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  مقدمه

 Heterodera)  سيستي چغندرقندنماتود

schachtii Schmidt)  زاي   بيمارينماتوداولين

شناخته شده در محصول چغندرقند و يكي از 

شمار  قند بهر چغنديزا  بيمارياملوعزاترين  خسارت

 يكي از نماتود در ايران اين .)Cooke 1993(آيد  مي

مسائل و مشكالت مهم محصول چغندرقند است كه 

ناپذير را به اين محصول با  خسارت فراوان و جبران

هاي   طي سالها بررسينتايج  .ازدـس د ميارزش وار

 درصد 5/26  درنماتود كه جمعيت  نشان داد76-1371

 اقتصادي زياناز مزارع استان اصفهان باالتر از سطح 

عوامل كاهش سطح زيركشت و  يكي از  احتماالً واست

 استان  اين بودن عملكرد محصول چغندرقند در ينپاي

اخياني و همكاران (شد با مي سيستي چغندرقند نماتود

هاي حاوي تخم  كه سيست با توجه به اين). 1379

 گياهان آلوده در خاك ي  در خاك و بقاياي ريشهنماتود

اي به مزرعه ديگر   از مزرعهنماتودبرند، انتشار  سر مي به

 صورت نماتود سيست اين  خاك حاويوسيله به

پذيرد كه عوامل مختلفي از قبيل باد، حيوانات،  مي

خصوص فاضالب  هت كشاورزي، آب آبياري و بادوا

كارخانجات قند و خاك آلوده همراه محصول چغندرقند 

ها در  كف كاميوندرمانده  برداشت شده از مزارع و باقي

اين ). 1386دامادزاده (است ثر ؤگسترش آن بسيار م

 اطراف آنهاي   چغندرقند و خاكي  همراه ريشه،نماتود

در كارخانجات قند . يابد يبه كارخانجات قند انتقال م

كه به خاك برگشتي شود خاك اطراف ريشه جدا مي

ميزان آلودگي اين اخياني و همكاران . موسوم است

 واقعي خاكآلودگي  برابر بيشتر از 37/2  راها  خاك

). 1372اخياني و همكاران ( اند نمودهتعيين  مزارع همان

خليه كه ميزان خاك برگشتي ناشي از ت با توجه به اين

تجمع اين گونه تن برآورد گرديده،  2-5/0هر كاميون 

ها به عنوان يك  ها در كارخانجات قند و اطراف آن خاك

 مزارع سالم قلمداد به نماتود انتشار وآلودگي مهم منبع 

  .گردد مي

 انتقالو هاي برگشتي   خاكحجم قابل توجه

 توسط انسان، دام و هاي محتوي آن خاك و سيست

 از از دفع  پس يت ادامه حيات سيستطيور و قابل

، )Kontaxis et al. 1976(سيستم گوارشي حيوانات 

ي مذكور ها رت ضدعفوني خاكروت و ضمياهاز داليل 

  .است

هاي  پوشاندن خاك آلوده با استفاده از ورقه

 )Soil- solarization(دهي  شفاف پالستيك يا آفتاب

از  هفته يكي 8-4مدت  ترين فصل سال به در گرم

زاي  هاي غيرشيميايي براي كنترل عوامل بيماري روش

هاي متعددي   و گزارش)Katan 1987( گياهي است

هاي نماتودنيز پيرامون استفاده از اين روش در كنترل 

 ريشه به ي هاي مولد گرهنماتودويژه   انگل گياهي و به

. ها انتشار يافته است تنهايي و در تلفيق با ساير روش

(Stapleton and Devay 1983; Nasr-Esfahani 

and Akhiyani 1993).  

