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  59-73): 1(22چغندرقند  .بر كميت و كيفيت چغندرقند در سميرم اصفهان  Heterodera schachtii آلوده به نماتد

  

  چكيده

چغندرقند از طريق تلفيق  مزارعدر  Heterodera schachtii  نماتدبررسي امكان كاهش جمعيتبه منظور 

مطالعه اثر آن بر كميت و گياهان تله مقاوم و ون زراعي غيرميزبان نماتد مناسب دو روش تناوب با گياها

هاي كامل تصادفي با   به مدت سه سال در قالب طرح بلوك1381اين تحقيق از سال  ،كيفيت اين محصول

چهار  تله مقاوم، آيش و كشت متوالي چغندرقند در ن استفاده از گياهان غيرميزبان، گياهاهشت تيمار شامل

 . به اجرا در آمد در منطقه سميرم اصفهان ار در زميني آلوده به نماتد و سابقه كشت متوالي چغندرقندتكر

اين نتايج . شد اندازه گيريتيمارها صفات كمي و كيفي در سال آخر آزمايش، پس از برداشت چغندرقند 

 و ه و عملكرد قندناخالصجمعيت نهايي، فاكتور توليد مثل، عملكرد ريشتفاوت ميانگين مطالعه نشان داد 

 طي دو سال متوالي Sirola و خردل رقم 704دار بود و تيمار اختالط ذرت رقم  تيمارها معنيقابل استحصال 

  بيشترين درصد كاهش جمعيت نهايي نسبت به جمعيت اوليه را داشته و، درصد كاهش2/89با ميانگين 

 به ترتيب با 1383سفيد در سال قندندناخالص و باعث بيشترين ميزان عملكرد ريشه چغندرقند، عملكرد ق

) شاهد( به نماتدچغندرقندرقم حساس  تيمار كشت متوالي . تن در هكتار گرديد09/5  و 69/5 ، 30ميانگين 

 نماتد چغندرقند را بيش از هفت برابر ،درصد افزايش جمعيت نهايي تخم و نوزاد سن دوم 734با ميانگين 

به ترتيب با سفيد قند  و قند ناخالص،  و كمترين ميزان عملكرد ريشهاستجمعيت اوليه افزايش داده 

توان در  براساس نتايج حاصله مي . تيمار بود اينتن در هكتار مربوط به 87/1و  22/2 ،81/12ميانگين 

 به عنوان تناوب  گندم– گندم و يا خلر –ذرت از تناوب )سميرم(سيستي چغندرقندهاي آلوده به نماتد  زمين

استفاده  ،Sirola  با خردل رقم704دو ساله اختالط ذرت رقم  استفاده از تناوب  باارع و يانطبق با شرايط زم

  . كرد

  

  ، نماتد سيستي گياهان تله مقاوم، گياهان غيرميزبان،، چغندرقند ،تناوب: هاي كليدي واژه

                                                           
  شاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان علمي مركز تحقيقات كيئتاعضاي ه ��
  .گرديده است سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي استخراج 100-11-79-03-80-082 نتايج اجراي طرحاز اين مقاله  - *
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  مقدمه  

بيش از يكصد سال است كه نماتد سيستي 

ه  ب)Heterodera  schachtii, Schmidt (چغندرقند

عنوان يكي از عوامل مهم اقتصادي كاهش محصول 

چغندرقند در اكثر مناطق چغندركاري دنيا مورد 

  (Franklin 1972).شناسايي قرار گرفته است

استفاده از گياهان تله مقاوم به منظور كاهش 

جمعيت نماتد چغندرقند اخيراً مورد توجه زيادي قرار 

 Gardner and  Caswell-Chen)گرفته است 

1993). 

بو قبل از  گياهان تله مقاوم از خانواده شب

كاشت چغندرقند باعث كاهش جمعيت نماتد سيستي 

 هاي مقاوم د و در حال حاضر رقمنگرد چغندرقند مي

 .Raphanus sativus var ( از تربچه روغنيمختلفي

oleifera ( و خردل سفيد Sinapis alba  در

 از كشورهاي اروپايي به بعضي و دردسترس قرار داشته

 .روند كار مي

اين گياهان با ايجاد سامانه ريشه گسترده، 

 به نوزادها خروج و جلب وتفريخ تخم نماتد باعث 

 و پس از محبوس كردن نماتدها در شده سمت ريشه 

ها، مانع تشكيل  ريشه و اختالل در چرخه زندگي آن

د سيستي آخرين مرحله در چرخه زندگي نمات(سيست 

ايت جمعيت نماتد در ـدر خاك شده و در نه) چغندرقند

  هم.)Caubel et al. 1985(يابد  اهش ميـخاك ك

هاي غذادهنده  ولـسلچنين در گياهان تله مقاوم 

ل ـتشكيبراي نماتد  )Giant cells( آسا ولـغ

اد شرايط نامساعد براي ــ كه موجب ايجگردد نمي

 نسبت به راتدهاي نـنمل بيش از حد ــاتد و تشكيــنم

ردند و اين در حالي ـگ  مي) نر به يك ماده100(اده ــم

  است1 به 1رايط مساعد اين نسبت ـاست كه در ش

)Petersen 1992(. 

