
 336-321 :1400 سال / 4  شماره / 57 جلد / گياهي  هايبيماري

  در( Heterodera schachtii) چغندرقند یستینماتد س بر اهان یگ از یبرخ بازدارندگی  اثر

 گلخانه و میکروپالت ط یشرا

 5بذرافشانمحسن و  4یزرقانحمزه  الهیبحب، 3، رضا قادری*2، اکبر کارگربیده1سولماز عباسی

 ( 1400/ 27/2  پذيرش: تاريخ  ؛1400/ 25/10 دريافت: )تاريخ

 دهیکچ 

نماتد چغندرقند در دنیا می مهم  Heterodera schachtiiنماتد سیستی   انگل نماتدها  باعث کاهش جمعیتتواند  ی م  باشد. مواد آلیترین  ی 

کاهو وحشی، کرچک، گل جعفری،  بیان، کاردی،  خارلته، خاکشیر وحشی، شیرین در این پژوهش اثر بازدارندگی پودر خشک    شود.  گیاهی

بر چغندرقند رقم شریف و نماتد سیستی در دو آزمایش در شرایط میکروپالت بررسی گردید. آزمایش    گندم، گلرنگ وحشی و منداب گل  

به   4200با جمعیت اولیه    رسترونی غ( و آزمایش دوم در خاک زراعی  1:1ای سترون )انه مخلوط خاک زراعی و ماسه رودخاول در   تخم 

بررسی گردید. نتایج    در گلخانهخاک آلوده و  در آزمایش سوم تأثیر تیمارها بر تفریخ تخم و نفوذ نماتد به ریشه در    انجام شد.  ازای هر گیاه

جز گل  های رشدی چغندرقند آلوده نداشت. منتها به داری بر شاخص خشک گیاهان به خاک سترون تأثیر معنی   ردپواضافه کردن  نشان داد  

 شی ب  شیافزا  سبب  یوحش  گلرنگ  و  ی وحش  کاهو  گندم،  گلگردیدند.    %241تا    %5جعفری، سایر تیمارها باعث افزایش نسبی وزن ریشه از  

 نماتد   دمثلیتول فاکتور و یینها تی جمعکرچک و کاردی باعث کاهش نسبی  خارلته، نینچهمنسبت به شاهد شدند.  شهیوزن ر یبرابر  دو از

در    و   شهیر  وزن  یبرابر   دو  حداقل  شی افزا   باعث  یوحش  ری خاکش  و  یوحش   کاهو  گندم،  گل  ،یکرچک، گل جعفر  یزراع  خاکشدند. 

باعث کاهش   یو کاهو وحش  یکارد.  نداشتندنماتد    یهابر شاخص   یدار ی معن  اثر  مارهایقند شدند. ت   اریع   یبرابر  2/1  شیافزا   باعث  منداب 

تول  یینها  ی جمعیتنسب فاکتور  تفر   ن یشتریب   باعث   ی وحش  کاهو  سوم  شیآزما   در.  ندنماتد شد  دمثلی و   ی تخم و گلرنگ وحش  خیکاهش 
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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. 
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 مقدمه 

 Heterodera schachtii) چغندرقنددد يسددتيس نماتددد

Schmidt, 1871 )چغندرقندد کشدت مهد  منداط  تمام در 

نماتدد   نيگسترده است. ا  معتدل   مناط   در  خصوصبه  ا،يدن

 در.  گدردديقند چغندرقند مد  زانيباعث کاهش عملكرد و م

 چغندرقند  محصول   به  نماتد  نيا  خسارت  زانيم  1999سال  

 .Moens et al)  است  شده  برآورد وروي  ونيليم  90  اروپا در

 تدريليليم  در يک  تخ  و الرو  20  باباال    يآلودگ  در(.  2018

 بدهخسدارت    زانيدم  يي،معتددل آ  و هدوا  طيشرا  وخاک  

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

 (. Blok et al. 2018)  است شده برآورد

روش مرسوم   کيخاک    يآل  يهاکنندهاصالح  از  استفاده

 حفد خداک،    ييايميو شد  يكيزيف  اتيبهبود خصوص  يبرا

 اهدانيرشدد گ  يبدرا  يضرور  ييغذامواد    نيرطوبت و تأم

در  رييدتواند باعث تغيدر خاک م يلآاست. استفاده از مواد  

خداک ازجملده نماتددها   زجانورانيو ر  اهانيزگيرجمعيت  

تواند منجر بده يموجود در خاک م يدر نماتدها  رييشود. تغ

و   خدوارقدار   اي  خواريباکتر  ديمف  يتعداد نماتدها  شيافزا

شدود.   يمهد  اقتصداد  يانگلد  يسرکو  نماتدها  ايکاهش  

 ،يوانيدمانندد کدود ح  يآل  يهاکنندهاز اصالح  يانواع مختلف

 نيدا يشدده بدران هيدتجز ايد شدههيتجز يآل  موادسبز،    کود

تواند يخاک م  يآل  يهاکنندهشود. اصالحيمنظور استفاده م

کده اغلدب  ،ييايميشد يهانماتدکش يبرا  يمناسب  نيگزيجا

خطرندداک هسددتند باشددد  يطيمحسددتيگددران و از نظددر ز

(Renčo 2013.) 

 ليدقب از اهدانيگ از يبرخد  که  است  داده  نشان  قاتيتحق

 Tagetesي )جعفدر گل ( وAzadirachta indica) شيچر

patulaکلزا ( و (Brassica napus )هستند  يبات يترک يدارا

دارندد.   يبازدارنددگ  تيمختلد  خاصد  ينماتدها  رويکه  

 ياديدز  ريمقداد  شددن  آزاد  باعدث  ياهيدگ  يآلد  مواد  هيتجز

 شددودينماتدددکش مدد يسددم يهدداديکددربن و اسدد ديسددولف

(Chitwood 2002 .) 

 ريخاکشدد  ،يشددقا ون،يددفرف يآبدد عصددارهاضددافه کددردن 

 شيافددزا باعددثو پوندده  Gypsophila pilosa ،يوحشدد

آلدوده بده نماتدد   يفرنگگوجده  اهيدوزن خشدک گ  داريمعن

 ازنسبت به شاهد شدده اسدت.  M. incognita يگرهشهير

 مداريت   يفرنگگوجه  اهيگنماتد در    گال   شاخص  گريد  طرف

 ازمدک  و  کلدزا  ،يوحشد  ريخاکشد  ،يکدارد  ون،يشده با فرف

 مداريت  اهانيدر گ دمثليو فاکتور تول  شيافزا  شاهد  به  نسبت

نسدبت بده  G. pilosaو  ونيکلزا، ازمک، فرف نعناع،شده با 

 .Hamzehzarghani et alاسددت ) افتددهيشدداهد کدداهش 

2011 .) 

