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  مقدمه
ــاكزي      ــارچ خ ــل آن ق ــه عام ــه ك ــرگ گياهچ ــاري م بيم

Rhizoctonia solani Kuhn.   از گروه آناسـتوموزي چهـار 

)AG-4 (  هاي شايع سـويا در ايـران         ز بيماري معرفي شده، ا

ـ ا). Montazeri & Hamdollah-zadeh 2005(باشد  مي ن ي

ــاريب ــه کوتيمـ ــلي در مرحلـ ــاه را در زيدونيـ   ر يـــ گيـ

  بــرد  يخــاک يــا پــس از ظهــور از خــاک از بــين مــ      

)Dorrance & Mills 2010, Malvick 1998 .(  از طـرف

ا هاي هرز در مزرعه سويا و رقابـت آنهـ    ديگر حضور علف  

بـراي  . تواند موجب کاهش عملکرد شـود       زراعي مي   با گياه 

هرز اين زراعت، كشاورزان بيشتر از روش         هاي  كنترل علف 

 يهـا   كـاربرد علفکـش   . كننـد   کنترل شـيميايي اسـتفاده مـي      

فلورالين، آالکلر و متريبـوزين بـه عنـوان           فلورالين، اتال   تري

هاي خاك مصرف انتخابي سويا، در اين زراعـت             کش  علف

 ). Vencill 2007( باشد متداول مي

 يهـا رو    از علفکش  ير برخ يثتأ از   ي متعدد يها گزارش

رايچـارد و   .  ارائـه شـده اسـت      ياهيـ  گ يهـا  يماريشدت ب 

گزارش کردنـد كـه در   ) Reichard et al. 1997 (همکاران

شرايط كنترل شده، شدت بيماري پوسيدگي طوقه و سـاقه          

ـ يبـي كـاهش       يونجه با كاربرد پروناميد و توفـوردي       . تـاف

ثر از أ متـ يمارهايگر نشان داده که ت  ي د يها  چنين بررسي هم

خته دي متيل آميـد  يفلورفن، ايمازتاپير و آم پنديمتالين، آسي 

و متريبوزين موجب افزايش شدت پوسـيدگي رايزوکتونيـا         

  ). Bradly et al. 2002( ريشه و هيپوکوتيل سويا شدند يي

نـه واکـنش    ين در زم  بر اساس اطالعات موجـود، تـاکنو      

ن يـ د اي مختلـف در تـشد  يها ا نسبت به علفکش   يارقام سو 

 در  ي خـاکز  يهـا  سميکرواورگانين نقش م  يچن و هم  يماريب

.  انجام نگرفتـه اسـت     يا  قات قابل مالحظه  ين واکنش تحق  يا

کـش خـاک      ر چهـار علـف    ين رو، در اين پژوهش، تأث     ياز ا 

ر سـه   زان بروز مرگ گياهچـه د     ي سويا در م   يمصرف انتخاب 

ر يـ ط خـاک سـترون و غ  ي در دو شـرا   يزراعـ   اهين گ يرقم ا 

  .سترون مورد مطالعه قرار گرفت

 

