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Introduction  16 

One of the most effective ways to preserve biodiversity is to convert conventional systems into organic ones. The 17 

organic farming system has reduced the negative effects of intensive management. The biomass of the soil ecosystem 18 

has different responses in management methods including tillage, fertilizer and defense inputs, and organic modifiers. 19 

Understanding the role and responses of biomass in different cropping systems is essential to support sustainable 20 

horticultural practices in managing plant-parasitic nematode. 21 

Materials and Methods  22 

Sampling has been done from two organic farming systems, conventional and pasture, in order to identify the 23 

morphology of soil plant parasitic nematodes, soil physicochemical characteristics, and microbial respiration. Plant 24 

parasitic nematodes Nematodes were extracted, killed, fixed, and transferred to glycerin and permanent slides were 25 

prepared. The effect of the type of cultivation system on the abundance and diversity of plant parasitic nematodes in 26 

common and organic apple and peach orchards compared to pasture were investigated by multivariate analysis of 27 

variance (MANOVA) in Xlastat 2020 software. 28 

Results and Discussion  29 

20 Genera belonging to 11 families of plant-parasitic nematodes were identified, which had different 30 

frequencies based on the type of cropping systems and crops. The comparison of the type of organic cultivation system 31 

with the common showed that it had a significant effect on the frequency and diversity of plant parasitic nematodes; 32 

the highest frequency of the nematode genus in organic peach cultivation system is Gracilacus and the lowest 33 

frequency is Scutylenchus genus in common apple cultivation. The abundance of nematode family in organic system 34 

is more than common and the abundance of nematode family in peach organic system is more than apple organic 35 

system. It should be mentioned that the common apple system is close to pasture in terms of abundance; The 36 

abundance of nematode family in the common system of peach is more than the common system of apple. The type 37 

of cultivation system had a significant effect on the frequency and diversity of Pratylenchus, Helicotylenchus, 38 

Tylenchus, and Rotylenchus genera, while it did not have a significant effect on the  Gracilacus genus. Type of host 39 

plant had a significant effect on the frequency and diversity of plant parasitic nematodes definitely in all soil condition 40 
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variables. The type of host plant was significant on the frequency of all plant nematodes except Tylenchus and a 41 

significant effect on the diversity of all except Tylenchus and Rotylenchus. Among all soil factors, microbial 42 

respiration, EC, OC, K, P, and texture (percentage of soil particles including sand, silt, and clay) had a significant 43 

effect on all lineages of nematodes. 44 

Conclusions  45 

We saw the significant differences in community structure in plant parasitic nematode communities in three systems. 46 

The results of the present research have shown that the frequency and diversity nematodes are different from the 47 

results of other researchers in apple and peach orchards, that plant types and cultivars, basic genotype, or soil 48 

management practices affect the composition of plant parasitic nematode community groups. In our study, the 49 

abundance and diversity of nematode in the organic system was more than in pasture, and conventinal agriculture with 50 

more than 10 years of history, including tillage and chemical inputs, and organic matter loss, erosion, and low in the 51 

soil agroecosystem. The reduction of the plant parasitic nematode in the conventional system compared to the organic 52 

system is caused by the reduction of organic matter, tillage, or chemical inputs. The results showed that the type of 53 

product and management practices affect nematode communities. The composition of soil nematode communities is 54 

significantly different in organic, conventional, and pasture farming systems. The organic peach and apple system is 55 

facing an increase in nematodes more than conventional. It seems that plant parasitic nematodes are sensitive to soil 56 

management practices. Soil nematodes are useful indicators to evaluate the intensity of management and sustainable 57 

management of horticultural ecosystems on soil ecosystem performance; because they have several feeding habits in 58 

soil, and micronutrient networks and play an important role in the food cycle, pest suppression, and regulation of 59 

microbial communities. Theare were high pest pressure of nematodes in the organic peach farming system in 60 

comparision to the apple farming system. In this research, apple is better than the peach for organic production in 61 

Damavand orchards. In addition, growers consider peaches better than apples due to market and price considerations. 62 

With the increase in the demand and price of organic products, the organic system is facing high pest pressure due to 63 

fewer management options compared to the conventional system, which requires the development of integrated plant 64 

nematode management strategies. 65 
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 80 چکیده

 81 در. دندارمتفاوت  بر زیست توده خاک اثر یآل یهاکننداصالح ،یدفاع و یکود یهانهاده ،یورزخاک شامل کشاورزی تیریمد یهبردهارا

 82 یرورض یباغدار داریپا اقدامات از تیحما یبرا تودهستیز یهاپاسخ و نقش یاهیگ انگل ینماتدها آفات تیریمد در ،کشت مختلف یهاسامانه

 83 تنفس و خاک ییایمیکوشیزیف یهایژگیو ،یخاکز ینماتدها ییشناسا منظور به مرتع و جیرا ک،یارگان یکشاورز سامانه دو از یبردارنمونه .است

 84 لیتحل با عمراتو  هلو و بیس کیارگان و جیرا باغات در ی انگل گیاهینماتدها تنوع و یفراوان بر کشت سامانه نوع اثر. گرفت صورت یکروبیم

 85 تدهانما جنس یفراوان نیشتریبکه  شد ییشناسا یاهیگ انگل ینماتدها از خانواده 11 از جنس 22 .گرفت قرار یبررس مورد رهیمتغ چند انسیوار

 86 بیس جیرا کشتدر  Scutylenchusبه جنس  مربوط یفراوان نیکمتر و Gracilacusبه  مربوط هلو کیارگان کشت یسامانه در

 87ست. افراوانی خانواده نماتدها در سامانه ارگانیک بیشتر از رایج و فراوانی خانواده نماتدها در سامانه ارگانیک هلو بیشتر از ارگانیک سیب  .باشدیم

 88یب است. سگفتنی است که سامانه رایج سیب از نظر فراوانی به مرتع نزدیک است؛ فراوانی خانواده نماتدها در سامانه رایج هلو بیش از سامانه رایج 

 89( در جیرا ک،یارگان یکشاورز) کشت سامانه نوع .است داشته دار یمعن اثر طیشرا یتمام در نماتدها تنوع و یفراوان بر هلو بیس کشت نوع تفاوت

 90 دار یمعن اثر Pratylenchus، Helicotylenchus، Tylenchus، Rotylenchusی هاجنس تنوع و فراوانی بر مقایسه با مرتع به عنوان شاهد

 91ر د ی انگل گیاهینماتدها تنوع و فراوانی بر هلو و بیس کشت نوع تفاوت. است نداشته داریمعن اثر Gracilacus جنس بر که یدرصورت داشته،

 92 و است بوده دار یعنم Tylenchus یاستثنا به ینماتد یهاجنس یتمام فراوانی بر کشت سامانه نوع اثر. است داشته دار یمعن اثر طیشرا یتمام

 EC، 93 ،یکروبیم تنفس ،یعوامل خاک یتمام انیز ما .است داشته دار یمعناثر  Rotylenchusو  Tylenchus از ریغ به هاجنس یتمام تنوع بر

OC، K، P 94 وجهت قابل یهاتفاوت دار داشته است.ینماتدها اثر معن یهاجنس یو رس( بر تمام لتی)درصد اندازه ذرات خاک شامل شن، س بافت و 

 95 نیا رد ی انگلینماتدها جامعه ساختار اساس بر. شد دهیدهای کشت سامانه در های انگلی گیاهینماتد جوامع فراوانی بیترک و جامعه ساختار در

 96 از بهتر را وهل مت،یق و بازار مالحظات لیدل به دکنندگانیتول ن،یا بر عالوه. باشدمی هلو از بهتر دماوند در کیارگان دیتول یبرا بیس پژوهش،

