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مقاله پژوهشي

اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر نماتد سیستی چغندرقند ( )Heterodera schachtiiدر
شرایط گلخانه و میکروپالت
5

سولماز عباسی ،1اکبر کارگربیده ،*2رضا قادری ،3حبیباله حمزهزرقانی 4و محسن بذرافشان
(تاريخ دريافت1400/10/25 :؛ تاريخ پذيرش)1400/2/27 :

چکیده
نماتد سیستی  Heterodera schachtiiمهمترین نماتد چغندرقند در دنیا میباشد .مواد آلی میتواند باعث کاهش جمعیت نماتدهای انگل
گیاهی شود .در این پژوهش اثر بازدارندگی پودر خشک خارلته ،خاکشیر وحشی ،شیرینبیان ،کاردی ،کاهو وحشی ،کرچک ،گل جعفری،
گل گندم ،گلرنگ وحشی و منداب بر چغندرقند رقم شریف و نماتد سیستی در دو آزمایش در شرایط میکروپالت بررسی گردید .آزمایش
اول در مخلوط خاک زراعی و ماسه رودخانهای سترون ( )1:1و آزمایش دوم در خاک زراعی غیرسترون با جمعیت اولیه  4200تخم به
ازای هر گیاه انجام شد .در آزمایش سوم تأثیر تیمارها بر تفریخ تخم و نفوذ نماتد به ریشه در خاک آلوده و در گلخانه بررسی گردید .نتایج
نشان داد اضافه کردن پودر خشک گیاهان به خاک سترون تأثیر معنیداری بر شاخصهای رشدی چغندرقند آلوده نداشت .منتها بهجز گل
جعفری ،سایر تیمارها باعث افزایش نسبی وزن ریشه از  %5تا  %241گردیدند .گل گندم ،کاهو وحشی و گلرنگ وحشی سبب افزایش بیش
از دو برابری وزن ریشه نسبت به شاهد شدند .همچنین خارلته ،کرچک و کاردی باعث کاهش نسبی جمعیت نهایی و فاکتور تولیدمثل نماتد
شدند .در خاک زراعی کرچک ،گل جعفری ،گل گندم ،کاهو وحشی و خاکشیر وحشی باعث افزایش حداقل دو برابری وزن ریشه و
منداب باعث افزایش  1/2برابری عیار قند شدند .تیمارها اثر معنیداری بر شاخصهای نماتد نداشتند .کاردی و کاهو وحشی باعث کاهش
نسبی جمعیت نهایی و فاکتور تولیدمثل نماتد شدند .در آزمایش سوم کاهو وحشی باعث بیشترین کاهش تفریخ تخم و گلرنگ وحشی
بیشترین کاهش نفوذ نماتد به ریشه شدند.
کلیدواژه :گیاهان بازدارنده ،مدیریت نماتد ،نماتد انگل گیاهی
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Inhibitory effects of some plants on the suger beet cyst nematode,
Heterodera schachtii, under microplot conditions
S. Abbasi1, A. Karegar2*, R. Ghaderi3, H. Hamzehzarghani4, and M. Bazrafshan5
(Received: 15.1.2022; Accepted: 17.5.2022)

Abstract
Heterodera schachtii is the most important nematode of sugar beet worldwide. Application of organic matter
can reduce populations of plant-parasitic nematodes. In this study, the inhibitory effects of creeping thistle,
tall sisymbrium, liquorice, narrow-leaf plantain, wild lettuce, castor bean, French marigold, cornflower, wild
safflower and arugula on sugar beet cv. Sharif and H. schachtii were investigated in two microplot
experiments. The first experiment was conducted in pasteurized mixed field soil and river sand, and the
second in field soil, both with an initial population of 4200 eggs/plant. Also, the effects of the treatments on
nematode egg hatching and root penetration were studied in a glasshouse experiment. The results showed
that adding plant powders to pasteurized soil had no significant effect on the infected sugar beet growth
indices. However, except marigold, the other treatments caused a relative increase in taproot weight of 5% to
241% compared to the control. Cornflower, wild lettuce and wild safflower increased taproot weight more
than twofold compared to the control. Moreover, creeping thistle, castor bean and plantain caused a relative
decrease in nematode final population and reproduction factor. In field soil, castor bean, marigold, wild
lettuce, cornflower and sisymbrium increased taproot weight by at least twofold, and arugula increased sugar
content by 1.2-fold. The treatments had no significant effect on the nematode indices. Plantain and wild
lettuce caused a relative decrease in the nematode reproduction factor. In glasshouse experiment, wild lettuce
caused the greatest reduction in egg hatching and safflower reduced nematode penetration into the roots.

Keywords: Inhibitory plants, nematode management, plant-parasitic nematode
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تجزيه مواد آلدي گيداهي باعدث آزاد شددن مقدادير زيدادي

مقدمه

سددولفيد کددربن و اس ديدهدداي سددمي نماتدددکش م ديشددود
نماتددد سيسددتي چغندرقنددد ( Heterodera schachtii

(.)Chitwood 2002

 )Schmidt, 1871در تمام منداط مهد کشدت چغندرقندد

اضددافه کددردن عصدداره آبدي فرفيدون ،شددقاي  ،خاکشدير

دنيا ،بهخصوص در مناط معتدل گسترده است .اين نماتدد

وحشددي Gypsophila pilosa ،و پوندده باعددث افددزايش

باعث کاهش عملكرد و ميزان قند چغندرقند مديگدردد .در

معنيدار وزن خشدک گيداه گوجدهفرنگي آلدوده بده نماتدد

سال  1999ميزان خسارت اين نماتد به محصول چغندرقند

ريشهگرهي  M. incognitaنسبت به شاهد شدده اسدت .از

در اروپا  90ميليون يورو برآورد شده است ( Moens et al.

طرف ديگر شاخص گال نماتد در گياه گوجهفرنگي تيمدار

 .)2018در آلودگي باال با  20تخ و الرو در يک ميليليتدر

شده با فرفيون ،کداردي ،خاکشدير وحشدي ،کلدزا و ازمدک

و هدوايي ،ميدزان خسدارت بده

نسبت به شاهد افزايش و فاکتور توليدمثل در گياهان تيمدار

محصول ارقام حساس تا  %40-30و ارقام متحمل %20-10

شده با نعناع ،کلزا ،ازمک ،فرفيون و  G. pilosaنسدبت بده

برآورد شده است (.)Blok et al. 2018

شدداهد کدداهش يافتدده اسددت ( Hamzehzarghani et al.

خاک و شرايط معتددل آ

استفاده از اصالحکنندههاي آلي خاک يک روش مرسوم
براي بهبود خصوصيات فيزيكي و شديميايي خداک ،حفد

.)2011
در شرايط آزمايشگاهي ،هرکدام از عصارههداي منددا ،

رطوبت و تأمين مواد غذايي ضروري بدراي رشدد گياهدان

فلفل زينتي ،ترخون ،کنجدد ،کرچدک ،کنگدر ،زيتدونتلخ و

است .استفاده از مواد آلي در خاک ميتواند باعث تغييدر در

گوشبره باعث مرگ بيش از  %50و عصدارههداي خارلتده،

جمعيت ريزگياهان و ريزجانوران خداک ازجملده نماتددها

رعنازيبا و سلوي باعث مرگ حدداقل  %42الروهداي سدن

شود .تغيير در نماتدهاي موجود در خاک ميتواند منجر بده

دوم نماتدهاي ريشهگرهدي  M. incognitaو M. javanica

افزايش تعداد نماتدهاي مفيد باکتريخوار يا قدار خدوار و

شدهاند .ه چنين در خاک زراعي غيرسترون ،عصدارههداي

نماتدهاي انگلدي مهد اقتصدادي شدود.

