 و 2 ،1اختصار در جداول 
داده شـده   مورد بحث قـرار  جداگانه، به ترتیب و به شرح ذیل ارایه و

  .است
نتایج بررسی میزان آلودگی اولیه به نماتود سیستی چغندرقند در  
ي جی و قهاب استان اصفهان نشان داد  هاي انتخابی در منطقه زمین

 37/18ي انتخابی در سال اول آزمایش با میانگین جمعیت  رعهکه مز
تخـم و الرو   05/17با میانگین جمعیت  ي انتخابی سال دوم و مزرعه

ایـن نتـایج بـا    . سن دوم در گرم خاك به نماتود مذکور آلـوده بودنـد  
آلـودگی شـدید اکثـر    مبنی بر ) 11(گزارش نصراصفهانی و همکاران 

  .اصفهان به این نماتود مطابقت داشت کاري استانمزارع چغندرقند
نتایج تجزیه واریانس مرکب دو سال نشان داد که بین تیمارها در 

.  (p>0.05)داري وجـود نـدارد  ال اول و دوم آزمایش، تفاوت معنیس
هاي پر،  ولی در مجموع دو سال آزمایش، بین تیمارها در تعداد سیست

الرو موجود در  تعداد تخم و الرو موجود در هر سیست و تعداد تخم و
 (P=0.01)داري وجـود دارد  اخـتالف معنـی  %  1گرم خاك در سطح 

  ).1جدول (
هاي مورد بررسی در  ي میانگین فاکتور مقایسه 2با توجه به جدول 

هاي مختلـف بـر اسـاس آزمـون دانکـن نشـان داد کـه تعـداد          تیمار
هاي پر در هر گرم خاك و تعداد تخم و الرو سن دوم در هـر   سیست

به ترتیـب بـا   ) بدون اعمال هیچ گونه کنترلی(سیست در تیمار شاهد 
عدد داراي بیشترین تعداد و جمعیت بودند  08/108و  83/27میانگین 

در گروهی جداگانه نسـبت   (P=0.01)و در سطح احتمال یک درصد 
ها به غیر از شاهد نیز در مورد  سایر تیمار. به سایر تیمارها قرار گرفت

ــاکتور اخــتالف معنــی ــد %  1داري در ســطح ایــن دو ف نشــان ندادن
(P=0.01) ) هـاي   گزارشات از سایر نقاط روي سایر جـنس  ).2جدول

 ,H. carotaeهــاي نمــاتود سیســتی شــامل  نمــاتود و نیــز گونــه
Heterodera trifolii, Globodera rostochiensis  ــان نشـ

دهی در کاهش جمعیت آنهـا بـوده   آمیز بودن آفتابي موفقیت دهنده
  ). 9و  5، 4( است
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  تجزیه مرکب تعداد سیست، جمعیت تخم و الرو و جمعیت نهایی در گرم خاك - 1جدول     

Table 1- Combined variance analysis of cysts number, egg and larvae and final population per gram of soil 
  Mean Square میانگین مربعات 

S.O.V 
  منابع تغییرات

D.F 
 درجه آزادي

Number Fill cysts  
  هاي پر  تعداد سیست

Egg & J2 per cyst  
  تعداد تخم و الرو در هر سیست

Egg & J2 per gram soil (final population)  
  و الرو در گرم خاكتعداد تخم 

Year 
 **4.91ns 21.67ns 2.17 1 سال

Treatment 
 **9.74 **48.26 **13.29 3 تیمار

Year × Treatment 
تیمار* سال   3 0.45ns 2.67ns 0.27ns 

Block (Year) 
)سال(بلوك   4 0.84 9.09 0.82 

Error 
 0.2 5 1.25 12 خطا
CV - 34.37 33.29 21.87 

  
الرو سن دوم نماتود سیسـتی   هایی تخم ودر خصوص جمعیت ن

دهی کمترین تیمار تلفیق کود حیوانی و آفتاب قند در گرم خاك،چغندر
الرو سن  تخم و 25/0( ثیر را داشتأمیزان جمعیت نهایی و بهترین ت

این تیمار در مقایسه با سایر تیمارهـا و در سـطح   ). گرم خاك دوم در
هـاي کـود    نسبت به تیماردر گروهی جداگانه  (P=0.01)یک درصد 