 97 نیب از و یخوردگ همبه سبب ییایمیش یهانهاده و یورزخاک جمله از جیرا یکشاورز تیریمد یهاوهیش با ج،یرا سامانه. رندیگیم نظر در بیس

 98 فشار با کیرگانا سامانه. باشندیم حساس خاک تیریمد یهاوهیش به نماتدها که رسدیم نظر به. است شده خاک ستمیاکوس در یستیز تنوع رفتن

 99 .دارد ازین ینماتد کپارچهی تیریمد یراهبردها توسعه به کمتر یتیریمد یهانهیگز لیدل به نماتدهای انگل گیاهی ادیز

 100 

 101 ، جنسکشت سامانه نماتد، وه،یم غنا، های کلیدی:واژه

 102 

 103 مقدمه
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 104 و نبود فرهنگ مصرف شیافزا که رشد سریع جمعیت، داریپاگذار را پشت سر گذاشته، از سنتی تا  نیچند ،تاکنون از گذشته تجاری کشاورزی

 105 یکشاورز امانهسدر  (،Singh and Singh, 2017شود )باعث شده که کشاورزی فشرده جایگزین کشاورزی سنتی  و مصرفتعادل بین تولید 

 106فاده است، همچنین کنندیرا آلوده م یآب یرهایها و مس، رودخانههااچهیدر و شوندیم رهااز خاک  یراحتبه شیمیایی یها و کودهاکشعلف فشرده

 107 شیافزا باهرسال . در اثر باران و باد است شیکه مستعد فرسا شودیم اندک یمواد آل مقدار جادیامنجر به  شیمیایی یاز کودها مدتیطوالن

 108 عناصر یسترسد و خاک هیتهوکاهش  ،خاک ساختارتضعیف  ،محصول دیتول دری مصنوع ییایمیمواد شو  ییایمیش یکودها به بیشتر یوابستگ

 109زرگ چالش ب کیبه  هایماریکنترل آفات و ب ،هاکشبه آفت مقاومتافزایش  لیبه دلهمچنین،  ،نمایدیمرا نابود  خاک جانداران بستر ،ییغذا

 110ی رایج کشاورزی هاروشنگرانی در مورد تأثیر منفی  (.Bijarniya and Rayaz, 2020)شده است  ستیز طیمح تعادل عدم که سبب شدهلیتبد

 111ی خاک بیشتر هاستمیاکوسی کشت بر هاسامانهبر تنوع زیستی و عملکرد خاک منجر شده تا عالقه به کشاورزی پایدار و بررسی چگونگی تأثیر 

 112 (. 2018et alTreonis ,.)شود 

 113ماید. در این راستا نمیسامانه کشاورزی ارگانیک با استفاده از شرایط بومی و عدم استفاده از ترکیبات شیمیایی به حفظ تنوع زیستی کمک 

 114 (.Zarei, 2019کشاورزی رایج به ارگانیک است )های ترین و موثرترین راهکارهای حفظ تنوع زیستی کشاورزی تبدیل سامانهیکی از اساسی

 115 ،اهیدسترسی طبیعی عناصر غذایی گی بر اساسگیاه و کارکرد اکوسیستم  وریبهره ،کم نهادهبا رویکرد کشاورزی سامانه کشاورزی ارگانیک 

 116سامانه ارگانیک باعث افزایش بدیهی است که (.  2002et alLammerts van Bueren ,.) باشدمی بیمارگرها مهار زیستیاستفاده از کود سبز و 

 117 .شودمیتنوع و ناهمگنی موجودات زنده خاک  ،ژنتیکیغنای 

 Wall 118است ) بدیهیمختلف کشت  یهاسامانهرابطه با  درخاک  تودهستیز یهاو پاسخ نقش درکبرای حمایت از اقدامات کشاورزی پایدار، 

., 2004et alبه طور پیچیده اثر دارندزمان  خاک، در طیتوده  ستیبر جوامع ز یکشاورز یها(. سامانه (., 2011et alJonason  .)119از انواع  یکی 

 120 شاخه ومیلیون سال قبل  022 شواهد فسیلی با قدمت با ،ما ارهیس یرو یران پرسلولداجان نیترفراوان که ،نماتدها هستند یخاکز زیموجودات ر

 121حضور دارند.  یکیاکولوژ یهاطیمح یتمام در که ،( 2015KoutsovoulosBlaxter and ,) باشندیمانداز از جانوران پوست یستیمتنوع ز اریبس

 122 ییهوا دامان ای شهیر درها آن تخریبشوند. یم تمحصوال به دیخسارات شد سبببزرگ در سراسر جهان هستند که  چالش ،یاهیانگل گ ینماتدها

 123. ( 2011et alPaula ,.) دنکنیم یطیمح یهاو تنش هایماریمستعد ب راآن از طرف دیگر  و گذاردیم ریتأث اهیبه گ ییبر جذب و انتقال مواد غذا

 124که  رسدیبه نظر م نی(؛ بنابرا 2011et alNicol ,.) روندیم از دست یاهیانگل گ ینماتدها لیبه دل ییدرصد مواد غذا 12حداقل  کهیطوربه

 Moosavi and ; Davies and Spiegel, 2011125) باشد ضروری آنها از ناشی خسارت میزان کاهش و گیاهی انگل نماتدهای مدیریت کاهش و

., 2014al et Moragaet -Quesada Zare, 2012;.) 126 

 127 انگل ینماتدها (. 2021et alPulavarty ,.)دهند ینشان م یاهیبافت گاز تغذیه به دنبال  ،خود زبانیبا م گوناگونی هایکنشبرهم هانماتد

 128واد م ،تهویهدما، رطوبت و  پارامترهای زیادی مانندها تحت تأثیر آن تیو فعال گذرانندیخود را در خاک م یاز چرخه زندگ یحداقل بخش یاهیگ

 129 در ایپو اکوسیستم خاک، .(2010et alFerraz ; Alves and Campos, 2003 ,.)است  گیاه میزبان یولوژیزیو کودها( و ف هاکشآفتیی )ایمیش

 130. ارتباط تنگاتنگ، بین سالمت خاک و کشاورزی وجود دارد، تنوع و دارداساسی نقش  ییمواد غذا یهیتجزو  اهیگ یورهبهر آب، تیفیک حفظ

 131سامانه خاک در  یآشفتگ زانیم، نیزم یکاربر شدت (. 2020et alTahat ,.فعالیت موجودات زنده خاک از اجزای اصلی سالمت خاک هستند )

 132 ،یورزند خاک)مان تیریمرتع( و به مد ک،یارگان-رایج سامانهچندساله،  -ساالنه یزراع نی)به عنوان مثال، زم دیتول امانهبه نوع و شدت س کشاورزی

 133 (.2015et alTsiafouli ; 2010., et alBlaauw -Postma ,.) دارد یدام( بستگ یتناوب، کاربرد کود، چرا

 134و چرخه ( C) کربن لیدر تبد ستمیخاک و عملکرد اکوس یندهایفرآ هیخاک، در کل ییغذا یهامهم شبکه یاز اجزا یکینماتدها به عنوان 

 135 نیبا ا .(2015et alHerrera -Campos ,.) ( نقش دارندمیمستقریمرده )غ اهیگ یای( و بقامیزنده )مستق اهیگ یهاشهیاز ر حاصل عناصر غذایی

 136قایسه که کشاورزی ارگانیک در م در پژوهشی بیان شد. ابندییتنوع کاهش نم ای فراوانیاز نظر  کشتشدت  شینماتدها با افزا هایگونهحال، همه 