تحقيقات صورت گرفته پيرامون استفاده از 

هاي مولد  نماتودهاي  دهي روي ساير گونه روش آفتاب

 ,H. carotae, Heterodera trifolii جملهسيست از

Globodera rostochiensis آميزي  نيز نتايج موفقيت
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 Lammondia et al. 1986(ت ـه اســي داشتــدر پ

; ; Greco et al.1985 Hadar et al. 1983(ا ــ، ام

هاي شفاف  تاكنون تحقيقاتي با استفاده از ورقه

 ي سيستنماتود روي  برپالستيك و انرژي خورشيدي

ثير أ ت،تحقيقاتچنين  هم .ام نگرديده استنجچغندرقند ا

هاي سيستي نماتودمثبت كودهاي حيواني در كنترل 

Heterodera spp.سيستي نماتودخصوص   و به 

 را Globodera rostochiensisزميني  طاليي سيب

 Singh and Sitaramaiah) به اثبات رسانده است

1973).  

هاي شفاف پالستيك به  استفاده از پوشش ورقه

هاي تير   به مدت پنج هفته در ماهكرون مي30ضخامت 

 اتودنمدر مزرعه خيار آلوده به دهي  آفتابجهت  و مرداد

به تنهايي  Meloidogyne javanicaمولد غده ريشه 

 تن 40حيواني گاوي پوسيده به مقدار  و يا با تلفيق كود

 مولد نماتود درصد جمعيت 83 و 52در هكتار به ترتيب 

نصر اصفهاني و احمدي (غده ريشه را كاهش داده است 

1376(.  

 استفاده از مستندي در خصوص گزارش تاكنون

 ارايه چغندرقند نماتودجهت كنترل كودهاي دامي 

 لذا با توجه به گزارشات فوق و معضل .نگرديده است

 مولد سيست نماتودهاي برگشتي آلوده به  آلودگي خاك

چغندرقند در اصفهان، مطالعاتي در دو سال متوالي در 

قند   برگشتي كارخانههاي   خاكضدعفونيخصوص 

 به دهي اب با استفاده از روش آفت)خوراسگان( اصفهان

 با كودهاي حيواني ي تلفيقصورت  هب و يا تنهايي

  .نپوسيده در اعماق مختلف خاك انجام پذيرفت

  ها مواد و روش

جهت كنترل عوامل دهي خاك  روش آفتاب

زاي خاكزي صرفاً در مناطقي كه دماي سطحي  بيماري

 35 در فصل گرما و در ساعات گرم روز به حداقل كخا

 لذا در .استا د، قابل اجرگراد برس درجه سانتي

 مشخص گرديد كه گرماي انجام شدههاي  بررسي

  اواخر مردادمذكور در اصفهان از اوايل تيرماه آغاز و تا

 اواسطماه ادامه دارد، اما اوج گرما از اواسط تيرماه و تا 

جهت ضدعفوني  (آزمايشها، بنابراين. باشد ميمردادماه 

 اوايل )غندرقندهاي آلوده به نماتود سيستي چ خاك

  . تيرماه لغايت اواخر مرداد ماه در نظر گرفته شد

قند  در محل دپوي اطراف كارخانه آزمايش

. متوالي به اجرا در آمد 1378 -79 اصفهان طي دو سال

، عيناً در سال دوم ي مراحل آزمايش در سال اول كليه

قند اعمال   در مكاني ديگر از محل مذكور در كارخانه

 سيستي نماتودهاي برگشتي آلوده به  تدا خاكاب .گرديد

 )خوراسگان( اصفهاني قند  چغندرقند موجود در كارخانه

خوبي مخلوط  آوري و جهت يكنواختي آلودگي به جمع

  به مساحتگودال 12 در زمين محل آزمايش،. گرديد

 بلوك و هر سه ها در گودال. حفر گرديدمتر  8×3 ×6/0

هاي  و تيماربندي شده  تقسيم  تيمارچهارحاوي بلوك 

  .جاي گرفتندصورت تصادفي در هر بلوك  مختلف به

 در چهار عمق مختلف صفر تا گودال در هر 

هاي  گلدان متر  سانتي60-45 و 30-45، 15-30، 15

 بر حسب نوع تيمارمتري   سانتي15بويي به ارتفاع  شب

 گلدان در هر اليه پنج شامل هر تيمار . داده شدندقرار

. شداستفاده  بلوك  گلدان در هر20 مجموعاً و) عمق(
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تا لبه  در هر اليه ها سري از گلدان پس از استقرار هر