 71/0دهی با میـزان  گرفت و تنها با تیمار آفتاب حیوانی و شاهد قرار

در ). 2 جدول( (P>0.05). پوشانی داشت تخم و الرو در گرم خاك هم
ي  انجام شده در اصفهان روي نماتود مولد غده هاي این راستا، بررسی

دهـی و  فتـاب با استفاده از تلفیـق آ  Meloidogyne javanicaریشه 
کود حیوانی کاهش قابل توجهی در جمعیت این نمـاتود را مشـخص   

  .خوانی و موافقت داردکه با نتایج این تحقیق هم) 12و  2(نمود 

  
  هاي مختلف در هر گرم خاك  در تیمار Heterodera schachtii میانگین جمعیت نهایی - 2 جدول

Table 2- Mean of final population of Heterodera schachtii  in different treatments per gram of soil  

  Treatments Number Fill cystsتیمارها 
  هاي پر  تعداد سیست

Egg & J2 per cyst  
  تعداد تخم و الرو در هر سیست

Egg & J2 per gram soil (final population)  
  تعداد تخم و الرو در گرم خاك

  Soil solarization 4.83 b  27.72 b  0.71 bcدهی  آفتاب
  Manure 12.8 ab  58.21ab  3.52 b کود حیوانی
  M+S 3.83 b  27.57 b  0.25 cتلفیق 

  Control 27.83 a  108.08 a  14.91 aشاهد
M+S :دهی و کود حیوانی  تلفیق آفتاب)Integration of soil solarization and manure(  

  تند تفاوتی با یکدیگر ندارندهایی که داراي یک حرف مشترك هس میانگین
Means fallowed by similar letters are not significantly different at 1% probability level  

  
دهی و کود حیوانی، این دو تیمـار  پس از اعمال تیمارهاي آفتاب 

گـرم، خـاك    تخم و الرو سن دوم در هـر  52/3 و 71/0به ترتیب با 
کاهش جمعیت نهایی نماتود سیسـتی چغندرقنـد    ثیر را درأبیشترین ت
تخم و  91/14رفت، تیمار شاهد با  همان گونه که انتظار می داشتند و

ثیر را داشـتند  أکمترین ت الرو در گرم خاك بیشترین جمعیت نهایی و
این خصوص نشان داده است تحقیقات انجام شده در ). 3 و 2 جداول(

ترل سایر نماتودهـاي سسیسـتی   دهی به تنهایی قادر به کنکه آفتاب
ــامل   و) 9و  Heterodera carotae، Heterodera trifolii )7ش

Globodera rostochiensi  10و  5( سیست طالیی سیب زمینـی (

  . بوده است که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد
الرو  ي فاکتور تولید مثل و درصدکاهش جمعیت تخم و محاسبه 

سیستی چغندرقند به جمعیت اولیه در سال اول و دوم سن دوم نماتود 
هـا در جـدول دو    ي، میـانگین  و میانگین دو سال بـا نتـایج مقایسـه   

کـه تیمـار   بـه طـوري  . أیید نمودهمخوانی داشته و نتایج آزمایش را ت
میـانگین دو سـال بـه ترتیـب بـا       در سال اول، دوم و) M+S(تلفیق 

ایـن  . تولیـد مثـل را داشـت    کمترین فـاکتور  021/0و  003/0، 04/0
درصـد   85/97و  7/99، 96هاي ذکر شـده بـا    مقادیر به ترتیب سال

کاهش جمعیت نسبت بـه جمعیـت اولیـه، بیشـترین درصـد کـاهش       
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پـس از ایـن تیمـار نیـز تیمـار      ). 3 جـدول (دهد  جمعیت را نشان می
و هـم چنـین    035/0و 02/0، 05/0دهی با فاکتور تولیـد مثـل    آفتاب

 هاي آزمـایش،  به ترتیب سال 5/96 و 98، 95جمعیت درصد کاهش 
قنـد داشـت   ر کاهش جمعیت نماتود سیسـتی چغندر ثیر را دبهترین تأ

هایی که توسط نصراصفهانی و  این نتایج با نتایج آزمایش. )3 جدول(
هاي برگشـتی کارخانـه قنـد    روي ضد عفونی خاك) 1389(همکاران 