و کرچک بيشترين تأثير در کاهش فاکتور توليدمثل

کاهش يا سرکو

مندا

انواع مختلفي از اصالحکنندههاي آلي مانندد کدود حيدواني،

بددهترتيدب در  M. incognitaو  M. javanicaداشددتهانددد.

کود سبز ،مواد آلي تجزيهشده يدا تجزيده نشدده بدراي ايدن

عددالوه بددر آن عصدداره خارلتدده در هددر دو خدداک زراعددي

منظور استفاده ميشود .اصالحکنندههاي آلي خاک ميتواند

غيرسترون و خاک مخلدو سدترون (ماسده رودخاندهاي و

جايگزين مناسبي براي نماتدکشهاي شديميايي ،کده اغلدب

خاک زراعي) باعث کاهش معنيدار فاکتور توليدمثل هر دو

گددران و از نظددر زيسددتمحيطي خطرندداک هسددتند باشددد

گونه شده اسدت (زنديده شديرازي و کدارگر بيدده .)2019

(.)Renčo 2013

استفاده از گلرنگ وحشدي ( )Carthamus glaucusباعدث

تحقيقات نشان داده است که برخدي از گياهدان از قبيدل
چريش ( )Azadirachta indicaو گل جعفدري ( Tagetes

 )patulaو کلزا ( )Brassica napusداراي ترکيباتي هستند
که روي نماتدهاي مختلد

323

خاصديت بازدارنددگي دارندد.

کدداهش معنديدار شدداخصهدداي نماتددد ريشددهگرهدي M.

 javanicaدر گوجهفرنگي شده است (.)Moosavi 2012
اعمال تناو

زراعي دوساله بدا دو گونده گدل جعفدري

شامل  Tagetes patulaو  ،T. erectaخسارت نماتد مولدد
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زخدد ريشدده  Pratylenchus penetransروي تنبدداکو را

سفيد رق  Sirolaدر دو سدال متدوالي در زمدين آلدوده بده

کاهش داده است ( .)Chitwood 2002ه چنين کاشت گل

نماتد سيستي چغندرقند ،باعث کاهش جمعيت نهايي نماتد

جعفددري قبددل از گددل نددرگد در خدداک آلددوده بدده P.

به ميزان  %89/2و افزايش عملكرد ريشه و قند چغندر شده

 ،penetransپوسديدگي ريشدده ناشدي از آن را کدداهش داده

است ( .)Karimpourfard et al. 2006عالوه بدر آن نشدان

اسدت ( .)Uhlenbroek & Bijloo 1958عصدارههاي آبدي

داده شده است در بين کودهاي آلدي شدامل کدود نپوسديده

بذر گونههاي  T. erectaو  ،T. patulaبهطور قابدلتوجهي

دامي ،کمپوست ،ورميکمپوسدت ،کدود مرغدي و ضدايعات

مدرگوميدر  M. hapla ،H. schachtiiو  P. penetransرا

برگ کل  ،افزودن کود مرغي باعث کاهش فاکتور توليدمثل

افزايش داده است (.)Riga et al. 2005

نماتد سيستي و افزايش ميزان محصول و عيار قند گرديدده

اصددالح خدداک بددا مندددا  ،جعفددري و رازياندده روم دي

است ( .)Helalat et al. 2017علديرغد تحقيقدات انجدام

( )Pimpinella anisumمنجر به کاهش گال و نماتدد مداده

شده در زمينه گياهان تله ،ه چنين در مورد تأثير مواد آلدي

در ريشه گوجهفرنگي و الرو سدن دوم نماتدد ريشدهگرهي

در کاهش خسارت ناشي از نماتدهاي ريشهگرهي ،تداکنون

 M. incognitaدر خاک شده اسدت (.)Ntalli et al. 2019

هيچ تحقيقي در مدورد اثدر مدواد آلدي گيداهي بدر فعاليدت

نشان داده شده است که مخلو کردن کنجالده کرچدک بدا

نماتدهاي سيستي ازجمله نماتد سيستي چغندرقند در ايران

خاک ،ترکيبات آلي فراري توليد ميکند که منجر بده مدرگ

انجام نشده است.

 96%/9الروهاي سن دوم و کاهش  %74/3تفريخ تخ

M.

 incognitaدر تمام غلظتها شده اسدت ( Pedroso et al.

مواد و روشهای بررسی

 .)2019استفاده از کاردي باعث  %75کاهش تفريخ تخد و

در اين پژوهش تأثير پودر خشک اندامهداي هدوايي 10

مرگ الرو سن دوم  M. incognitaطدي پدنج روز گرديدده

گياه از خانوادههاي ( Asteraceaeگل گندم ،خارلته و گدل

است (.)Adekunle et al. 2007

جعفددري)( Brassicaceae ،مندددا

و خاکش دير وحش دي)،

به منظدور کداهش خسدارت نماتدد سيسدتي چغندرقندد

( Compositaeگلرندددگ وحشدددي و کددداهو وحشدددي)،

زراعي با گياهان غيدر ميزبدان

( Euphorbiaceaeکرچددک)( Fabaceae ،ش ديرينبي دان) و

يا گياهان تله در کشور انجام شده است .کاشت رق Maxi

( Plantaginaceaeکاردي) (جددول  ،)1کده در تحقيقدات

خردل سفيد ( )Sinapis alba L.در مزرعه آلوده بده نماتدد

مختل

اثر بازدارندگي آنهدا نسدبت بده نماتددهاي انگدل

سيستي باعث کاهش معنيدار تعداد تخ و الرو در سيست

گياهي به اثبات رسيده اسدت و يدا بدهراحتدي در دسدترس

گرديده است ( .)Pakniyat 1998ه چندين کاشدت خدردل

بودند ،بر فعاليت نماتد سيستي چغندرقند و شداخصهداي

سددفيد (رق د  )Maxiو ارقددام  Nemexو  Peglettaتربچدده

رشدي گياه چغندرقند آلوده به آن در دو آزمدايش مسدتقل

روغني ( )Raphanus sativus var. oleiferaباعث کداهش

در خاک مخلو سترون و خاک زراعي رسي غيرسدترون و

معندديداري جمعيددت نماتددد در مزرعدده آلددوده شددده اسددت

در شرايط ميكروپالت بررسي گرديد .عالوه بر آن اثر آنها

( .)Parvizi et al. 2000در يک پژوهش سهساله نشان داده

بر تفريخ تخ هداي درون سيسدت در خداک و در حضدور

رت رقد  704و خدردل

گياهچه چغندر و نفو الروهاي سن دو به ريشه در شرايط

پژوهشهايي در زمينه تناو

شده است کده کاشدت مخلدو
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جدول  .1گیاهان استفادهشده به عنوان تیمار در مطالعه حاضر.
Family
Compositae
Asteraceae
Asteraceae
Brassicaceae
Fabaceae
Compositae
Plantaginaceae
Euphorbiaceae
Brassicaceae
Asteraceae

Table 1. The plants used as treatments in the present study.
No.
Common name
Scientific name
1
Wild safflower
Carthamus oxyacanthus M.Bieb.
2
Cornflower
Centaurea cyanus L.
3
Creeping thistle
Cirsium arvense (L.) Scop.
4
Arugula
Eruca sativa Mill.
5
Liquorice
Glycyrrhiza glabra L.
6
Wild lettuce
Lactuca virosa L.
7
Narrow-leaf plantain
Plantago lanceolata L.
8
Castor bean
Ricinus communis L.
9
Tall sisymbrium
Sisymbrium altissimum L.
10
French marigold
Tagetes patula L.

