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  چکیده
ده از کودهاي آلی در دو سطح مزرعه و گلخانه صورت پذیرفت. در این آزمایشی با استفا جهت بررسی کنترل غیر شیمیایی نماتد سیستی چغندر قند،

دو نـوع   ;کود سبز (ضایعات بـرگ کلـم)   ;تن در هکتار 40و  20، 10مرغی  ،تن در هکتار 60و  40، 20، در مقادیر کودهاي نپوسیده دامیآزمایش، از 
تن در هکتار انجام گردید. جمعیت نهایی، تعداد  60و  40، 20 ر کدام به میزانکمپوست، همتر)، و ورمیمیلی 15/0( 015متر) و میلی 8/0( 08کمپوست 

چنین، فاکتور تولیدمثل و درصد کاهش و یا افزایش جمعیت تحلیل آماري قرار گرفت. هم تخم و الرو سن دوم موجود، در هر گرم خاك، مبناي تجزیه و
سیسـتی   در صد، بیشترین اثر را در کـاهش جمعیـت نماتـد    32/93داد، تیمار کود مرغی با نشان رقند محاسبه گردید. نتایج حاصله نماتد سیستی چغند

درصد کاهش داشته است. کمترین میزان فاکتور تولیدمثل، در تیمار کود مرغی بود.  77/44با تن در هکتار  20، در کود حیوانی قند و کمترین مقدارچغندر
هاي بعد قرار گرفتند. نتایج، در خصوص میزان محصول، عیار مپوست، برگ کلم و کود گاوي در رده، ورمی ک08، کمپوست 015تیمارهاي کود کمپوست 

و  20که کود مرغی به طوري .توجه در بین تیمارها وجود داردها در تیمارهاي مختلف چغندرقند مورد بررسی، نشان داد که تفاوت قابلقند و سایر شاخص
تن در هکتار، به  20کمترین آن، در تیمارهاي شاهد و برگ کلم  در هکتار، بیشترین مقدار و تن محصول 93/26و  55/27تن در هکتار، به ترتیب با  40

 تن در هکتار بود.  20/14و  77/13ترتیب با 
  

  ورمی کمپوستمرغی، کود ، کود سبز، کود دامی، کمپوست م،برگ کل : هاي کلیديواژه
 

     1 مقدمه
 و قند صنایع اولیه ماده و اساسی محصوالت از یکی قندچغندر

مین أمحصول مهم ت از دو یکیاین گیاه،  .باشدمی کشور شکر
حدود یک چهارم شکر جهان در  که در جهان است ،قند يکننده

شود، به ها کشت نمیمناطق معتدل، یعنی مناطقی که نیشکر در آن
    ).14( شودتولید می آن يوسیله

اي اتدهاي انگل گیاهی از اهمیت ویژهزا، نمدر بین عوامل بیماري
برخوردارند. در ایران، عالوه بر گزارشات پراکنده، مطالعـاتی در مـورد   

                                                        
  پزشکی، دانشگاه شهرکردکارشناس ارشد و دانشیار، گروه گیاه -3و  1
پزشگی، مرکز تحقیقات و دانشیار بیماري شناسی گیاهی، بخش تحقیقات گیاه - 2

اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  آموزش کشاورزي و منابع طبیعی استان
  کشاورزي، اصفهان، ایران

 )Email: mne2011@gmail.com                         : نویسنده مسئول -(*
DOI: 10.22067/jpp.v31i3.57891 

شناسایی نماتدهاي انگل گیاهی مزارع چغندرقند در برخی از منـاطق  
، H. schachtii  ،M. incognitaهـاي  صورت گرفتـه اسـت. گونـه   

M.arenari  هــــايجــــنسچنــــین، هــــمو Aphelenchus 
Tylenchorhynchus،Pratylenchus  ،   به عنوان نماتـدهاي انگـل

توسط کارشناسان از مـزارع   1346تا  1342گیاهی مهم ایران از سال 
). اخیانی و همکاران 30(آوري و شناسایی گردیده است چغندرقند جمع

آوري و قند استان اصفهان جمعنه نماتد از مزارع چغندرگو 26)، 1372(
 .M. javanica،H هايي نماتدها، گونهدر بین همهشناسایی کردند و 

schachtii  ،M. incognita     را به علت پراکنـدگی وسـیع و درصـد
ترین نماتدهاي زراعت چغندرقند در استان خسارت وارده، از جمله مهم

). کاهش عملکرد چغندرقند در اثر حملـه  30اند (اصفهان معرفی کرده
ده که در ایـن میـان نماتـد مولـد     در صد برآورد ش 10نماتدها حدود 

مسئول کاهش بیش از ) Heterodera schachtiiسیست چغندرقند (
درصد این مقدار است و بر همـین اسـاس، بـه عنـوان مهمتـرین       90

 ).33و  24، 8بیماري چغندرقند در جهان شناخته شده است (

  (علوم و صنایع کشاورزي)حفاظت گیاهان  نشریه
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ــد:  ــتی چغندرقن ــد سیس ــد،   نمات ــد سیســتی چغندرقن نمات
Heterodera schachtii Schmidt 1871  ــال ــط  1850س توس

آلمــان بــه عنــوان آفــت  در (Herman Schacht)هرمــان شــاخت 
 Adolfبه وسیله آدولف اشـمیت   1871 چغندرقند مشاهده و در سال

Schmidt)(    تـرین  نامگذاري گردید. نماتد سیسـتی چغندرقنـد، مهـم
نماتد چغندرقند است که به طور وسیعی در اکثر منـاطق چغنـدرکاري   

زردي، کاهش عملکرد و کیفیـت  گسترش دارد و باعث ضعف، جهان 
). مبارزه با این نماتد، در اواخر قرن 30شود (محصول در چغندرقند می

). از آن روز 34کارخانه قنـد شـد (   24در اروپا، سبب ورشکستگی  19
ممنوعیـت کشـت در اراضـی    کنون، مبارزه با این نماتد، مبتنی بـر  تا

آلوده، کشت زود هنگام (فرار)، تغذیه کامـل، تنـاوب زراعـی،     "شدیدا
هاي ترکیبات شیمیایی، گیاهان تله بوده که هر یک داراي محدودیت

هـاي سـایر   باشد. با توجه بـه مشـکالت و محـدودیت   خاص خود می
کنترل نماتد چغندرقند، نظیر طوالنی بـودن دوره تنـاوب،    هايروش

هاي جانشین، اقتصادي نبودن مصـرف  سائل بازده اقتصادي زراعتم
ها براي انسان و دام و آلـودگی  سموم نماتدکش، مسمومیت شدید آن

محیط زیست و کاستی ارقام مقاوم، نسبت به نماتد چغندرقند، سعی بر 
هاي کنترلی دیگر، از جمله استفاده از مواد آلی نیـز  آن شده که روش

 بـا  خـاك  اصالح مثل زراعی، عملیاتگذاشته شود. ي اجرا به مرحله
 مختلف، گیاهی هايبیماري کاهش در گیاهی، یا حیوانی آلی بقایاي
 شده مشخص خوبی به خاك هايپاتوژن بر هاآن اثرات و دارد کاربرد

 به پایدار، کشاورزي هاينظام از بسیاري در .)41 و 28، 24، 23( است
 و آلـی  کودهـاي  و هـا پوسـت کم از زیسـتی،  کشاورزي در خصوص

 نیـز  و خـاك  حاصلخیزي و شرایط جهت بهبود در هاآن هايعصاره
و  8، 1شـود ( اسـتفاده مـی   گیاهی آفات و امراض کنترل و پیشگیري

20.(  
در مـزارع   قنـد ی امکان کنترل نماتـد سیسـتی چغندر  جهت بررس

د هایی با اسـتفاده از روش آفتابـدهی و اسـتفاده از کـو   آزمایش ،آلوده
حیوانی نپوسیده در مزارع آلوده اطراف کارخانه قند اصفهان در منطقه 

. چهـار تیمـار ایـن آزمـایش     )26ه اسـت ( جی و قهاب صورت پذیرفت
هـاي  شامل، استفاده از روش آفتابدهی خاك بـا بـه کـارگیري ورقـه    

هاي پالستیکی شفاف، استفاده از کود حیوانی تازه، تلفیق پوشش ورقه
طـی دو سـال انجـام گردیـد.      بـوده کـه   حیـوانی پالستیکی و کـود  

تیمارهـاي کـود حیوانی و آفتابدهی به تنهایی از لحاظ آماري تفاوتی 
، تیمـار تلفیـق کـود حیـوانی و آفتابـدهی     ولـی،  با یکدیگر نداشـتند.  