  سيستي چغندرقند پرنماتود خاك آلوده به ها از گلدان

ها قرار  ها روي آن گرديد و سپس سري بعدي گلدان

) عمق( اليه چهارهمين ترتيب تا استقرار   و به شدداده

بايست   ميها آن تيمارهايي كه در در مورد .عمل گرديد

 تن در هكتار 40به ميزان ) نپوسيده( تازه حيواني كود

 موردنياز وانييح  مصرف گردد، ابتدا ميزان كودها آندر 

 براي ) هر تكرارمساحت(مربع   متر24جهت مساحت 

هاي   محاسبه و با خاك خاكمتري  سانتي30عمق 

ب پر و در  با همين تركيها نامربوطه مخلوط و گلد

  :تيمارها شامل .اعماق مذكور قرار داده شدند

 30هاي پالستيك شفاف به ضخامت  استفاده از ورقه -

 ). خاكدهي آفتاب(ميكرون 

تن  40به ميزان ) نپوسيده(استفاده از كودحيواني تازه  -

 .در هكتار

 40(هاي پالستيك و كودحيواني  تلفيق پوشش ورقه -

 .)تن در هكتار

كارگيري  گونه عمليات و يا به ن انجام هيچشاهد بدو -

 .مواد مذكور در ساير تيمارها

ها كامالً  ، خاك كرتها نالدپس از استقرار گ

 گرديدند مرطوبمتري   سانتي60تسطيح و تا عمق 

 پوشش فيق تل ووشش پالستيكپ دو تيمار سپس

هاي  وسط ورقهپالستيكي و كودحيواني در اول تيرماه ت

 كامالً پوشش داده شد مربع متر9×4د پالستيك به ابعا

و با قرار دادن نيم متر پالستيك اضافي در هر طرف 

 مدت  گرديد و بهها مسدود وري اطراف كرتطور مح به

  .رها گرديدبه حال خود دو ماه 

 قبل و بعد از اعمال تيمارها با نماتود  جمعيت

اين براي . دندش تعيين ها از خاك استخراج سيست

ز آزمايش از مخلوط خاك دپو شده  امنظور قبل

 د پنجحدو و صورت تصادفي انجام هبرداري ب نمونه

 گرم از آن 100 به آزمايشگاه منتقل و  خاكگرمكيلو

پس از اعمال تيمارها نيز از . دتوزين شجهت استخراج 

 و  استخراج گرم خاك برداشت و100هر گلدان 

 . صورت پذيرفتها آن از هاي مذكورنماتودشمارش 

 در هواي معمولي خشك و  از هر تيمار،  خاكهاي  مونهن

الك   و)Fenwick 1940( سپس با استفاده از روش

  در زير استريوميكروسكوپ ميكرون شسته شد و250

 موجود در خاك با استفاده از نوارهاي يها سيست

وسيله  كاغذي مناسب جدا و پس از خرد كردن به

م و تخ جمعيت )Homogenizer( خردكن  سيست

 .دشتعيين نوزادان سن دوم توسط اساليد شمارش،

 ،جهت تعيين درصد كاهش جمعيت نماتود در هر تيمار

جمعيت نهايي تقسيم بر جمعيت اوليه گرديد و پس از 

ي فاكتور توليد مثل، درصد كاهش جمعيت هر  محاسبه

تيمار نسبت به جمعيت اوليه محاسبه و سپس ميانگين 

ع هر دو سال براي هر درصد كاهش جمعيت در مجمو

  .تيمار محاسبه شد

هاي مربوط به  دادهتجزيه و تحليل آماري 

 در سال اول، دوم و تجزيه مركب  نماتودجمعيت نهايي

.  صورت پذيرفتSASافزار  با استفاده از نرم هر دو سال

 با احتماليميانگين تيمارها و اثرات متقابل بندي  گروه

انكن با كمك اي د آزمون چنددامنهاستفاده از 

  . گرديدانجام MSTATC و SASافزارهاي  نرم
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  نتايج