 منددا ، هدايعصارهاز  هرکدام ي،شگاهيآزما طيشرا  در

و   تلختدونيترخون، کنجدد، کرچدک، کنگدر، ز  ،ينتيفلفل ز

خارلتده، هداي  و عصداره  %50از    شيمرگ ب  باعثبره  گوش

 سدن  يالروهدا  %42باعث مرگ حدداقل    يو سلو  بايرعناز

 M. javanica و M. incognita يگرهدشهير ينماتدها دوم

 هدايعصداره  ي غيرسترون،زراعخاک    در  نيچنه .  اندشده

 دمثليتأثير در کاهش فاکتور تول  نيترشيمندا  و کرچک ب

. اندددداشددته M. javanica و M. incognitaدر  بيددترت بدده

در هددر دو خدداک زراعددي  عددالوه بددر آن عصدداره خارلتدده

اي و غيرسترون و خاک مخلدو  سدترون )ماسده رودخانده

دار فاکتور توليدمثل هر دو خاک زراعي( باعث کاهش معني

 (.2019  دهيدب  و کدارگر  يرازيشد  هيد)زندگونه شده اسدت  

 ثباعد (Carthamus glaucusي )گلرنگ وحشد استفاده از

 .M يگرهددشددهينماتددد ر يهدداشدداخص داريکدداهش معندد

javanica يفرنگدر گوجه ( شده استMoosavi 2012). 

 يدوساله بدا دو گونده گدل جعفدر  يتناو  زراع  اعمال 

خسارت نماتد مولدد  ،T. erecta و Tagetes patulaشامل 
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تنبدداکو را  يرو Pratylenchus penetrans شددهيزخدد  ر

 گل کاشتچنين ه  .(Chitwood 2002) است داده کاهش

 .Pنددرگد در خدداک آلددوده بدده  گددل از قبددل يجعفددر

penetrans، هاز آن را کدداهش داد يناشدد شددهير يدگيپوسدد 

 يآبد يهاعصداره .(Uhlenbroek & Bijloo 1958) اسدت

 يتوجهطور قابدلبه ،T. patulaو  T. erecta هايبذر گونه

را  P. penetransو  H. schachtii ،M. hapla ريدوممدرگ

 (.Riga et al. 2005)  استداده   شيافزا

 يرومدد انددهيو راز يخدداک بددا مندددا ، جعفددر اصددالح

(Pimpinella anisum منجر به کاهش گال و نماتدد مداده )

 يگرهشدهيو الرو سدن دوم نماتدد ر  فرنگيگوجه  شهيدر ر

M. incognita ( در خاک شده اسدتNtalli et al. 2019.) 

 اداده شده است که مخلو  کردن کنجالده کرچدک بد  نشان

 مدرگکه منجر بده    کنديم  ديتول  يارفر  يآل  باتيترک  خاک،

 .Mتخ   خيتفر %3/74سن دوم و کاهش  يالروها 9/96%

incognita اسدتها شده تمام غلظت در (Pedroso et al. 

تخد  و   خيکاهش تفر  %75  باعث  ياز کارد  استفاده(.  2019

 هديدگرد روز پدن  يطد M. incognitaمرگ الرو سن دوم 

 (.Adekunle et al. 2007)  است

به منظدور کداهش خسدارت نماتدد سيسدتي چغندرقندد 

 زبدانيم  ريدغهايي در زمينه تناو  زراعي با گياهان  پژوهش

 Maxiيا گياهان تله در کشور انجام شده است. کاشت رق   

( در مزرعه آلوده بده نماتدد .Sinapis alba Lخردل سفيد )

تخ  و الرو در سيست دار تعداد  سيستي باعث کاهش معني

چندين کاشدت خدردل (. ه Pakniyat 1998گرديده است )

تربچدده  Peglettaو  Nemex( و ارقددام Maxiسددفيد )رقدد  

( باعث کداهش Raphanus sativus var. oleiferaروغني )

داري جمعيددت نماتددد در مزرعدده آلددوده شددده اسددت معنددي

(Parvizi et al. 2000 در يک پژوهش .)ده نشان دا سالهسه

و خدردل   704شده است کده کاشدت مخلدو   رت رقد   

در دو سدال متدوالي در زمدين آلدوده بده   Sirolaسفيد رق   

نماتد سيستي چغندرقند، باعث کاهش جمعيت نهايي نماتد 

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

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

ست در بين کودهاي آلدي شدامل کدود نیوسديده داده شده ا

کمیوسدت، کدود مرغدي و ضدايعات دامي، کمیوست، ورمي

برگ کل ، افزودن کود مرغي باعث کاهش فاکتور توليدمثل 

نماتد سيستي و افزايش ميزان محصول و عيار قند گرديدده 

انجدام  قداتيتحق رغد يعلد(. Helalat et al. 2017است )

 يآلد  مواد  تأثير  مورد  درچنين  ه، ه ينه گياهان تلدر زمشده  

 تداکنون  ،يگرهشهير  ينماتدها  از  يناش  خسارت  کاهش  در

 تيدفعال  بدر  ياهيدگ  يآلد  مدواد  اثدر  مدورد  در  يقيتحق  چيه

 رانيا  در  چغندرقند  يستيس  نماتد  ازجمله  يستيس  ينماتدها

 .است  نشده  انجام

 یبررس یهاروش و مواد

 10  هداي هدوايياندام  خشک  پودر  تأثير  پژوهش  نيا  در

گدل   و  گل گندم، خارلته)  Asteraceaeهاي  از خانواده  اهيگ

 ،ي(وحشدد ريخاکشدد و مندددا ) Brassicaceaeي(، جعفددر

Compositae (کددداهو وحشدددي و گلرندددگ وحشددد)ي، 

Euphorbiaceae (کرچددک) ،Fabaceae (و انيددبنيريشدد )

Plantaginaceae  (1  جددول ي( )کارد)  ،قداتيکده در تحق 

انگدل   يهدا نسدبت بده نماتددهاآن  يمختل  اثر بازدارندگ

راحتدي در دسدترس و يدا بده  اسدت  دهيرس  اثبات  به  ياهيگ

 يهداو شداخص  چغندرقند  يستيس  نماتد  تيفعال  بر  ،بودند

مسدتقل   شيآزمدا  دوبه آن در    آلودهچغندرقند    اهيگ  يرشد

 و رسدترونيغ رسي يزراع خاکمخلو  سترون و  خاکدر  

 هاآن  اثر  آن  بر  عالوه  .ديگرد  يبررس  كروپالتيم  طيشرا  در

 حضدور  در  وخداک  سيسدت در  درون    يهداتخ   خيتفر  بر

 طيشرا  در  شهيسن دو به ر  يالروها  نفو و    چغندر  اهچهيگ
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 شده به عنوان تیمار در مطالعه حاضر.. گیاهان استفاده1جدول  
Table 1. The plants used as treatments in the present study.  