درصد، بیشترین درصد  85/99با و ه کمتـرین فاکتور تولیدمثل را داشت
 )2011ن (و همکـارا  رنکـو  .)26( داده اسـت کاهش جمعیت را نشان 

نشان دادند که تیمار کود مرغی توانسته است، تولید مثل نماتد سیست 
اشـد  ثرترین تیمار بؤچغندرقند را به طور قابل توجهی کاهش دهد و م

مثل بستگی به میزان مواد آلی اسـتفاده  که البته، کاهش فاکتور تولید

). کودهــاي مرغــی و کمپوســت ســبز روي 33شــده در خــاك دارد (
محصول سیب زمینی، باعث کاهش جمعیت تخم و الرو نماتد سیست 

که کـود مرغـی   درصد شده، ضمن این 50-85سیب زمینی در حدود 
 ). 36ثرتر گزارش شده است (ؤم

نتایج مطالعات در کره شمالی با کودهاي دامی و کمپوست و نیز 
نشان داده است  ،در مزرعه فلفل قرمز ،کود شیمیایی اورهدر تلفیق با 
 طور نسبی در کاهش جمعیت نماتدهاي ریشـه گرهـی  ه که همگی ب

چنین، در آزمایشی کـه توسـط رنکـو و    هم ).25و  9(بوده است  ثرؤم
فـاکتور   ر مثبت کود مرغـی بـر  ثیأ) صورت گرفت، ت2007همکاران (

نصـر و همکـاران   بات رسیده است. در گزارشی، توسط مثل به اثتولید
 کودهاي نپوسیده دامی، مرغی، کـود  کودهاي آلی، شامل) اثر 1384(

سبز (ضایعات برگ کلم)، کمپوست (کودهـاي تولیـدي شـهرداري از    
ـ  (NPK)کودهـاي شـیمیایی   هاي شـهري)،  آوري زبالهجمع طـور  هب

 کودهاي آلی در کنترل نماتدهاي ریشه گرهی جداگانه و در تلفیق با
که تلفیـق  ه است نشان داد Meloidogyne javanica ي غالبگونه

ثرترین تیمارها در کاهش تعـداد  ؤاز م (NPK)کود مرغی و شیمیایی 
  .)27و  24( تخم و نوزاد نماتد در خاك و ریشه بوده است

از اعمال بررسی نتایج جمعیت نماتدهاي آزادزي درون خاك، قبل 
هاي کود مرغی نشان از وجود نماتدهاي انگلی از جنس

Heterodera، Paratylenchus ,Tylenchus نماتدهاي آزادزي از  و
بوده که حاکی از افزایش  Rhabditis ،Cephalobulusهاي جنس

  ). 40و  39، 7، 4( جمعیت نماتدهاي آزادزي بوده است
اي آلی، شامل کودهاي بررسی اثر کوده این تحقیق، در هدف اصلی

، ورمی کمپوست و ضایعات کمپوست (زباله شهرداري)حیوانی و مرغی، 
در  برگ کلم، در مقادیر مختلف، روي جمعیت نماتد سیستی چغندرقند،

  بوده است.گلخانه  مزرعه و دو سطح
 

  هامواد و روش
  آزمایش مزرعه

جهت اجراي این تحقیق، در شـروع   :انتخاب زمین آلوده -1
قند وآلودگی بـه نماتـد   اي با سابقه کشت چغندرتدا مزرعهاب ،یشآزما

در اطـراف کارخانـه قنـد     ،در منطقه جی و قهـاب  ،قندرسیستی چغند
 ،نمونه 10ه، تعداد یید آلودگی این مزرعأجهت ت .اصفهان انتخاب شد

انتخـاب و طبـق    ،مـذکور  هبه صورت تصادفی از نقاط مختلف مزرعـ 
ها از خاك استخراج و میـزان جمعیـت   سیست ،2 روش مندرج در بند

در هر گرم خاك مزرعـه محاسـبه    ،تخم و الرو سن دوم نماتد مذکور
  .)13و  10، 5ردید (گ

سیستی چغندرقند ) نماتد Piتعیین جمعیت اولیه ( -2
ي نماتـد سیسـتی چغندرقنـد در    براي تعیین جمعیت اولیه ك:در خا

بـر حسـب تیمـار و     ،هامارخاك، ابتدا زمین انتخابی، قبل از اعمال تی
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نقطه هر  5تقسیم و از  ،متر مربع 8مساحت  هایی بهبه کرتتکرارها، 
آوري و پـس از  متـر جمـع  سانتی 30ی از عمق صفر تا یهاکرت نمونه

ي مرکب دو کیلوگرمی بـه  به صورت یک نمونه ،هامخلوط کردن آن
  ).23و  21، 18، 15( یدگردآزمایشگاه منتقل 

از خاك هر نمونه، در هواي معمـولی خشـک و    گرم 200سپس، 
ي کلیـه  .هاي موجود در آن بـا روش فنویـک اسـتخراج شـد    سیست
هاي حاوي تخم و الرو سن دوم، با بررسی در زیر بینوکـوالر  سیست

هـا بـا سیسـت    پـس از خـرد کـردن آن   ، هاي هر نمونهجدا و سیست
گـرم   200ي تخم و الرو سـن دوم موجـود در   ت اولیهیکن، جمعخرد

    ).18و  6( دیخاك و در نهایت در یک گرم خاك محاسبه گرد
شامل کود مرغی و  ،آلی مربوطه کلیه مواد :اعمال تیمارها -3
کمپوست و کودهاي گاوي، برگ کلم و کمپوست شهرداري، در ورمی

قند، به ر گونه تیمار، قبل از کاشت چغندرمقایسه با شاهد، یعنی فاقد ه
   ).31و  24( گردید و آبیاري شخمه، خاك اضافشرح ذیل به 

  

  تیمارها
، 10 در سه مقدار مختلف شامل (CYM)کود مرغی نپوسیده  -1

  تن در هکتار، در سه تیمار جداگانه 40 و 20
، 20در سه مقدار مختلف شامل  (FYM) نپوسیدهگاوي کود  -2

اي که در دامداري تولید یعنی کود حیوانی تازه تن در هکتار ( 60و  40
 )، در سه تیمار جداگانه.بود آوري شدهو جمع
در سـه میـزان مختلـف     (G)کود سبز (ضایعات برگ کلـم)   -3
هایی است که پس منظور آن برگتن در هکتار ( 60و  40،  20شامل 

صـورت بقایـاي گیـاهی در مزرعـه بـاقی      هاز برداشت محصول کلم ب
 )، در سه تیمار جداگانه.ماندمی

متري)، در سـه مقـدار   میلی 15/0 (CO)(015 کود کمپوست -4
(کودهاي تولیدي شهرداري تن در هکتار  60و  40، 20 مختلف شامل

  در سه تیمار جداگانه. ،هاي شهري)آوري زبالهاز جمع
متري)، در سـه مقـدار مختلـف    میلی 8/0( 08کود کمپوست  -5
 تن در هکتار در سه تیمار جداگانه. 60و  40، 20شامل 

تن  60و  40، 20پوست در سه میزان مختلف شامل کمکود ورمی
  در هکتار در سه تیمار جداگانه.

 شاهد (فاقد هر گونه تیمار).
هـاي کـامال   در قالـب طـرح بلـوك   ، تکرار 3 هرکدام درتیمارها، 

در واقع، کلیـه مـواد (تیمارهـا) در     د.به اجرا در آم ، در مزرعهتصادفی
ر تکرار به طور جداگانه شخم به خاك اضافه و ه ،نیمه دوم بهمن ماه

اقدام به کشـت   ،یعنی در نیمه دوم اسفند ماه ،و پس از حدود یک ماه
پس از  قبل و نماتد، است که وضعیت جمعیت الزم به ذکر د.چغندر ش

و  11( تکرار مشخص گردیـد  انجام تیمارها، به صورت فوق، براي هر
23(.  

، رقـم  005عملیات کاشت چغندرقنـد رقـم    کاشت چغندرقند:

دریافتی از بخش چغندرقند، در مرکز تحقیقـات کشـاورزي اصـفهان،    
یک ماه پس از اعمال تیمارها به روش سنتی انجام شد. در طول دوره 
رشد چغندرقند، عملیات داشـت از جملـه آبیـاري صـحیح، کـوددهی،      

هـا و سـایر عملیـات الزم    هاي هرز و آفات و بیمـاري مبارزه با علف
  صورت گرفت.