 -1گلرنگ وحشي -2 ،گل گندم -3 ،خارلته -4 ،مندا  -5 ،شيرينبيان -6 ،کاهو وحشي -7 ،کاردي -8 ،کرچک -9 ،خاکشير وحشي -10 ،گل
جعفري

گلخانه نيز مطالعه گرديد .با توجه به محددود بدودن فصدل

جمعيت مورد نياز نماتدد سيسدتي چغندرقندد از خداک

رويش هرکدام از گياهان و عدم دسترسي در تمدام فصدول

مزرعه آلوده ايستگاه تحقيقات کشداورزي و مندابع طبيعدي

سال از پودر خشک آنها استفاده شد .بدين منظور منددا

زرقان که در پاييز سال قبل از آزمايش برداشت گرديده بود

و گل جعفري در زمان مناسب کشت و انددامهداي هدوايي

تأمين گرديدد .جمعيدت اوليده نماتدد  21تخ /گدرم خداک

آنها در مرحلده گلددهي و شدروع تشدكيل بدذر برداشدت

برآورد گرديد .خاکهاي آلوده قبدل از اسدتفاده در چنددين

گرديد .ساير گياهان در مرحله گلدهي از محوطه دانشدكده

نوبت کامال مخلو گرديد .سپد سيستهاي يدک نمونده

کشددداورزي و مدددزارع اطدددراف آن جمدددعآوري گرديدددد.

 200گرمددي خدداک آلددوده اسددتخرا بددا دسددتگاه فنويددک

اع از ساقه ،برگ و گدل هدر گيداه بده

استخرا و شمارش گرديد .سپد  10سيست بده صدورت

قسمتهاي مختل

قطعههاي کوچک خرد و در سايه و به دور از نور مسدتقي

تصادفي انتخا

خورشيد قرار داده شد تا کدامال خشدک گدردد .سدپد بده

آزاد گرديد .پد از آن تخ ها به حجد معيندي آ

وسيله آسيا

و تخ هداي آن بدا اسدتفاده از الم و المدل
انتقدال

صنعتي پودر شده و در پاکتهاي کاغذي در

داده شد و با شمارش تخ هاي سه نمونه يک ميليليتري از

يک محيط خنک براي مصدارف بعددي نگدهداري گرديدد.

سوسپانسيون تخ  ،تعداد تخ در  10سيسدت و  200گدرم

ميزان پودر خشک موردنياز براي هر گلدان بر اسداس وزن

خاک برآورد گرديد.

خاک در هر هكتار تدا عمد  25سدانتيمتري (3,250,000
کيلوگرم) و  40تن کود سبز تازه در هكتار تعيين گرديد .بر
اين اساس مقددار انددام تدازه هدر گيداه  12/3گدرم در هدر
کيلدددوگرم خددداک محاسدددبه شدددد (÷ 3,250,000 = 12/3
 )40,000,000و ميانگين وزن خشک ايدن مقددار از بافدت
تازه گياهان مورد استفاده (پنج گرم/کيلوگرم خداک معدادل
 0%/5وزني يا  16/25تن/هكتار) مبنا قرار گرفت.
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 -1بررسی اثر پودر خشک گیاهان بازدارنددده بددر نماتددد
سیستی و گیاه چغندرقند آلوده در شرایط میکروپالت
 -1-1مخلوط خاک زراعی و ماسه رودخانهای سترون
اين آزمايش در گلدانهاي پالستيكي بلند با قطر دهانده
 22و بلندي  21سانتيمتر حداوي شدش کيلدوگرم مخلدو
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خاک زراعي و ماسه رودخانهاي سترون (به نسبت  )1:1در

يکبار و در روزهاي گدرم يدک روز در ميدان بده صدورت

قالب طرح کامال تصادفي با  11تيمار و شش تكدرار انجدام

دستي آبياري شدند.

شد .سترون کردن خاک با استفاده از دستگاه و قرار گدرفتن

در روز  29مهرماه ( 99روز بعد از کشت) همراه با قطع

در معرض شعله مستقي انجام شدد .بده

آبياري ،قسمتهاي هوايي گياه از محدل طوقده برداشدت و

منظور فراه کدردن شدرايط طبيعدي از نظدر دمدايي ،ابتددا

وزن تر و خشدک آنهدا تعيدين گرديدد .بدراي تعيدين وزن

گلدانهاي شش کيلويي بر روي قطعهاي از زمين که خداک

خشک ،ابتدا اندامهاي هوايي به مدت چندد روز در داخدل

آن تا عم  20سانتيمتري برداشته شدده بدود بده صدورت

گلخانه در مقابل نور غيرمسدتقي قدرار داده شددند .سدپد

منظ قرار داده شد بهنحويکه فقط سده سدانتيمتدر از لبده

درون آون با دماي  70درجه سلسيوس به مدت  48ساعت

گلدانها خار از سطح خاک قدرار داشدت و فضداي بدين

نگهداري و پد از آن وزن خشک آنها انددازهگيدري شدد.

آنها با خاک پر گرديد.

هفده روز بعد از برداشت اندامهاي هوايي ( 15آبان) و پد

اليه خاک مرطو

بر اساس تجزيه خداک و نيداز کدودي گيداه ،ميدزان 20

از کاهش رطوبت خاک ،ريشههداي چغندرقندد برداشدت و

ميليگرم فسفر (سوپر فسفات تريپل) 100 ،ميليگرم پتداس

وزن تر آن اندازهگيري شدد .سدپد خداک هدر گلددان بده

(نيترات پتاسي ) و  75ميليگرم نيتروژن (اوره) در کيلوگرم

صورت کامل مخلو و الروهداي سدن دو و افدراد ندر در

خاک قبل از کشت با خاک مخلو گرديد .سپد  30گدرم

 200گرم خاک مرطو

بده روش سديني ( & Whitehead

پودر خشک هر گياه به هر گلدان اضافه شد .پودر خشدک

 )Hemming 1965و سيسددتهدداي موجددود در  200گددرم

گياهان و کود پيشکاشت مورد نياز به صورت سداندويچي

خدداک خشددک بددا اسددتفاده از دسددتگاه فنوي دک اسددتخرا

با خاک قسمت مياني گلدان مخلو گرديدد .سدپد در 22

( ،)Fenwick 1940سپد جمعيت نهايي و فاکتور توليدمثل

تيرماه هر گلدان با  200گرم خاک آلوده حاوي  18سيسدت

نماتد تعيين گرديد.

با  4200تخ به روش ساندويچي مايهزني و ه زمان با آن

به منظور بهتر نشان دادن اثر تيمارهدا بدر شداخصهداي

کشدت و بده صدورت دسدتي

رشدي گياه ،وزن ريشه ،وزن تر و خشک شاخسداره گيداه

آبياري گرديد .پد از سبز شدن بذرها ،بهتدريج تعدادي از

آلوده به نماتد در هر کددام از تيمارهدا را بدا شداهد همدان

گياهچهها حذف شد و بعد از هفت روز در هر گلدان فقط

شاخص مقايسه و به صورت درصد افزايش يا کداهش ()-

يک گياهچه نگه داشته شد.