No. Common name Scientific name Family 

1 Wild safflower Carthamus oxyacanthus M.Bieb. Compositae 

2 Cornflower Centaurea cyanus L. Asteraceae 

3 Creeping thistle Cirsium arvense (L.) Scop. Asteraceae 

4 Arugula Eruca sativa Mill. Brassicaceae 

5 Liquorice Glycyrrhiza glabra L. Fabaceae 

6 Wild lettuce Lactuca virosa L. Compositae 

7 Narrow-leaf plantain Plantago lanceolata L. Plantaginaceae 

8 Castor bean Ricinus communis L. Euphorbiaceae 

9 Tall sisymbrium Sisymbrium altissimum L. Brassicaceae 

10 French marigold Tagetes patula L. Asteraceae 

گل  -10 ،يوحش ريخاکش -9کرچک،  -8 ،يکارد  -7  ،يکاهو وحش  -6  ان،يبني ريش  -5  ،مندا   -4خارلته،    -3گل گندم،    -2  ،يگلرنگ وحش  -1

 يجعفر

 

 فصدلمحددود بدودن    به  توجه  با.  ديگرد  مطالعه  زين  گلخانه

 فصدول   تمدام  در  يدسترس  عدم  و  اهانيگ  از  هرکدام  شيرو

. بدين منظور منددا  شد  استفاده  هاآن  خشک  پودر  از  سال 

هداي هدوايي و گل جعفري در زمان مناسب کشت و انددام

ها در مرحلده گلددهي و شدروع تشدكيل بدذر برداشدت آن

از محوطه دانشدكده   گلدهيدر مرحله  ساير گياهان  .  گرديد

آوري گرديدددد. کشددداورزي و مدددزارع اطدددراف آن جمدددع

تل  اع  از ساقه، برگ و گدل هدر گيداه بده هاي مخقسمت

هاي کوچک خرد و در سايه و به دور از نور مسدتقي  قطعه

خورشيد قرار داده شد تا کدامال  خشدک گدردد. سدید بده 

هاي کاغذي در وسيله آسيا  صنعتي پودر شده و در پاکت

داري گرديدد. يک محيط خنک براي مصدارف بعددي نگده

هر گلدان بر اسداس وزن   يبرا  ازيپودر خشک موردن  زانيم

 3,250,000)  يمتريسدانت  25خاک در هر هكتار تدا عمد   

. بر ديگرد  نييتن کود سبز تازه در هكتار تع  40( و  لوگرميک

گدرم در هدر  3/12 اهيداساس مقددار انددام تدازه هدر گ  نيا

÷  3,250,000=  3/12خددداک محاسدددبه شدددد ) لدددوگرميک

مقددار از بافدت   نيدوزن خشک ا  ميانگين( و  40,000,000

 معدادل   خداککيلوگرم  /گرم  پن مورد استفاده )  اهانيتازه گ

 تن/هكتار( مبنا قرار گرفت.    25/16 وزني يا  5/0%

 خداک  از  چغندرقندد  سيسدتي  نماتدد  نياز  مورد  جمعيت

 طبيعدي  مندابع  و  ورزيکشدا  تحقيقات  آلوده ايستگاه  مزرعه

که در پاييز سال قبل از آزمايش برداشت گرديده بود   زرقان

 خداک  تخ /گدرم  21  نماتدد  اوليده  جمعيدت.  گرديدد  تأمين

 نيقبدل از اسدتفاده در چنددهاي آلوده  برآورد گرديد. خاک

هاي يدک نمونده سید سيست.  گرديدمخلو     نوبت کامال 

دسددتگاه فنويددک گرمددي خدداک آلددوده اسددتخرا  بددا  200

سيست بده صدورت   10استخرا  و شمارش گرديد. سید  

هداي آن بدا اسدتفاده از الم و المدل تصادفي انتخا  و تخ 

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

ليتري از هاي سه نمونه يک ميليداده شد و با شمارش تخ 

رم گد  200سيسدت و    10سوسیانسيون تخ ، تعداد تخ  در  

 .خاک برآورد گرديد

بازدارنددده بددر نماتددد  اهانیگ خشک پودر  اثر  یبررس  -1

 کروپالتیم  طیشرا درآلوده    چغندرقند  اهیگ  و  یستیس

   سترون  یارودخانه  ماسه و یزراع  خاکمخلوط   -1-1

 دهانده  قطر  با  بلند  يكيپالست  يهادر گلدان  شيآزما  نيا

مخلدو    لدوگرميشدش ک  يحداو  متريسانت  21  يبلند  و  22
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( در 1:1  نسبت  بهسترون )  ياو ماسه رودخانه  يخاک زراع

و شش تكدرار انجدام   ماريت   11با    يقالب طرح کامال  تصادف

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

 بدهاليه خاک مرطو  در معرض شعله مستقي  انجام شدد.  

 ابتددا  ،يياز نظدر دمدا  يعديطب  طيمنظور فراه  کدردن شدرا

که خداک   نياز زم  ياقطعه  يروبر    ييلويک  شش  يهاگلدان

برداشته شدده بدود بده صدورت   يمتريسانت  20آن تا عم   

از لبده   متدريکه فقط سده سدانتحوينبه  شدده  دا  قرارمنظ   

 نيبد  يفضدا  و  سطح خاک قدرار داشدت  از  خار ها  گلدان

 .ديها با خاک پر گردآن

 20  زانيدم  اه،يدگ  يکدود  ازيدن  و  خداک  هيتجز  اساس  بر

پتداس   گرميليم  100(،  یليفسفر )سوپر فسفات تر  گرميليم

 لوگرميک  در)اوره(    تروژنين  گرميليم  75( و   يپتاس  تراتي)ن

گدرم   30  سید.  ديبا خاک مخلو  گرد  کشت  از  قبل  خاک

 خشدک  پودراضافه شد.    گلدان  هر  به  اهيگ  هر  خشک  پودر

 يچيسداندوصورت    به  ازيمورد ن  کاشتشيپ  کود  و  اهانيگ

 22  در  سدید.  ديدگلدان مخلو  گرد  يانيقسمت م  خاک  با

 سدتيس 18 يحاو آلوده خاک  گرم  200  با  گلدان  هر  رماهيت 

 آنبا    زمانه   و  يزنهيما  يچيساندو  روش  به  تخ   4200  با

بده صدورت دسدتي و    کشدت   يبذر چغندرقند رقد  شدر

از   يتعداد   يتدر. پد از سبز شدن بذرها، بهديگرد  ياريآب

و بعد از هفت روز در هر گلدان فقط   شدحذف    هااهچهيگ

 .شد  داشته نگه  اهچهيگ  کي

کنتددرل کددرم  جهددت يشددش برگدد تدداپددن   مرحلدده در

کددش سددموم حشددره ابدد هددااهچددهيگخددوار چغندرقنددد برگ

 پاشديمحلدول در هدزار  کيبا غلظت  نيدورسبان و دلتامتر

رشدد کامدل   زمدان  در  يپودر  دکيکنترل سف  جهت.  ديگرد

بدده  کيددگددل گددوگرد و در زمددان نزد ازچغندرقنددد  شددهير

بدا   دوريدکدش کنفاز حشره  اهيشته س  کنترل   جهتبرداشت  

 روز  سده  هدرهدا  . گلدانديدر هزار استفاده گرد  کيغلظت  

بده صدورت  انيدروز در م  کيدگدرم    يو در روزها  بارکي

 شدند. ياريآبدستي  

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

 و برداشدتطوقده    حدلاز م  اهيگ  ييهوا  يهاقسمت  ،ياريآب

 وزن نيديتع يبدرا. ديدگرد نيديتع هداآنتر و خشدک   نوز

 داخدل  در  روز  چندد  مدت  به  ييهوا  يهااندام  ابتدا  خشک،

 سدید.  شددند  داده  قدرار   يرمسدتقيغ  نور  مقابل  در  گلخانه

 ساعت  48  مدت  به  وسيسلس  درجه  70  يدما  با  آون  درون

 .شدد  يريدگانددازه  هاآن  خشک  وزن  آن  از  پد  و  يدارنگه

 پدآبان( و   15)  ييهوا  يهااندام  برداشتروز بعد از    هفده

و  برداشدتچغندرقندد    يهداشهيراز کاهش رطوبت خاک،  

خداک هدر گلددان بده   سدیدشدد.    يريگوزن تر آن اندازه

سدن دو و افدراد ندر در   يالروهداصورت کامل مخلو  و  

 & Whiteheadي )نيگرم خاک مرطو  بده روش سد 200

Hemming 1965) گددرم  200موجددود در  يهدداسددتيس و

 اسددتخرا  کيددخدداک خشددک بددا اسددتفاده از دسددتگاه فنو

(Fenwick 1940سید ،) دمثليو فاکتور تول يينها تيجمع 

 .ديگرد نيينماتد تع

هداي به منظور بهتر نشان دادن اثر تيمارهدا بدر شداخص

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

مارهدا را بدا شداهد همدان آلوده به نماتد در هر کددام از تي

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

هداي در جداول نشان داده شد. همين عمل بدراي شداخص

 نماتد نيز صورت گرفت.