جهت تعیین جمعیت نهایی،  :)PFین جمعیت نهایی (تعی -4
هـاي  هاي پر (سیستیک و دو، سیست طبق روش اشاره شده در بند

 .الرو) موجود در خاك، در اواخر فصـل، اسـتخراج شـد    حاوي تخم و
ت یـ کن، جمعپس از خرد کردن با سیست خرد، هاي هر نمونهسیست
نهایـت در یـک   گرم خاك و در  200الرو سن دوم موجود در  تخم و

  ).32و  24، 11( دیگرم خاك محاسبه گرد
مثل و درصد کاهش جمعیـت  سبه فاکتور تولیدمحا -5

بـر اسـاس میـانگین     ،مثلفاکتور تولیـد  :نسبت به جمعیت اولیه
بر آن  شد.براي هر آزمایش محاسبه  ،جمعیت نهایی و اولیه هر تیمار

ندرقند، در سیستی چغ درصد کاهش و یا افزایش جمعیت نماتد ،اساس
ي همـان تیمـار در آزمـایش مـذکور     هر تیمار نسبت به جمعیت اولیه

   ).29( دیمحاسبه گرد
آزمـون  ، SASر ابتدا با استفاده از نـرم افـزا  : محاسبات آماري

هاي درون یک نواختی واریانس شد.بررسی  هاداده نرمال بودن توزیع
توجه به یک نواخت  با .تیمار نیز با استفاده از آزمون بارتلت تعیین شد

) انجـام  Arc Sin xاي (تبدیل زاویه ،هاي درون تیمارنبودن واریانس
 SAS رافـزا نرمال بودن با استفاده از نـرم  ،هاي تبدیل شدهد و دادهش

بـا   هـا نهایت، تجزیـه واریـانس داده   .مجدداً مورد آزمون قرار گرفت
در سـطح   دانکنبا روش  ،و مقایسه میانگینSAS  افزاراستفاده از نرم

  ).38( صد انجام شداحتمال یک در
  

  ايآزمایش گلخانه
 پزشـکی اصـفهان  هاي بخش تحقیقـات گیـاه  گلخانهدر  آزمایش
بـه   ،در گلخانه نیز پس از اعمال تیمارها به همان میزان انجام یافت.

اوي خاك از نوع سفالی، ح کیلوگرمی خاك، 5هایی با گنجایش ناگلد
قند و تعیین جمعیت قبل و در پایان رشد، همان مزرعه و کاشت چغندر

اي انجام و فاکتور تولیدمثل به همان روال با خاك مانند روش مزرعه
میانگین فـاکتور تولیـدمثل و درصـد     ،نهایت در .دیگردآلوده محاسبه 

 شـد. کاهش و یـا افـزایش جمعیـت مجمـوع دو آزمـایش محاسـبه       
تکرار براي  هاي کامالً تصادفی با چهاردر قالب طرح بلوك ها،بررسی

  .گرفت قرار گلخانه مورد ارزیابی
و درصـد   قند محصول چغندردرصد میزان  عملکرد -6

در هر کرت (تکرار) بـا   ،در زمان برداشت :چغندرقند عناصر مهم
چغندر محصول  هايبا ارسال نمونه و محصول تولیدي برداري ازنمونه

و درصـد   قند محصـول چغنـدر  درصد به کارخانه قند، وضعیت میزان 
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   .در اثر هر یک از تیمارها تعیین گردید عناصر مهم
هاي گلخانه و اجزاي عملکرد نیـز،  : دادهمحاسبات آماري -7

بـا اسـتفاده از   آماري تجزیه واریانس مشابه شرایط در مزرعه انجام و 
با روش دانکـن در سـطح احتمـال     ،نو مقایسه میانگیSAS  افزارنرم

  .)38( یک در صد انجام شد
هم اکنون، قیمـت کودهـاي مـورد     :محاسبات اقتصادي -8

یعنی این که به ازاي هر کیلوگرم  .باشداستفاده، مشخص و معین می
اري تومان، کمپوسـت شـهرد   50 تومان، گاوي 200-150کود مرغی 

تومان، ضایعات برگ کلم (فعال قیمت  700کمپوست تومان، ورمی 50
ها و اخذ نتایج نهـایی،  زمایشآنجام الذا، پس  .باشدخاصی ندارد) می
هـایی در ایـن خصـوص انجـام و     هاي فوق، بررسـی بر اساس قیمت

  د.بندي گردیجمع ثر، تعیین وؤاقتصادي بودن هر یک از تیمارهاي م
 

  نتایج 
هـاي حاصـل از تجزیـه واریـانس     بررسـی ): ip(ولیه جمعیت ا

نشـان داد کـه در بـین جمعیـت اولیـه       هـاي اولیـه در مزرعـه،   نمونه
دار وجـود نداشـت.   تیمارهاي مورد آزمایش در هر بلوك، تفاوت معنی

عدد تخـم و   4/ 85چنین، میانگین جمعیت اولیه در هر گرم خاك هم
مزرعه و گلدان بـه دلیـل    الرو محاسبه شد. جمعیت اولیه در آزمایش
  ).(P= 0/01) 1استفاده از خاك مشابه، یکسان بود (جدول 

  ها در سطح مزرعهبررسی
ي نتـایج حاصـل از   مقایسـه درصد کاهش جمعیت نماتـد:  

تجزیه واریانس در این خصوص، نشان داد که از نظر کاهش جمعیت 
دار نینماتد سیست چغندرقند، بین تیمارهاي مورد آزمایش، تفاوت مع

هـا  . نتایج داده)(P=0.01)1(جدول  در سطح یک درصد وجود داشت
که کاهش قابل توجهی نسبت به جمعیت اولیه، در هر تیمار  نشان داد

نتایج حاصله نشان داد، تیمار و نیز در مقایسه با شاهد رخ داده است. 
، بیشترین 4/92با درصد کنترل  تن در هکتار 40کود مرغی به میزان 

قند، نسبت به سایر ش جمعیت نهایی نماتد سیستی چغندرا در کاهاثر ر
با تن در هکتار  20تیمارها و شاهد داشته است. تیمارهاي کود مرغی 

 51/87تن در هکتـار بـا    60، به میزان 015و کمپوست درصد  4/88
 یکدیگر نداشتند و هـر  درصد کنترل بودند و از لحاظ آماري تفاوتی با

 ري نسبت به سایر تیمارها و نیز شاهد قرار گرفتنددو در یک گروه آما
تـن در هکتـار    10تیمار کود مرغی چنین، ). هم(P=0/01 )1(جدول 

تـن در هکتـار بـا درصـد کنتـرل       60، 08درصد و کمپوست  97/85
دار با یکدیگر نداشتند. تیمارهـاي  از لحاظ آماري تفاوت معنی 92/85

، 9/62بـا در صـد کنتـرل     تن در هکتـار  20کمپوست به میزان ورمی
و تیمار کود  79/60تن در هکتار با درصد کنترل  20تیمار برگ کلم 

درصـد،   8/37و  79/49تن در هکتار بـه ترتیـب بـا     20و  40گاوي 
هاي آماري جداگانه کمترین کاهش جمعیت را نشان دادند و در گروه

یدمثل، ). در تمامی فاکتورهاي جمعیت نهایی، تول2 قرار گرفتند (جدول
درصد تکثیر جمعیت نماتد و درصد کاهش جمعیت، تیمار کود مرغی، 

کمپوست، ضایعات بـرگ کلـم و   ، ورمی08، کمپوست 015کمپوست 
  کود گاوي به ترتیب داراي بهترین نتایج بودند.

هـاي حاصـل از تجزیـه    بررسی درصد تکثیر جمعیت نماتد:
جمعیـت نماتـد    ها، نشان داد که از نظـر درصـد تکثیـر   واریانس داده

دار در سیست چغندرقند، بین تیمارهاي مورد آزمـایش، تفـاوت معنـی   
هـا،  . بررسـی )(P=0.01)1(جدول  سطح یک درصد وجود داشته است

تن در  40در اثر تیمارهاي اعمال شده نشان داد که تیمار کود مرغی 
درصد، داراي کمترین تکثیر جمعیت نماتد بود و تفاوت  59/7هکتار، با 

دار با سایر تیمارها و شاهد داشته و در یک گروه آماري جداگانه یمعن
بـه   015تن در هکتار، کمپوست  20قرار گرفت. تیمارهاي کود مرغی

 60به میـزان   08و کمپوست  10تن در هکتار، کود مرغی  60میزان 
، در 07/14و  02/14، 48/12، 56/11تـن در هکتــار، بــه ترتیــب بــا  

  .)(P=0.01 )2تند (جدول هاي بعدي قرار گرفرده
  

 مزرعه وگلخانه در ریشه خشک وزن و ریشه طول تجزیه واریانس اثر تیمارهاي مختلف بر فاکتورهاي جمعیت نماتد، - 1 جدول
Table 1- Variance analysis of the various treatments on nematode population factors, root length and dry weight in the field 

and glass house 
     

 ضریب تغییرات
C.V. 

 میانگین مربعات
Mean Squre 

  درجه آزادي
D.F. 