 137جوامع نماتد به (.  2019et alLupatini ,.)را کاهش داده است  انگل گیاهیبا کشاورزی رایج، جمعیت نماتدهای آزادزی را افزایش و نماتدهای 

 Wang ; Okada and Harada; 2007; ., 2019al etBongiorno 138) گیردمیقرار  یآل بقایایافزودن  در مقایسه با یورزخاک ریشدت تحت تاث

., 2021et alLazarova ; ., 2004et al.)  139 تیکل جمع یفراواندر مدت کوتاه کنندهنییعامل تع کینوع محصول  که دیگری نشان دادندنتایج 

 140منجر به افزایش  لزوماًبقایای آلی در کشاورزی ارگانیک  بلندمدتافزودن  ظاهراً .( Neher, 1999; 2003 .,et alBerkelmans)است  نماتدها

 141 گذاردیمبیشتر بر ترکیب مجموعه نماتدها  تأثیر(. نوع محصول نسبت به سامانه کشاورزی  2016et alQuist ,.شود )نماتدها نمی فراوانی
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(Neher, 1999; ., 2003et alBerkelmans .) 142 ی انگلهانماتد یهاگونهمطالعه  یبرا یغن یبستر باغات سیب، هلو(،مانند  ی )محصوالت دائم 

 143 مدتیو طوالن یارشته انیمطالعات هماهنگ، مبه  ازمندین جیرا و کیارگان سامانه عملکرد ،خاک یستیروابط تنوع ز شناخت. کنندیفراهم م گیاهی

 144 (. 2017et alWeisser ,.) است ازمندینجامع  یتجرب یهاداده با همراه

 et Forge ; ., 2015et alPokharel 145) کردند یخاک بررس تیریمد یهاوهیش ومحصول  تیریرا با نوع مد یجامعه نماتد، مطالعه نیچند

., 2014et alKapp ; ., 2015al) .146 بوده است بیشتر جیرا بیبا س سهیدر مقا کیارگان بیس یهادر باغجامعه نماتد که تنوع  است دادهنشان  جینتا 

(., 2021et alLazarova .) 147د موار نی. ادارندمتفاوتی بر نماتدهای خاکزی اثر  یطیعوامل محهمراه با  با اقدامات گوناگون یکشاورز یهاامانهس 

 148  (.2015et al.Pokharel ; Neher, 1999 ,شود )یم یطیمختلف مح طیشرا ریبه سا یدانیو م یحاصل از مطالعات تجرب جینتا یابیمانع برون

 149 یهانشیب شیافزا و هاپژوهش جینتا وجود اب (.Hodda, 2009) دارد ریمتغاثر تا مثبت  یبر تنوع نماتدها از منف یکشاورز گوناگون یهاتیریمد

 150 آوریفن یهاتیو محدود نماتدهاجوامع  یدگیچیپ ،تاکنون رایز ؛است نیآفرهنوز مشکل  یقطع یریگجهینت ،یکشاورز سامانهدر  نینو یکیاکولوژ

 151 تیریمد یستیشاخص زبرای تعیین (.  2017et alYergeau ,.محدود کرده است )بر نماتدهای انگل گیاهی  یکشاورز یهاتیریمد اثر رادرک ما 

 152 تیریمداثر  یگچگون دانش. باشدیم دیمفنماتدی ساختار  راتییتغ ییشناسا ،یکروبیجامعه م یابیارز باغداری و سالمت خاک، یهابوم نظام داریپا

 153 سامانه ریتأث پژوهش، نیا در ن،یبنابرا (. 2018et alTreonis ,.) است اندک هنوز باغات، در انگل گیاهی نماتد جامعه ساختار برو رایج  کیارگان

 154 .گرددیم یرسو بر سهیمقا( نخوردهدست و بکر سامانه) مرتع سامانه با نماتدها یهاگونه تنوع و یفراوان یرو برو هلو  بیس کیارگان و جیرا یباغدار

 155 

 156 هامواد و روش

 157ی انتخاب سبز چشمه مزرعهرایج و ارگانیک هلو و سیب و مرتع باغداری  های، سامانهدماوند در شمال شرق تهران منطقه:  منطقه مورد مطالعه

 158 .دیگرد یآورجمعمونه از مرتع ن 12وارگانیک و رایج  هلو و بیس باغاتاز  نمونه 02 شامل ،نمونه 02گردید. در مجموع 

 159 

 160 
 161 یبردارنمونه منطقه تیموقع: 1 شکل

Fig. 1- The location of the sampling 162 

 163 



 

6 

 

 164 ،فراوانیری گیبرای اندازه محصول و سامانه کشت، به صورت تصادفی و سیستماتیک، در هر واحدبا توجه به نوع  :یسازو آماده یبردارنمونه

 165 قعمدر درختان  شهیر اطراف از خاک بردارینمونه (.2018et al Zhao ,.) ندنمونه انتخاب شد 5و از هرکوادرات  متر مربع( 2) عدد کوادرات 0

 166 .گرفت صورت لیتحلو  هیتجز یبرا ریمراتب ز ومنتقل  شگاهیآزما به هانمونه انجام شد، متریسانت 02تا 52

 167 در دمای خشک کردن نمونه در دستگاه آون قیاز طر یروش وزن بهرطوبت خاک و برگ به صورت مستقیم  :رطوبت وزنی خاک و برگ

 168 .(Smith, 2000) گرفتگراد صورت یدرجه سانت125

 169 .( 1995et alSchinner ,.)انجام شد  روش تیتراسیون بر اساس خاک یکروبیتنفس م

 170 (.1جدول ) دیگرددر آزمایشگاه با روش استاندارد آزمون خاک تعیین  :های فیزیکوشیمیایی خاکویژگی

 171 

 خاک آزمون استاندارد یها روش اساس بر خاک ییایمیش و یکیزیف یپارامترها 1 جدول

Table1- Physical and chemical parameters of soil based on standard soil test methods 
 پارامترها

Parameters 

 زاتیتجه

tnempiuqE 

 /منبعآزمون نام

Name of test/source 
 تهیدیاس

Acidity 
pH متر 

pH meter 

 ( Haluschak, 2006گل اشباع)

Paste Saturated  
 خاک بافت

Soil Texture 

 یدرومتریه

Hydrometry 
 (Ashworth  et al., 2007) هیدرومتری

Hydrometry 
 یآل کربن

Organic carbon 

 تالیجید بورت

Digital Burette 
 (Black and Walkey, 1934والکی بالک )

Walkley and Black 
 کل تروژنین

Total nitrogen 

 کجلدال

Kjeldahl 

 (Kjeldahl,1883کجدال )

Kjeldahl 
 جذب قابل میکلس

Available Calcium 

 تالیجید بورت

Digital Burette 
 ( Kurtz, 1961Tucker and) کمپلکسومتری

Complexometric 
 جذب قابل میزیمن

Available Magnesium 

 تالیجید بورت

Digital Burette 
 (Tucker and Kurtz, 1961) کمپلکسومتری

Complexometric 
 جذب قابل میپتاس

Available Potassium  

 فلیم فوتومتر

Flame photometer 
 ( Pratt,1982Chapman and) آمونیوم استات

Ammonium acetate 
 قابل جذب فسفر

Available Phosphorus  

 نوری سنجیطیف

Spectorophotometry 
 (Olsen et al.,1954) اولسن

Olsen 
 یظاهر مخصوصجرم 

Bulk Density 

 آون

Oven 
 (Black, 1965)هاپارافین نمونه پوشش

Paraffin-coated specimens 
 یونیکات تبادل تیظرف

Cation Exchange Capacity 

 فلیم فوتومتر

Flame photometer 
 ( al., 1959Bower et) باور

Bower 

 یکیالکتر تیهداقابلیت 

Electrical conductivity 
EC متر 

EC meter 

 (Rhoades,1996) گل اشباع

Paste Saturated 

 172 

 173از  ینیبه روش س ساعت 44تا  24نماتدها بعد از  اسالید دائمی هیو تهنماتدها به گلیسیرین  و انتقال تیتثب ،کشتن استخراج،