 رسترونیغ یخاک زراع -1-2

و   يپاشتكرار، زمان س   مار،ياز نظر تعداد ت   شيآزما  نيا

گرفدت. اول انجام    شيغلظت س  استفاده شده همانند آزما

 ييلددويندده ک يهدداگلدددان در شيتفدداوت کدده آزمددا نيددبددا ا

انجام   متريسانت  25  يو بلند  24بلند با قطر دهانه    يكيپالست
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بدود و   رسدترونيغ  يمورد اسدتفاده خداک زراعد  خاکشد.  

گرم از پودر خشدک هدر   45متناسب با اندازه گلدان مقدار  

مرداد   هفت در    بذر. کشت  ديدر هر گلدان استفاده گرد  اهيگ

روز بعدد( و   98آبدان )  13در    ييهدوا  يهاو برداشت اندام

 اديز  يهايبارندگ  علت  به.  شد  انجام  خبندانيقبل از شروع  

رداشدت هدا، بخيد بودن خداک گلددان  واز برداشت    پد

 يهداروز بعدد از برداشدت انددام  61)  يد  14  در  هداشهير

ايددن آزمددايش عددالوه بددر  در. گرفددت صددورت( ييهددوا

از دسدتگاه   استفاده  با  زين  هاشهيرقند    اريع  وزن،  يريگاندازه

Refractometer  دست( يکمیاني  AKRUSS،  آلمدان  کشور )

 .  گرديد تعيين

تخددم نماتددد  خیتفددربازدارنده بددر  اهانیاثر گ یبررس  -2

 شددهیر بدده آنالرو سددن دو   نفددوذ  و  خاک  درون  یستیس

   گلخانه  طیشرا در  چغندرقند

با پدن  تكدرار   يتصادف  کامال قالب طرح    در  شيآزما  نيا

بده   آلوده  خاک  گرم  400  يحاو  بارمصرفکي  يهاوانيدر ل

انجدام   (تخد  در گدرم خداک  15)  چغندرقند  يستيس  نماتد

گدل گياهدان  شامل دو گدرم پدودر خشدک    مارهاي. ت ديگرد

 ي،وحشد  يرمنددا ، خاکشد  ي،گندم، خارلتده، گدل جعفدر

و   بيدانيرينکرچدک، شد  ي،کداهو وحشد  ي،گلرنگ وحشد

به صورت کامل مخلدو  و  وانيکه با خاک هر ل  بود  يکارد

 پد.  شد  کاشتهها  در آن   يشر  حساس  رق   چغندرقند  بذر

 بدادرون خاک    نماتد  دو  سن  الرو  ادتعد  روز  21  گذشت  از

 تعدداد و (Whitehead & Hemming 1965ي )نيسد روش

 ديبدا اسد  شدهير  يزيدآمرندگ  از  پد  شهير  درون  يالروها

 .(Daykin & Hussey 1985)  ديگرد  شمارش  نيفوش

 یآمار  محاسبات

 و SAS 9.3 افزاراز نرم استفاده با هاداده انديوار هيتجز

و   %1با روش دانكدن در سدطح احتمدال    هانيانگيم  سهيمقا

نماتد   يهاشاخص  يهاداده  ليوتحلهيتجز.  ديانجام گرد  5%

 و( NPAR ANOVA) کيددناپارامتر روش ازاسددتفاده  بددا

 وتحليلتجزيده( و Friedman rank test) دمنيفر يبندرتبه

 هيداز تجز  اسدتفاده  بدا  اهيگ  يهامربو  به شاخص  يهاداده

 شد.  انجام( Proc ANOVA)  انديوار

 جینتا

 اهیدد گ و  یسددتیبددر نماتددد س  بازدارنددده  اهددانیگ  تأثیر  -1

و ماسدده  یخدداک زراعدد  مخلددوط در آلددوده چغندرقنددد

 سترون    یارودخانه

 هيدتجز   ينتدا  اسداس  بدرچغندرقند:    اهیگ  یهاشاخص

 خشدک  و  تدر  وزن  و  شدهير  وزن  بر  مارهايت   ريتأث  اند،يوار

. نبدود داريمعند نماتدد  بده  آلدوده  چغنددر  اهانيگ  شاخساره

 بهنماتد،   حضورها نشان داد که در  شاخص  نيانگيم  سهيمقا

 وزن  ينسب  شيافزا  باعث  مارهايت   ريسا  ،يجعفر  گلاستثناء  

 بده  مربدو   بيدترت بده  شدهير  وزن  نيتدرشيب.  شدند  شهير

 و  يوحشد  گلرندگ  ،يوحشد  کداهو  گنددم،  گدل  يمارهايت 

 ريخاکشد  ،يوحش  کاهو  يمارهايت .  باشديم  يوحش  ريخاکش

 و ينسددب شيافددزا نيشددتريب باعددث انيددبنيريو شدد يوحشد

 کداهش  باعدث  خارلتده  و  کرچدک  ،يجعفدر  گل  يمارهايت 

 شددند شداهد بده  نسدبت  شاخساره  خشک  و  تروزن    ينسب

 . (2  جدول )

 گدل  ،يکدارد  خارلتده،  ،يوحش  ريخاکشنماتد    ا يغ  در

سدبب   مارهدايت   ريسدا  و  کداهش  سدبب  کرچدک  و  يجعفر

 نيشتريب.  دنديگرد  شاهد  به  نسبت  شهير  وزن  ينسب  شيافزا

 ريخاکشداسدت.  يوحش گلرنگ  و  گندم  گلتأثير مربو  به  

آلوده به نماتدد،   اهانيگ  شهيوزن ر  شيافزا  رغ يعل  يوحش

 گلرندگ و گنددم گل. داد کاهش را سال  اهانيگ شهيوزن ر
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 Heterodera یسددتی( آلددوده بدده نماتددد سفی)رقم شددرچغندرقند  اهیگ یشیرو یهاشاخص بر اهانیگ از یبرخ یبازدارندگ اثر. 2 جدول

schachtii  در 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) 

Treatments 
Without 

nematode 

With 

nematode 
%*  

Without 

nematode 

With 

nematode 
%*  

Without 

nematode 

With 

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 

 .است تكرار شش نيانگيم هاداده. شاهد به نسبت چغندرقند آلوده اهانيگ يرشد يهاشاخص( -) کاهش اي  شي افزا درصد*: 
*: Percentage increase or decrease (-) of growth indices of infected sugar beet plants compared to the control. Data are 

the means of six replicates. 

