
  1399( 104( شماره )9سال ) های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

7 

 

 

 

 زادهحسن یندیآ

a.hasanzadeh@takato.ir 

 یروغن یهابذر، شرکت توسعه کشت دانه یدو تول یکاربرد یقاتمرکز تحق یقاتتحق کارشناس

 یزراع یهاروش از استفاده با یاهیگ یهایماریب تیریمد

Managing crop diseases through cultural practices 

 یاهیگ یهایماریب و یزراع اهانیگ هیتغذ

 شامل مختلف یکودها نقش خصوص درپیش از این   که همانطور

 ها،یناسازگار یبرخ رغمیعل شد، انیب میکلس و میپتاس فسفر، تروژن،ین

 عوامل از یعیوس فیط شدت و بروز در یزراع محصوالت هیتغذ

 .است رگذاریتاث یاهیگ یزایماریب

 تیریمد است داده نشان خصوص نیا در یعلم مطالعات از یاریبس جینتا

 کنترل به تواندیم مناسب، یکودها از استفاده با اهانیگ هیتغذ حیصح

 مصرف زانیم ریتاث لیدل به حال، نیا با. دینما کمک یاهیگ یهایماریب

 کودها نیا از استفاده در ستیبایم محصول، عملکرد و تیفیک بر کودها

 رساندن حداقل به و محصول تیفیک و عملکرد حداکثر به دنیرس در

 کنترل بهبود یبرا ن،یبنابرا. شود برقرار تعادل ،یاهیگ یهایماریب

 بر هیتغذ اثرات اساس بر را یکودده زانیم توانیم ،یاهیگ یهایماریب

 تیفیک و یماریب با محصول تیفیک و عملکرد نیب تعامل ،یماریب توسعه

 .نمود اصالح ،یماریب نبود در محصول بالقوه عملکرد و

 خاک کیارگان اصالح

و  یوانیها از جمله کود حاز نهاده یعیوس فیط ک،یارگان اصالح

 قیخاک از طر تیفیبهبود ک یو معموال برا رندیگیکمپوست را در بر م

 ردیپذیم صورت آنها، تیفعال شیافزاو  یکروبیتوده م ستیز شیافزا

(Janvier et al., 2007 .)یکربن باتیترک از سرشار کیارگان مواد 

 یهاسمیکروارگانیم یبرا مطلوبی ییغذا منبع عنوان به و هستند داریناپا

. باشند ستیآنتاگون یهاکروبیم یحاو است ممکن و کرده عمل خاک

 انتشار توانندیم کیارگان مواد که است داده نشان مختلف یهاداده

 ,Bailey & Lazarovits) دهند کاهش را یاهیگ یهایماریب

2003.) 

 

 یوانیح یکودها

ها، کمتر از کمپوست اریبس ،یماریبر بروز و شدت ب یوانیح یکودها ریتاث

نشان داد که کاربرد کود  یقیتحق جینتا همچنین است.  ینیبشیقابل پ

و شدت  Phytophthora cinnamomiقارچ گونه  یتازه، بقا یمرغ

 Lupinus) یمصر یایلوب یهااهچهیاز آن را در گ یناش یماریب

albus یگاو یکودها مصرف که، یحال در دهدیم(، کاهش، 

 یماریب عالئم شدت ای و تیجمع کاهش در یریتاث اسب، ای و یگوسفند

 (.Aryantha et al., 2000) ندارد

 گیاهپزشکی

 



  1399( 104( شماره )9سال ) های روغنیتحقیقات دانه بولتن ماهانه

 

8 

 

 

 کیتحر سبب یمرغ کود فقط که است نیا قیتحق نیا در توجه قابل نکته

 حفظ در هایباکتر نیا که شد خاک دیمف یهایباکتر تیجمع شیافزا

 .اندداشته یموثر نقش اهچه،یگ یبقا

 

 عامل انتشار شیافزا به منجر یوانیح یکودها مصرف گر،ید یمثال در

(. با Bailey & Lazarovits, 2003) شد ینیزمبیس جرب یماریب

 کاربرد که داد نشان(، 1999) تسیالزارووپژوهش کان و  جیحال، نتا نیا

 یمعمول جرب و یپژمردگ یماریب انتشار خوک، مدفوع از عیما کود

 ینماتدها تیجمع کاهش به بیترک نیا و داد کاهش را ینیزمبیس

 & Conn) نمود کمک سال سه مدت به خاک در یاهیگ تیپاراز

Lazarovits, 1999.) 

 Verticillium مارگریقارچ گونه ب یهاکرواسکلروتیم ن،یهمچن

dahliae، شد مضمحل ب،یترک نیا لهیوس به (Conn & 

Lazarovits, 2000 ،)یدهایاس از یمخلوط وجود لیدل به ظاهرا که 

 (.Tenuta et al., 2002) است کود نیا در فرار چرب

 کود ،یدیاس یهاخاک در که داد نشان در بررسی دیگری  نتایج حاصله 

 با را قارچ نیا یهاکرواسکلروتیم خوک، مدفوع از حاصل عیما

 یحال در است کشته دار،تروژنین دیاس تیسم ای و فرار چرب یدهایاس

 اکیآمون تیسم لهیوس به هاکرواسکلروتیم ،ییایقل یهاخاک در که،

 (.Conn et al., 2005) اندشده کشته
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