تغییرات منابع  
S.O.V 

 گلخانه
Glass-house 

 مزرعه
Field 

 

 گلخانه
Glass-house 

 مزرعه
Field 

   
4.81 4.81 0.062ns 0.062ns 18  Initial population جمعیت اولیه 
1.80 1.65 1345.22** 1449.16** 18 Popul. reduction  کاهش جمعیت 
5.29 5.33 0.49** 0.5** 18  Reproduction مثل دیتول  

12.01 13.08 11.92** 12.06** 18  Final population جمعیت نهایی    
2.56 2.53 3.31** 11.12** 18 Root Length طول ریشه 
  Dry weightوزن خشک  18 **1499.17 **57.26 4.2 2.99

ns   ،**  دار، معنی دار در سطح یک در صد و پنج درصدبه ترتیب غیر معنی *و  
ns, ** and * non-significant, significant one percent and five percent respectively  
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نشـان داد   نتایج حاصل از تجزیه واریانس، :فاکتور تولید مثل

دار در سطح یک یکه از نظر فاکتور تولیدمثل، بین تیمارها، تفاوت معن
نتــایج حاصــل از مقایســه  ).(P=0.01)1(جــدول  درصــد وجــود دارد

تن در هکتار  40ها نشان داد، تیمار کود مرغی به میزان میانگین داده
داراي کمترین میزان فـاکتور  عدد تخم و الرو در گرم خاك،  14/0با 

ا و دار بـا سـایر تیمارهـ   مثل بوده و از لحاظ آماري، تفاوت معنیتولید
تـن در   20. تیمار کود مرغـی  )(P=0.01)2شاهد داشته است (جدول 

تن در هکتار و  10تن در هکتار، کود مرغی  60کمپوست  015هکتار، 
هاي بعدي گـروه آمـاري قـرار    تن در هکتار، در رده 60کمپوست  08

 ).2دار با یکدیگر نداشتند (جدول داشته و از لحاظ آماري تفاوت معنی
حاضر در خصوص کاهش جمعیت نماتد و نیز ازدیاد نتایج تحقیق 

رشد در اثر کودهاي مورد استفاده، نشان داد که اثر قابل توجه و با اثر 
 .)2و  1(جداول اند دار در این امر مهم از خود نشان دادهمعنی

ارزیـابی آزمـایش در گلخانـه،     ارزیابی آزمایش در گلخانه:
فاکتورهـاي رشـدي گیـاه    براساس محاسبه جمعیت نهـایی نماتـد و   

 صورت گرفت که نحوه ارزیابی به صورت ذیل ارایه شده است.
نتـایج حاصـل از    محاسبه درصد کاهش جمعیت نماتـد: 

نشان داد که از نظر کاهش جمعیـت نماتـد سیسـت     تجزیه واریانس
دار در سطح یک درصد وجود دارد چغندرقند، بین تیمارها تفاوت معنی

 40چنین، نتایج نشان داد، تیمار کود مرغی . هم)(P=0.01) 1(جدول 
کـاهش  درصد کاهش، داراي بیشترین میزان  24/94تن در هکتار با 

دار با سایر تیمارها و شـاهد  جمعیت بود و از لحاظ آماري تفاوت معنی
تن  60در  015 تن در هکتار و کمپوست 20داشت. تیمار کود مرغی 

 60و دامـی در   08پوسـت  تن در هکتار، کم 10در هکتار، کود مرغی 
 60/74و  89/ 12، 32/89، 90/89، 46/90تن در هکتار به ترتیب با 

دار هاي بعدي قرار داشته و از لحاظ آماري تفاوت معنیدرصد، در رده
  . )(P=0.01) 2با یکدیگر نداشتند (جدول 

هـاي حاصـل از تجزیـه    بررسیدرصد تکثیر جمعیت نماتد: 
وص، نشان داد که از نظـر درصـد تکثیـر    ها در این خصواریانس داده

دار در سـطح  جمعیت نماتد، بین تیمارهاي مورد آزمایش تفاوت معنی
ها در اثـر  ). بررسی(P=0.01) 3(جدول  یک درصد وجود داشته است

تن در هکتار با  40تیمارهاي اعمال شده نشان داد، تیمار کود مرغی 
دار بود و تفاوت معنیدرصد، داراي کمترین تکثیر جمعیت نماتد  76/5

با سایر تیمارها و شاهد داشته و در یک گروه آماري جدا قرار گرفـت.  
 60بـه میـزان    015تن در هکتار، کمپوست  20تیمارهاي کود مرغی 

بـه میـزان    08تن در هکتار و کمپوست  10تن در هکتار، کود مرغی 
، در درصد 88/10و  68/10، 1/10، 53/9تن در هکتار به ترتیب با  60
  ).2 هاي بعدي قرار گرفتند (جدولرده

 مقایسه نتایج حاصـل از تجزیـه واریـانس،    فاکتور تولیدمثل:

نشان داد که از نظر فاکتور تولیدمثل، بین تیمارهاي مـورد آزمـایش،   
). (P=0.01) 3(جدول  دار در سطح یک درصد وجود داردتفاوت معنی

تـن در   40مرغـی   چنین، نتایج حاصل، نشان داد که تیمـار کـود  هم
عدد تخم و الرو در هر گرم خاك، داراي کمترین میزان  1/0هکتار با 

دار با سایر تیمارها فاکتور تولیدمثل بوده و از لحاظ آماري تفاوت معنی
 تـن در هکتـار ، کمپوسـت    20و شاهد داشته است. تیمار کود مرغی 

، 08تن در هکتـار وکمپوسـت    10تن در هکتار، کود مرغی  60، 015
عدد تخم و الرو در هـر   2/0و  2/0، 19/0، 18/0تن در هکتار با  60

هاي آماري قرار داشـته و از لحـاظ   هاي بعدي گروهگرم خاك در رده
  ). p= 0.01) (2دار با یکدیگر نداشتند (جدول آماري، تفاوت معنی

  
ـ   محصول، تعیین میزان  ي تجزیـه  ايقنـد و سـایر فاکتوره

  قندهاي چغندرریشه
ها، در خصوص میزان محصول، عیـار قنـد و   ج حاصل از دادهنتای

قند مورد بررسی، نشان داد ها در تیمارهاي مختلف چغندرسایر شاخص
 ). (P=0.01)3توجه در بین تیمارها وجود دارد (جدول که تفاوت قابل

و  55/27تن در هکتار، به ترتیب با  20و  40که کود مرغی به طوري
ر یک گروه آماري، بیشترین مقدار محصول را تن در هکتار، د 93/26

 20به اختصاص داده و کمترین آن، در تیمارهاي شاهد و برگ کلـم  
کـه در   تن در هکتار بـود  20/14و  77/13تن در هکتار، به ترتیب با 

دار بـا سـایر تیمارهـا قـرار گرفتنـد. در      یک گروه آماري با اثر معنـی 
تـن در   60به میزان  015خصوص عیار قند، تیمارهاي کود کمپوست 

تن در هکتار  60به میزان  08درصد و کود کمپوست  06/18هکتار با 
چنـین،  درصد، بیشترین میزان عیار قنـد را دارا بودنـد. هـم    97/17با 

تـن در   20کمترین میزان عیار قند، مربوط به تیمارهاي بـرگ کلـم   
ارهـا، در  درصد بود. سایر تیم 13,35و  14 هکتار و شاهد به ترتیب با

دار واقع شدند خصوص عیار قند، درحد واسط این دو گروه با اثر معنی
از نظر میـزان عناصـر مـورد بررسـی، شـامل       ).(P=0.01) 4(جدول 

عناصر پتاسیم، سدیم و نیترات مشخص گردید، بیشترین میزان عنصر 
 13/7تـن در هکتـار بـا     60پتاسیم، مربوط به تیمارهاي کود گـاوي  

گـرم و  میلی 7تن در هکتار با  40به میزان  015پوست گرم، کممیلی
چنـین،  گرم بـود. هـم  میلی 97/6تن در هکتار با  40ورمی کمپوست 

 015و  08بیشترین میزان عنصر سدیم، مربوط به تیمارهاي کمپوست 
گرم تعیین میلی 55/4و  71/4تن در هکتار به ترتیب با  60به میزان 

 20مربوط به تیمارهاي شاهد و کلم شد. کمترین میزان عنصر سدیم 
گـرم و در مـورد عنصـر    میلی 48/2و  28/2تن در هکتار به ترتیب با 

تـن در   10 نیترات، بیشترین میزان مربوط به تیمارهاي کـود مرغـی  
و کمتـرین   35/3تـن در هکتـار بـا     20و کود گـاوي   41/3با هکتار 

  گرم تعیین شد. میلی 98/1میزان، مربوط به شاهد با 
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ها، شامل میزان ضـریب قلیـایی، از نظـر    چنین، سایر شاخصهم
میزان درصد شکر قابل استحصال، بیشترین راندمان و در مـورد قنـد   