 

 يدا حضور  در  شهيوزن ر  شيافزا  در  مارهايت   نيبهتر  يوحش

 .(2)جدول   بودند  نماتد  ا يغ

 هيدتجز   ينتدا  :چغندرقنددد  یستیس  نماتد  یهاشاخص

 يمارهدايکه ت  داد نشان  يستينماتد س  يهاشاخص  انديوار

 سدن  الرو  تخد ،  ست،يس  تعدادبر    يداريمختل  تأثير معن

 ستيتعداد تخ  در س نيچنه  خاک، در نر ينماتدها و دو

 و يينهدا تيجمع يهاشاخص بر هاآن ريتأث  ياند، ولنداشته

 نيبعالوه بر آن    .بود  داريمعن  %5در سطح    دمثليتول  فاکتور

 اهيدگ  يرشدد  هدايشداخصاز    کددامچيپودر و نماتد در ه

نشدان داد کده   هانيانگيم  سهيمقا  وجود نداشت.  يکنشبره 

باعدث   مارهدايت   ريسدا  ،يوحشد  کداهوو    خارلتدهاستثناء    به

 يمارهداينسدبت بده شداهد شددند. ت   ستيس  تعداد  شيافزا

 ريو سدا  يو گل گندم باعدث کداهش نسدب  يکاردکرچک،  

 خارلته،شدند.    ستيتعداد تخ  در س  شيباعث افزا  مارهايت 

 فداکتور  و  يينهدا  تيدجمع  يوحش  کاهو  و  يکارد  کرچک،

 نيکده در بد  دادند  کاهش  شاهد  به  نسبت  را  نماتد  دمثليتول

 نينماتدد مدرثرتر  يهداشاخص  %67با کاهش    خارلتهها  آن

 يينهدا  تيدجمع  شيباعث افزا  مارهايت   ريسا  يبود. ول  ماريت 

 (. 3  جدول )  دنديگردنماتد    دمثليو فاکتور تول

 اهیدد گ و  یسددتیبازدارنددده بددر نماتددد س  اهددانیتأثیر گ  -2

   رسترونیغ یزراع  خاک در  آلوده  چغندرقند

 هيدتجز   ياسداس نتدا  بدرچغندرقند:    اهیگ  یهاشاخص

تدأثير   ،چغندرقندد آلدوده بده نماتدد  يهداشاخص  انديوار

و بدر وزن تدر و خشدک   %5قند در سدطح    اريبر ع  مارهايت 

 شدهيولدي بدر وزن ر  بدود  داريمعند  %1شاخساره در سطح  

کده در   دادنشدان    هاشاخص  نيانگيم  سهيمقا.  نبوددار  معني

 ،يگدل جعفدر  کرچدک،  يمارهايت   بيبه ترت   نماتد،  حضور

 نيشدتريب باعدث يوحش ريخاکش و يوحش  کاهو  گندم،  گل

 ينسدب  کداهش  باعدث  يکدارد  و  يوحش  گلرنگ  و  شيافزا

 دو  شيافدزا  با  کرچک.  دنديگردبه شاهد    نسبت  شهير  وزن

وزن تددر و خشددک شاخسدداره  بيددترت بدده ،يبرابددر 4/2 و
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( آلوده در فیچغندرقند )رقم شر اهیدر گ Heterodera schachtii یستینماتد س یهاشاخص بر اهانیاز گ یبرخ یبازدارندگ اثر. 3 جدول

 .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 

soil 

Eggs/cyst Total eggs/ 

pot soil 

Number of 

J2s/pot soil 

Number of 

males/pot soil 

Final 

population 

Reproduction 

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 

 %5اساس آزمون دانكددن در سددطح   برهر ستون    دربا حروف مشابه    هادادهنسبت به شاهد.    نماتد  دمثليتول  فاکتور(  -کاهش )  اي   شي *: درصد افزا

 .است تكرار شش نيانگيم هاداده. ستندين داريمعن
*: 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. 

 

خارلتده و   ،يگلرنگ وحش  يمارهايت   و  بود  ماريت   نيمرثرتر

شددند  شاخسداره خشدک و تدر  وزن  کداهش  باعث  ياردک

 (. 4  جدول )

 ،يوحشدد گلرنددگ مندددا ، نماتددد، يدارا يمارهددايت  در

 نيشدتريبباعدث    ب،يترت به  ،يوحش  کاهوو    يوحش  ريخاکش

 باعدث  يجعفدر  گلو    کرچک  ،يکارد  يمارهايت   و  شيافزا

 (.4 جدول )  شدند  شاهد به نسبت  قند  اريعکاهش  

در   شيافدزا  نيبدون نماتد، منددا  بداالتر  يمارهايدر ت 

به خود   را  وزن تر و خشک شاخساره  همچنين  شه،يوزن ر

 مارهدايت   رياستثناء مندا  و کرچدک، سدا  بهاختصاص داد.  

و وزن تددر شاخسدداره شدددند.  شددهيرباعددث کدداهش وزن 

باعث کداهش وزن  مارهايت   ريسابه استثناء مندا ،    نيچنه 

باعث   مارهايشدند. همه ت خشک شاخساره نسبت به شاهد  

مربو  بده   قند  اريع  نيترشيقند شدند. ب  اريع  ينسب  شيافزا

 .باشديگل گندم م  ماريت 

  ينتدا:  چغندرقنددد  یستیس  نماتد  یهاشاخص  بر  تأثیر

 تددأثيرمختلدد   يمارهدداينشددان داد کدده ت  انديددوار هيددتجز

 يسدتينماتدد س  يهدااز شداخص  کددامچيبدر هد  يداريمعن

از  کدددامچيپددودر و نماتددد در هدد نيبددچنددين هدد  .نداشددتند

 سهيمقا  وجود نداشت.  يکنشبره   اهيگ  يرشد  هايشاخص

 ريسدا  گندم،  گلو    يکارداستثناء    به  کهنشان داد    هانيانگيم

در خاک شددند.   ستيتعداد س  ينسب  شيباعث افزا  مارهايت 

 و  يگدل جعفدر  ،يوحشد  کاهو  ،يکارد  ب،يترت به  ن،يچنه 

شددند.   سدتيباعدث کداهش تعدداد تخد  در سگل گنددم  

ي، گدل وحشد ريخاکشد ،يوحشد کداهو ،يکدارد  يمارهايت 

 و  يينهدا  تيدجمع  يو گل گندم باعث کاهش نسب  يجعفر

 مربدو  هاشاخص نيترک . دنديگرد نماتد  دمثليتول  فاکتور

 .(5  جدول )  است  يکارد  ماريت  به
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 Heterodera یسددتی( آلددوده بدده نماتددد سفی)رقم شددرچغندرقند  اهیگ یشیرو یهاشاخص بر اهانیگ از یبرخ یبازدارندگ اثر. 4 جدول

schachtii  رسترونیغ یزراع خاک در. 
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 (%) 

Treatments 
Without 

nematode 

With 

nematode 
%**  

Without 

nematode 

With 

nematode 
%**  

Without 

nematode 

With 

nematode 
%**  

Without 

nematode 

With 

nematode 
**% 

Control 543 141 -  1074 473 d -  147.9 62.1 dc -  14.7 13.6 ab - 

Wild safflower 345 92.4 -34.5  719 309 c -34.7  86.6 50.2 bc -19.2  16.3 15.8 ab 16.2 