 174 هیاول ییشناسا(. Whitehead and Hemming1965 ) شدند منتقل شید یپتر به و یآورمش جمع 422خاک استخراج و با استفاده از الک 

 175 اآنه انتقال و تیتثب شده استخراج ینماتدها یدائم یدهایاسال یهیته ی. براشد انجامNikon SMZ1000  کروسکوپیم ویاستر ریز درنماتدها 

 176 .میداد قرار آن یرو را اندازه هم و شکل هم نماتد سه تا دو  نیپاراف حلقه جادیا با زیتم الم کی یرو بر. گرفت انجام نیریسیگل به

 177به لوله  مجهز Nikon E600مدل  ینور کروسکوپیبا استفاده از م یاهیگ انگل ینماتدها یهاجنس ییشناسا یشناس ختیر مطالعات

 178 .شد انجام (Geraert, 2008) و (Hunt,1993) یهادیکل از استفاده با( 1DIC)یدنمارسکید به جهزم Olympus BX51 و میترس

                                                           
1 Disseminated Intravascular Coagulation 
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 179 

 180 یآمار مطالعات

 et alChiu 181 ,.) است یستیز تنوع یابیارز یبرا اریمع نیترساده وجامعه است  کیموجود در  یهاتعداد گونه یمعنا به ایگونهتنوع 

 182 (. 2003et alSpellerberg ,.) شد استفاده 2نریشانون و یاگونه تنوع یهاشاخص از (.2014

 183 آماری افزونه از استفاده با و شدند 4نرمال ها داده آماری، تحلیل حساسیت به توجه با MANOVA)3( تجزیه وتحلیل چند متغیری

 184 انسیوار لیچندگانه و تحل ونیرگرس یهامدل ینیب شیپبا  Excel درزبانه XLSTAT Sensory and Premium-R 2020 افزار نرم

 185 یگهمبست ،پاسخ ریمتغ نیچند یاز سطوح عوامل بر رو یبیترک میاندار یمعن یتفاوت هاشد. از متوسط برآورد  نانیفاصله اطم

 186سامانه رایج، ارگانیک، نوع شامل  (Independent Variable)ل های متغیر مستقمیانگین بین گروه، تعیین شد. پاسخ یرهایمتغ نیب

 187 اتدهاهای نمجنس «وابسته ریمتغ» ابعاد از کیهر نیبی همبستگ و اتیخصوص بیترت نیا به. شد نییتع گریکدی بامحصول 

(Dependent Variables) 188 گرفت. قرار لیتحل وردم 

 189 

 190 و بحث نتایج

 191 صفات براساس کروسکوپ،یم ریدر ز هاآن یبررس واز خاک  هانماتد یپس از جداساز پژوهش، نیا در: یاهیگ های نماتدهای انگلجنس

 192 12 از جنس14 بیس محصول و کیارگان کشتسامانه  در. دیگرد ییشناسا خانواده 11 از جنس 22 مجموع در ،یسنج ختیر و یشناس ختیر

 193 .شد ییشناسا خانواده 9 از جنس 14 وهل محصول و کیارگانسامانه  در و ینماتد خانواده

 194های شناسایی شده در این پژوهش، جنس از میان جنس ند.خانواده قرارگرفت هشت و جنس11ع در مرتهای بدست آمده از نمونه

Geocenamus 195از نه خانواده و در محصول هلو  یجنس نماتد16ی کشت رایج سیب، در سامانه .ه استشد مشاهده مرتع در فقط 

 Filenchus، Coslenchus، Boleodorous، 196 یهاجنس بیس جیراجنس از هشت خانواده مشاهده شد. در سامانه ی کشت 12

Xiphinema و Psilenchus 197 جنس فراوانی نیشتریب (.2در محصول هلو مشاهده نشد )جدول ها این جنسکه  یوجود داشت در حال 

 Scutylenchus 198به جنس  مربوط فراوانی نیکمتر و Gracilacusبه  مربوط ستگاهیهر پنج ا در هلو کیارگان کشت یسامانه در نماتدها

 199 جنس  ؛دیده شد بیس جیرا باغداریدر سامانه  فقط Scutylenchus و Xiphinema یهاجنس. باشدیم بیس جیرا کشتدر 

Diphtherophora200ر هلوی رایج و ارگانیک مشاهده شدد 

                                                           
2 Shannon Wiener index 
3 Multivariate Analysis of Variance 
4 Normalization 

https://blog.faradars.org/correlation-coefficients/
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 زبانیم اهیگ و کشت سامانه کیتفک به یاهیگ انگل ینماتدها خانواده و جنس:2 جدول

Table 2- Genus and family of plant parasitic nematodes according to cropping system and host plants 
 کیارگان

Organic 

 جیرا

Conventional مرتع 
 بیس

Apple 

 هلو

Peach 

 بیس

Apple 

 هلو

Peach 

 خانواده باال/ خانواده

Family/Super-Family 

 جنس

Genus 

 خانواده

Family 

 جنس

Genus 

 خانواده

Family 

 جنس

Genus 

 خانواده

Family 

 جنس

Genus 

 خانواده

family 

 جنس

Genus 

Dolichodoridae Gracilacus 
Dolichodori

dae 
Gracilacus 

Dolichodo

ridae 

Gracilacus 

Merlinius   

Dolichod

oridae 

 Gracilacus  

Merlinius   

Dolichodor

idae 

Gracilacu

s 

Geocena

mus 

Hoplolaimidae 
Rotylenchus 

Helicotylenchus 

Hoplolaimi

dae 

 

Rotylenchu

s 

Helicotylen

chus 

Hoplolai

midae 

Rotylenchus 

Helicotylenc

hus 

Hoplolai

midae 

Rotylenchus 

Helicotylenchu

s 

Hoplolaimi

dae 

Helicotyle

nchus 

Aphelenchoidea 
Aphelenchoides 

Aphelenchus 

Aphelencho

idea 

 

Aphelencho

ides 

Aphelenchu

s 

Aphelenc

hoidea 

Aphelenchoi

des 

Aphelenchus 

Aphelenc

hoidea 

Aphelenchoide

s 

Aphelenchus 

 

Aphelench

oidea 

Aphelenc

hus 

Criconematoidea Mesocriconema 
Criconemat

oidea 

Diphtherop

hora 

Criconem

atoidea 

Mesocricone

m 

Criconem

atoidea 

Mesocriconem

a 

Diphtherophor

a 

Criconemat

oidea 

Mesocric

onema 

Pratylenchidae Pratylenchus 
Pratylenchi

dae 

Pratylench

us 
  

Pratylenc

hidae 
Pratylenchus 

Pratylenchi

dae 

Pratylenc

hidae 

Anguinidae Ditylenchus Anguinidae Ditylenchus 
Anguinida

e 
Ditylenchus 

Anguinid

ae 
Ditylenchus Anguinidae 

Ditylench

us 

Psilenchidae Psilenchus 
Psilenchida

e 
Psilenchus 

Psilenchid

ae 
Psilenchus     

Meloidogynidae Meloidogyne 

  