بــا اســتفاده از روش  قنـد هان آلــوده بـه نمــاتود سیســتی چغندر اصـف 
  . دهی، کود حیوانی و تلفیق آنها صورت پذیرفته همخوانی دارد آفتاب

  
 هاي مختلف در گرم خاك  در تیمار Heterodera schachtiiفاکتور تولید مثل جمعیت  - 3جدول 

Table 3- Reproduction factor of Heterodera schachtii population in different treatments per gram of soil 
  First yearسال اول   Second yearسال دوم  Two yearsمجموع دو سال   

Treatments  
 تیمارها 

Reduction % 
درصد کاهش 
جمعیت نسبت 
 به جمعیت اولیه

Reproduction 
Factor  

 فاکتور تولید مثل

Reduction % 
درصد کاهش 

جمعیت نسبت به 
 جمعیت اولیه

Reproduction 
Factor  

اکتور تولید مثلف  

Reduction % 
درصد کاهش 
جمعیت نسبت 
 به جمعیت اولیه

Reproduction 
Factor  

فاکتور تولید 
 مثل

Soil 
solarization  

 دهی  آفتاب
96.5 0.035 48 0.02 95 0.05 

Manure   
 0.31 69 0.06 94 0.185 81.5  کود حیوانی

  M+S 97.85 0.021 99.7 0.003 96 0.04تلفیق 
Control  

  0.75  25  0.43  57  0.59 41 شاهد 
  

 
) Dمقایسه با کنترل نماتود سیستی چغندر قند در  دهی و کود حیوانی در تلفیق آفتاب) Cکود حیوانی، ) Bدهی،  آفتاب) Aتأثیر تیمارهاي  - 1شکل 

  )فاقد هر گونه تیمار(شاهد 
Figure 1- The effect of A) Soil solarization, B) Farm manure, C) Integration of soil solarization with farm manure treatments 

on control of sugar beet cyst nematode compared with D) Check (without any treatment) 
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نتایج آزمایش مذکور نشان دهنده تأثیر بسیار خوب تیمار تلفیـق  

متـري   سانتی 15دهی و کود حیوانی بخصوص در عمق صفر تا  آفتاب
هـاي برگشـتی   در کاهش جمعیت نماتود سیستی چغندرقند در خـاك 

  .آلوده بوده است
درصـد و در   57درصـد، سـال دوم    25تیمار شاهد در سـال اول  

درصــد کــاهش در جمعیــت نمــاتود سیســتی  41میــانگین دو ســال 
که این مسئله به تفریخ طبیعی و تـدریجی  . چغندرقند را باعث گردید

د در نماتود سیست چغندرقند و سـپس از بـین رفـتن    هاي موجو تخم
هاي درون سیست نماتود  تخم. ها به دلیل نبود میزبان ارتباط دارد آن

ي چند ساله، بدون نیاز  سیستی چغندرقند به تدریج و در طی یک دوره
بنـابراین، در صـورت   . شوند به ترشحات ریشه گیاه میزبان تفریخ می

و  10(شـوند   ها تفریخ می درصد از تخم 40عدم وجود میزبان ساالنه 

خوانی که این مطلب با نتایج این آزمایش در مورد تیمار شاهد هم) 16
  .دارد

دهـی در  نتایج نشان داد تیمار تلفیق کود حیوانی و آفتابنهایتاً، 
دو سال بیشترین اثر را در کاهش جمعیت  سال اول، دوم و در مجموع

نسبت به سایر تیمارها و شاهد داشـته  سیستی چغندرقند  نهایی نماتد
دهی به تنهایی از لحاظ آمـاري  تیمارهاي کود حیوانی و آفتاب. است

 در یک گروه آماري نسبت به دو با هم تفاوتی بایکدیگر نداشتند و هر
  .نیز شاهد قرار گرفتند دهی وتیمار تلفیق کود حیوانی و آفتاب

تلفیق  تحقیق، این کهبندي از نتایج این  در مجموع و در یک جمع
به طرز  دهی، می تواند نماتود سیستی چغندرقند راکود حیوانی و آفتاب

ها قابل توجه و باالیی کنترل نماید و حتی سایر موارد، مثل بوته میري
  ).1شکل (هاي هرز را نیز به طور معجزه آسایی کاهش دهد و علف
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