 نماتودبه  تعيين آلودگي اوليهنتايج حاصله در 

 قند ههاي برگشتي از كارخان خاكدر سيستي چغندرقند

 كه جهت انجام آزمايش در هر دو )خوراسگان( اصفهان

 ميزان  كه نشان داد،سال مورد استفاده قرار گرفت

 در  سيستي چغندرقندنماتود مذكور به هاي آلودگي خاك

 و با 8/9 و 6/13  به ترتيب آزمايش و دومسال اول

 كه گرم خاك بوديك تخم و نوزاد در 7/11ميانگين 

قند  هاز كارخان هاي برگشتي نشان از آلودگي باالي خاك

  .بود) خوراسگان( اصفهان

حاكي از آن  واريانس سال اول و دوم ي تجزيه

ها،  در سال دوم تيمار وهاول اثر تيماردر سال ا بود كه

  يك درصد احتمال در سطحها عمق و اثر متقابل آن

 سال، اثر نيز ه سالتجزيه مركب دودر . استدار  معني

 اثر متقابل سال در ، اثر متقابل تيمار در عمق،تيمار

 يك  احتمالعمق و اثر متقابل سال در تيمار در سطح

  .)2 و 1جداول (دار شد  معني درصد

دهي بيشترين  تيمار تلفيق كودحيواني و آفتاب

ا نشان تيمار شاهد رنسبت به  كاهش جمعيت برثير أت

تيمارها براساس ميانگين بندي  گروه ).3جدول ( داد

 تيمارها ي آزمون دانكن نشان داد كه در سال اول كليه

 در سال ليد ونشاهد قرار گرفتاز  اجزدر يك گروه م

بندي  گروه هنا جداگهاي دسته دوم كليه تيمارها در

 تيمارها  اگر چه،ه مركب دو سالي  براساس تجزيه.دشدن

 و  تيمار كودحيوانياما واقع شدند، مجزا هاي گروهدر 

 دارايدهي  تلفيق كودحيواني و آفتابو  دهي آفتابتيمار 

  .بودندپوشاني  هم

بررسي اثرات متقابل تيمارها در اعماق مختلف 

 و نوزاد سن دوم نشان داد كه مخروي جمعيت نهايي ت

 اول، دوم و مجموع دو سال آزمايش، تيمار در سال

 0-15دهي و كودحيواني در عمق  تلفيق آفتاب

كاهش متري كمترين جمعيت و بيشترين اثر  سانتي

. )4جدول  (عمق بودتيمار شاهد در همين نسبت به 

تيمار تلفيق ميانگين چهار عمق به كار رفته  ،چنين هم

 ،كار رفته ه عمق بچهاردهي در   و آفتابكودحيواني

  ).4جدول  (داري نداشتند تفاوت معني

  

  بحث

ها نشان داد كه تيمارهاي مورد  بررسي داده

هش جمعيت تخم و نوزاد  كابرآزمون، نتايج متفاوتي 

گونه كه در   همان.اند  سيستي چغندرقند داشتهنماتود

يمار تلفيق  اگرچه تدو سال مالحظه گرديد،نتايج 

دهي و كودحيواني نپوسيده با برخي از تيمارها از  آفتاب

اما بيشترين اثر ، نداشتداري  لحاظ آماري تفاوت معني

 سيستي چغندرقند به نماتودرا در كاهش جمعيت 

 .متري داشته است  سانتي15خصوص در عمق صفر تا 

 ميانگين ،در اين راستا و به ترتيب اعماق مربوطه

 و 50/98، 28/99، 58/99اين تيمار در كاهش جمعيت 

در تحقيق مشابهي كه روي كنترل  .بود درصد 8/96

در  Meloidogyne javanica مولد گره ريشه نماتود

مزرعه خيار آلوده با روش تلفيق كودحيواني در استان 

 كه استفاده از شد، مشخص  پذيرفت انجاماصفهان
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 تير و هاي ج هفته در ماهدهي به مدت پن روش آفتاب