Meloidogyn

idae  

Meloidogyn

e  
      

Tylenchidae 

Tylenchus 

Filenchus 

Coslenchus 

Tylenchida

e 

 

 

Tylenchus 

Filenchus 

Coslenchus 

Boleodorou

s 

Tylenchid

ae 

Tylenchus 

Filenchus 

Coslenchus 

Boleodorous 

Tylenchid

ae 

Tylenchus 

 

 

 

Tylenchida

e 

Tylenchus 

Filenchus 

Coslench

us 

Paratylenchidae Paratylenchus   
Paratylenc

hidae 

Paratylenchu

s 
  

Paratylench

idae 

Paratylen

chus 
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Longidori

dae 

Xiphinema 

Scutylenchus 

Longidori

dae 
Scutylenchus   
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 201 .استداده  نشان ستگاهیا کیتفک به جنسهر  نماتدهایو تعداد  : فراوانیانگل گیاهی ینماتدها خانواده و جنس

 202 

  203 
 Organic Peach.، 204 هلو کیارگان سامانه ،.Organic App بیس کیارگان سامانه) یپژوهش یها ستگاهیا در انگل گیاهی نماتد جنس 22 فراوانی : 2 شکل

 Pasture) 205 مرتع ،.Conven. Peach هلو جیرا سامانه ،.Conven. App بیس جیرا سامانه

Fig. 2- Abundance of 20 genera of plant parasitic nematodes in research stations (Organic system of apple, 206 

Organic system of peach, Conventional system of apple, Conventional system of peach, Pasture) 207 

 208 

 209 نیمشاهده شده است، همچن Hoplolaimidae خانوادهو هلو در  بیس کیدر سامانه ارگان فراوانی نیشتریب که، است داده نشان خانواده 11 فراوانی بررسی

 210نماتدها در سامانه ارگانیک بیشتر خانواده  فراوانیاست. در مجموع  Pratylenchidaeو در مرتع خانواده  Tylenchidaeخانواده  در جیدر سامانه را فراوانی نیشتریب

 211زدیک است؛ به مرتع ن فراوانینماتدها در سامانه ارگانیک هلو بیشتر از ارگانیک سیب است. گفتنی است که سامانه رایج سیب از نظر خانواده  فراوانیاز رایج و 

 212 (.3)شکل  نماتدها در سامانه رایج هلو بیش از سامانه رایج سیب استخانواده  فراوانی
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90

Organic App. Organic Peach. Pasture Pasture Conven. App. Conven. Peach.
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 213 
  214 

 Organic 215 هلو کیارگان سامانه ،.Organic App بیس کیارگان سامانه) یپژوهش یهاستگاهیا در یاهیانگل گ یهاتدنما خانواده 11 یفراوان 3شکل

Peach.، بیس جیرا سامانه Conven. App.، هلو جیرا سامانه Conven. Peach.، مرتع Pasture) 216 

Fig. 3- Frequency of 11 families of plant parasitic nematodes in research stations (Organic system of 217 

apple, Organic system of peach, Conventional system of apple, Conventional system of peach, Pasture) 218 

 219 

 Rotylenchus 220و  Gracilacus جنسدر به ترتیب و هلو  بیس کیدر سامانه ارگان غنای گونه بر اساس شاخص شانون ویر نیشتریب:  گونه تنوع شاخص

 221 .(4)شکل  است Pratylenchidaeو در مرتع خانواده  Tylenchidaeدر خانواده  جیدر سامانه را غنای گونه نیشتریب نیمشاهده شد، همچن
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60

Organic App. Organic Peach. Pasture Pasture Conven. App. Conven. Peach.
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 222 
  223 

 224 سامانه ،.Organic App بیس کیارگان سامانه) یپژوهش یهاستگاهیا در ریو شانون شاخص اساس بر یاهیانگل گ ینماتدها یهاجنس تنوع 4 شکل

 Pasture) 225 مرتع ،.Conven. Peach هلو جیرا سامانه ،.Conven. App بیس جیرا سامانه ،.Organic Peach هلو کیارگان

Fig. 4- Genus diversity of plant nematodes based on Shannon Weir index in research stations (Organic 226 

system of apple, Organic system of peach, Conventional system of apple, Conventional system of peach, 227 

Pasture) 228 

 229 

 230در زیر به  در سامانه و نوع کشت ی انگل گیاهیهای نماتدهاجنس عملکرد و رفتار درکپاسخ به  برای (MANOVA)ه تحلیل واریانس چند متغیر

 231 تفکیک اثر هریک از عوامل مورد بررسی قرار گرفت:

 232 یمعن اثر یاهیی انگل گنماتدها تنوع و فراوانی بر جیرا-کیارگان کشت سامانه نوع: ی انگل گیاهینماتدها تنوع و فراوانی بر کشت سامانه نوع اثر

 233یسه دار نداشته است؛ همچنین مقااثر معنی نماتدهای انگل گیاهیو تنوع  فراوانیمقایسه سامانه رایج با مرتع بر  که یصورت در ،(p-value < 0.05) است داشته دار

 234 اثر ندارد.آنها دار داشته ولی بر تنوع معنیاثر  نماتدهای انگل گیاهی فراوانیسامانه ارگانیک با مرتع بر 

 235 

 نماتدهای انگل گیاهی تنوع و فراوانی بر کشت سامانه نوع اثر :3 جدول

Table 3- The effect of the type of cultivation system on the abundance and diversity of plant nematodes 
 داریسطح معنی
Prob. 

F ارزش 
Estimate 

 آزمون
Test 

 سامانه

Cultivation System 
 نماتد

Plant Nematode 
0.0001> 4.00 0.312 Pillai's جیرا و کیارگان  

 فراوانی

Frequency 

0.001 4.09 0.247 Pillai's مرتع و کیارگان 

0.766 4.09 0.002 Pillai's 
Roy's 
Hotelling-Lawley's 

 مرتع و جیرا

0.0001> 4.00 0.295 Pillai's جیرا و کیارگان  

 تنوع

Diversity 

0.007 4.09 0.177 Pillai's مرتع و کیارگان 

0.869 4.09 0.001 Pillai's 
Roy's 
Hotelling-Lawley's 

 مرتع و جیرا

 236 
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 237ی نماتدها سجن تنوع و فراوانی بر( مرتع و جیرا ک،یارگان) کشت سامانه نوع: گیاهی ی انگلنماتدها جنس تنوع و فراوانی بر کشت سامانه نوع

 238 نداشته داریمعن اثر Gracilacus جنسکه بر  یدرصورت داشته،دار  یاثر معن Pratylenchus، Helicotylenchus، Tylenchus، Rotylenchus انگل گیاهی

 239 .است

 240 

 یاهیگ انگل ینماتدها جنس تنوع و یفراوان بر کشت سامانه نوع اثر:4 جدول

Table 4- The effect of the type of cultivation system on the abundance and diversity of plant nematode genera 
 داریسطح معنی
Prob. 