در جداول نشان داده شد .همين عمل بدراي شداخصهداي

بذر چغندرقند رقد شدري

در مرحلدده پددنج تددا شددش برگ دي جهددت کنتددرل کددرم
برگخددوار چغندرقنددد گياهچددههددا بدا سددموم حشددرهکددش
دورسبان و دلتامترين با غلظت يک در هدزار محلدولپاشدي

نماتد نيز صورت گرفت.
 -2-1خاک زراعی غیرسترون

گرديد .جهت کنترل سفيدک پودري در زمدان رشدد کامدل

اين آزمايش از نظر تعداد تيمار ،تكرار ،زمان س پاشي و

ريشدده چغندرقنددد از گددل گددوگرد و در زمددان نزدي دک بدده

غلظت س استفاده شده همانند آزمايش اول انجام گرفدت.

برداشت جهت کنترل شته سياه از حشرهکدش کنفيددور بدا

بددا ايدن تفدداوت کدده آزمددايش در گلدددانهدداي ندده کيلددويي

غلظت يک در هزار استفاده گرديد .گلدانهدا هدر سده روز

پالستيكي بلند با قطر دهانه  24و بلندي  25سانتيمتر انجام
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شد .خاک مورد اسدتفاده خداک زراعدي غيرسدترون بدود و

مقايسه ميانگينها با روش دانكدن در سدطح احتمدال  %1و

متناسب با اندازه گلدان مقدار  45گرم از پودر خشدک هدر

 5%انجام گرديد .تجزيهوتحليل دادههاي شاخصهاي نماتد

گياه در هر گلدان استفاده گرديد .کشت بذر در هفت مرداد

بددا اسددتفاده از روش ناپارامتريددک ( )NPAR ANOVAو

و برداشت اندامهاي هدوايي در  13آبدان ( 98روز بعدد) و

رتبهبندي فريدمن ( )Friedman rank testو تجزيدهوتحليل

قبل از شروع يخبندان انجام شد .به علت بارندگيهاي زياد

دادههاي مربو به شاخصهاي گياه بدا اسدتفاده از تجزيده

پد از برداشت و خيد بودن خداک گلددانهدا ،برداشدت

وارياند ( )Proc ANOVAانجام شد.

ريشههدا در  14دي ( 61روز بعدد از برداشدت انددامهداي
هددوايي) صددورت گرفددت .در ايددن آزمددايش عددالوه بددر
اندازهگيري وزن ،عيار قند ريشهها نيز با استفاده از دسدتگاه
 Refractometerدستي (کمپاني  ،AKRUSSکشور آلمدان)
تعيين گرديد.

نتایج
 -1تأثیر گیاهددان بازدارنددده بددر نماتددد سیسددتی و گیداه
چغندرقنددد آلددوده در مخلددوط خدداک زراع دی و ماسدده
رودخانهای سترون

 -2بررسی اثر گیاهان بازدارنده بددر تفددریخ تخددم نماتددد

شاخصهای گیاه چغندرقند :بدر اسداس نتدايج تجزيده

سیستی درون خاک و نفددوذ الرو سددن دو آن بدده ریشدده

وارياند ،تأثير تيمارها بر وزن ريشده و وزن تدر و خشدک

چغندرقند در شرایط گلخانه

شاخساره گياهان چغنددر آلدوده بده نماتدد معنديدار نبدود.

اين آزمايش در قالب طرح کامال تصادفي با پدنج تكدرار

مقايسه ميانگين شاخصها نشان داد که در حضور نماتد ،به

در ليوانهاي يکبارمصرف حاوي  400گرم خاک آلوده بده

استثناء گل جعفري ،ساير تيمارها باعث افزايش نسبي وزن

نماتد سيستي چغندرقند ( 15تخد در گدرم خداک) انجدام

ريشه شدند .بيشتدرين وزن ريشده بدهترتيدب مربدو بده

گرديد .تيمارها شامل دو گدرم پدودر خشدک گياهدان گدل

تيمارهاي گدل گنددم ،کداهو وحشدي ،گلرندگ وحشدي و

گندم ،خارلتده ،گدل جعفدري ،منددا  ،خاکشدير وحشدي،

خاکشير وحشي ميباشد .تيمارهاي کاهو وحشي ،خاکشدير

گلرنگ وحشدي ،کداهو وحشدي ،کرچدک ،شديرينبيدان و

وحشدي و شديرينبيدان باعددث بيشددترين افددزايش نسددبي و

کاردي بود که با خاک هر ليوان به صورت کامل مخلدو و

تيمارهاي گل جعفدري ،کرچدک و خارلتده باعدث کداهش

در آنها کاشته شد .پد

نسبي وزن تر و خشک شاخساره نسدبت بده شداهد شددند

بذر چغندرقند رق حساس شري

از گذشت  21روز تعداد الرو سن دو نماتد درون خاک بدا

(جدول .)2

روش سديني ( )Whitehead & Hemming 1965و تعدداد

در غيا

نماتد خاکشير وحشي ،خارلتده ،کداردي ،گدل

الروهاي درون ريشه پد از رندگآميدزي ريشده بدا اسديد

جعفري و کرچدک سدبب کداهش و سداير تيمارهدا سدبب

فوشين شمارش گرديد (.)Daykin & Hussey 1985

افزايش نسبي وزن ريشه نسبت به شاهد گرديدند .بيشترين

محاسبات آماری
تجزيه وارياند دادهها با استفاده از نرمافزار  SAS 9.3و
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تأثير مربو به گل گندم و گلرنگ وحشي اسدت .خاکشدير
وحشي عليرغ افزايش وزن ريشه گياهان آلوده به نماتدد،
وزن ريشه گياهان سال را کاهش داد .گل گنددم و گلرندگ
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جدول  .2اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر شاخصهای رویشی گیاه چغندرقند (رقم شددریف) آلددوده بدده نماتددد سیسددتی Heterodera

 schachtiiدر خاک مخلوط سترون.
Table 2. Inhibitory effects of some plants on plant growth parameters of the sugar beet (cv. Sharif) infected with
the cyst nematode Heterodera schachtii in pasteurized mixed soil.
)Root weight (g
)Shoot fresh weight (g
)Shoot dry weight (g
Without
With
Without
With
Without
With
Treatments
*%
*%
*%
nematode nematode
nematode nematode
nematode nematode
Control
261
109
443
247
84.2
39.8
Wild safflower
464
217
99.1
582
248
0.4
72.0
44.0
10.6
Cornflower
517
262
140
541
300
21.5
60.5
51.4
29.1
Creeping thistle
201
121
11.0
345
206
-16.6
42.5
35.0
-12.1
Arugula
319
172
57.8
556
308
24.7
59.4
46.4
16.6
Liquorice
383
133
22.0
434
323
30.8
55.9
60.7
52.5
Wild lettuce
308
241
121
255
391
58.3
34.7
63.1
58.5
Narrow-leaf plantain
212
114
4.6
354
263
6.5
44.8
43.0
8.0
Castor bean
118
119
9.2
244
220
-10.9
34.5
33.0
-17.1
Tall sisymbrium
156
210
92.7
200
401
62.3
26.1
62.1
56.0
French marigold
194
70.4
-35.4
354
217
-12.1
46.9
33.7
-15.3

* :درصد افزايش يا کاهش ( )-شاخصهاي رشدي گياهان آلوده چغندرقند نسبت به شاهد .دادهها ميانگين شش تكرار است.
*: Percentage increase or decrease (-) of growth indices of infected sugar beet plants compared to the control. Data are
the means of six replicates.