دار در بـین تیمارهـا وجـود    هاي قابل مالحظه و معنـی مالس، تفاوت

 ). (P=0.01)4داشت که در جدول مربوطه درج گردیده است (جدول 
کـود   بودن نتایج فوق، مشـخص گردیـد کـه   از نظر میزان اقتصادي 

کمپوسـت، کـود حیـوانی و    ، ورمـی کمپوست (زباله شهرداري)مرغی، 
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ضایعات برگ کلم، در مقادیر مختلف با کمی اختالف، نماتد سیستی 
چنین، بیشـترین محصـول را   چغندرقند را به خوبی کنترل نمایند. هم

کود مرغـی   صوص). البته، در خP= 0.01) (4و  3تولید کنند (جداول 
چنـدان تفـاوت قابـل    تن در هکتار، این کـه   40و  20، 10در مقادیر 

اي مشـاهده نگردیـد. لـذا، جهـت اسـتفاده بهینـه و از نظـر        مالحظه
تن در هکتار، مقدار مناسب و قابل قبولی است که  20اقتصادي، مقدار 

گـردد. ولـی، در   میلیون تومان محاسـبه مـی   3از نظر اقتصادي مبلغ 
، ورمـی کمپوسـت،   08و  015سایر کودها، مثل کمپوسـت   خصوص 

 3الی  2تن در هکتار بین  60الی  40برگ کلم وکود گاوي به میزان 
نیز از نظر کنترل و نیز اقتصادي بودن، قابـل اسـتفاده   میلیون تومان 

کمپوسـت بـا هـر    قیمت کود ورمیباشند. هر چند که، با توجه به می
هفت میلیون تومان در هکتار، اقتصادي تومان و معادل  700گرم کیلو

و کـود   08و  015رسد. ولی، در مورد کمپوست شهرداري به نظر نمی
 2تومان، بـا   50کیلو  تن در هکتار، به میزان هر 40حیوانی نپوسیده 

  میلیون تومان در هکتار خواهد بود
  

  بحث
عدد تخـم و الرو   85/4میانگین جمعیت اولیه، قبل از آزمابشات، 

 ر گرم خاك بود که میزان خسارت در مزرعه مورد آزمایش حدوددر ه
از حد آستانه خسـارت تعیـین شـده    درصد برآورد شد. این میزان،  20

نماتد سیست چغندرقند بیشتر بوده است. در شرایط ایران، حد آسـتانه  
خسارت نماتد سیستی چغندرقند، متوسط یک عدد تخم و یـا الرو در  

). نتایج این آزمایش، حدود پنج برابـر  30و  7باشد (هر گرم خاك می
درصـد   20توانـد حـدود   مقدار گزارش شده است که این میـزان، مـی  

  ). 12 و 2خسارت محصول چغندرقند را در بر داشته باشد (
مجموع نتایج، به طور میانگین در مزرعه و گلخانه، بدین گونـه   

، با اخـتالف  هکتار تن در 20و  40د که تیمار کود مرغی به میزان بو
مثل، بر فاکتورهاي جمعیت نهایی، تولیـد بسیار جزیی، بیشترین اثر را 

درصد تکثیر نماتد و درصد کاهش جمعیت نماتد سیسـتی چغندرقنـد،   
چنین، در همین راستا، نسبت به سایر تیمارها و شاهد داشته است. هم

ــدهاي   ــت نمات ــاهش جمعی ، M.incognita کــود مرغــی ســبب ک
Hoplolaimus columbus و Pratylenchus penetrans  ــده ش

کاکائو نشان داد که  M .incognita  ). تحقیقات روي نماتد24است (
گیـري  مرغی، کاهش چشـم  در ریشه، با استفاده از کود جمعیت نماتد
ـ  چنین، هم). 33(داشته است  اي استفاده از کودهاي آلی شـامل کوده

مرغی در کشور گابون در کنترل نماتدهاي ریشـه گرهـی روي گیـاه    
ثر واقع گشته و حتی موجـب ازدیـاد رشـــد و    ؤبسیار م ،فرنگیگوجه

  .)40و  37، 13(محصــول نیـز گردیده است 
 48و  36، 24استفاده از کود مرغی در مقادیر  نیز در کشور استرالیا

 1800بـه میـزان    ،یی اورهتن در هکتار و در تلفیـق بـا کـود شـیمیا    
موجب کاهش قابل تـوجهی از نماتـدهاي ریشـه     ،کیلوگرم در هکتار

و افـزایش رشـد و تولیـد محصـول      M. incognitaي گرهـی گونـه  
کنترل بیشتري مشاهده شده  ،بیشتري گردیده و با افزایش کود مرغی

کودهاي مرغی و کمپوست سبز روي محصـول سـیب زمینـی،     است.
یت تخم و الرو نماتد سیست سیب زمینی در حدود باعث کاهش جمع

ثرتر گـزارش شـده   ؤکه کود مرغـی مـ  درصد شده، ضمن این 85-50
بیشترین درصد کنترل توسط تیمار کود  این که ). با توجه به36است (

) نشان دادند که کاهش قابل 1969(مرغی بوده است، برسکی و دان 
ـ توجه در این خصوص، می  شـامل  سـمی،  مـواد  دتواند در نتیجه تولی

آلی باشـد   اسیدهاي و سولفور گازهاي نیترات، آمونیاك، فرار گازهاي
 غیرمستقیم نیز به طور و کشنده بوده نماتدها براي مستقیم به طور که
  ). 26گذارند (می اثر نوزادها تحریک و هاتخم تفریخ در

نتایج مطالعات در کره شمالی با کودهاي دامی و کمپوست و نیز  
نشان داده است  ،در مزرعه فلفل قرمز ،تلفیق با کود شیمیایی اوره در

 طور نسبی در کاهش جمعیت نماتدهاي ریشـه گرهـی  ه که همگی ب
نشـان دادنـد کـه     )2011(ن . کارمانی و همکارا)28(بوده است  ثرؤم

نماتد سیست چغندرقند را به تیمار کود مرغی توانسته است، تولید مثل 
ثرترین تیمار باشد که البته، کاهش ؤطور قابل توجهی کاهش دهد و م

فاکتور تولید مثل بستگی به میزان مواد آلی استفاده شده در خاك دارد 
) 2007چنین، در آزمایشـی کـه توسـط رنکـو و همکـاران (     ). هم33(

ثل بـه اثبـات   ثیر مثبت کود مرغی بر فاکتور تولید مأصورت گرفت، ت
کودهاي ) اثر 1384رسیده است. در گزارشی، توسط نصر و همکاران (

سبز (ضـایعات بـرگ    کودهاي نپوسیده دامی، مرغی، کود آلی، شامل
هـاي  آوري زبالـه کلم)، کمپوست (کودهاي تولیدي شهرداري از جمع

طـور جداگانـه و در تلفیـق بـا     هب (NPK)شهري)، کودهاي شیمیایی 
 ي غالــبگونــه کنتــرل نماتــدهاي ریشــه گرهــی کودهــاي آلــی در

Meloidogyne javanica   روي خیار رقمP.S   نشان داد که تلفیـق
ثرترین تیمارها در کاهش تعـداد  ؤاز م (NPK)کود مرغی و شیمیایی 

کـود دامـی، تلفیـق     .تخم و نوزاد نماتد در خاك و ریشه بـوده اسـت  
هاي ردهت نیز در ضایعات برگ کلم و کودهاي شیمیایی و کود کمپوس

  .)23( قرار گرفتند بعد
کمپوسـت (زبالـه   استفاده از کودهاي آلی، شـامل   در این تحقیق،

، ورمی کمپوست، کودهاي حیوانی و ضایعات برگ کلم، در )شهرداري
مقادیر مختلف، در مقایسه با شاهدها، روي جمعیـت نماتـد سیسـتی    

نشان داد که پس و در مجموع  گلخانه مزرعه و در دو سطح چغندرقند،
از کود مرغی، توانستند با کمی اختالف و در حد بسـیار قابـل قبـولی    

). این نتایج، با اکثر 36 و 21نماتد سیستی چغندرقند را کنترل نمایند (
گزارشات در این خصوص، همخوانی و مطابقت داشته اسـت. در ایـن   

 وي) ر2011توسط کارمانی و همکـاران ( در آزمایشی دیگر که  راستا،
گرهی انجام شد، استفاده از کودهاي آلی شامل، کود گاوي نماتد ریشه

و  02/49، 58/52گرهـی را  توانست به ترتیب، جمعیـت نماتـد ریشـه   
  درصد کاهش دهد.  6/46
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هـاي برگشـتی   در تحقیقی که به منظور بررسی ضدعفونی خاك

بـا  مربوط به کارخانه قند اصـفهان،   آلوده به نماتد سیستی چغندرقند
ها در چهار عمق کود حیوانی و تلفیق آن دهی،استفاده از روش آفتاب