اي انجام شده در چندين  هاي مزرعه آزمايش

ثير گياهان تله مقاوم در كاهش أنقطه دنيا پيرامون ت

 برخي .شته استجمعيت نماتد نتايج متغيري را در پي دا

اند و برخي ديگر   نماتد را گزارش كرده كاهش جمعيت

ثير گياهان تله مقاوم را مشابه تاثير آيش و يا گياهان أت

  . )Evans et al. 1993(اند غيرميزبان گزارش كرده

اي و  در آلمان ارقام متعددي از تربچه علوفه

خردل زرد توليد گرديده كه پس از برداشت غالت در 

 شوند تابستان در الگوي كشت استفاده مياوايل 

)Petersen 1992(. 

زماني كه در ايتاليا در مزارع چغندرقند آلوده 

در نماتد مذكور ده عدد تخم و نوزاد ميزان آلودگي به 

 از گياهان تله و در قالب تناوب ، برسدگرم خاكيك 

  .)Bettini 1993(گردد زراعي استفاده مي

 با كاربرد )Tacconi et al. 1995 (در ايتاليا

در Emergo  و خردل رقمPeglettaرقم تربچه روغني 

چنين  در آزمايشات انجام  همنماتد، به مزارع آلوده 

كارگيري ه با ب )Cailliez 1996(شده در فرانسه

ارقامي از گياهان تله خردل و تربچه روغني در بهار ودر 

  امريكا در ديگريمطالعات در تناوب با چغندرقند و 

Koch and Gary 1997)( ده از دو رقم تربچه ابا استف
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در ،  تله  به عنوان گياهانAdagio و Peglettaروغني 

ثير قابل توجهي در كاهش جمعيت اين أتتمامي موارد 

    .  داشتند چغندرقندنماتد و افزايش عملكرد

 .H خسارتدر شرايط ايران حد آستانه 

schachtii نوزاد يا م  روي چغندرقند، متوسط يك تخ

 Fatemy and ).     باشد گرم خاك مييك در 

Parvizy 2006) 