وحشي بهترين تيمارها در افزايش وزن ريشه در حضور يدا
نماتد بودند (جدول .)2

غيا

شاخصهای نماتد سیستی چغندرقنددد :نتدايج تجزيده
وارياند شاخصهاي نماتد سيستي نشان داد که تيمارهداي
مختل

تأثير معنيداري بر تعداد سيست ،تخد  ،الرو سدن

دو و نماتدهاي نر در خاک ،ه چنين تعداد تخ در سيست

آنها خارلته با کاهش  %67شاخصهداي نماتدد مدرثرترين
تيمار بود .ولي ساير تيمارها باعث افزايش جمعيدت نهدايي
و فاکتور توليدمثل نماتد گرديدند (جدول .)3
 -2تأثیر گیاهددان بازدارنددده بددر نماتددد سیسددتی و گیداه
چغندرقند آلوده در خاک زراعی غیرسترون

نداشتهاند ،ولي تأثير آنها بر شاخصهاي جمعيت نهدايي و

شاخصهای گیاه چغندرقند :بدر اسداس نتدايج تجزيده

فاکتور توليدمثل در سطح  %5معنيدار بود .عالوه بر آن بين

وارياند شاخصهداي چغندرقندد آلدوده بده نماتدد ،تدأثير

پودر و نماتد در هيچکددام از شداخصهداي رشددي گيداه

تيمارها بر عيار قند در سدطح  %5و بدر وزن تدر و خشدک

بره کنشي وجود نداشت .مقايسه ميانگينها نشدان داد کده

شاخساره در سطح  %1معنديدار بدود ولدي بدر وزن ريشده

به استثناء خارلتده و کداهو وحشدي ،سداير تيمارهدا باعدث

معنيدار نبود .مقايسه ميانگين شاخصها نشدان داد کده در

افزايش تعداد سيست نسدبت بده شداهد شددند .تيمارهداي

حضور نماتد ،به ترتيب تيمارهاي کرچدک ،گدل جعفدري،

کرچک ،کاردي و گل گندم باعدث کداهش نسدبي و سداير

گل گندم ،کاهو وحشي و خاکشير وحشي باعدث بيشدترين

تيمارها باعث افزايش تعداد تخ در سيست شدند .خارلته،

افزايش و گلرنگ وحشي و کداردي باعدث کداهش نسدبي

کرچک ،کاردي و کاهو وحشي جمعيدت نهدايي و فداکتور

وزن ريشه نسبت به شاهد گرديدند .کرچک با افدزايش دو

توليدمثل نماتد را نسبت به شاهد کاهش دادند کده در بدين

و  2/4برابددري ،بددهترتيددب وزن تددر و خشددک شاخسدداره
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جدول  .3اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر شاخصهای نماتد سیستی  Heterodera schachtiiدر گیاه چغندرقند (رقم شریف) آلوده در
خاک مخلوط سترون.
Table 3. Inhibitory effects of some plants on indices of the cyst nematode Heterodera schachtii on sugar beet (cv.
Sharif) in pasteurized mixed soil.
Treatments
Cysts/pot Eggs/cyst Total eggs/ Number of Number of
Final
Reproduction %
soil
*)pot soil J2s/pot soil males/pot soil population factor (Rf) (Rf
Control
335
213
73050
39583
500
113132 a-d
26.4 abc
Wild safflower
860
262
255672
10956
666
267294 a
62.5 a
137
Cornflower
870
197
151604
9165
166
160935 abc
37.6 ab
42.4
Creeping thistle
140
296
34914
1998
374
37285 d
8.7 c
-67.0
Arugula
720
234
162502
7998
875
171374 a-d
40.1 abc
51.9
Liquorice
565
288
173626
2998
125
176749 a-d
41.3 abc
56.4
Wild lettuce
280
293
85056
2205
125
87386 a-d
20.4 abc
-22.7
Narrow-leaf plantain
405
125
57305
3748
165
61217 cd
14.3 bc
-45.8
Castor bean
360
122
40827
7706
0.0
48534 bcd
11.3 bc
-57.2
Tall sisymbrium
880
218
191609
8539
41.3
200189 ab
46.8 a
77.3
French marigold
445
251
130470
4165
500
135135 a-d
31.6 abc
19.7

* :درصد افزايش يا کاهش ( )-فاکتور توليدمثل نماتد نسبت به شاهد .دادهها با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانكددن در سددطح %5
معنيدار نيستند .دادهها ميانگين شش تكرار است.
*: Percentage increase or decrease (-) of nematode reproduction factor compared to the control. Data with similar letters
in each column are not significantly different (P ≤ 0.05), according to Duncan’s Multiple Range Test. Data are the
means of six replicates.

مرثرترين تيمار بود و تيمارهاي گلرنگ وحشي ،خارلتده و

تأثیر بر شاخصهای نماتد سیستی چغندرقنددد :نتدايج

کاردي باعث کداهش وزن تدر و خشدک شاخسداره شددند

تجزيده واريداند نشددان داد کدده تيمارهدداي مختلد

تددأثير

(جدول .)4

معنيداري بدر هديچکددام از شداخصهداي نماتدد سيسدتي

در تيمارهدداي داراي نماتددد ،مندددا  ،گلرنددگ وحش دي،

نداشددتند .هد چنددين بدين پددودر و نماتددد در هديچکدددام از

خاکشير وحشي و کاهو وحشي ،بهترتيب ،باعدث بيشدترين

شاخصهاي رشدي گياه بره کنشي وجود نداشت .مقايسه

افزايش و تيمارهاي کاردي ،کرچک و گل جعفدري باعدث

ميانگينها نشان داد که به استثناء کاردي و گل گندم ،سداير

کاهش عيار قند نسبت به شاهد شدند (جدول .)4

تيمارها باعث افزايش نسبي تعداد سيست در خاک شددند.

بداالترين افدزايش در

ه چنين ،بهترتيب ،کاردي ،کاهو وحشدي ،گدل جعفدري و

در تيمارهاي بدون نماتد ،منددا

وزن ريشه ،همچنين وزن تر و خشک شاخساره را به خود

گل گنددم باعدث کداهش تعدداد تخد در سيسدت شددند.

و کرچدک ،سداير تيمارهدا

تيمارهاي کداردي ،کداهو وحشدي ،خاکشدير وحشدي ،گدل

باعددث کدداهش وزن ريشدده و وزن تددر شاخسدداره شدددند.

جعفري و گل گندم باعث کاهش نسبي جمعيدت نهدايي و

ه چنين به استثناء مندا  ،ساير تيمارها باعث کداهش وزن

فاکتور توليدمثل نماتد گرديدند .ک ترين شاخصها مربدو

خشک شاخساره نسبت به شاهد شدند .همه تيمارها باعث

به تيمار کاردي است (جدول .)5

اختصاص داد .به استثناء مندا

افزايش نسبي عيار قند شدند .بيشترين عيار قند مربو بده
تيمار گل گندم ميباشد.

