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ای با استفاده از کود مرغی نپوسیده و فرنگی گلخانهگرهی گوجه کنترل تلفیقی نماتد ریشه

 آفتابدهی 
 

  4و محمد رضا چاکرالحسینی 9، کاووس کشاورزی2عباس صالحی اردکانی ، *9فردهادی کریمی پور 

 و استان کهگیلویه طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات گیاهپزشكی، مرکز تحقیقات استادیار پژوهش، بخش -9 و9

 کشاورزی، یاسوج، ایران ترویج و تحقیقات، آموزش بویراحمد، سازمان

تحقیقات،  استان تهران، سازمان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات گیاهپزشكی، مرکز تحقیقات دانشیار پژوهش، بخش -2

 کشاورزی، تهران، ایران ترویج و آموزش

بویراحمد، استادیار پژوهش، بخش تحقیقات زراعی باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و  -4

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یاسوج، ایران

 karimipourfard@yahoo.com :ی مسئولپست الكترونیكی نویسنده*

  1/1/9311تاریخ پذیرش:                                                    2/2/9311تاریخ دریافت: 

 چکیده

های آلوده به نماتد  در گلخانههای موثر، کاربردی و قابل اجرا در جهت کاهش خسارت كارراه با هدف دستیابی به

سازی مقدماتی زمین، کود مرغی از نوع های تیر و مرداد پس از آمادهی آلوده انتخاب و در ماه گرهی، دو گلخانه ریشه

و بر اساس شش تن در هكتار محاسبه و با خاک مخلوط گردید. پس از آبیاری، گذار  کود مرغی نپوسیده مرغان تخم

پوشانده شد. پس از هوادهی خاک، متر به مدت دو ماه  رنگ به ضخامت دو میلیشفاف و بیبا پوشش پالستیكی 

، تعداد گال های تخم موجود در ریشه ای رقم ازمیر گردید. میانگین تعداد کیسهفرنگی گلخانهاقدام به کشت گوجه

ها آفتابدهی توام با مصرف کود مرغی انجام هایی که در آندر کرتها و جمعیت نهایی نماتد در ریشه و خاک ریشه

درصد  4/14و  7/19، 4/88به ترتیب  ها انجام نشده بود،هایی که این عملیات روی آنشده بود، نسبت به کرت

های هوایی و عملكرد محصول به خشک ریشه، وزن خشک بخشهای هوایی، وزن کاهش و میانگین ارتفاع بخش

درصد افزایش یافت. میانگین میزان شوری و آهک بعد از کاربرد کود مرغی تفاوت  91و  5/79، 5/99، 7/99ترتیب 

قابل توجهی با قبل از کاربرد کود مرغی نداشت و درصد کربن آلی، فسفر و همچنین پتاسیم قابل جذب بعد از اعمال 

جهت  دهیکاربرد تلفیقی کود مرغی نپوسیده و آفتاببر این اساس ای نشان داد. مرغی، افزایش قابل مالحظه کود

 با خاک یضدعفون به نسبتکمتر  یهزینه عنوان روشی بابه های آلوده،گلخانه در گرهینماتد ریشه کاهش خسارت

 گردد.ها، توصیه مینخطر برای محیط زیست و سالمت انساو همچنین بی کشنماتد سموم

 آفتابدهی، کود مرغی، مدیریت تلفیقی، نماتد  گان کلیدی: واژه
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مقالهمتن 