ثیر بسیار خوب تیمـار تلفیـق   أمختلف صورت پذیرفته، نشان دهنده ت
-سـانتی  15دهی و کود حیوانی، به خصوص در عمق صفر تـا  آفتاب

درصدي جمعیـت نماتـد سیسـتی     85/99متري بوده و باعث کاهش 
در ایـن   ).23تی آلـوده گردیـده اسـت (   هاي برگشـ چغندرقند در خاك

گزارش، تیمار کود حیوانی به تنهایی نیز کنترل قابل توجهی را در پی 
 چنین،ها همخوانی و مطابقت دارد. همداشته که با نتایج این آزمایش

 فعالیـت  کمپوسـت،  که کود نشان داده است مزرعه، سطح بررسی در
 دهـد. در می کاهش را ریشه نماتدهاي زخم و ریشه گرهی نماتدهاي

که مـورد   ايمزرعه در )2003این آزمایش، کیمپینسکی و همکاران (
توانـد  کمپوسـت، مـی   اثبات نمودند که کـود  بود، زمینی سیب کشت

  را به شدت کاهش دهد.  M. haplaنماتدهاي  جمعیت
با توجه به نحوه عملکرد کودهاي آلی در برابر نماتدهاي خـاك،   

) گـزارش کردنـد کـه مـواد آلـی، ماننـد       2001(الزارویت و همکاران 
ثیر کاهش أکودهاي مرغی که حاوي نیتروژن باالیی هستند، داراي ت

فوري بر نماتدهاي خاك بوده که در نتیجه انتشار آمونیاك، بالفاصله 
بیـان داشـتند کـه    چنین، باشند. همزیه میکروبی میپس از شروع تج
آمیــز در خاصــیت از جملــه اقــدامات موفقیــت ،C/Nکـاهش نســبت  

نماتدکشی است کـه در ارتبـاط مسـتقیم بـا خصوصـیات فیزیکـی و       
هاي اسیدي، که در خاكباشد. به طوريمی pHشیمیایی خاك مانند 

ثرتر بودند. از ؤهاي خنثی یا قلیایی مکودهاي حیوانی نسبت به خاك
باال، به آسانی تبدیل به آمونیـاك   pHسوي دیگر، آمونیاك سمی در 

شود. مواد آلی به هنگام تجزیه، ترکیبات نماتدکشی مثل میغیرسمی 
هاي ثانویه آزاد میاسیدهاي اورگانیک، ترکیبات نیتروژنی و متابولیت

 9کند (کنند. به خصوص، زمانی که آمونیاك، نقش غالب را بازي می
). این گزارشات، کماکان نتایج حاصل از این تحقیق را در مـورد  25 و

د سیستی چقندرقند با استفاده از مواد آلـی مـورد   کاهش جمعیت نمات
 نماید.یید میأآزمون ت

بررسی نتایج جمعیت نماتدهاي آزادزي درون خاك، قبل از اعمال 
 2010و زیـا و همکـاران،    2004تیمارها توسط فـریس و همکـاران،   

ــنس   ــی از ج ــدهاي انگل ــود نمات ــان از وج ــاي نش  ،Heteroderaه
Paratylenchus ,Tylenchus هــاي و نماتــدهاي آزادزي از جــنس

Rhabditis ،Cephalobulus  بوده که پس از اعمال تیمارها و اتمام
آزمایش، نتایج ارزیابی حاکی از کاهش جمعیت نماتـدهاي انگـل بـه    
خصوص، در نتیمار کود مرغی و افزایش جمعیت نماتدهاي آزادزي در 

نه ماده آلی تیمارهاي مربوطه بوده است. به طور کلی، افزودن هر گو
هایی است که موجب تغییراتی در قابل تجزیه در خاك، یکی از روش

شیمیایی و زیستی خاك و فراهم شدن شرایط مسـاعد،  شرایط فیزیکو
ها، در جهت برقراري هاي موجود و تکثیر و ازدیاد آنبراي آنتاگونیست

  ). 40و  39گردد (زاي خاکزاد میکنترل بیولوژیک عوامل بیماري
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 نهایـت بـا یـک    در آلی به خاك، مواد نوع افزودن هر چنین،هم
خوار همراه خوار و قارچباکتري جمعیت نماتدهاي در مشخص افزایش

است. در این راستا، فراهم شدن بستر غنی تغذیه، توسـط مـواد آلـی،    
و  Rhabditidae ،Diplogastridaeافـزایش جمعیــت در نماتــدهاي  

مختلف گزارش شده اسـت   سط پژوهشگرانخوار تونماتدهاي باکتري
  ).  36و  33، 10(

پایین (کودهاي حیوانی و کودهاي سبز)،  C/Nمواد آلی با نسبت  
هـا و در پـی آن، بـراي جمعیـت     منابع غذایی خـوبی بـراي بـاکتري   

). افزایش جمعیت نماتـدهاي  22و  14خوار هستند (نماتدهاي باکتري
ند باشد. نماتدهاي تغذیـه کننـده   تواند سودمآزادزي، به چند دلیل می

کننـد کـه   را دفع مـی P  و Nها، به طور فعال عناصري مانند باکتري
 مطالعـات  اسـاس،  این شود. برمی C/Pو  C/Nباعث افزایش نسبت 

 N مقـدار  خـوار و  باکتري نماتدهاي جمعیت بین مثبتی ارتباط متعدد،
، عـالوه بـر   ). این نماتدها23و  13داده است ( خاك نشان موجود در

دفع نیتروژن، این عناصر را به طور مستقیم در دسترس گیاه قرار می
گونه که قبال اشاره شد، در همان C/Nدهند. از طرفی، افزایش نسبت 

 رود. عـالوه جهت کنترل نماتدهاي پارازیت اقدام مفیدي به شمار می
 امـع جو تغییـر  بـا  خـوار، احتمـاال  نماتدهاي باکتري زیاد تعداد این، بر

 و ریشـه  توانـد روي رشـد  گیاهی، می هايهورمون تولید و میکروبی
 ،نتایج مطالعات در کره شمالی ثیر مثبت داشته باشد.ولوژي گیاه تأمورف

نشان داده است که  ،با کودهاي دامی و کمپوست در مزرعه فلفل قرمز
ـ طور نسبی در کاهش جمعیت نماتدهاي ریشه گرهی ههمگی ب ثر ؤم

معیـت نماتدهـاي آزادزي فقـط در مورد کود کمپوست ولـی ج ،بوده
  ).  25و  13، 6( افزایش داشته است

 ,Diplogasterid گـروه  از آزادزي نماتـدهاي  جمعیـت  مطالعـه 
Rabditid و Cephalobid شیمیایی در  و مرغی کود تلفیقی تیمار در

ها جمعیت آن درصدي 289 )، افزایش1384آزمایش نصر و همکاران (
کـه تیمـار    چنین، گزارش شدههم. داده است نشان شاهد به ترا نسب

نسبت به سایر تیمارها  ،تلفیقی ضایعات برگ کلم و کودهاي شیمیایی
). بلـوك و  3( در کاهش جمعیت نماتودهاي انگل موثرتر بـوده اسـت  

 Rhabditidae) گزارش کردند که جمعیت نماتدهاي 2002همکاران (
دهاي حیوانی و کودهاي سـبز بـه   با افزودن کو Cephalobidae و 

این گزارشات با نتایج تحقیقات گیري داشته است. خاك افزایش چشم
) مبنی بر افزایش جمعیـت نماتـدهاي   2003کیمبینسکی و همکاران (

) 2003آزادزي با افزودن مواد آلی مطابقت دارد. آرانکون و همکاران (
رگانیک، بـه  کمپوست و کودهاي غیر اوطی آزمایشاتی بر روي ورمی

این نتیجه رسیدند که افزایش شاخصی در جمعیت نماتدهاي آزادزي، 
در تیمار ورمی کمپوست، نسبت به تیمار کودهاي غیر اورگانیک وجود 

 و مرغـی  بـاالخص  آلی کودهاي که دهدمی نشان تغییرات دارد. این
 طـور بـه  و گردنـد می آزادزي نماتدهاي جمعیت افزایش موجب دامی

 انگـل  نماتـدهاي  کاهش و بیولوژیکی کنترل برقراري در غیرمستقیم
 .)20و  13نمایند (می کمک

ــدهاي    ــدید نمات ــاهش ش ــث ک ــبز باع ــود س  Bitylenchusک
,Helicotylenchus, Heterodera ,Paratylenchus 

Rotylenchus شده است که با نتایج این تحقیق،  جو روي محصول
). 25و  12رد (در خصوص نماتـد سیسـتی، همخـوانی و مطابقـت دا    