 كاهش  درصد52 در مجموع دو سال باعث مرداد

 كودحيواني نپوسيده بادهي  جمعيت و تلفيق روش آفتاب

 درصد كاهش 83 تن در هكتار باعث 40به ميزان 

نصراصفهاني و  ( گرديد ه ريشه مولد غدنماتودجمعيت 

بر افزايش  كه نتايج اين تحقيق مبني) 1376 احمدي

لفيق با كودحيواني نپوسيده دهي در ت روش آفتابثير أت

ما رمكانيزم گ .نمايد  سيستي را تاييد مينماتوددر كنترل 

چنين   و هم)Hydrothermal(رطوبت  به انضمام

صورت   كه بههستندتجمع گازهاي فرار ازجمله عواملي 

  از طريقبيولوژيكهاي كنترل  تلفيقي همراه با مكانيزم

كاهش  در اًمأتوافزايش جمعيت ميكروبي خاك، 

 .هستندثر ؤ در خاك م مولد گره ريشهدوجمعيت نمات

كودهاي آلي در هنگام پوسيدن موادسمي، ازجمله 

 و گازهاي فرار آمونياك، نيترات، سولفيد هيدروژن

طور مستقيم براي  كنند كه به اسيدهاي آلي توليد مي

نماتودها كشنده است و از طريق غيرمستقيم نيز در 

روهاي نماتود در خاك ها و حركت ال تفريخ تخم

به كاهش جمعيت  نمايد كه منجر اختالل ايجاد مي

  .)Stirling 1991( گردد نماتود مي

اساس  تيمار شاهد در سال اول و دوم و بر 

ثير را أتجزيه مركب و مقايسه آماري دو سال، كمترين ت

در اين تيمار .  مذكور داشتنماتوددر كاهش جمعيت 

، 41/18 ،يب اعماقميانگين كاهش جمعيت به ترت

 مقايسه ،البته.  درصد بود06/49 و 97/52، 14/36

 در سال دوم و مجموع دو نماتودميانگين جمعيت نهايي 

 اعماق  درنماتود جمعيت كهنشان داد ) 5جدول (سال

كار  هدهي ب  آفتابها آنيمارهايي كه در  ت درتر پايين

به  كودحيواني شاهد و استفاده از تيمارهاي(نرفته است 

 صفر كاهش بيشتري نسبت به عمق سطحي ،)تنهايي

  علتتواند به له ميااين مس. متر داشت  سانتي15تا 

آبياري اوليه كليه تيمارها در شروع آزمايش و بروز 

  درتر و هوازي در اعماق پائين هوازي و بي شرايط نيمه

 شرايط مناسب جهت رشد ايجاد هجيتن

چنين  يت و همدهنده جمع هاي كاهش ميكروارگانيسم

تر و تفريخ  در اعماق پائين وجود پايداري بيشتر رطوبت

.  باشدها آنمرگ  در نهايت  ونماتودهاي  بيشتر تخم

 ها آن در تيمارهايي كه در ، اشاره گرديدطور كه همان

 به دهي آفتابكار برده شده بود شامل  هدهي ب آفتاب

اق  و كودحيواني در اعمدهي آفتابتنهايي و يا تلفيق 

 نماتودت معي ج، 30 تا 15 يا 15 صفر تا تر يعني سطحي

تر كاهش  سيستي چغندرقند نسبت به اعماق پائين

ه باالتر بودن دما در ب موضوعتري داشت كه اين شبي

هاي  رد استفاده از ورقهامو تر خاك در اعماق سطحي

هاي انجام شده   در بررسي.پوشش پالستيك ارتباط دارد

 خاك توسط نصراصفهاني و احمدي دهي آفتابپيرامون 

 دما در تيمارهاي داراي ، با افزايش عمق نيز)1376(

 و بنابراين اثر كشندگي پائين آمدهپوشش پالستيكي 

  .فتيا  كاهش نماتود روي دما

 مالحظه گرديد، پس 3 كه در جدول طور همان

ترتيب  دهي و كودحيواني، به از تيمار تلفيق آفتاب

 با كاهش نپوسيده به تنهاييتيمارهاي كودحيواني 

، 87/85، 35/86 ترتيب به جمعيت در اعماق مربوطه

به ترتيب با  دهي  و تيمار آفتاب درصد08/94 و 57/91
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 ، درصد كاهش84/65 و 21/76، 39/81، 71/98