هاي  الـرفته طي سـايج تحقيقات صورت گـنت

  درصد از مزارع بررسي شده5/26 داد   نشان1371 -76

، باالتر از سطح زيان اقتصادي با حداقل، استان اصفهان

 187 و 64، 13متوسط و حداكثر جمعيت به ترتيب 

 وباشد   ميد سن دوم در يك گرم خاك آلودهتخم و نوزا

ترين عوامل كاهش سطح   يكي از مهمبه همين دليل

زير كشت و پايين بودن عملكرد محصول چغندرقند در 

اخياني (باشد  چغندرقند ميسيستي استان اصفهان نماتد 

  ).1379 و همكاران

اثر تناوب انجام شده در مورد هاي  در بررسي

مذكور با استفاده از گياهان مختلف زراعي بر روي نماتد 

 در منطقه 1371-76هاي  غيرميزبان نماتد طي سال

 تناوبقهاب اصفهان مشخص گرديد به كارگيري 

زراعي با تيمار گندم، شبدر، طالبي و گندم به ميزان 

 100 درصد، تيمار يونجه چهارساله به ميزان 73/97

 100 درصد، تيمار طالبي، گندم، شبدر و ذرت به ميزان

درصد، تيمار پنبه، گندم، پياز، ذرت و طالبي به ميزان 

دهند  خاك كاهش ميرا در  درصد جمعيت نماتد 62/98

در حال حاضر اكثر ). 1377زاده  احمدي و داماد(

چغندرقند در استان اصفهان، تناوب با هاي رايج  تناوب

دو ساله است كه موجب افزايش شدت آلودگي يك و 

 نماتد گرديده است و فقط چهار مزارع چغندرقند به

هاي چهارساله و يا بيشتر  درصد مزارع داراي تناوب

  ).1372 اخياني و همكاران(باشند  مي

پرويزي و همكاران در مطالعات ديگري 

در شرايط مزرعه تله  رقم گياه ششبا كاشت ) 1377(

 ارقام ميزان فاكتور توليد مثل روي نتيجه گرفتند كه 

و خردل  Pegletta و Nemex يروغن تربچه تجاري

درصد بوده كه با 63 به طور متوسط Maxiسفيد رقم 

ميانگين موجود در قطعات شاهد داراي اختالف 

  . داري در سطح يك درصد بوده است معني

 نيز با كاشت چهار گياه تله) 1377(پاك نيت

 ،Adagio و Pegletta شامل تربچه روغني ارقام 

 Phacelia  گونهو Maxiخردل سفيد رقم 

tanacetifolia رقم Angelia نتيجه گرفت سه گياه 

اول در كاهش جمعيت تخم و نوزاد موجود در 

 با Maxiرقم ثر بوده است و ؤهاي داخل خاك م سيست

 .استداشته دار  معنيتفاوت شاهد در سطح پنج درصد 

هاي صورت گرفته توسط احمدي و  در بررسي

 چغندرقند با روي نماتد سيستي) 1379(دامادزاده 

، Maxi، خردل سفيد رقم استفاده از گياهان تله مقاوم

 ,Ultimo, Adagio, Nemexتربچه روغني ارقام

peglettaو رقم   Prego از گونه Fagopyrun 

esculentum رقم  وAngelia از گونه P . 

tanacetifolia  مشخص گرديد كه در شرايط گلخانه
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 هاي  رقم در شرايط مزرعه  درصد و97-100بين 

Nemex, maxi, pegletta, Adagio  وUltimo بين 

 درصد، جمعيت نهايي اين نماتد را كاهش 99-69

 .اند داده

كه نماتد مذكور يكي از  با توجه به اين

زاي خاكزاد در مزارع چغندرقند  ترين عوامل بيماري مهم

حلي جهت كاهش  باشد، ارائه راه استان اصفهان مي

طريقي كه حداقل خسارت را به جمعيت اين نماتد به 

. اي برخوردار است محيط وارد سازد از اهميت ويژه

كنترل نماتد چغندرقند از طرق مختلف نظير تناوب 

زراعي با گياهان غيرميزبان، بكارگيري سموم شيميايي، 

ين توليد ارقام نچ انتخاب گياهان تله مقاوم و هم

  .پذير است متحمل امكان

عيت نماتد سيستي تحقيق دو هدف كاهش جم

كشت گياهان (چغندرقند از طريق تلفيق مناسب تناوب

چنين كاهش  و گياهان تله و هم )زراعي غيرميزبان

و با اين فرض كه تلفيق را دنبال كرد طول دوره تناوب 

تناوب و كشت گياهان (دو روش كنترل نماتد مذكور 

ضمن پوشاندن معايب هر روش داراي راندمان ) تله

 و افزايش كمي و كاهش جمعيت اين نماتد بيشتري در 

  . چغندرقند خواهد شد، انجام پذيرفتمحصول كيفي 

  

  ها مواد و روش

اي با سابقه   ابتدا مزرعهتحقيقجهت اجراي 

و آلودگي باال در روستاي حنا در منطقه  كشت چغندرقند

مشاهده هاي قبل از  در سال.  شدسميرم انتخاب 

عملكرد ريشه در اين ميزان متوسط )  1378(آلودگي

 20-22تن در هكتار با درصد قند ناخالص  36مزرعه 

) 1379(كه پس از آلودگي در سال اول  در حالي،بود

 درصد و در سال 5/18 تن با عيار 27عملكرد ريشه 

قبل از اجراي آزمايش عملكرد ) 1380( دوم آلودگي

  . درصد رسيد25/16 تن با عيار 75/15  به ريشه

 در زمين (Pi) معيت اوليه نماتدجهت برآورد ج

 و 1381 پس از برداشت چغندرقند در سال ،مورد نظر

 هر كدام به مساحت  كرت،32تقسيم بندي زمين به 

 از هر كرت به طور جداگانه از چند نقطه  مترمربع، 20

متري خاك   سانتي0-30از عمق به طور تصادفي 

 زيركردن  برداري صورت گرفت و پس از مخلوط نمونه

 كيلوگرم از اين 2هاي كوچك هر كرت، حدود  نمونه

 گرم از خاك هر 200. خاك به آزمايشگاه منتقل گرديد

 با استفاده از روش ،نمونه در هواي معمولي خشك

   ميكرون250 و الك (Fenwick 1940)فنويك 

هاي موجود در خاك با استفاده از  شسته شد و سيست

 پس از .ند جدا گرديدمناسب نوارهاي كاغذي 

 خردكن  وسيله سيسته ها ب خردكردن سيست

)Homogenizer(سن ان و نوزادها  جمعيت اوليه تخم 

يك گرم خاك براي  توسط اساليد شمارش (Pi)دوم  

  .هر كرت محاسبه گرديد

، گياهان غيرميزبان ذرت رقم 1381در سال 

اهي است ــلر گيـخ ( .Lathyrus  sppلر ـ خ، 704

كه به است  Legominosoeاده اي از خانو وفهــعل

و گياهان  )گيرد عنوان علوفه دام مورد استفاده قرار مي
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، Carlosو  Nemex ارقام ( روغني تله  شامل تربچه