کمپوسـت،  گزارشات روي محصول توت فرنگی و انگور، توسط ورمی
درصد است.  50حاکی از کاهش جمعیت نماتدهاي پارازیت به میزان 

در آمریکا نیز نشان داده شده است که با افزایش مقدار کود مرغی به 
در آمریکـا نیـز    استکاهش بیشتري از نماتد مشاهده گردیده  ،خاك

کاهش  ،ه شده است که با افزایش مقدار کود مرغی به خاكنشان داد
چنین،کودهاي دامی، باعث هم استبیشتري از نماتد مشاهده گردیده 

درصد شده است  30-50کاهش جمعیت نماتدهاي پارازیت به میزان 
ــ  )39( ــه خ ــزودن کــود مرغــی ب ــز اف ــه نی در  ،اك. در کشــور نیجری

و حتی  M. incognitaفرنگی موجب کاهش نماتد ریشه گرهی گوجه
نشـان داده   ،چنینازدیاد رشد محصول این گیاه نیز گردیده است. هم

باشد شده که این کاهش در اثر مواد سمی تولید شده از کود مرغی می
 از اسـتفاده  بـا  گلخانـه اي  آزمـایش  در یـک  گردد.که وارد خاك می

 درصـد  80 رفـتن  بـین  از باعـث  گـاوي،  از بقایـاي  ناشـی  کمپوست
). گـزارش  9هاي آلوده شـده اسـت (  در گلدان  M. javanicaجمعیت

نمود که مواد آلی از جمله کودهاي حیوانی، در کاهش جمعیت نماتـد  
ثر بوده و افزودن مواد آلی به خـاك  ؤریشه گرهی در خاك و ریشه م

اشته است. این گزارشات با ثیر به سزایی بر تنوع و جمعیت نماتدها دأت
نتایج تحقیق حاضر در خصوص کاهش جمعیت نماتد و نیز ازدیاد رشد 

و  18دهد (در اثر کودهاي مورد استفاده، موافقت و همخوانی نشان می
22.(  

) گزارش کردند که بـا افـزودن کودهـاي    2006یائو و همکاران (
معیـت  سبز به خاك، جمعیت نماتدهاي آزادزي بیشتر شـده اسـت. ج  

هـاي اورگانیـک کـه در آن از کودهـاي     نماتدهاي آزادزي در سیستم
  ).41و  35یابد (مرغی و گاوي استفاده شده، افزایش می

هـا، در  در خصوص میزان محصول، عیـار قنـد و سـایر شـاخص    
توجه در بین تیمارهـا وجـود   تیمارهاي مختلف چغندرقند تفاوت قابل

، بیشترین مقدار محصـول و  تن در هکتار 40و  20کود مرغی  داشت.
تـن در هکتـار، کمتـرین بودنـد. در      20تیمارهاي شاهد و برگ کلم 

 08و کود کمپوست  015خصوص عیار قند، تیمارهاي کود کمپوست 
تن در هکتار، بیشترین میزان عیار قند و کمترین میزان  60به میزان 

ار و تن در هکت 20عیار قند، به ترتیب مربوط به تیمارهاي برگ کلم 
شاهد بود. از نظر میزان عناصر، شامل عناصر پتاسیم، سدیم و نیترات 
مشخص گردید، بیشترین میزان عنصر پتاسیم، مربوط بـه تیمارهـاي   

تن در هکتار  40به میزان  015تن در هکتار، کمپوست  60کود گاوي 
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تن در هکتار، بیشـترین میـزان عنصـر سـدیم،      40و ورمی کمپوست 
تن در هکتار و  60به میزان  015و  08ي کمپوست مربوط به تیمارها

تـن   20کمترین میزان عنصر سدیم مربوط به تیمارهاي شاهد و کلم 
در هکتار و در مورد عنصر نیترات، بیشترین میزان مربوط به تیمارهاي 

تن در هکتار و کمترین  20تن در هکتار و کود گاوي  10 کود مرغی
هـا، شـامل   چنین، سایر شاخصهممیزان، مربوط به شاهد تعیین شد. 

میزان ضریب قلیایی، از نظر میـزان درصـد شـکر قابـل استحصـال،      
هاي قابل مالحظـه در  بیشترین راندمان و در مورد قند مالس، تفاوت

گزارشات اکثر پژوهشگران با نتایج تحقیـق   بین تیمارها وجود داشت.
موافقت و  حاضر در خصوص ازدیاد رشد در اثر کودهاي مورد استفاده،

  ).36و  22، 20، 15دهد (همخوانی نشان می
از نظر میزان ا قتصـادي بـودن نتـایج فـوق، در ایـن تحقیـق،        

اسـتفاده از کودهـاي آلـی، شـامل کـود مرغـی،        مشخص گردید که
کمپوست، کـود حیـوانی و ضـایعات    ، ورمی)کمپوست (زباله شهرداري

 تی چغندرقنـد، برگ کلم، در مقادیر مختلف، روي جمعیت نماتد سیس
انـد، بـا کمـی    نشان داد که پس از کود مرغی، سایر مواد آلی توانسته

اختالف و در حد بسیار قابل قبولی، نماتد سیستی چغندرقند را بخوبی 
کنترل نمایند و نیـز بیشـترین محصـول را تولیـد نماینـد. البتـه، در       

تن در هکتـار، ایـن کـه     40و  20، 10خصوص کود مرغی در مقادیر 
اي مشاهده نگردید. لـذا، جهـت اسـتفاده    دان تفاوت قابل مالحظهچن

تن در هکتار، مقدار مناسب و قابل  20بهینه و از نظر اقتصادي، مقدار 
گردد. میلیون محاسبه می 3اي است که از نظر اقتصادي مبلغ مالحظه

، ورمـی 08و  015ولی، در خصوص سـایر کودهـا، مثـل کمپوسـت     
تن در هکتار نیز  60الی  40گاوي به میزان کمپوست، برگ کلم وکود 

باشند. هر چند که، با از نظر مقدار کنترل و نیز اقتصادي قابل اجرا می
تومـان، ایـن    700توجه به قیمت کود ورمی کمپوست با هر کیلوگرم 

رسـد.  کود هم اکنون براي محصول چقندرقند، اقتصادي به نظر نمـی 
د حیوانی نپوسیده بـه میـزان   و کو 08و  015ولی، در مورد کمپوست 

تن در هکتار، معادل قیمت کود مرغی  40تومان، با مقدار  50هرکیلو 
  گردد.تن در هکتار محاسبه می 20

استفاده از  بندي از نتایج فوق، در این تحقیق، این کهدریک جمع
ــی،    ــود مرغ ــامل ک ــی، ش ــاي آل ــاي کمپوســتکوده ــهرداريه ، ش

ات برگ کلم، در مقادیر مختلـف،  کمپوست، کود حیوانی و ضایعورمی
در دو  در مقایسه با شاهدها، روي جمعیت نماتد سیسـتی چغندرقنـد،  

، در مجموع نشان داد که پـس از کـود مرغـی،    مزرعه وگلخانه سطح
اند، با کمی اختالف و در حد قابل قبولی، نماتد سایر مواد آلی توانسته

در خصـوص کـود   سیستی چغندرقند را بخوبی کنترل نماینـد. البتـه،   
تن در هکتار، این کـه چنـدان تفـاوت     40و  20، 10مرغی در مقادیر 

اي مشاهده نگردید. لذا، جهت استفاده بهینـه و از نظـر   قابل مالحظه
اي تن در هکتار، مقدار مناسـب و قابـل مالحظـه    20اقتصادي، مقدار 

، ورمی08و  015است. ولی، در خصوص سایر کودها، مثل کمپوست 
تن در هکتار نیز  60الی  40برگ کلم وکود گاوي به میزان  کمپوست،

  باشند.از نظر مقدار کنترل و نیز اقتصادي بودن، قابل اجرا می

  
  منابع

1- Abbasi P.A., Al-Dahmani J., Sahin F., Hoitink H.A.J., and Miller S.A. 2002. Effect of compost amendments on 
disease severity and yield of tomato in conventional and organic production systems. Plant Dis. 86: 156-161. 

2- Akhyani A., Damadzadeh M., and Ahmadi A.R. 1992. Evaluation of distribution and intensity of beet cyst 
nematode infection in sugar beet fields in Isfahan province. Abstracts, Iranian Plant Protection Congress, College 
of Agriculture, Karaj, page 123. 

3- Barbosa P., Lima A.S., Vieira P., Dias L.S., Tinoco M.T., Barroso J.G., Pedro L.G., Figueiredo A.C., and Mota M. 
2010. Nematicidal activity of essential oils and volatiles derived from Portuguese aromatic flora against the 
pinewood nematode, Bursaphelenchus xylophilus. Journal of Nematology. 42:8–16. 