F ارزش 
Estimate 

 آزمون
Test 

 جنس

Genus 
 نماتد

Nematode 
0.330 3.13 0.033 Pillai's  Gracilacus   

 فراوانی

Frequency 

0.022 3.13 0.108 Pillai's Pratylenchus 
0.000 3.13 0.210 Pillai's Helicotylenchus 
0.011 3.13 0.125 Pillai's Tylenchus 
0.001 3.13 0.198 Pillai's Rotylenchus 
0.332 3.13 0.032 Pillai's  Gracilacus   

 تنوع

Diversity 

0.018 3.13 0.113 Pillai's Pratylenchus 
0.0001> 3.13 0.373 Pillai's Helicotylenchus 
0.003 3.13 0.158 Pillai's Tylenchus 
0.001 3.13 0.201 Pillai's Rotylenchus 

 241 

 242 داریمعن اثر مبه طور حت نماتدهای انگل گیاهی تنوع و فراوانی بر هلو-بیس باغداری نوع تفاوت :نماتدهای انگل گیاهی تنوع و فراوانی بر کشت نوع

 243 (.p-value < 0.05) است داشته

 244 

 های انگل گیاهینماتد تنوع و فراوانی بر کشت نوع اثر:5 جدول

Table 5- Effect of type of crop on abundance and diversity of plant nematodes ا 

 داریسطح معنی
Prob. 

F ارزش 
Estimate 

 آزمون
Test 

 نوع کشت

Crop Type 
 نماتد

Nematode 
0.000 4.19 0.372 Pillai's فراوانی هلو 

Frequency 0.0001> 4.19 0.431 Pillai's بیس 

0.001 4.19 0.342 Pillai's تنوع هلو 

Diversity 0.001 4.19 0.351 Pillai's بیس 

 245 

 Tylenchus 246 یاستثنا به نماتدهای انگل گیاهی جنس یتمام فراوانی بر کشت نوع اثر: انگل گیاهینماتدهای  جنس تنوع و فراوانی بر کشت نوع

 247 .است داشته دار یمعناثر  Rotylenchusو  Tylenchus از ریغ به هاجنس یتمام تنوع بر و است بوده دار یعنم

 248 

 نماتدهای انگل گیاهیجنس  تنوع و فراوانی بر هلو و بیس کشت نوع اثر:6 جدول
Table 6-The effect of the type of apple and peach on the abundance and diversity of nematodes 

سطح 

 داریمعنی
Prob. 

F ارزش 
Estimate 

 آزمون
Test 

 جنس

Genus 
 نماتد

Nematode 

0.002 4.00 0.158 Pillai's  Gracilacus   

 

 فراوانی

Frequency 
 
 

0.008 4.00 0.117 Pillai's Pratylenchus 

0.003 4.00 0.143 Pillai's Helicotylenchus 

0.054 4.00 0.062 Pillai's Tylenchus 

0.000 4.00 0.000 Pillai's 
Roy's 

Hotelling-Lawley's 

Rotylenchus 

0.001 4.00 0.166 Pillai's test  Gracilacus   

 0.006 4.00 0.125 Pillai's test Pratylenchus 

0.006 4.00 0.122 Pillai's test Helicotylenchus 
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0.091 4.00 0.049 Pillai's test Tylenchus تنوع 

Diversity 
 
 

0.982 4.00 0.000 Pillai's test 
Roy's test 

Hotelling-Lawley's test 

Rotylenchus 

 249 

 250نماتدهای انگل  تنوع و فراوانی بر خاک و برگ رطوبت یاستثنا به گیریاندازهموارد  یتمام :نماتدهای انگل گیاهی تنوع و فراوانی بر یخاک طیشرا

 251 (.p-value < 0.05) است داشته دار یمعن اثر گیاهی

 252 
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 یاهیگ انگل ینماتدها تنوع و یفراوان بر خاک طیمح طیشرا یرهایمتغ اثر ،MANOVA انسیارو هیتجز: 7 جدول

Table 7- MANOVA analysis, the effect of soil environment variables on abundance and diversity of plant parasitic nematodes 
 سطح

 یداریمعن
Prob. 

F 
 ارزش

Estimate 

 آزمون
Test 

 نماتد

Nematode 

 سطح

 یداریمعن
Prob. 

F 
 ارزش

Estimate 

 آزمون
Test 

 محیطی شرایط

Edaphic 
 نماتد

Nematode 

0.622 2.49 0.173 Wilks'  

 تنوع

Diversity 

0.597 2.49 0.167 Wilks'  
 برگ رطوبت

Leaf Moisture 

 یفراوان

Frequency 

0.034 3.98 0.065 Pillai's  0.003 3.98 0.124 Pillai's  
 خاک رطوبت

Soil Moisture 
0.0001> 1.89 0.436 Wilks'  0.0001> 1.89 0.352 Wilks'  یکروبیم تنفس 

0.003 2.51 0/216 Pillai's  0.065 2.51 0.126 Pillai's  
 اسیدیته
pH 

0.0001> 2.04 0.467 Pillai's  0.0001> 2.04 0.409 Wilks'  
 قابلیت هدایت الکتریکی

EC 

0.0001> 2.04 0.467 Wilks'  0.0001> 2.04 0.477 Wilks'  
 نیتروژن قابل دسترس خاک

N 

0.0001> 1.92 0.463 Wilks'  0.0001> 1.92 0.387 Wilks'  
 کربن آلی خاک

OC 

0.001 2.51 0.239 Pillai's  0.008 2.51 0.190 Pillai's  
 منیزیم
Mg 

0/015 2.04 0.276 Pillai's  0.0001> 2.04 0.458 Pillai's  
 کلسیم
Ca 

0.000 2.51 0.294 Pillai's  0.0001> 2.51 0.317 Pillai's  
 ظاهریجرم مخصوص 

Bulk Density 

0.000 2.24 0.326 Pillai's  0/027 2.24 0.197 Pillai's  
 ظرفیت تبادل کاتیونی

Cation Exchange 

Capacity 

0.0001> 1.92 0.495 Pillai's  0.0001> 1.92 0.363 Wilks'  
 پتاسیم

K 

0.0001> 1.95 0.438 Wilks'  0.0001> 1.95 0.361 Wilks'  
 فسفر
P 

0.000 2.35 0.309 Pillai's  0.001 2.35 0.272 Pillai's  
 رس

Clay 

0.000 2.09 0.363 Pillai's  0.0001> 2.09 0.489 Wilks'  
 سیلت
Silt 

0.0001> 2.09 0.432 Pillai's  0.0001> 2.09 0.465 Pillai's  
 شن

Sand 

 253 
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 254 گیرینتیجه

 Pratylenchus، Meloidogyne، 255 یاهیگ انگل ینماتدهای انگل گیاهی: سامانه کشتنقش نوع محصول و 

Paratylenchus و Heliocotylenchus 256نماتدهای در پژوهش حاضر،  .هستند وهیم دکنندگانیتول یبراچالش مهم  جهان سراسر در 

 257 مورد یهانمونه درصد 02 در سامانه و محصول از نظر صرف اغلب Gracilacus، ،Helicotylenchus، Rotylenchus یانگل گیاه

 258 متفاوترایج  ارگانیک و هلو و بیس باغات در پژوهشگران ریسا جینتا باو غنا گونه  فراوانینشان داد که  جینتا. شدند مشاهده یبررس

 259 است ممکن ها،پژوهش ریسا با حاضر پژوهش در نماتدهای انگل گیاهی فراوانی و تنوع در تفاوت(.  2015et alPokharel ,.) است

 260 جامعه یهاگروه بیترکبر  مختلف یاهیگ یهاگونه. باشد خاک تیریمد یهاوهیش ای و اهانیگو ارقام  انواع در تفاوت لیدل به

 261 ستا نماتد جامعه بیترک یبرا یاهیگ تنوع از ترمهم اغلب یاهیگ یهاگونه نوع حتی گذارد،یم ریتأث نماتدهای انگل گیاهی

(., 2009et alViketoft ) 262 است شده گزارش زین بیس یهاباغ در خاک یکروبیم جوامع بر هیپا یهاپیژنوت ریتأث، همچنین 