، 1382در سال و  Sirola  وRivona ارقام  سفيدخردل

 گياهان تله شامل ، گندم رقم الوند،704ذرت رقم 

 و Sirola  ارقام ، خردلNemexرقم تربچه 

Torpedo بهمراه آيش بمدت  7233 و چغندرقند رقم

 نحوة تركيب و . شدمنظور تكرار 4 تيمار و 8در دو سال 

ميزان بذر . ارائه شده است يكتناوب تيمارها در جدول 

   پيترسن پيشنهادمورد كشت گياهان تله براساس

)1992 Petersen (  گياهان  ساير و ميزان بذر

. شدها كشت  رتبراساس عرف محل محاسبه و در ك

  . بودزمان كشت گندم در پاييز و ساير گياهان در بهار 

ها چغندرقند  در تمام كرت 1383در سال 

مؤسسه تحقيقات براساس توصيه . شدكشت  7233رقم

سه فسفره و پتاهاي كودمصرف اقدام به  خاك و آب

نيتروژنه از كود و گرديدقبل از عمليات خاك ورزي 

  .شدمصرف به صورت سرك منبع اوره 

زمان كاشت تا برداشت گندم از مهرماه تا اواخر 

تير ماه و گياهان تله ذرت و خلر از ارديبهشت ماه تا 

  .شهريور ماه بود

گياهان تله در مرحله گلدهي تا ابتداي مرحله 

 شدند،هاي آزمايشي خارج  بذردهي برداشت و از كرت

هاي  كه اين عمل براي جلوگيري از ريزش بذر در كرت

ها در سال  زني اين بذر بوطه و جلوگيري از جوانهمر

بعدي آزمايش و ايجاد خطا در نتايح آزمايش صورت 

 .گرفت

  

   در سميرم اصفهان1380-1383هاي   سالطي   تيمارهاي بكار رفته  و الگوي كاشت1جدول 
Table 1Cultivation pattern in Semirom , Esfahan  province during  2001-2004  

 
1383  

2004  

1382  

2003  

1381  

2002  

  1380 كشت قبلي

Previous crop 

2001  

  تيمار/ قطعه زمين

Treatment/Plot 

  چغندرقند

Sugarbeet  

  اختالط ذرت و خردل

Mixture of 

Corn&Mustard (Sirola))  

  اختالط ذرت و خردل

Mixture of 

Corn&Mustard 

(Sirola)  

  چغندرقند

Sugarbeet  

1  

  چغندرقند

Sugarbeet  

  Torpedoخردل 

Mustard (Torpedo)  

  Rivonaخردل 

Mustard (Rivona)  

  چغندرقند

Sugarbeet  

2  

  چغندرقند

Sugarbeet  

  گندم

Wheat  

  ذرت

Corn  

  چغندرقند

Sugarbeet  

3  

  چغندرقند

Sugarbeet  

  گندم

Wheat  

  Nemexتربچه 

Oilradish (Nemex)  
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، از هر كرت (Pf)  نهاييجهت تعيين جمعيت

برداري   مجدداً نمونه82پس از برداشت گياهان در سال 

و شمارش جمعيت تخم و نوزاد ها  و جداسازي سيست

و با تقسيم متوسط گرديد  انجام  شده طبق روش ذكر

سن جمعيت ثانويه به متوسط جمعيت اوليه تخم و نوازد 

 محاسبه و )Rf(دو در هر كرت فاكتور توليد مثل

نهايي نماتد جمعيت   و يا درصد كاهشافزايش جمعيت

نسبت به جمعيت اوليه با استفاده از فاكتور توليد مثل و 

 -ميانگين فاكتور توليد مثل هر تيمار ×  100([فرمول 

   . ندمحاسبه گرديد ] )1

لوژيكي چغندرقند يوپس از رسيدگي فيز

 عملكرد ريشه  ،)1383(رين سال آزمايش آخدر

هاي  ريشهتوزين كليه براساس هاي آزمايش  كرت

 .گرديدحاسبه مبطور جداگانه برداشت شده در هر كرت 

 كيلوگرم ريشه 20مقدار صفات كيفي جهت تعيين 

تصادفي انتخاب طور چغندرقند از هر كرت آزمايشي به 

ايشگاه آزمگيري و پس از انجماد به  جداگانه پلپو 

  .ارسال گرديد

 پس از Rf و  Pfدست آمده ازه هاي ب داده

هاي مربوط به  و داده) 1382(پايان سال دوم آزمايش 

عملكرد ، )SC(، درصد قندناخالص)RY(عملكرد ريشه

 ، ازت مضر)K(، پتاسيم)Na(، سديم)SY(قندناخالص

)αNo3-( ،درصد قندسفيد)WSC( ضريب ،

 )WSY( يد و عملكرد قندسف)Yield(حصالتاس

 SAS با استفاده از نرم افزار  1383چغندرقند در سال 

  مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند 

نماتد در نهايي در سال دوم آزمايش جمعيت 

ي   به عنوان جمعيت اوليه1382 سال تيمارهاي مختلف

در نظر گرفته ) چغندرقند( 1383نماتد در كشت سال 

و  جمعيت اوليه نماتد  ارتباط بينترسيم  براي وشد 

 در سال )قابل استحصال( عملكرد قندناخالص و سفيد

  .مورد استفاده قرار گرفت  1383

  