329

329

عباسی و همکاران :اثر گیاهان بازدارنده بر نماتد سیستی چغندرقند

جدول  .4اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر شاخصهای رویشی گیاه چغندرقند (رقم شددریف) آلددوده بدده نماتددد سیسددتی Heterodera

 schachtiiدر خاک زراعی غیرسترون.
Table 4. Inhibitory effects of some plants on plant growth parameters of the sugar beet (cv. Sharif) infected with
the cyst nematode Heterodera schachtii in non-pasteurized field soil.
)Root weight (g
)Shoot fresh weight (g
)Shoot dry weight (g
)Sugar content (%
Without
With
Without
With
Without
With
Without
With
**
**
**
%
%
%
**%
Treatments
nematode nematode
nematode nematode
nematode nematode
nematode nematode
543
141
1074
473 d
147.9
62.1 dc
14.7
13.6 ab
Control
345
92.4 -34.5
719
309 c -34.7
86.6
50.2 bc -19.2
16.3
15.8 ab 16.2
Wild safflower
389
302
114
794
517 bc 9.3
102.6
91.4 b 47.2
17.5
14.8 b 8.8
Cornflower
293
173
22.7
539
297 bc -37.2
74.7
48.4 a -22.1
16.3
13.5 b -0.7
Creeping thistle
1070
213
51.1
1616
603 d 27.5
163.6
80.0 d 28.8
15.0
16.8 a 23.5
Arugula
246
217
53.9
527
427 ab -9.7
70.6
67.4 a 8.5
17.3
14.8 b 8.8
Liquorice
428
293
108
627
555 ab 17.3
76.3
85.4 a 37.5
15.0
15.0 ab 10.3
Wild lettuce
122
-13.5
763
309 c -34.7
86.2
43.5 bc -30.0
15.3
11.3 b
Narrow-leaf plantain 307
16.9
646
412
192
1146
947 ab 100
85.2
150 bc 142
15.7
11.5 b
Castor bean
15.4
353
281
99.3
538
578 ab 22.2
74.7
93.2 a 50.1
16.0
15.5 ab 14.0
Tall sisymbrium
278
390
177
526
590 a 24.7
64.7
88.6 a 42.7
16.0
13.0 b -4.4
French marigold

* :درصد افزايش يا کاهش ( )-شاخصهاي رشدي گياهان آلوده چغندرقند نسبت به شاهد .دادهها با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون
دانكن در سطح  %5معنيدار نيستند .دادهها ميانگين شش تكرار است.
*: Percentage increase or decrease (-) of growth indices of infected sugar beet plants compared to the control. Data with
similar letters in each column are not significantly different (P ≤ 0.05), according to Duncan’s Multiple Range Test.
Data are the means of six replicates.

 -3تأثیر گیاهان بازدارنده بر تفریخ تخم نماتددد سیسددتی
درون خاک و نفوذ الرو سن دو آن به ریشدده چغندرقنددد
در شرایط گلخانه
نتايج اين بررسي نشان داد که به استثناء خاکشير وحشي
ساير تيمارها باعث کاهش معنيدار يا نسبي تفدريخ تخد و
تعداد الرو سدن دو درون خداک شددند .خاکشدير وحشدي
باعث افزايش بيش از دو برابري تعداد الرو سن دو پدد از
 21روز گرديد .ک ترين تعداد الرو مربو به کاهو وحشي
است که با تيمارهاي گلرنگ وحشي ،شديرينبيان ،کداردي،
کرچک و گل جعفري در يک سطح آمداري قدرار گرفدت.
بيشترين تعدداد الرو درون ريشده بدهترتيدب ،مربدو بده
خاکشير وحشدي ،گدل گنددم ،کداهو وحشدي و منددا

و

کمترين تعداد مربو به گلرنگ وحشي ،کرچک و کداردي

330

ميباشد (جدول .)6

بحث
عليرغ تحقيقات متعدد انجام شده در مورد تأثير مدواد
آلي بر فعاليت نماتددهداي ريشدهگرهي ،در خصدوص اثدر
اصالح خاک با استفاده از گياهان بر فعاليت نماتدد سيسدتي
چغندرقند تحقيقي صورت نگرفته اسدت کده بتدوان نتدايج
پژوهش حاضر را با آن مقايسه کرد .پژوهش حاضدر نشدان
داد که افزودن پدودر خشدک برخدي از گياهدان بده خداک
تأثيرات متفاوتي بر فعاليت نماتد سيسدتي و شداخصهداي
رشدي گياه چغندرقند آلوده به آن داشدته اسدت .برخدي از
گياهددان باعددث کدداهش و برخددي ديگددر باعددث افددزايش
شاخصهاي جمعيتي نماتد و شاخصهاي رشدي يكسدان
نبود .در خاک زراعي غيرسترون قار ريشههدا ،قدار هدا و
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 در گیاه چغندرقند (رقم شریف) آلوده درHeterodera schachtii  اثر بازدارندگی برخی از گیاهان بر شاخصهای نماتد سیستی.5 جدول
.خاک زراعی غیرسترون
Table 5. Inhibitory effects of some plants on nematode indices of the cyst nematode Heterodera schachtii on sugar
beet (cv. Sharif) in non-pasteurized field soil.
Treatments
Cysts/pot soil
Eggs/cyst
Total eggs
Reproduction factor
%
(final population)
(Rf)
(Rf)**
Control
157.5
64.17
12450
2.91
Wild safflower
157.5
68.75
13800
3.23
11.0
Cornflower
150
58.33
12038
2.81
-3.4
Creeping thistle
300
82.50
30750
7.19
147.1
Arugula
225
83.75
20025
4.68
60.8
Liquorice
225
87.08
24806
5.80
99.3
Wild lettuce
165
46.25
8138
1.90
-34.7
Narrow-leaf plantain
142.5
36.25
6038
1.41
-51.5
Castor bean
172.5
82.08
16875
3.94
35.4
Tall sisymbrium
157.5
53.33
9788
2.29
-21.3
French marigold
210
46.67
10088
2.36
-18.9

%5  دادهها با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون دانكددن در سددطح.) فاکتور توليدمثل نماتد نسبت به شاهد-(  درصد افزايش يا کاهش:*
. دادهها ميانگين شش تكرار است.معنيدار نيستند
*: Percentage increase or decrease (-) of nematode reproduction factor compared to the control. Data with similar letters
in each column are not significantly different (P ≤ 0.05) according to Duncan’s Multiple Range Test. Data are the
means of six replicates.

 بهترتیب درون خاک و ریشددهHeterodera schachtii  اثر برخی از گیاهان بر تعداد الرو سن دو و مراحل مختلف نماتد سیستی.6 جدول
.چغندرقند (رقم شریف) در شرایط گلخانه
Table 6. Effects of some plants on numbers of the second stage juveniles and different stages of the cyst nematode
Heterodera schachtii in soil and roots of sugar beet (cv. Sharif), respectivly, under greenhouse conditions.
Soil
Roots
Treatments
Number
%*
Number
%*
Control
730 ab
9.2 abc
Wild safflower
270 cd
-63.0
4.2 c
-54.3
Cornflower
695 ab
-4.8
30 a
226
Creeping thistle
700 ab
-4.1
8.6 bc
-6.5
Arugula
650 bc
-11.0
21.8 abc
137
Liquorice
335 bcd
-54.1
8.6 bc
-6.5
Wild lettuce
210 d
-71.2
23.8 ab
159
Narrow-leaf plantain
350 bcd
-52.1
5.8 c
-37.0
Castor bean
460 bcd
-37.0
4.8 c
-47.8
Tall sisymbrium
1730 a
137
36 abc
291
French marigold
475 bcd
-34.9
10.4 abc
13.0

 دادهها با حروف مشابه در ستونهاي دو و.) تعداد الرو سن دو درون خاک يا تعداد نماتد در ريشه نسبت به شاهد-(  درصد افزايش يا کاهش:*
. دادهها ميانگين پنج تكرار است. معنيدار نيستند%5  و%1 چهار بر اساس آزمون دانكن بهترتيب در سطح
*: Percentage increase or decrease (-) in the number of second-stage juveniles in the soil or number of nematodes in the
root compared to the control. Data with similar letters in columns two and four are not significantly different (P ≤ 0/01
and P ≤ 0.05, respectively) according to Duncan’s Multiple Range Test. Data are the means of five replicates.
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بدداکتريهدداي سدداپروفيت در فراريشدده وجددود دارن دد کدده

اسدتفاده از کدود بدرگ گدل جعفدري ( Hussain et al.