(Rumberger and Merwin, 2007). 263 

 264 یباغدار سال 12 از شیب در جیرا سامانه است، بوده مرتع و جیراسامانه  از شیب نماتدهای انگل گیاهی تیجمعک یارگان سامانه در

 265 دیلتب که است یهیبد. است هداد کاهشرا  نماتدهای انگل گیاهی تیجمع خاک، تیریمدسال سابقه کشت(  32)به گفته باغداران 

 266 کیگانار سامانه که است شده انیب یپژوهش در نیهمچن دهد؛یم شیافزا را خاک ینماتدها کل تیجمع ،کیارگان به جیرا یکشاورز

 267(.  20et alBriar ,.12) است داده کاهش را غالب یاهیگ یانگل ینماتدها تیجمع و شیافزا را دیمف خواریباکتر ینماتدها تیجمع

 268 یراب نیخاک استفاده شده است، همچن یمواد آل نیتام برای یکود گاو ژهیبه و یآل یاز کودهاپژوهش حاضر،  کیدر باغات ارگان

 269ضافه ا یبه خاک کود گرانوله گوگرد ،یزمغذیعناصر ر یدسترس تیسطح قابل شیباغات دماوند و افزا یآهک یهاخاک pHکاهش 

 270 یاستخرها زا یآب غن نیاست. همچن به کار رفته کیدهومیاس نه،یدآمیاس ها،جلبکانواع مانند کیولوژیب یهاکود نیشده است. همچن

 271 محصول در باغات مورد استفاده قرار گرفته است. هیتغذ شیافزا یبرا یپرورش ماه

 272 یهاهکننداصالحافزودن  با .باشندیم متفاوت لهدوسا ای ساالنه یزراع محصوالت دیتول با ز،یربرگ درختان ژهیو به وه،یم باغات

 273 یراب مهم ییغذا منبعکه  د،شویم اضافهخاک  به یآل مواد ،یاهیگ و یوانیح یکودها ریسا ای یآل کود کمپوست، جمله از خاک

 274 و یآل یکودها. نماتدها به دنباشیم نماتدهای انگل گیاهیجمله  از یاهیگ منابع در ییغذا شبکه موجودات و خاک یهاکروبیم

 275 خاک ،یکل طور به (.Ferris and Bongers, 2006) دهندیم پاسخ یآل مواد یسازیغن به گوناگون صورت به و هستند وابسته سبز،

 276 ستمیاکوس باال، یستیز تنوع بدون. است داده یجا خود در را نماتدها جمله از موجودات از متنوع مجموعه باال، یستیز تنوع با سالم

 277 شاخص عنوان بههای جمعیت نماتدها گروه (. 200et alWang ,.4) باشدیم ریپذبیآس هاتنش و یطیمح راتییتغ برابر در خاک

 278 خاک یستیز تنوع(  ,2017et alZhang ; Neher, 2001; 1999Bongers and Ferris ,.) خاک ییغذا شبکه طیشرا مطالعه یبرا

 279 نشان جینتا نیا (.2017et alZhang ; Ferris and Tuomisto, 2015; Neher, 2001 ,.) شوندیم استفاده ستمیاکوس عملکرد و

 280 امانهس در توجه قابل طور به خاک ینماتدها جوامع بیترک. گذاردیم ریتأث نماتد جوامع بر تیریمد یهاوهیش و محصول نوع کهداد 

 281 شیافزا با جیرا از شیب کیارگان سامانهفراوانی و تنوع نماتدها حاکی از آن است که . است متفاوتو مرتع  جیرا ک،یارگان یکشاورز

 282 یاوانفردهد ولی، افزایش می را خاک یزیحاصلخ ،کیارگان سامانه با وجود آنکه ،در نتیجه. باشدیم مواجه یاهیگ انگل یهانماتد

 283 یراهبردها دیبادر سامانه ارگانیک،  کند؛ بنابراینرا نیز بیشتر می یاهیگ انگل ینماتدها دیتهد و نماتدها و هاکروبیم هیتغذ تیجمع

 284 (. 2021et alYang ,.) مورد توجه قرار گیرد شتریب آفات و یاهیگ انگل ینماتدها تیریمد

 285 ریاکستند از ک،یارگان یکشاورزکنترل آفات، در  برای، کشاورزان از شده یآورجمع نامهپرسش اساس بر باغات دماوند در

(Tondexir)، نیزیپال (Palizin) 286به  نو پالیزی رکش گیاهی به نامهای تنداکسیدو آفتاست که  یاست گفتن استفاده شده گرانول 

 287نماتدهای انگل  و هایماریب حشرات، تیریمد اند.ای تولید شدهعنوان ترکیبات سازگار با محیط زیست برای کنترل آفات گلخانه

 288از آن  یپژوهش ما حاک جی(. نتا 2021et alMohamed ,.) دارد عتیطب یذات تعادل بر هیتک به ازین کیارگان یکشاورز در گیاهی

 289 اصالح مانند جیرا باغداری تیریمد یهاوهیش از یناش است ممکن ج،یاز را ترشیب گیاهی انگل یبا نماتدها کیاست که سامانه ارگان

 290 تاس شده خاک ستمیاکوس در یو آشفتگ یهم خوردگو به اختالل باعث که باشد هاکشآفت کاربرد و یورزخاک ،یکودده خاک،
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(., 1997al etBongers  ؛)گذاشته ریتأث خاک ینماتدها جامعه ساختار بر جهینت در (., 2012et alBriar )  291و مدیریت فشرده سبب 

 292 (. 2021et alYang ,.، تخریب خاک و نابودی تنوع زیستی در باغداری رایج شده است )نماتدهای انگل گیاهیکاهش عملکرد 

 293 شده هایاکترب کنندههیتغذ ینماتدها کاهش سبب جیرا یکشاورز سامانه در شیمیایی یکودها کاربرد که نشان دادند یقبل مطالعات

 294. باشدی( مFiorentini and Portelli, 2004) تروژنین یهامحلول میمستق تیسم لیدل به که(  2002et alBulluck ,.است )

 et alMatson 295 ,.) دهدیم رییتغ را هامستیاکوس در منابع یدسترس یالگو و یستیز یهاکنشبرهم فشرده یکشاورز ن،یبراعالوه

 296 هانماتد فراوانی و نماتدهای انگل گیاهی دمثلیتول تیظرف و رشد بر میرمستقیغ و میمستق اثر با یورزخاک و یختگیر هم به(. 1997

 297ی نماتدها تیجمع و کندیم مختل را خاک یاکولوژ ،یورزخاکو  ییایمیش هایکود با جیرا سامانه که رسدیم نظر به .گذاردیم ریتأث

 298 باشندیم حساس خاک تیریمد یهاوهیش به نماتدهااست که  لیدل نیبه ا احتماالً که دهدیم قرار ریتأث تحت راو آزادزی  انگلی

(Fiscus and Neher, 2002; Neher, 1999.) 299 

 300 ،خاک یآل مواد هیتجزسبب سامانه  نیااست که  جالب شود،ینم افزوده یآل مواد ج،یرا سامانه یتیریمد اقدامات در حاضر، حال در

 301 در یحت را خاک دیمف ساکنان تیفعال یآل مواد با همراه یورزخاک ،یطور کل به. شده است هانماتد جامعه در فراوانیکاهش غنا و 

 302(.  2010et alTreonis ,.) شودیم متمرکز یسطح خاک در یکروبیم تیفعال صورت نیا ریغ در. دهدیم شیافزا تر قیعم یهاهیال