Cornflower 389 302 114  794 517 bc 9.3  102.6 91.4 b 47.2  17.5 14.8 b 8.8 

Creeping thistle 293 173 22.7  539 297 bc -37.2  74.7 48.4 a -22.1  16.3 13.5 b -0.7 

Arugula 1070 213 51.1  1616 603 d 27.5  163.6 80.0 d 28.8  15.0 16.8 a 23.5 

Liquorice 246 217 53.9  527 427 ab -9.7  70.6 67.4 a 8.5  17.3 14.8 b 8.8 

Wild lettuce 428 293 108  627 555 ab 17.3  76.3 85.4 a 37.5  15.0 15.0 ab 10.3 

Narrow-leaf plantain 307 122 -13.5  763 309 c -34.7  86.2 43.5 bc -30.0  15.3 11.3 b 
-

16.9 

Castor bean 646 412 192  1146 947 ab 100  85.2 150 bc 142  15.7 11.5 b 
-

15.4 
Tall sisymbrium 353 281 99.3  538 578 ab 22.2  74.7 93.2 a 50.1  16.0 15.5 ab 14.0 

French marigold 278 390 177  526 590 a 24.7  64.7 88.6 a 42.7  16.0 13.0 b -4.4 
ها با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون آلوده چغندرقند نسبت به شاهد. داده  اهانيگ  يرشد  يها( شاخص-کاهش )  اي   شي *: درصد افزا

 .است تكرار شش نيانگيم هاداده. ستندين داريمعن %5دانكن در سطح 
*: 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.  
 

 یسددتیتخم نماتددد س  خیبازدارنده بر تفر  اهانیگ  تأثیر  -3

چغندرقنددد  شددهیدرون خاک و نفوذ الرو سن دو آن به ر

 گلخانه  طیدر شرا

 يوحش رينشان داد که به استثناء خاکش  يبررس  نيا   ينتا

تخد  و  خيتفدر ينسب اي داريباعث کاهش معن مارهايت   ريسا

 يوحشد  ريتعداد الرو سدن دو درون خداک شددند. خاکشد

 از پددسن دو  الرو تعداد ياز دو برابر شيب  شيباعث افزا

 يتعداد الرو مربو  به کاهو وحش  نيتر. ک ديگردروز    21

 ،يکدارد  ،بيانشديرين  ،يگلرنگ وحش  يمارهاياست که با ت 

. گرفدتقدرار    يسطح آمدار  کيدر    يکرچک و گل جعفر

 بده  مربدو   ب،يدترت بده  شدهير  درونالرو    تعدداد  نيترشيب

و منددا  و   يوحشد  کداهو  گنددم،  گدل  ،يوحشد  ريخاکش

 يکدارد  و  کرچک  ،يوحش  گلرنگ  به  مربو   تعداد  نيکمتر

 (.6 جدول )  باشديم

 بحث

رغ  تحقيقات متعدد انجام شده در مورد تأثير مدواد علي

اثدر   خصدوص  درگرهي،  هداي ريشدهآلي بر فعاليت نماتدد

 يسدتينماتدد س تيبر فعال اهانياز گ  استفادهاصالح خاک با  

  يصورت نگرفته اسدت کده بتدوان نتدا  يقيچغندرقند تحق

کرد. پژوهش حاضدر نشدان   سهيمقا  پژوهش حاضر را با آن

بده خداک   اهدانياز گ  يزودن پدودر خشدک برخداف  که  داد

هداي شداخصو    يسدتينماتد س  تيفعال  برتأثيرات متفاوتي  

از   يچغندرقند آلوده به آن داشدته اسدت. برخد  اهيگرشدي  

 شيباعددث افددزا گددريد يباعددث کدداهش و برخدد اهددانيگ

 كسداني  يرشد  يهاشاخصو  نماتد    ي جمعيتيهاشاخص

 هدا وقدار   هدا،شهيرقار رسترون  يغ  ي. در خاک زراعنبود
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 در( آلوده فیچغندرقند )رقم شر اهیدر گ Heterodera schachtii یستینماتد س یهاشاخص بر اهانیاز گ یبرخ یبازدارندگ اثر. 5 جدول

 .رسترونیغ یزراع خاک
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 

(final population) 

Reproduction factor 

(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 

 %5در سددطح   كددنها با حروف مشابه در هر ستون بر اساس آزمون داننماتد نسبت به شاهد. داده  دمثلي( فاکتور تول-کاهش )  اي   شي *: درصد افزا

 شش تكرار است. نيانگيها م. دادهستندين داريمعن
*: 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. 
 

 

 

 شددهیر و خاک درون بیترتهب Heterodera schachtii یستیس نماتدسن دو و مراحل مختلف  الروتعداد  بر اهانیگ از یبرخ اثر .6 جدول

 .گلخانه طیشرا در( فیشر)رقم  چغندرقند
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 

دو و  يهاها با حروف مشابه در ستوننسبت به شاهد. داده  شهي تعداد نماتد در ر  اي خاک    درون  دو  سن  الرو  تعداد(  -کاهش )  اي   شي *: درصد افزا

 تكرار است. پن  نيانگيها م. دادهستندين داريمعن %5و  %1در سطح  بيترتبه كنچهار بر اساس آزمون دان
*: 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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د کدده نددوجددود دار شددهيدر فرار تيسدداپروف هدداييبدداکتر

در خاک   يدر کنترل نماتدها نقش داشته باشند ول  تواننديم

 هداآن  بدر  عدالوه.  روندديمد  نياز بد  زموجدوداتيسترون ر

فعاليدت تواندد بدر  ي مياماسه رودخانه  در  موجود  باتيترک

 کنتدرل نماتددها توسدط  رسديمرثر باشد. به نظر م  نماتدها

از   يبرخد  تدأثير  آن،. عدالوه بدر  انددشددهچغندرقند آلدوده  

 رسدترونيغ يدر خاک مخلو  سترون و خاک زراع  مارهايت 

سبک مانندد   يهانماتدکش در خاک  باتيترک  يحاو  اهانيگ

بهتدر صدورت  نيسدنگ يهدانسبت به خاک  يشن  يهاخاک

فعال ممكدن اسدت توسدط   باتيترک  نيدر خاک سنگ  گيرد.