ميتوانند در کنترل نماتدها نقش داشته باشند ولي در خاک

 )2011و عصاره برگ جعفري ( )Shah et al. 2018باعدث

سترون ريزموجدودات از بدين مديروندد .عدالوه بدر آنهدا

افزايش وزن شاخساره گياه آلوده به نماتد ريشهگرهي شده

ترکيبات موجود در ماسه رودخانهاي ميتواندد بدر فعاليدت

است .در پژوهش حاضر نيز اضافه کردن پودر خشک گدل

نماتدها مرثر باشد .به نظر ميرسد کنتدرل نماتددها توسدط

جعفري به خاک زراعي غيرسترون وزن شاخساره را نسبت

چغندرقند آلدوده شددهاندد .عدالوه بدر آن ،تدأثير برخدي از

به شاهد افزايش داده است .گل جعفري ميتواند با کداهش

تيمارها در خاک مخلو سترون و خاک زراعي غيرسدترون

تأثير منفي نماتد ،باعث بهبود شداخصهداي رشددي گيداه

گياهان حاوي ترکيبات نماتدکش در خاکهاي سبک مانندد

گددردد .دو ترکيددب  α-terthienylو (3-buten-l-ynyl)--5

خاکهاي شني نسبت به خاکهداي سدنگين بهتدر صدورت

 2,2'-bithienylاز برخي گونههاي گل جعفري جددا شدده

گيرد .در خاک سنگين ترکيبات فعال ممكدن اسدت توسدط

که فعاليت نماتدکشي قوي دارند ( Uhlenbroek & Bijloo

رات رس جدذ

شددده و غيرفعدال شددوند (.)Oka 2010

اندازه گلدان نيز در مقدار رشدد بوتده و ريشده چغندرقندد
تأثير دارد.
اثر گیاهان بازدارنده بر شاخصهای رشدددی چغندرقنددد
آلوده به نماتد سیستی

.)1958
اثر گیاهان بازدارنده بددر شدداخصهددای نماتددد سیسددتی
چغندرقند
جمعيدت نهددايي و فدداکتور توليددمثل نماتددد مهد تددرين
شاخصهاي ارزيابي تيمارها است .اين شداخصهدا تحدت

عملكرد ريشه و عيار قند مه ترين شداخص چغندرقندد

تأثير حج ريشه و تعداد سيست ،ه چنين تعدداد تخد در

است .اضافه کردن پودر خشک خاکشير وحشي ،گل گندم،

هر سيست قرار ميگيرند .در اين پژوهش در بين  10گيداه

گلرنگ وحشي ،کاهو وحشي ،گل جعفري و کرچک باعث

مورد استفاده ،پودر خشک خارلته ،کاهو وحشدي ،کداردي،

افزايش دو برابدري وزن ريشده در يدک يدا هدر دو نوبدت

کرچک ،خاکشير وحشي و گدل جعفدري ،از خدانوادههداي

آزمايش گرديد .خاکشير وحشي ،گل گندم و کاهو وحشدي

گياهي مختل  ،باعث کاهش نسبي جمعيت نهايي و فاکتور

در هر دو نوبت آزمايش وزن ريشده را افدزايش دادندد .در

توليدمثل در يک يا هر دو نوبت آزمايش شده است .تيمدار

مقابل کاردي به عنوان مرثرترين تيمدار در کداهش فداکتور

خارلته در خاک مخلو سترون ک ترين تعدداد سيسدت در

توليدمثل ،تأثيري بر عملكرد چغندرقند نداشت.

خدداک ،جمعي دت نهددايي و فدداکتور تولي ددمثل را بدده خددود

در خاک زراعي غيرسترون پودر خشک خاکشير وحشي

اختصاص داد ولي در خاک زراعدي غيرسدترون علديرغد

باعث افزايش نسبي وزن خشک شاخساره چغندرقند آلوده

مرثر بودن ،بداالترين شداخصهدا را داشدت .ايدن تفداوت

به نماتد گرديدد کده بدا نتدايج افدزايش وزن خشدک گيداه

ميتواند مربو به اختالف در ترکيبات خاک مورد اسدتفاده

گوجهفرنگي آلوده به نماتدد ريشدهگرهدي ناشدي از اضدافه

و يا بياثر شدن احتمالي ترکيبات مرثر اين گياه در حضدور

کدددردن عصددداره آبد دي خاکشد دير وحشد دي تطددداب دارد

قار ها و باکتريها در خاک زراعي غيرسترون باشد .کداهو

(.)Hamzehzarghani et al. 2011

وحشي و کاردي هد در خداک مخلدو سدترون و خداک
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زراعي غيرسترون باعث کداهش نسدبي جمعيدت نهدايي و

فنولي بدا مقاومدت گيداه نسدبت بده برخدي از حشدرات و

فاکتور توليدمثل نماتد شدند .کاهش شاخصهاي نماتدد در

بيمارگرهاي گياهي مرتبط است .نشان داده شده اسدت کده

حضور کاردي با کاهش تعداد سيست و تعداد تخ در هدر

گاهي بين سطوح فنولها و مقاومت يا عكدالعمل گياهدان

سيست همراه بود.

نسبت به آلودگي به نماتد ارتبا وجود دارد .عالوه بدر آن،

عالوه بر اختالفات بيانشده ،مقايسه شاخصهاي نماتدد
در دو آزمايش نشان داد که تعداد سيست ،تعدداد تخد در

برخي ترکيبات فندولي و فالونيددها نسدبت بده تعددادي از
نماتدهاي انگل گياهي سميت دارند (.)Chitwood 2002

هر سيست ،جمعيت نهدايي و فداکتور توليددمثل نماتدد در

نتيجه آزمايش در خاک سترون که در آن پدودر خشدک

خاک زراعي غيرسترون نسبت بده خداک مخلدو سدترون

کدداردي باعددث کدداهش نسددبي جمعي دت نهددايي و فدداکتور

کاهش يافته است .بخش عمدده ايدن اخدتالف مربدو بده

توليدمثل شده است با نتايج تأثير کاردي در کاهش آلودگي

خطاي آزمايش است که به علدت تدأخير در خدار کدردن

نهددال هلددو بدده  Mesocriconema xenoplaxدر شددرايط

ريشهها از خاک و استخرا سيستها اتفدا افتداد .در اثدر

ميكروپالت ( )Whittington & Zehr 1992و کداهش %75

بارندگيهاي زياد پد از برداشت اندامهاي هوايي و خيد

تفريخ تخ و الرو سن دو نماتد ريشهگرهدي ( Adekunle

بودن خاک گلدانها ،برداشت ريشهها و استخرا سيستها

 )et al. 2007تطدداب دارد .در کدداردي ترکيبددات فعددال

براي مدت طوالني امكانپذير نبود و ايدن امدر باعدث شدد

نماتدکش مانند فالونوئيد ،پلديسداکاريد ،ترپنوئيدد ،ليپيدد،

بخش قابدلتوجهي از سيسدتهدا و تخد هدا درون آنهدا،

گليكوزيد ايريدوئيد ،فنوليک اسيد و مشتقات کافئيک اسيد

ه چنين الروهاي آزاد شده درون خاک از بين بروند .ايدن

وجود دارد (.)Najafian et al. 2018

کدداهش مدديتوانددد بدده کنتددرل طبيعددي نماتدددها توسددط

کرچک باعث کاهش نسبي تعدداد کدل تخد در خداک

نيدز

زراعي غيرسدترون و فداکتور توليددمثل نماتدد سيسدتي در

آنتاگونيستها موجدود در خداک غيرسدترون مرطدو

خاک مخلو سدترون گرديدد .نشدان داده شدده اسدت کده

مرتبط باشد.
نتايج بررسي تأثير پدودر خشدک برخدي از گياهدان بدر

اضافه کردن پودر خشدک گيداه کرچدک بده خداک سدبب

فعاليت نماتد ريشهگرهي  M. incognitaدر شرايط گلخانه

کدداهش  %69تعددداد تخد  Meloidogyne javanicaشددده

نشان داده است که در خاک سترون پودر خشک خارلته بدا

است ( .)Lopes et al. 2011ه چنين نشان داده شده است

کاهش  %49/7فاکتور توليدمثل نماتد ريشهگرهي نسبت بده

کنجالده داندده کرچددک توليددمثل نماتددد ريشددهگرهدي M.