 303 یبرا جیرا مانهسا با سهیمقا در یکمتر یتیریمد یهانهیگز رایز ؛باشند داشته ییباال آفات فشار است ممکن کیارگان یزراع سامانه

 Monson and 304) هستند کیارگان محصوالت از یاریبس در آفات مهم یها گروه از یکی یاهیگ یانگل ینماتدها. داردمبارزه با آفات 

Wrather and Koenning, 2006; Schmitt,2004 .)305 ممکن بیس پژوهش، نیا در نماتدهای انگل گیاهی جامعه ساختار اساس بر 

 306 از بهتر را هلو مت،یق و بازار مالحظات لیدل به دکنندگانیتول ،گفتنی است. باشد هلو ازتر مناسب دماوند در کیارگان دیتول یبرا است

 307( USDA Economic Research Service, 2014) کیارگان وهیم متیق و تقاضابدیهی است که افزایش . رندیگیم نظر در بیس

 308 .طلبدیکمیارگان در سامانه را یاهیگ انگل ینماتدها از یناش خسارات با مقابله یبرا یگرید کارهای مدیریتیراه

 309 رطوبت یاستثنا به یخاک عوامل یتمامپژوهش حاضر،  در نماتدهای انگل گیاهی بر (Edaphic) یخاک عوامل نقش

 310 یریگکه اثر عوامل قابل اندازهگفتنی است . (0)جدول  داشت دار یمعن اثر نماتدهای انگل گیاهی تنوع و فراوانی برخاک  و برگ

 311 جنس تنوع و فراوانی بر یخاک عوامل یتمامبه عنوان مثال  نیست. کسانیخاک  ینماتدهای انگل گیاه یهاجنسخاک بر 

Helicotylenchus هایجنس ریکه در سا یدر صورت است، داشته دار یمعن اثر Gracilacus، Pratylenchus، Tylenchus، 312 

Rotylenchus  313تنها  ،یعوامل خاک یتمام انیاز آن است که از م یداشته است. پژوهش ما حاک داریاثر معن عوامل یبرخبر فقط 

 314در  .نشان دادند یداریعناثر م نماتدهای انگل گیاهی یهاجنس یبر تمام بافت و EC، OC، K، P ،یکروبیم تنفسپارامترهای 

 315 یاهینماتدهای انگل گبر جامعه  یخاک عوامل از کمتر تیریمد یهاوهیش در ک،یارگان و جیراسامانه اثر شده است که  انیب یپژوهش

 316 (. 1999et alNeher ,.) اشته استاثر گذ

 317نماتدهای  فراوانی بر( بافت ،اسیدیته ،آلی خاککربن ) خاک یریگاندازه قابل یفاکتورها با یعوامل خاک ،نیشیپ یهاپژوهش در

 318نماتد  و داشت یمنف یهمبستگ ماسه و شن درصد با Pratylenchus نماتد یفراوان یول ،تهنداش یهمبستگ انگل گیاهی یاهیگ انگل

Xiphinema 319 رس، ای لت،یس شن، درصد بافت، رییتغ با نماتدها جامعه بیترک. است داده نشان را یمنف یهمبستگ خاک تهیدیاس با 

 320 دهیناد توانینم زین را نماتد جوامع در خاک یهایژگیو(. Yeates and King, 1997) است متفاوت مشابه تیریمد یهاوهیش با یحت

 321 درصد شیافزا با ،(Mcsorley and Frederick, 2002) گذاردیم ریتأث خاک مرخین در نماتدها عیتوز و یفراوان بر خاک بافت. گرفت

 322 (.Prot and Van Gundgy, 1981) ابدییم کاهش یاهیگ انگل ینماتدها نفوذ ییتوانا خاک، در رس

 323 مهار 4 از باالتر و 5 ریز اسیدیتهدر  ،هانماتد تیفعالاکثر  یکل طور به. دگذارمی ریتأث نماتد هایگونه یرو بر خاک اسیدیته

 324ا برابر باسیدیته ) یدیاس خاک اسیدیته در نماتدها تعداد مثال، عنوان به(.  Ravichandra, 2008; ., 2003et alMulder) شودیم

 325 تعداد وجهت قابل طور به نییپا اسیدیتهدر  باالتر، ییغذا عناصر نرخبا . است از همه کمتر ییغذا مواد مصرف زانیم نیکمتر با( 4

 326 میرمستقیغ اثر .است یافته شیافزا هاقارچ از کننده هیتغذ ینماتدها تعداد که یحال در ،یافته کاهش هایباکتر کننده هیتغذ ینماتدها
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 et alKorthals 327 ,) است سوال مورد بر روی جامعه نماتدها زین خاک ییغذا شبکه یاجزا ریسا قیطر از اسیدیته و ییغذا عناصر

1996.) 328 

 329کرت درساله  4 دوره کی یط در. شوده میگرفت نظر در هانماتد جوامع در سودمند غذایی منبع عنوان به کربن آلی خاک، مقدار

 330 که داد نشان نماتدهای انگل گیاهیرخ نیم نیتخم ک،یارگان به جیرا یکشاورز از گذار حال در مختلف محصوالت مزرعه یها

 331 نماتدهای انگلمعیت ج سامانه دو هر در هیتجز یها کانال ودر خاک  باال تا متوسط مانساخت با و یغن اریبس ییغذا یهاشبکه

 332 .(Shabeg, 2007) ردیگیم، جوامع نماتد تحت تاثیر قرار یزراع یهایکاربررا افزایش داده است؛ در نتیجه  با تغییر  گیاهی

 333از  ترشیب کیدر سامانه ارگان گیاهی انگل ینماتدها ریو مقاد شیافزا بهرو  دماوند باغات در کیارگان یهاوهیم کشت ریز سطح

 334 یتیریدارد. اقدامات مد متوسط یآل مواد مقدار و باال اسیدیته با نیسنگ یآهک یرس یها خاکاست که  یدر حال نیاست؛ ا جیرا

 335نوع کود، ) کیدر سامانه ارگان ینحوه کودده ب،ینوع محصول، ارقام هلو و س ،یاریو سبز سامانه، نوع آب یآل یکودها کیسامانه ارگان

 336 طول در هویم دیتول یهاوهیش اثر و یآزادز و یانگل ینماتدها جوامع مطالعاتار است. ذرگ( بر جوامع نماتد اثتیریمد یمقدار و چگونگ

 337ارتقا  شیافزا یبرا خاک سالمت تیریمد یهاوهیش جهینت در است، ازین مورد خاک یکروبیم یندهایفرآ راتییتغ درک یبرا زمان

 338در مورد  شتر،یب یهاپژوهش .شودیم شنهادیپ کیارگان وهیم دیتول یهاسامانه در پرچالش مناطق در یآزادز یجامعه نماتدها یداریپا

 339 .( 2021et alLazarova ,.) خاک است ستمیو خدمات اکوس ندهایگام مهم در درک فرآ ،تنوع نماتدها

 340 تیامن یراب تیاولو کی به نماتد تیریمد دماوند، باغات در کیارگان هلو سامانه در گیاهی انگل ینماتدها نهیشیب به توجه با

 341 استفاده ملشا نماتد کپارچهی تیریمد برنامه در آنها گنجاندن یبرا موثر روش در دیبا یتیریمد یراهکارها. شودیم لیتبد غذا عرضه

 342 ،یرهنگف تیریمد خاک، اصالح ،مهار زیستی عوامل از استفاده درختان، کاشت محل مقاوم، ارقام/ هاهیپا ییشناسا و یستیز عوامل از

 343 .ردیگ قرار یبررس مورد یماریب ینیبشیپ و یسازمدل برداشت، از پس یمارهایت

 344 
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