 سيستي نماتودكاهش جمعيت برثير را أبيشترين ت

 بعدتواند  تيمار كودحيواني نپوسيده مي .چغندرقند داشتند

 نپوسيده، كودحيوانيدهي و  از تيمار تلفيق آفتاب

هاي  خاك  درنماتودجايگزين مناسبي جهت كنترل اين 

  .باشد برگشتي از كارخانجات قند 

دهي به تنهايي و در تلفيق با كودحيواني  آفتاب

 سيستي در اين آزمايش نشان نماتودنپوسيده در كنترل 

ثر است ؤ مدنماتو در كنترل اين آن از  استفادهداد كه

 در كنترل نحققام  سايرهاي  با يافته نتايجاينكه 

 Globoderaزميني،  مولد سيست سيبنماتود

rostochiensis ) Lamondia and Brodie 1984( ،

 (Hadar et al. 1983)  مولد سيست چغندرقندنماتود

Heterodera trifolii مولد سيست هويجنماتود و  

(Greco et al. 1985) H. carotaeموافقت دارد  .

 چنين در تحقيقات صورت گرفته در ايران كه در هم

 در M. javanica  مولد گره ريشهنماتودمورد كنترل 

 تن در 40خيار با استفاده از كود گاوي پوسيده به ميزان 

هكتار انجام گرفت، مشخص شد كه در مجموع دو 

 مذكور نماتود درصد جمعيت 57طور ميانگين  سال، به

كه با ) 1376نصراصفهاني و احمدي،  (بديا  ميكاهش

  .خواني دارد ثير مطلوب كودحيواني در اين تحقيق همأت

 سيستي نماتودهاي   سيستاين كهبا توجه به 

هاي اطراف  خاك  و چغندرقند ريشهوسيله هچغندرقند ب

ها  آن به كارخانجات قند منتقل و تجمع اين گونه خاك

عنوان يك منبع   بهها در كارخانجات قند و اطراف آن

 و آلودگي مزارع سالم نماتودآلودگي مهم جهت انتشار 

هاي   نمودن خاك استفاده قابل، بنابراين.رود شمار مي به

دليل آلودگي باال به اين  هارخانجات قند بكبرگشتي از 

نتايج .  برخوردار استاي ويژهور از اهميت آ  زياننماتود

 استفاده از روش ان باتو ميكه اين تحقيق نشان داد 

خطر براي محيط زيست ازجمله تلفيق  غيرشيميايي و بي

 و كودحيواني نپوسيده و يا در صورت مهيا دهي آفتاب

نبودن امكانات با استفاده از كودحيواني نپوسيده و تازه 

 تن در هكتار اقدام به ضدعفوني و 40به ميزان 

 و از انتشارنموده و هاي آلوده برگشتي  سازي خاك سالم

 سيستي چغندرقند در مزارع نماتودتوسعه آلودگي به 

  .جلوگيري كردها  سالم توسط اين خاك

  

  هاي مختلف   عمقها و تيماربراي سيستي چغندرقند نماتود جمعيت نهايي تجزيه واريانس 1جدول 

  )1378 و 1379 سال(

 
 سال دوم سال اول

 منابع تغييرات
بعاتميانگين مر  مربعاتمجموع درجه آزادي  ميانگين مربعات  مربعاتمجموع درجه آزادي 