(. Oka 2010شددوند ) رفعدال ي رات رس جدذ  شددده و غ

چغندرقندد   شدهيدر مقدار رشدد بوتده و ر  زياندازه گلدان ن

 دارد.  ريثأت 

چغندرقنددد   یرشددد  یهابازدارنده بر شاخص  اهانیاثر گ

 یستیسآلوده به نماتد  

شداخص چغندرقندد  نيترقند مه   اريو ع  شهير  عملكرد

گل گندم،   ،يوحش  رياست. اضافه کردن پودر خشک خاکش

و کرچک باعث   يگل جعفر  ،يکاهو وحش  ،يگلرنگ وحش

هدر دو نوبدت   ايد  کيددر    شدهيوزن ر  يدو برابدر  شيافزا

 يگل گندم و کاهو وحشد  ،يوحش  ري. خاکشگرديد  شيآزما

دادندد. در   شيرا افدزا  شدهيوزن ر  شيدر هر دو نوبت آزما

در کداهش فداکتور   مداريت   نيبه عنوان مرثرتر  يمقابل کارد

 بر عملكرد چغندرقند نداشت.  يريتأث  دمثل،يتول

 يوحش ريپودر خشک خاکش  رسترونيغ  يزراع  خاک  در

آلوده   چغندرقندوزن خشک شاخساره    ينسب  شيباعث افزا

 اهيدوزن خشدک گ  شيافدزا   يکده بدا نتدا  ديدبه نماتد گرد

اضدافه ناشدي از    يگرهدشدهيوده به نماتدد رآل  يفرنگگوجه

 دارد تطددداب  يوحشددد ريخاکشددد يکدددردن عصددداره آبددد

(Hamzehzarghani et al. 2011 .) 

 .Hussain et al) ياز کدود بدرگ گدل جعفدر اسدتفاده

( باعدث Shah et al. 2018) ي( و عصاره برگ جعفر2011

گرهي شده آلوده به نماتد ريشه  اهيوزن شاخساره گ  شيافزا

پودر خشک گدل   کردن  اضافه  زيحاضر ن  پژوهشاست. در  

وزن شاخساره را نسبت   رسترونيغ  يخاک زراع  به  يجعفر

با کداهش   توانديم  يداده است. گل جعفر  شيبه شاهد افزا

 اهيدگ  يرشدد  يهدانماتد، باعث بهبود شداخص  يمنف  ريتأث

-(buten-l-ynyl-3)-5و  α-terthienyl بيدددو ترک .گددردد

2,2'-bithienyl  جددا شدده   يگل جعفر  يهاگونه  ياز برخ

 Uhlenbroek & Bijlooدارند ) يقو ينماتدکش تيکه فعال

1958.) 

 یسددتینماتددد س  یهددابازدارنده بددر شدداخص  اهانیاثر گ

 چغندرقند

 نيتددرنماتددد مهدد  دمثليددو فدداکتور تول يينهددا تيددجمع

تحدت   هداشداخص  ني. ااست  مارهايت   يابيارز  يهاشاخص

تعدداد تخد  در   نيچنه   ست،يو تعداد س  شهيحج  ر  ريتأث

 اهيدگ  10  نيپژوهش در ب  ني. در ارنديگيقرار م  ستيهر س

 ،يکدارد  ،يخارلته، کاهو وحشد  شکمورد استفاده، پودر خ

هداي ي، از خدانوادهجعفدر گدل و يوحش  ريخاکش  ،کرچک

و فاکتور   يينها  تيجمع  يباعث کاهش نسب  گياهي مختل ،

تيمدار شده است.    شيهر دو نوبت آزما  اي  کيدر    دمثليتول

در   سدتيتعدداد س  نيترک   سترون  مخلو   خاکخارلته در  

را بدده خددود  دمثليددو فدداکتور تول يينهددا تيددخدداک، جمع

رغد  غيرسدترون علدي  يزراعد  خاکدر    ياختصاص داد ول

 تفداوت  نيد. اداشدترا  هدا  شداخص  نيبداالترمرثر بودن،  

 اسدتفاده  مورد  خاک  باتيترک  در  اختالفمربو  به    توانديم

در حضدور   اهيگ  نيمرثر ا  باتيترک  ياحتمال  شدن  اثريب  يا  و

باشد. کداهو   رسترونيغ  يدر خاک زراع  هايباکتر  و  هاقار 

 خداک  و  سدترون  مخلدو   خداک  در  هد   يکارد  و  يوحش
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و   يينهدا  تيدجمع  يکداهش نسدب  باعث  رسترونيغ  يزراع

نماتدد در  يهاشاخص کاهش. ندنماتد شد  دمثليفاکتور تول

و تعداد تخ  در هدر   ستيسبا کاهش تعداد    يحضور کارد

 .بود همراه  ستيس

نماتدد  يهاشاخص سهي، مقاشدهانيبر اختالفات ب  عالوه

تعدداد تخد  در   ست،يکه تعداد س  دادنشان    شيدر دو آزما

نماتدد در   دمثليدو فداکتور تول  يينهدا  تيجمع  ست،يهر س

نسبت بده خداک مخلدو  سدترون   رسترونيغ  يخاک زراع

اخدتالف مربدو  بده   نيداست. بخش عمدده ا  افتهي  کاهش

 کدردن  خدار   در  ريتدأخاست که به علدت    شيآزما  يخطا

اثدر   دراتفدا  افتداد.    هاستيس  استخرا   و  خاک  از  هاشهير

و خيد   ييهوا  يهاپد از برداشت اندام  اديز  يهايبارندگ

 هاستيو استخرا  س  هاشهيبرداشت ر  ،هابودن خاک گلدان

 شدد  باعدثامدر    نيدانبود و    ريپذ امكان  يمدت طوالن  يبرا

هدا، هدا درون آنو تخد   هداسدتياز س  يتوجهبخش قابدل

ايدن .  بروند  نيآزاد شده درون خاک از ب  يالروها  نيچنه 

نماتدددها توسددط  يعدديبدده کنتددرل طبتوانددد کدداهش مددي

مرطدو  نيدز سدترون  يردر خداک غموجدود  ها  يستآنتاگون

 .باشدمرتبط  

بدر   اهدانياز گ  يپدودر خشدک برخد  ريثأبررسي ت    ينتا

گلخانه  طيدر شرا M. incognita يگرهشهيفعاليت نماتد ر

نشان داده است که در خاک سترون پودر خشک خارلته بدا 

نسبت بده   گرهينماتد ريشه  دمثليفاکتور تول  %7/49کاهش  

 يرازيشد  هيداشته است )زند  يشتريمندا  و کرچک تأثير ب

مطالعه حاضر خارلته نسدبت   ولي در(.  2019  دهيو کارگر ب

فدداکتور کدداهش تددري در تددأثير کدد بدده مندددا  و کرچددک 

خارلتده .  نشدان داددر خاک مخلو  سترون    توليدمثل نماتد

 تيدفعال  ي بدابدات يترک  و  دهايفالونوئداراي ترکيبات فنولي،  

 باشدديمد  يضدد قدارچي و  ضد بداکترزياد    يدانياکسيآنت

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

فنولي بدا مقاومدت گيداه نسدبت بده برخدي از حشدرات و 

بيمارگرهاي گياهي مرتبط است. نشان داده شده اسدت کده 

العمل گياهدان ها و مقاومت يا عكدگاهي بين سطوح فنول 

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

برخي ترکيبات فندولي و فالونيددها نسدبت بده تعددادي از 

 (.Chitwood 2002نماتدهاي انگل گياهي سميت دارند )

پدودر خشدک در آن  که    در خاک سترون  شيآزما  جهينت

و فدداکتور  يينهددا تيددجمع يکدداهش نسددب عددثبا يکددارد

 يآلودگ  کاهشي  تأثير کاردي در  با نتاشده است    دمثليتول

 طيدر شددرا Mesocriconema xenoplaxنهددال هلددو بدده 

 %75( و کداهش Whittington & Zehr 1992) كروپالتيم

 Adekunle) يگرهدشهيتخ  و الرو سن دو نماتد ر خيفرت 

et al. 2007فعددال  بدداتيترک ي( تطدداب  دارد. در کددارد

 د،يدی يل  د،يدترپنوئ  د،يسداکاريپلد  د،ينماتدکش مانند فالونوئ

 دياس  کيو مشتقات کافئ  دياس  کيفنول  د،يدوئيريا  ديكوزيگل

 (. Najafian et al. 2018وجود دارد )