   و بحثنتايج

  گياهان تله و غيرميزبان كشت نتايج حاصل از

 نشان داد كه كليه تيمارها به جز تيماردر سال دوم 

باعث كاهش جمعيت ) شاهد(چغندرقند كشت متوالي 

 .)2جدول (اتد سيستي چغندرقند گرديدندالرو نمو تخم 

 1382 و1381هاي  كشت متوالي چغندرقند طي سال

 نسبت ، بيش از هفت برابر  رانماتدجمعيت تخم و نوزاد 

 تيمار اختالط ذرت و .به جمعيت اوليه افزايش داد

 درصد 2/89  با طي دو سال متواليSirolaخردل 

به كاهش جمعيت را نسبت  ميزان بيشترينكاهش، 

به ترتيب  و بعد از اين تيمار، نشان دادجمعيت اوليه 

كشت دو رقم تربچه روغني طي دو سال، هاي تيمار

 گندم، كشت دو رقم خردل طي دو سال، دو سال -خلر

با دم ـگن– Nemexربچه  ـ گندم، ت–آيش، ذرت 

كاهش،  درصد5/24 و 6/25، 8/39، 58، 1/62، 7/74

 تخم و نوزاد سن جمعيتدر كاهش ثير را أبيشترين ت

چنين تجزيه آماري نتايج سال  هم. نددوم نماتد داشت

دوم آزمايش نشان داد كه فاكتور توليد مثل و جمعيت 

و ) 2جدول (دار بود   درصد معني پنجنهايي در سطح

 تيمارهاي مختلف براساس Rf و Pfمقايسه ميانگين 

درصد نشان داد كه ميانگين پنج  در سطح LSDآزمون 

Pf و Rf كليه تيمارها به جز تيمار چغندرقند در يك 

  ).2جدول (گروه قرار گرفتند 

طور كه اشاره گرديد در سال پايان  همان

 7233هاي آزمايشي با رقم  آزمايش كليه كرت

 تا اثر تيمارهاي به كار رفته در ندچغندرقند كشت گرديد

كميت و  بر  هاي آزمايشي طي دو سال قبل از آن، كرت
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همان . تيمارهاي مختلف سنجيده شود محصولكيفيت 

ميزان  كمترين ،است منعكس 2گونه كه در جدول 

متوالي  كشت ريشه مربوط به تيمار دو سالعملكرد 

بيشترين ميزان  و  تن در هكتار81/12چغندرقند با 

اختالط ذرت و خردل  مربوط به تيمار ريشه عملكرد

Sirola  بود تن در هكتار30 با  .  