و کرچک تأثير بيشتري داشته است (زنديه شديرازي

 incognitaرا بدده ميددزان قابددلتوجهي کدداهش داده اسددت

و کارگر بيده  .)2019ولي در مطالعه حاضر خارلته نسدبت

( .)Roldi et al. 2013کرچدددک داراي اسدددتروئيدها،

و کرچددک تددأثير ک د تددري در کدداهش فدداکتور

ساپونينها ،آلكالوئيدها ،فالونوئيددها و گليكوزيددها اسدت

توليدمثل نماتد در خاک مخلو سترون نشدان داد .خارلتده

( .)Suvarna et al. 2018کداهش تعدداد تخد بده وسديله

داراي ترکيبات فنولي ،فالونوئيدها و ترکيبداتي بدا فعاليدت

کرچک ميتواند مرتبط با اين ترکيبات باشد.

مندا

بدده مندددا

آنتياکسيداني زياد ضد بداکتري و ضدد قدارچي مديباشدد

اضافه کردن پودر بدرگ و دانده گلرندگ وحشدي گونده

( .)Khan et al. 2011, Popova et al. 2018ترکيبدات

 Carthamus glaucusبه ميزان  %7/5به خاک شني سترون
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باعث کاهش معنيدار شاخصهاي نماتد ريشدهگرهدي M.

نظر گياهان تأثيرات متفاوتي نشان دادند .در پژوهش حاضر

 javanicaدر گوجهفرنگي شدده اسدت ()Moosavi 2012

خاکشير وحشي باعث افدزايش بديش از دو برابدري تعدداد

که با نتايج پژوهش حاضر که در آن از پودر خشک گلرنگ

الروهاي حاصدل از تفدريخ تخد گرديدد .از طدرف ديگدر

وحشي گونه  C. oxyacanthusاستفاده گرديد تطاب ندارد.

خاکشير وحشي و برخي ديگر از گياهدان از قبيدل منددا

بيشددترين جمعيددت نهددايي و فدداکتور تولي ددمثل در خدداک

باعث افزايش نفو نماتد به ريشه شدند .کاردي و کرچدک

مخلو سترون مربو به اين تيمار بود .اخدتالف در گونده

باعث کاهش تفريخ تخد و نفدو الرو سدن دو نماتدد بده

گياه بازدارنده ،اندام مورد استفاده ،گونه نماتد و ميزان مداده

ريشه شدهاند .درحاليکه کاهو وحشدي ازيدکطرف باعدث

آلي استفاده شدده ( 5گرم/کيلدوگرم خداک معدادل  %0/5در

بيشترين کاهش در تفريخ تخد و از طدرف ديگدر افدزايش

مقابل  ) %7/5ميتواند از داليل احتمالي اين اختالف باشد.

قابلتوجه تعداد نماتد درون ريشه گرديد .نشدان داده شدده

از نظر ميزان لينوليک اسيد و اولئيدک اسديد ايدن دو گونده

است که پودر آسيا

و کرچک منجدر بده

گلرنگ وحشي با ه تفداوت دارندد ( Murthy & Anjani

کاهش تعداد الرو سن دو نماتدد ريشدهگرهدي در خداک و

.)2007

ريشه بادمجان در شرايط گلخانه شده است ( Ismail et al.

شده دانه مندا

خاکشير وحشي از خانواده  Brassicaceaeاست .تقريبا

 .)2012از اين ويژگيها ميتدوان جهدت کداهش جمعيدت

تمام اعضاي اين خانواده حداوي ترکيبدات گلوکوزيندوالت

نماتد سيستي در زمان تناو

با گيداه غيدر ميزبدان اسدتفاده

هستند که ميتوانند جمعيت نماتد در مزرعه را کنترل کندد.

کرد.

ميزان گلوکوزينوالت در مرحله گلدهي گياه حداکثر اسدت.

اين پژوهش ويژگديهداي تعددادي از گياهدان در مهدار

اين ترکيبات در خاک هيدروليز شدده و بده مدواد سدمي از

نماتد سيستي چغندرقند و کاهش خسدارت ناشدي از آن را

قبيدددل نيتريدددل ( ،)nitrileتيوسددديانات ( )thiocyanateو

در شرايط ميكروپالت نشان داد .گياهدان مدورد بررسدي از

ايزوتيوسددديانات ( )isothiocyanateتبدددديل مددديشدددود.

نظر اين ويژگيهاي يكسان نبودند و ندوع خداک و وجدود

ايزوتيوسياناتها سميترين ترکيبات فرار هستند که فعاليت

ريزموجودات بر ميزان تأثير آنها تعيينکننده بود .در خداک

آنها در نتيجه واکنش با گروههداي سدولفيدي پدروتئينهدا

زراعي غيرسدترون ،اضدافه کدردن پدودر خشدک خاکشدير

است ( Chitwood 2002, Oka 2010, Ntalli et al. 2020,

وحشي به ميزان  %0/5وزندي بده خداک جمعيدت نهدايي و

.)Zasada & Ferris 2004

فاکتور توليدمثل نماتد را کاهش ،وزن و عيار قندد ريشده را

تأثیر گیاهان بازدارنده در تفریخ تخم نماتددد سیسددتی در
خاک و نفوذ الرو سن دو به ریشهی چغندرقند
مواد آلي مختل

افزايش داد .از طرف ديگر ميزان تفريخ تخ نماتدد و نفدو
آن به ريشه را افزايش داد .کاهو وحشي نيز سدبب کداهش
تفريخ تخ  ،جمعيدت نهدايي و فداکتور توليددمثل نماتدد و

ميتوانند بر تفريخ تخد و نفدو الرو

افزايش وزن ريشه گرديد ،ولي تدأثير مثبتدي بدر عيدار قندد

سن دو نماتد به ريشه تأثير گذارند .از اين ويژگي ميتدوان

نداشت .کاردي جمعيت نهايي و فاکتور توليدمثل نماتدد را

ميزبدان و يدا کداهش

عيدار قندد ريشده را افدزايش داد .لدذا

جهت کاهش جمعيت نماتد در غيا

تعداد نماتد تغذيهکننده از ريشه ميزبان استفاده کرد .از ايدن
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سپاسگزاری
اين پژوهش مسدتخر از پايداننامده کارشناسدي ارشدد
نويسنده اول ميباشد که با حمايدت مدالي دانشدگاه شديراز
.انجام شده است

آنها به خاک قبل از کشدت چغنددر و اضدافه کدردن تدو م
 بده عندوان يكدي از،کاهو وحشي و کاردي در زمان کشت
 مدديتوانددد در مددزارع،راهکارهدداي کدداهش خسددارت نماتددد
.کشور بررسي شود
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