465/8 2 بلوك  232/4  
ns 2 797/1  898/0  ns 

101/1375 3 تيمار  367/458 ** 3 317/130  439/43 ** 

882/38 3 عمق  960/12  
ns 3 918/11  972/3 ** 

عمق× تيمار  9 367/92  263/10  
ns 9 622/87  735/9 ** 

03/182 30 خطا  068/6  30 248/25  841/0  

       ns -دار در سطح احتمال يك درصد  معني;** دار  غير معني  
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  )1378 و 1379 سال(سيستي چغندرقند  نماتودجمعيت نهايي واريانس منابع تغييرات ساله   دوبتجزيه مرك 2جدول 

  
ع مربعاتوجمم ميانگين مربعات  منابع تغييرات درجه آزادي 

085/122 ** 085/122  سال 1 

565/2  ns 262/10  خطاي سال 4 

854/382 ** 564/1148  تيمار 3 

707/3  ns 121/11  عمق 3 

422/13 ** 802/120 عمق ×تيمار 9   

226/13 ** 679/39 عمق ×سال  3   

951/118 ** 854/356 تيمار× سال  3   

576/6 ns
 186/59 عمق ×تيمار× سال 9   

455/3  301/207  خطا 60 

                 ns -دار در سطح احتمال يك درصد يمعن**دار؛   غير معني     .   

  

دو طي   سيستي چغندرقند در تيمارهاي مختلفنماتودميانگين جمعيت نهايي تخم و نوزاد سن دوم بندي  گروه 3جدول 

   ) 1378 و 1379(  ازمايشسال

  
گرم خاكيك  در ميانگين جمعيت نهايي تخم و نوزاد سن دوم  

 تيمار
)1378(سال اول  )1379(سال دوم   )1378-79(دو سال يانگين م   

5/13 شاهد  a 57/4  a 03/9  a 
15/2  خاكآفتاب دهي  b 28/2  b 21/2  b 

2/1 كود حيواني  b 19/1  c 2/1  bc 

كود حيواني+  آفتاب دهي  33/0  b 12/0  d 22/0  c 
  .ندارندآماري تفاوت معني دار در هر ستون اعداد داراي حرف مشترك 

  

  

جمعيت نهايي تخم و  روي در اعماق مختلف،ها  آن، كودحيواني و تركيب دهي آفتابهاي تيمار  متقابلاثرات 4جدول 

  ) 1378 -1379(هاي اجراي آزمايش   در سال)گرم خاكيك در (نوزاد سن دوم 
  

  تيمارها 

نگين دو  سال امي  )1379( سال دوم   )1378 (سال اول   
 عمق

 سانتي(

)متر آفتاب  

 دهي

(S) 

  حيواني كود

(M) 

  يقتلف

(M+S) 
 شاهد

دهي آفتاب  

(S) 

  حيواني كود

(M) 

 تلفيق

(M+S) 
 شاهد

  دهي آفتاب

(S) 

  كودحيواني

(M) 

  تلفيق

(M+S) 
 شاهد

0-15 86/1 ab 24/0 c 07/0 d 11/16 a 07/0 d 33/1 cd 02/0 d 79/7 a 15/0 d 59/1 d 04/0 d 95/11 a 

15-30 39/0 b 45/1 ab 88/0 a 86/15 a 13/3 b 24/1 cd 05/0 d 28/6 a 08/2 cd 68/1 d 08/0 d 54/8 b 

30-45 45/0 b 85/1 a 26/0 b 21/11 ab 17/3 b 32/1 cd 10/0 d 76/2 bc 51/2 cd 88/0 d 18/0 d 99/8 b 

45-60 11/2 a 04/1 b 12/0 c 80/10 ab 75/2 bc 87/0 d 32/0 d 44/1 cd 11/1 c 63/0 d 60/0 d 66/6 b 

- S :؛ دهي  آفتابM :؛ كودحيواني M+S :كودحيوانيدهي و   تلفيق آفتاب   

   با يكديگر ندارند دار  معنيف مشترك تفاوتوداراي حراعداد  ر ستون در ه -
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