چنين نشان داد كه الگوي كشت  اين نتايج هم

بر كاهش جمعيت   عالوهSirolaاختالط ذرت و خردل 

عملكرد  باعث افزايش ،1382نهايي نماتد درسال

 1383سالدر ) قابل استحصال( قندناخالص و سفيد

  .گرديد

باالترين عملكرد ريشه، درصد قند ناخالص و 

 تن در هكتار، 30عملكرد قند سفيد به ترتيب با مقادير 

 تن در هكتار به تيمار اختالط 09/5 درصد و 01/19

 تعلق داشت كه با تيمارهاي Sirolaذرت و خردل 

 چغندرقند و كشت مداوم چغندرقند در سطح پنج -آيش

  .داشتدرصد تفاوت معني دار 

در هاي ريشه   در ناخالصيداري معنيتفاوت 

تيمارهاي مورد مطالعه مثل سديم ،پتاسيم و ازت مضر 

  .مشاهده نشد

درصد 45/17بيشترين درصد قندسفيد به مقدار 

 تعلق Nemex تربچه -  Carlosبه تناوب تربچه

داشت كه با تيمارهاي آيش چغندرقند و كشت مداوم 

  .دار نشان داد چغندرقند در سطح پنج درصد تفاوت معني

 ل به تناوب ذرت،باالترين ضريب استحصا

 درصد مربوط بود كه 14/90گندم و چغندرقند  به مقدار 

دار  فقط با تيمار كشت مداوم چغندرقند تفاوت معني

 ).2جدول (نشان داد

 ارتباط جمعيت اوليه تخم و نوزاد  يكدر شكل

گرم خاك در هر  چغندرقند در يتسسن دوم نماتد سي

حصال  با عملكرد قندناخالص و قابل است1382سال 

اين ارتباط به . گردد  مشاهده مي1383در سال ) سفيد(

صورت معادالت لگاريتمي ارائه گرديده است كه با 

 در )Wards et al. 1985 (مطالعات انجام شده توسط

زميني  زميني و نماتد سيستي سيب محصول سيب

الزم به ذكر است كه مدل مربوط به . منطبق مي باشد

 نوع نقطه بحراني است و زميني از نماتد سيستي سيب

اين  مدل به منظور ارتباط عملكرد محصول به جمعيت 

رود، و اين مدل   به كار مي)Pi (نماتد قبل از كاشت

ها  پذيري دارد كه براي ساير سيست ساختار انعطاف

و ) Jones et al. 1967 and 1978( سازگار است

هاي جنس  تواند بر حسب نياز براي استفاده در گونه مي

Heterodera  تغيير ��	
 )Jones and perry 1978( . 

در اين معادالت مشاهده مي شود بين افزايش 

قابل ( سفيدقند با عملكرد نماتد جمعيت اوليه 

تري  ارتباط قوي نسبت به قندناخالص ،)استحصال

 به علت كاهش بيشتر درصد قند كه  . باشد برقرار مي

 افزايش سفيد نسبت به درصد قندناخالص در اثر

بر اثر . باشد  مي1382در سال  نماتد جمعيت اوليه 

افزايش جمعيت  اوليه تخم و نوزاد سن دوم  

 سديم و پتاسيم  و ازت مضر شاملهاي ريشه  ناخالصي

 كاهش يافتريشه افزايش و در نهايت درصد قند سفيد 

      .)2جدول (

استحصال به مقدار  بيشترين عملكرد قند قابل

دو سال كشت اختالط ذرت كتار به تيمار  تن در ه09/5

تعلق داشت كه با   Sirola و خردل رقم704رقم 

دو سال آيش و كشت متوالي چغندرقند تيمارهاي 

  ).2جدول (دار نشان داد  تفاوت معني) شاهد(
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  اصفهان  در تيمارهاي بكار رفته در منطقه سميرم13 82ل توليد مثل سا  جمعيت نهايي و فاكتور1383 تجزيه واريانس صفات كمي، كيفي سال 2جدول 
Table 2 Analysis of variance of  quantitative and qualitative properties of sugar beet  in 2004 and Pf and Rf in 2003 in different treatments 

 in Semirom- Esfahan 
 

  گين مربعاتميان

MS 

 منابع تغييرات

ANOVA  
  

 درجه آزادي

df 

  
 جمعيت نهايي

Pf 

 

 فاكتورتوليد مثل

Rf  

 عملكرد ريشه

RY  

 درصد قند

SC  

 عملكردقند ناخالص

 SY 

  

 سديم

Na  

 تاسيمپ

Ka  

 ازت مضر

αNo3-  

 درصد قند سفيد

WSC  

  ضريب استحصال

Yeild  

عملكردقندسفيد

WSY  

  تكرار

Rep  

3  
0.03 0. 26 60.40  2.61  1.55  0.09  13.74**  0.46  0.49  34.47*  1.40  

  تيمار

Treatment  
  

7  

2.4**  1.24** 122.33**  3.50  5.22**  0.8  1.83  0.45  5.23*  17.42  4.45**  

 اشتباه

Error  

21  

0.18  0.35 26.54  1.77  0.97  0.25  2.05  0.94  2.12  11.51  0.87  

  

                                                        and ** Significant at the %5 and %1 level  respectively *  دار در سطح احتمال پنج  و يك درصد  به ترتيب معني**و  *
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  اصفهان  در تيمارهاي بكار رفته در منطقه سميرم13 82توليد مثل سال   جمعيت نهايي و فاكتور1383 كيفي سال  ومقايسه ميانگين صفات كمي 3 جدول
Table 3 Comparison of means of quantitative and qualitative properties of sugar beet  in 2004 and Pf , Rf in 2003 in different treatments  

in Semirom-Esfahan 
 

 
         
         
         
         

          

 تيمار

Treatment  

 جمعيت نهايي

Pf 

 فاكتورتوليد مثل

Rf  

  عملكرد ريشه

RY  

  درصد قند

SC 

  

عملكردقند 

 SY ناخالص

  