تخد  در خداک   کدل  تعدداد  يکرچک باعث کاهش نسب

 در  يسدتينماتدد س  دمثليدفداکتور تولو    رسدترونيغ  يزراع

. نشدان داده شدده اسدت کده ديدخاک مخلو  سدترون گرد

سدبب   بده خداک  کرچدک  اهيدپودر خشدک گ  اضافه کردن

شددده  Meloidogyne javanicaتعددداد تخدد   %69کدداهش 

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

 .M يگرهددشددهينماتددد ر دمثليددکنجالده داندده کرچددک تول

incognita  اسددت  ي کدداهش دادههتوجقابددلرا بدده ميددزان

(Roldi et al. 2013)دها،ياسدددتروئ . کرچدددک داراي 

اسدت  دهايدكوزيو گل دهايدفالونوئ  دها،يآلكالوئ  ها،نيساپون

(Suvarna et al. 2018کداهش تعدداد تخد  بده وسد .)لهي 

   .باشد  باتيترک  نيمرتبط با ا  توانديکرچک م

گونده   يکردن پودر بدرگ و دانده گلرندگ وحشد  اضافه

Carthamus glaucus سترون  يبه خاک شن %5/7 زانيم به
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 .M يگرهدشدهينماتد ر يهاشاخص داريباعث کاهش معن

javanica شدده يفرنگگوجه در ( اسدتMoosavi 2012 )

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

. ندارد تطاب  استفاده گرديد C. oxyacanthusگونه  يوحش

 خدداک در دمثليددو فدداکتور تول يينهددا تيددجمع نيشددتريب

در گونده   اخدتالف.  به اين تيمار بودمربو     سترون  مخلو 

 مداده زانيم و  نماتد، اندام مورد استفاده، گونه  بازدارنده  اهيگ

 در %5/0 معدادل  خداک لدوگرميک/گرم 5)  شدده  استفاده  يآل

. باشداختالف    نيا  ياحتمال  لياز دال   توانديم  (  %5/7  مقابل

دو گونده   نيدا  دياسد  کئيدو اول  دياس  کينوليل  زانياز نظر م

 Murthy & Anjani)با ه  تفداوت دارندد  يگلرنگ وحش

2007 .) 

 با يتقراست.    Brassicaceaeخانواده    ي ازوحش  ريخاکش

 ندوالتيگلوکوز  بداتيترک  يحداواين خانواده    يتمام اعضا

. نددنماتد در مزرعه را کنترل ک  تيجمع  تواننديکه م  هستند

حداکثر اسدت.   در مرحله گلدهي گياه  نوالتيگلوکوزميزان  

و بده مدواد سدمي از   شدده  زيدروليخاک ه  دراين ترکيبات  

( و thiocyanate(، تيوسددديانات )nitrileقبيدددل نيتريدددل )

شدددود. ( تبدددديل مددديisothiocyanateايزوتيوسددديانات )

ترين ترکيبات فرار هستند که فعاليت ها سمييزوتيوسياناتا

هدا نيپدروتئ  يديسدولف  يهداگروهها در نتيجه واکنش با  آن

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

Zasada & Ferris 2004.)  

در   یسددتیتخم نماتددد س  خیبازدارنده در تفر  اهانیتأثیر گ

 چغندرقند    یشهیوذ الرو سن دو به رخاک و نف

تخد  و نفدو  الرو   خيبر تفر  تواننديمختل  م  يآل  مواد

 تدوانيم  يژگيو  نيگذارند. از ا  ريتأث  شهيسن دو نماتد به ر

کداهش  ايدو  زبدانيم ا ينماتد در غ  تيجهت کاهش جمع

 نيدا  از.  کرد  استفاده  زبانيم  شهيکننده از رهيتعداد نماتد تغذ 

 حاضر  پژوهش  در.  نشان دادند  يمتفاوت   راتيتأث  اهانينظر گ

 تعدداد  يبرابدر  دو  از  شيبد  شيافدزا  باعث  يوحش  ريخاکش

 گدريطدرف د  از.  گرديدد  تخد   خيتفدر  از  حاصدل  يالروها

منددا    ليداز قب  اهدانياز گ  گريد  يو برخ  يوحش  ريخاکش

و کرچدک   يکارد.  شدند  شهينفو  نماتد به ر  شيباعث افزا

تخد  و نفدو  الرو سدن دو نماتدد بده   خيباعث کاهش تفر

باعدث   طرفکيداز  يکاهو وحشد  کهيحالاند. درشده  شهير

 شيافدزا گدريتخد  و از طدرف د خيکاهش در تفر  نيشتريب

داده شدده   نشدان.  گرديد  شهير  ونتوجه تعداد نماتد درقابل

شده دانه مندا  و کرچک منجدر بده   ا يآس  پودراست که  

در خداک و   يگرهدشدهينماتدد ر  دو  کاهش تعداد الرو سن

 .Ismail et alگلخانه شده است ) طيبادمجان در شرا شهير

 تيدجمع  کداهش  جهدت  تدوانيم  هايژگيو  نيا  از(.  2012

 اسدتفاده  زبدانيم  ريدغ  اهيدگ  با  تناو   زمان  در  يستيس  نماتد

 .کرد

هداي تعددادي از گياهدان در مهدار اين پژوهش ويژگدي

 آن رانماتد سيستي چغندرقند و کاهش خسدارت ناشدي از  

در شرايط ميكروپالت نشان داد. گياهدان مدورد بررسدي از 

هاي يكسان نبودند و ندوع خداک و وجدود نظر اين ويژگي

کننده بود. در خداک ها تعيينريزموجودات بر ميزان تأثير آن

سدترون، اضدافه کدردن پدودر خشدک خاکشدير زراعي غير

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

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

افزايش داد. از طرف ديگر ميزان تفريخ تخ  نماتدد و نفدو  

آن به ريشه را افزايش داد. کاهو وحشي نيز سدبب کداهش 

ي و فداکتور توليددمثل نماتدد و تفريخ تخ ، جمعيدت نهداي

افزايش وزن ريشه گرديد، ولي تدأثير مثبتدي بدر عيدار قندد 

نداشت. کاردي جمعيت نهايي و فاکتور توليدمثل نماتدد را 

کاهش داد و منددا  عيدار قندد ريشده را افدزايش داد. لدذا 

زمدان خاکشدير وحشدي و منددا  و برگردانددن کاشت ه 
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و اضدافه کدردن تدو م ها به خاک قبل از کشدت چغنددر آن

کاهو وحشي و کاردي در زمان کشت، بده عندوان يكدي از 

مددزارع  توانددد درکارهدداي کدداهش خسددارت نماتددد، مدديراه

 .چغندرقند نواحي مختل  کشور بررسي شود

 سپاسگزاری

ارشدد   يکارشناسد  نامدهيدانپژوهش مسدتخر  از پا  اين

 يرازدانشدگاه شد  يمدال  يدتکه با حما  باشدياول م  يسندهنو
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