4- Bulluck L.R., Barker K.R., and Ristaino J.B. 2002. Influences of organic and synthetic soilfertility amendments on 
nematode trophic groups and community dynamics under tomatoes. Applied Soil Ecology, 21 (3): 233-250. 

5- Casper W., Quist C.W., Maarten Schrama M., Janjo J. de Haan J.J., Smant G., Bakker J.,  van der Putten W.H., 
and Helder J. 2016. Organic farming practices result in compositional shifts in nematode communities that exceed 
crop-related changes. Applied Soil Ecology. 98, 254–260. 

6- D′Addabbo T., Papajová I., Sasanelli N., Radicci V., and Renčo M. 2011. Suppression of root-knot nematodes in 
potting mixes amended with different composted biowastes. Helminthologia.  48:278–287. 

7- Douda O., Zouhar M., Mazáková J., Nováková E., and Pavela R. 2010. Using plant essences as alternative mean 
for root-knot nematode (Meloidogyne hapla) management. Journal of Pest Science.  83:217–221. 

8- El-Zawahry A.M. 2000. Effect of organic manure on infection of faba bean by root knot nematode. Assiut J. Agri. 
Sci., 31 (4): 79-88. 

9- Fenwick D.W. 1940. Methods for recovery and counting of H. schachtii from soil. J. Helminth. 18: 155-177. 
10- Fourie H., Ahuja P., Lammers J., and Daneel M. 2016. Brassicacea-based management strategies as an alternative 

to combat nematode pests: A synopsis Review Article. Crop Protection, 80. 21-41. 
11- Fourie H., McDonald A.H., De., and Waele D. 2010. Relationships between initial population densities 



  1396 پاییز، 3 شماره، 31 ، جلدنشریه حفاظت گیاهان (علوم و صنایع کشاورزي)    486

of Meloidogyne incognita race 2 and nematode population development in terms of variable soybean 
resistance. Journal of Nematology.  42:55–61. 

12- Gilesm J. 2004. Is organic food better for us? Nat. (Lond.). 428: 796-797. 
13- Giné A., Carrasquilla M., Martínez-Alonso M., Gaju N., and Sorribas F.J. 2016. Characterization of Soil 

Suppressiveness to Root-Knot Nematodes in Organic Horticulture in Plastic Greenhouse. Front. Plant Science. 
7:164 

14- Hauer M., Koch H.J., and Arender B.M. 2015. Water use efficiency of sugar beet cultivars (Beta vulgaris L.) 
susceptible, tolerant or resistant to Heterodera schachtii (Schmidt) in environments with contrasting infestation 
levels. Field Crops Research. 183, 356-364. 

15- Hauer M., Koch M.H.J., Krüssel S., Mittler S., and Märländer B. 2016. Integrated control of Heterodera schachtii 
Schmidt in Central Europe by trap crop cultivation, sugar beet variety choice and nematicide application. Applied 
Soil Ecology. 99, 62–69. 

16- Heijbroek W. 1977. Partial resistance of sugar beet to beet cyst eelworm. Euphytica 26: 257-262. 
17- Hu C., and Qi Y.C. 2010. Abundance and diversity of soil nematodes as influenced by different types of organic 

manure. Helminthologia.  47:58–66. 
18- Hyun Gwan G., Dongro C., Hangsun K., YongHwan L., and Kwangnam H. 1995. Survey on the micro-animals in 

crop fields organically. Crop Protection. 37:29, 371-375. 
19- Jenkins W.R.1964. A rapid centrifugal floatation technique for separating nematodes from soil. Plant Dis.Rept. 48: 

6999. 
20- Kimpinski J., Gallant C.F., Henry R., Macleod J.A., Sanderson J.B., and Sturz A.V. 2003. Effect of compost and 

manure soil amendments on nematodes and on yields of potato and barley: a 7- year study. J. Nematol, 35, 289-
293. 

21- Lazarovits G., Tenuta M., and Conn K.L. 2001. Organic amendments as a disease control strategy for soil borne 
disease of high-value agricultural crops. Australasian Plant Pathology, 30: 111. 

22- Leroy BL De Sutter N., Ferris H., Moens M., and Reheul D. 2009. Short-term nematode population dynamics as 
influenced by the quality of exogenous organic matter. Nematology 11, 23-38. 

23- Litterick A.L., Harrier L., Walllace P., Watson C.A., and Wood M. 2004. The role of uncomposted materials, 
composts, manures, and compost extracts in reducing pest and disease incidence and severity in sustainable 
temperate agricultural and horticultural crop production a review. Crit. Rev. Plant Sci. 23: 453-479. 

24- Mahran A., Conn K.L., Tenuta M., Lazarovits G., and Daayf F. 2008. Effectiveness of liquid hog manure and 
acidification to kill Pratylenchus spp. in soil. Journal of Nematology. 40:266–275. 

25- Nahar M.S., Grewal P.S., Miller S.A., Stinner D., Stinner B.R., Kleinhenz M.D., Wszelaki A., and Doohan D. 
2006. Differential effects of raw and composted manure on nematode community and its indicative value for soil 
microbial, physical and chemical properties. Applied Soil Ecology. 34: 140-151. 

26- Nasr Esfahani M., and Ahmadi A., and Karimi Pour Fard H. 2009. Disinfection of contaminated sugar beet cyst 
nematode depot soils from sugar factory by solarization and manure sugar beet Jounal, 26 (2) 126-117. 

27- Nasr Esfahani M., and Ahmadi A. 2004. The effect of organic and chemical fertilizers on root nematodes. Journal 
of Plant Pathology 41 (1) 1 - 18. 

28- Orisajo S.B., Afolami S.O., Fademi O., and Atungwu J.J. 2009. Effects of poultry litter and carbofuran soil 
amendments on Meloidogyne incognita attacks on 162 cacaos. Journal of Applied Biosciences 1: 214-22 1. 

29- Oscar Grillo O., Maria Fe Andros M.F., and Moreno-Vezquez S. 2016. Quantitative evaluation of Heterodera 
avenae females in soil and root extracts by digital image analysis. Crop Protection, 81: 85-91. 

30- Pakniyat M. 1999. Evaluation of sugar beet cyst nematode and its control methods in Iran. The final report of the 
research project. Fars Agriculture Research Center. 

31- Pez-Robles J.L., Olalla C., Rad C., Pez-Rojo M.A.D., Lpez-Prez J.A., Bello A., and Rodreguez-Kabana A. 2013. 
The use of liquid swine manure for the control of potato cyst nematode through soil disinfestation in laboratory 
conditions. Crop Protection. 49: 1-7 

32- Renčo M., Sasanelli N., and Šalamún P. 2009. The effect of two compost soil amendments based on municipal 
green and penicillin production wastes, on plant parasitic nematodes. Helminthologia. 46:190–197. 

33- Renčo M., Sasanelli N., D′Addabbo T., and Papajová I. 2011. Soil nematode community changes associated with 
compost amendments. Nematology. 12: 681–692. 

34- Renčo M., Sasanelli N., and Kováčik P. 2010. The effect of soil compost treatments on potato cyst nematodes 
Globodera rostochiensis and Globodera pallida. Helminthologia. 3:184–194. 

35- Renčo M., Sasanelli N., Papajová I., and Maistrello L. 2012. Nematicidal effect of chestnut tannin solutions on the 
potato cyst nematode Globodera rostochiensis (Woll.).  Helminthologia.  49: 108–114. 

36- Renco M., Daddabbo T., Sasanelli N., and Papajova I. 2007. The effect of five composts of different origin on the 
survival and reproduction of Globodera rostochiensis. Nematology 9: 537-543. 

37- Riga E. 2011. The effect of Brassica green manures on plant parasitic and free living nematodes used in 
combination with reduced rates of synthetic nematicides. Journal of Nematology. 43: 118–120. 



  487      ...اثر کودهاي آلی در تراکم جمعیت نماتد سیستی چغندرقند

38- SAS Institute. 2004. SAS/STAT User’s Guide. Version 9.1.3.Cary: SAS Institute Inc. 
39- Westphal A., Kücke M., and Heuer H. 2016. Soil amendment with digestate from bio-energy fermenters for 

mitigating damage to Beta vulgaris subspp. by Heterodera schachtii.  Applied Soil Ecology.99: 129–136. 
40- Xiao H., Griffiths B., Chen X., Liu M., Jiao, Hu F., and Li H. 2010. Influence of bacterial-feeding nematodes on 

nitrification and the ammonia-oxidizing bacteria (AOB) community composition. Applied Soil Ecology 45: 131-
137. 

41- Yao S., Merwin I.A., Abawi G.S., and Thesis J.E. 2006. Soil fumigation and compost amendment alter soil 
microbial community composition but do not improve tree growth or yield in an apple replant site. Soil Biology 
and Biochemistry 38, 587-599. 

  
 