  سديم

Na 

 تاسيمپ

Ka  

 مضرازت 

αNo3-  

 درصد قند سفيد

WSC  

ضريب 

  Purityاستحصال

عملكردقند 

  WSYسفيد

  Eggs and 

2
nd

 

juveniles-

per gr soil  

- ----  t/ha %  t/ha  meq/100 gr sugar  %  %  t/ha  

1  0.47  0.10  30  19.01 5.69  1.00  4.65  3.14  17.03  89.53  5.09  

2  0.45  0.42  29.91  18.85  5.63  1.19  5.26  3.35  16.61  88.12  4.96  

3  1.56  0.74  25.75  18.88  4.87  1.05  3.98  3.09  17.16  90.14  4.44  

4  2.75  0.75  24.69  18.31  4.52  1.29  4.63  3.40  16.25  88.70  4.01  

5  0.35  0.37  23.90  19.05  4.53  0.95  4.53  3.16  17.16  90.07  4.12  

6  0.81  0.25  22.69  19.38  4.39  1.13  4.64  2.61  17.45  90.07  3.97  

7  3.88 0.60  20.37  17  3.44  1.12  4.89  2.96  14.95  88.15  3.02  

)check(8  10.36 7.34  12.81  17  2.22  1.36  6.28  3.76  14.31  84.13  1.87  

LSD 5%  0.627  0.873  7.577  1.959  1.448  0.368  2.098  1.426  2.142  4.990  1.371  

   
�
�
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sy = -0.7942Ln(x) + 4.1471

R2 = 0.5483

wsy = -0.9467Ln(x) + 4.2211
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  با  1382  در سالگرم خاكهر  در نماتد سيستي چغندرقند تخم و نوزاد سن دوم  اوليهجمعيتارتباط  1شكل 

  1383در سال  )قابل استحصال( عملكرد قندناخالص و سفيد

Fig.1 Relationship between initial population of eggs and second stage juveniles of sugarbeet cyst 

nematod and sugar and  white sugar yield in 2004 

 
  

همان گونه كه اشاره گرديد تيمار كشت اختالط 

 طي دو سال بيشترين كاهش را در Sirolaذرت و خردل 

جمعيت نماتد سيستي چغندرقند نسبت به جمعيت اوليه 

داشت و همين تيمار نيز بيشترين ميزان عملكرد ريشه 

ا پس از كشت چغندرقند چغندرقند و عملكرد قند ناخالص ر

دهنده  نشانامر  كه اين  داشتتوليد كرد 1383در سال 

ثير مطلوب اين تيمار در كاهش خسارت ناشي از نماتد أت

 .باشد مي سيستي چغندرقند

 

  دوم در هر گرم خاكجمعيت اوليه تخم و نوزاد سن 

Initial population of egg and second stage juveniles per gram soil 
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  1380 -1383هاي  در سالسيستي چغندرقند تغييرات جمعيت تخم و نوزاد سن دوم نماتد  2شكل  

Fig.2 Variation of eggs and second stage juveniles  populations of sugarbeet cyst nematode   

during 2001-2004 

  

اين در حالي است كه تيمار كشت متوالي چغندرقند 

هاي آزمايش بعنوان تيمار شاهد باتوجه به  در طي سال

ميزبان بودن براي اين نماتد، شرايط رشد و نمو اين نماتد 

 به بيش 1382رده و جمعيت را در سال را به خوبي فراهم ك

از هفت برابر جمعيت اوليه افزايش داده و با توجه به 

ها كمترين ميزان عملكرد ريشه و  آلودگي باالي اين كرت

نيز مربوط به همين  1383عملكرد قندناخالص در سال 

دهنده كنترل موفق   كه نهايتاً اين نتايج نشانتيمار بود

در تناوب صورت گرفته با گياهان نماتد سيستي چغندرقند 

   .استغيرميزبان و تله بوده 

الزم به ذكر است كه جمعيت نماتد در حضور 

رود و سپس به دليل  ميزبان حساس تا حد معيني باال مي

يابد كه اين مسئله  اي مجددا كاهش مي رقابت داخل گونه

تيمار شماره هشت  در مورد جمعيت نماتد در در شكل دو 

بدين صورت كه گرديد، مشاهده ) لي چغندرقندكشت متوا(

 در اين تيمار جمعيت رو 1382 تا 1380هاي  در بين سال

در .  اندكي كاهش يافت1383به افزايش و سپس در سال 

گردد با  همانطور كه در شكل دو مشاهده ميساير تيمارها 

 جمعيت 1382 تا 1381هاي  اعمال تيمارها در طي سال

 كه كليه 1383ت و سپس در سال نماتد سير نزولي داش

 جمعيت ها با ميزبان حساس كشت گرديدند مجدداً كرت

  . نماتد سير صعودي داشت

انجام شده مطالعات چنين نتايج اين تحقيق با  هم

با استفاده از چند رقم  )1377 (توسط پرويزي و همكاران

درصد كاهش جمعيت نهايي 63گياه تله كه به طور متوسط 

 ديگري كه هه را باعث گرديده و مطالعبه جمعيت اولي

كه با استفاده از تناوب پنج ) 1379(توسط همين محققين 
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 و عملكرد ريشه  كاهش  درصد95ساله جمعيت نماتد را تا 