 :بیان مسأله

-از بین نماتدهای انگل گیاهی، نماتدهای ریشه    

از لحاظ اقتصادی دارای اهمیت بیشتری بوده و  گرهی

باعث کاهش تولید و کیفیت محصوالت کشاورزی 

استفاده از (. 9984شوند )نصر اصفهانی و احمدی، می

ترکیبات آلی جهت  کاربردهای ایمن مانند روش

ای کنترل نماتدهای انگل گیاهی از اهمیت ویژه

به دلیل  .9(2992برخوردار است )ویدمر و همكاران، 

شرایط خاص گلخانه و حساسیت بیشتر محصوالت 

ای خسارت ناشی از این نماتدها بیشتر است. گلخانه

ین نماتدها باعث خسارت که آلودگی بر اثر اطوریبه

های آلوده شدید محصول و توقف کشت در گلخانه

تدخینی برای  استفاده از سموم شیمیاییگردد. می

-ضدعفونی خاک، عالوه بر هزینه باال دارای محدودیت

هایی مانند مخاطرات زیست محیطی و از بین رفتن 

با  (.9911)آزادوار، باشد موجودات مفید خاک می

استفاده از کود که در مورد  ییهارشگزاتوجه به 

کشور از در داخل و خارج  آفتابدهیمرغی نپوسیده و 

های ها در کنترل بیماریو اثرات بسیار خوب آن

؛ 9984نصر اصفهانی و احمدی، )وجود داشت  مذکور

، 2پور فرد و همكاران؛ کریمی9987امیریان یزدی، 

کاربرد اثر ارزیابی  این تحقیق با هدف ، (2991

کودهای مرغی نپوسیده در تلفیق با آفتابدهی در 

فرنگی کنترل نماتدهای مولد گره ریشه در گوجه

صورت تحقیقی های در شرایط کشاورزان و بگلخانه

 ترویجی به اجرا در آمد. 

 

                                              
1
 Widmer et al. 

2
 Karimipour Fard et al. 

 معرفی یافته:

های انجام شده نشان داد، تلفیق نتایج بررسی    

ترل نماتد روش آفتابدهی و مصرف کود مرغی در کن

ای تاثیر مثبت داشته فرنگی گلخانهگرهی گوجهریشه

و اکثر خصوصیات رشدی و عملكرد محصول افزایش 

و جمعیت نماتد به میزان قابل توجهی کاهش یافت. 

ها، تعداد میانگین تعداد کیسه تخم موجود در ریشه

ها و جمعیت نهایی نماتد گال تشكیل شده در ریشه

ها آفتابدهی توام با مصرف آنهایی که در در کرت

هایی که این کود مرغی انجام شده بود، نسبت به کرت

، 4/88ها انجام نشده بود، به ترتیب عملیات روی آن

درصد کاهش داشت. همچنین میانگین  4/14و  7/19

های ای، ارتفاع بخشعملكرد محصول گوجه گلخانه

های هوایی، وزن خشک ریشه و وزن خشک اندام

ها های که در آنداری در کرتبطور معنی هوایی

آفتابدهی توام با مصرف کود مرغی انجام شده بود، 

ها انجام هایی که این عملیات روی آننسبت به کرت

درصد،  8/79و  5/99، 7/99، 91نشده بود، به ترتیب 

       افزایش داشتند.

میانگین میزان شوری و آهک بعد از کاربرد کود     

ت قابل توجهی با قبل از کاربرد کود مرغی مرغی تفاو

نداشتند و میانگین درصد کربن آلی، فسفر قابل جذب 

و همچنین پتاسیم قابل جذب بعد از اعمال کود 

، افزایش قابل توجه آزمایش دومرغی، در مجموع 

 نشان داد. 

عالوه بر آزاد شدن ترکیبات سمی از ترکیبات آلی     

ده در حین پوسیده از جمله کودهای دامی نپوسی

شدن، کاربرد مواد آلی در خاک منجر به افزایش 
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گرهی  عنوان کنترل تلفیقی نماتد ریشهکریمی پور و همكاران، 

ای با استفاده از کود مرغی نپوسیده و فرنگی گلخانهگوجه

 آفتابدهی 

 
 

 

 