   . مطابقت داردرا به طور قابل توجهي افزايش داده است 

با ) 1379احمدي و دامادزاده (در مطالعه ديگري 

ر كاهش جمعيت نماتد مذكور در استفاده از گياهان تله د

 و در 100 تا 97اي كاهشي بين  هاي گلخانه آزمايش

 درصد جمعيت 99 تا 69اي كاهشي بين  آزمايشات مزرعه

د، كه منهايي نسبت به جمعيت اوليه اين نماتد را به دست آ

الذكر، با  بر مطابقت با نتايج فوق نتايج تحقيق حاضر عالوه

اهان تله و تلفيق دو روش استفاده استفاده از ارقام جديد گي

ها بر خصوصيات  از گياهان تله و غير ميزبان و تاثير آن

بر كاهش جمعيت نماتد سيستي  كمي و كيفي، عالوه

تر در زمينه  يدهاي تكميلي و كاربر چغندرقند به جنبه

 تله در كنترل نماتد مذكور در نثير گياهاأاستفاده و ت

  .محصول چغندرقند پرداخته است

ثير تناوب در أتحقيقات صورت گرفته در مورد ت

را  چغندرقند، تناوب پنج ساله يكاهش جمعيت نماتد سيست

به عنوان تناوب مطلوب جهت كاهش جمعيت نماتد مذكور 

هاي آذربايجان  و افزايش محصول چغندرقند در استان

پرويزي و ( رده استكغربي، اصفهان و فارس معرفي 

نيت و   پاك;1377دامادزاده  احمدي و ;1379همكاران 

 كه اين تحقيق توانست با كاربرد همزمان ،)1379شرفه 

مدت ، گياهان تله مقاوم و گياهان غير ميزبان در تناوب 

 سال كاهش داده و كنترل قابل قبول دوزمان تناوب را به 

  .دنبال داشته باشده جمعيت نماتد مذكور و افزايش قند را ب

  و خردل رقمPeglettaرقم تربچه روغني با كاربرد 

Emergoباعث كاهش  در ايتاليا  در مزارع آلوده چغندرقند ،

قابل توجه جمعيت  نماتد سيستي و افزايش محصول 

  )Tacconi et al. 1995( .ه استچغندرقند گرديد

 Koch)كا ـريـابهي در امــمشات ـالعــمطدر 

and Gary 1997) ده از دو رقم تربچه روغني  ابا استف

Pegletta و Adagio به عنوان گياهان تله، جمعيت نماتد 

  50-75 ماهه بين 5/2سيستي چغندرقند را طي يك دوره 

  . داده استدرصد كاهش 

با بكارگيري ارقامي  )Cailliez1996(  در فرانسه

از گياهان تله در بهار ودر تناوب با چغندرقند طي يك دوره 

ين گياهان تله در ثرترؤسه ساله با خردل و تربچه روغني م

كنترل جمعيت نماتد در مزارعي با آلودگي باال باعث 

 تن در هكتار و در 10 تا 5افزايش عملكرد ريشه بين 

 تن در 13 تا 12متوسط اين افزايش بين مزارعي با آلودگي 

دست آمده از اين ه  كه با  نتايج ب،هكتار برآورد گرديد

 2/89ند در كاهش جمعيت نماتد سيستي چغندرقتحقيق 

درصد كاهش جمعيت در تيمار اختالط ذرت و خردل و 

افزايش عملكرد ريشه چغندرقند در همين تيمار با بيش از 

 تن در هكتار افزايش نسبت به تيمار شاهد مطابقت 17

  . دارد

گندم يا  –تناوب ذرتاين مطالعه نشان داد كه 

گندم در منطقه سميرم به عنوان تناوب منطبق با  –خلر

 زارعين جهت كاهش قابل قبول جمعيت نماتد شرايط

  هم. باشد قابل توصيه ميسيستي و افزايش عملكرد قند 

 با 704 ذرت رقم با استفاده از اختالط  ساله تناوب دوچنين 

تله مذكور  در صورت تهيه بذور گياه sirolaخردل رقم 

هاي ذيربط در سطح وسيع جهت كنترل اين  توسط دستگاه

الزم به ذكر  .پذير است  عملكرد قند امكانفزايشنماتد و ا
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توانند پس از برداشت به عنوان  است كه گياهان تله مي

براي توجيه اي   مطالعه.علوفه مورد استفاده قرار گيرند

هاي استفاده از گياهان تله در   جهت برآورد هزينه،اقتصادي

در مقايسه با گياهان غير ميزبان در الگوي كشت منطقه 

  . رسد به نظر ميري ضروآينده 

 

  سپاسگزاري 

از آقايان حسن الماسي و حسينعلي حاتمي 

هاي گياهي  هاي بخش تحقيقات آفات و بيماري تكنسين

مركز تحقيقات كشاورزي اصفهان بخاطر مساعدت در 

اي و آزمايشگاهي اين تحقيق تشكر و  اجراي مزرعه

  .گردد قدرداني مي
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