های مفید و مضر برای نماتدهای انگل گیاهی میكروب

ای گیاهان با مصرف گردد و بهبود شرایط تغذیهمی

کودهای آلی باعث افزایش تحمل گیاهان به 

گردد نماتدهای انگل گیاهی و کاهش خسارت می

ر کلی اختالط کودهای . به طو9(2999)مک سورلی، 

و کمپوست باعث افزایش  دامی، کود مرغی، کود سبز

درجه سلسیوس دمای خاک، تولید مواد سمی   9 - 5

شود فرار و افزایش کارایی عملیات آفتابدهی می

  (.9911)آزادوار، 

  :دستورالعمل

 و آفتابدهی تلفیق با خاک ضدعفونی اجرای مراحل

 :باشندمی زیر شرح به مرغی کود

های تیر و مرداد با آماده سازی زمین در ماه -9

-شخم و تسطیح جهت نرمی و یكنواختی خاک به

طوری که زمین فاقد کلوخه و بقایای گیاهی باشد 

 (. 9)شكل 

گذار، کود مرغی از نوع کود مرغان تخم  -2

بر اساس سطحی که قرار است  ،نپوسیده و تر

ضدعفونی شود، به میزان شش تن در هكتار محاسبه 

 صورت یكنواخت از طریق تیلر با خاک مخلوط و و به

که خاک بستر طوریآبیاری غرقابی انجام گردد، به

(. 9حداقل تا عمق نیم متری مرطوب شود )شكل 

 و یشور لحاظ از خاک شیآزمابا  یمرغ کود مصرف

 مربوطه کارشناسان نظر ریز خاک اتیصخصو ریسا

 به ،یآل یکودها ریسادر صورت لزوم  وشده  انجام

 گلخانه طیشرا با متناسب ،یکود مرغ نیگزیجا عنوان

 . گردد استفاده خاک اتیخصوص و

                                              
1
 Mc Sorley  

پوشش پالستیكی شفاف به ضخامت دو  -9

های پوشش بطور متر روی خاک کشیده و لبهمیلی

و مسدود و محكم شود کامل زیر خاک قرار داده شده 

 الف(. 2)شكل 

پوشش پالستیكی سقف گلخانه در مدت  -4

کنار  زمان دو ماهه آفتابدهی تا جایی که امكان دارد

د تا بیشترین تابش مستقیم نور خورشید را زده شو

 داشته باشد. 

پس از گذشت دو ماه پوشش پالستیكی  -5

در دو  اهفته ترجیح 8روی خاک برداشته شود )مدت 

و مرداد ماه( و با زیر و رو کردن خاک هوادهی  ماه تیر

-گردد و سپس زمین آماده مراحل کاشت میانجام 

 (. ب2شكل گردد )

امیریان بر اساس نتایج مطالعات مشابه ) -6

از کود  نپوسیده، به جای کود مرغی( 9987یزدی، 

تن در هكتار(  59گاوی نپوسیده ولی به میزان باالتر )

ضدعفونی از طریق آفتابدهی توان در فرایند نیز می

 استفاده نمود.

 

 های ترویجی:توصیه

نماتد  کاهش خسارتجهت توانند داران میگلخانه    

های آلوده، با استفاده از روش گلخانه در گرهیریشه

با  تلفیقی کاربرد کود مرغی نپوسیده و آفتابدهی

 خاک یضدعفون به نسبت ترنییپا مراتب به یاهزینه

این نماتد ی، اقدام به کنترل نیتدخ کشنماتد سموم با

تن در هكتار  6نمایند. برای این منظور کاربرد میزان 

ماه تیر و مرداد و طبق  2کود مرغی نپوسیده طی 

-مراحل ذکر شده در قسمت دستور العمل توصیه می

شود با انجام آزمون خاک گردد. همچنین توصیه می
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 بستر با کارشناسان متخصص تغذیه مشورت گردد.های خاک در خصوص وضعیت شوری و سایر ویژگی

 
برداری از خاک و مخلوط کردن کود مرغی با خاک )تصویر سازی زمین )تصویر چپ(، نمونهمراحل آماده  -9شكل 

 راست( در گلخانه آلوده در چیتاب

 

 
پس از  17)الف( و کاشت نشاها در اواخر مرداد  17ماه  یردر ت یكیبا پوشش پالست یشیقطعات آزما یپوشش ده -2شكل 

 خاک )ب( یو هواده یكیبرداشتن پوشش پالست

 

 

 

 

 ب الف
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گرهی  عنوان کنترل تلفیقی نماتد ریشهکریمی پور و همكاران، 

ای با استفاده از کود مرغی نپوسیده و فرنگی گلخانهگوجه

 آفتابدهی 
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