  ها مواد و روش
شگاه يـ  خاک از آزمايزن هي ماي براR. solani يه قارچيجدا

 يهـا   يماريقات ب يد در بخش تحق   ي مف يها  سميکرواورکانيم

. افـت شـد   ي کشور در  يپزشک  اهيقات گ ي، مؤسسه تحق  ياهيگ

 يهـا   در پتري ديـش يمارين پژوهش، عامل بيام ا  انج يبرا

 کشت داده شد و در انکوباتور با دماي         PDA محيط   يحاو

 سـه هفتـه   يوس در شرايط تاريکي بـرا    ي درجه سلس  ۱±۲۵

  . قرار داده شدند

 از ماسه، کود بـرگ      يب مساو يش ترک يخاک مورد آزما  

 اعمـال  ي سترون نمودن خاک بـرا يبرا. و خاک باغچه بود  

ـ  از ا  يط سترون، مقدار کاف   يرافاکتور ش   ين خـاک در دمـا    ي

. ديـ قـه اتـوکالو گرد    ي دق ۱۵وس به مدت    ي درجه سلس  ۱۲۱

 يهـا   طور جداگانه در گلـدان    هر سترون ب  يخاک سترون و غ   

  .خته شديمتر ر ي سانت۱۵ به قطر دهانه يکيپالست

فلورالين به ترتيـب بـه          فلورالين و اتال    هاي تري   علفکش

كيلوگرم ماده مـؤثره در هکتـار بـه          ۱۷/۱ و   ۲/۱هاي    نسبت

 جـت متحـرک در سـطح        -يله سمپاش ثابت با نازل ت     يوس

 زني با قارچ هاي مورد نظر پاشيده شد و پس از مايه گلدان

R. solani خاك آميخته شـد متري با  ، تا عمق چهار سانتي .

هاي آالکلر و متريبوزين، ابتـدا خـاك بـا           کش  اما براي علف  

بـه  هـا   كش  گرديد و سپس اين علف  زني   مايه يه قارچ يجدا

 كيلوگرم ماده مـؤثره در      ۳۵/۰ و   ۹۲/۱هاي    به نسبت  بيترت

ـ له سمپاش   يهكتار به وس   هـا     گلـدان   خـاک  ياد شـده رو   ي

 يک پتـر  ي از کشت قارچ     يمي هر گلدان ن   يبرا. پاشيده شد 

ـ ، با ت  يه زن يش در نظر گرفته شد و جهت ما       يد  يغ جراحـ  ي

 يمتـر يلـ يت دو تا سـه م      عمود بر هم به قطعا     يها  با برش 

 عدد بذر سويا بي درنگ پـس        ۱۰در هر گلدان    . م شد يتقس
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متـري خـاک      کـش، در عمـق چهـار سـانتي          از کاربرد علف  

 سـاعته  ۱۶ ييها در گلخانه با دوره روشنا       گلدان. کاشته شد 

ــا ــه ترتيو دم ــب ب ــ روز و ش ــه ۲۰±۲  و ۲۵±۲ب ي  درج

هـا سـه     در طول آزمايش، گلدان   . وس قرار داده شدند   يسلس

ن پـژوهش بـه     يـ ب، ا يـ ن ترت يبد. بار در هفته آبياري شدند    

 يهـا    طرح بلـوک   يل در فرم آمار   يش فاکتور يصورت آزما 

ا ي با پنج تکرار اجرا شـد کـه سـه ارقـام سـو           يکامل تصادف 

ر سترون فاکتور دوم و     يفاکتور اول، خاک سترون و خاک غ      

ش همــراه بــا شــاهد بــدون يچهــار علفکــش مــورد آزمــا

  .ل دادندي فاکتور سوم را تشککش علف

ـ  ارز يبرا مارهـا، تـا هـشت هفتـه پـس از           ير ت ي تـأث  يابي

 کـه   يمـار ين ب يـ هاي داراي عالئـم ا      کاشت، تعداد گياهچه  

ـ منجر به مرگ آنها شدند، شمارش شده و در پا        ان درصـد  ي

ـ     داده. آنها تعيين گرديد   دسـت آمـده بـا اسـتفاده از       ههـاي ب

تجزيـه واريـانس   ) SAS) SAS Institute 2002افـزار   نـرم 

 ۵ها با آزمون دانکـن در سـطح           گاه ميانگين تيمار  آن. شدند

هـا    دادهيساز  همگونيبرا. شدنددرصد با يکديگر مقايسه   

ــومز از روش  ــومز و گ ) Gomez & Gomez 1984 (گ

  .استفاده شد
  

  ج و بحثينتا
هاي داراي عالئـم بيمـاري مـرگ          آلوده بوته   از كشت بافت  

 R. solani، در تمام موارد قارچ PDAط ي محيگياهچه رو

رشد نمود كه از نظر مورفولوژيكي مشابه كـشت اوليـه آن            

 يزنـي پرگنـه رشـد يافتـه قـارچ در پـا             همچنين، مايه . بود

. هاي گياهچه سويا منجر به بروز ايـن بيمـاري گرديـد            بوته

 يا   قهـوه  يها  جاد لکه ي ا يعالئم بروز اين بيماري در موارد     

اهچه بود که منجر به عدم خـروج آن         ي گ يها  لدني کوت يرو

اي   قهوه   يها  گر، ايجاد لكه  ياز سطح خاک شد و در موارد د       

ده از سـطح خـاک تـا        ييـ ل گياهچه رو  يپوکوتيدر قسمت ه  

ـ  بود کـه بـا له      يقيمرحله دو تا چهار برگ حق       طوقـه  يدگي

  .  دي آن گرديموجب از پا افتادگ

صد بـروز   ن در يانگيا، م ين ارقام سو  ي، در ب  يج کل يدر نتا 

ـ  يدار  يطور معن ه در رقم کالرک ب    يماريب ش از دو رقـم     ي ب

زان يـ ن م يچنهم). A ۱شکل( شد   يابي ارز ۸۲ ليامز و م  يليو

ر يـ  در خاک اتوکالو شده، نسبت بـه خـاک غ          يماريبروز ب 

ـ  يسترون، افزا  ـ  ). B ۱شـکل   ( داشـت    يدار  يش معن ن يدر ب

ـ  ي فلـورال  يز تـر  يـ ش ن ي مورد آزمـا   يها  کش  علف طـور  هن ب

ها موجب بـروز      کش  ر علف يش از شاهد و سا    ي ب يدار  يمعن

ـ . ا شـد  ياهچه سـو  ي مرگ گ  يماريب ـ  از ا  يول ـ    ي ن ين نظـر، ب

ن و شـاهد   يبـوز ين، متر ي آالکلر، اتـال فلـورال     يها  کش  علف

  . نداشت وجوديدار ياختالف معن

نيـز گـزارش   ) Kohel & Lewis 1995 (كهل و لـوئيس 

معمـوالً  هـا   كـش  هـا و حـشره   كش  از علفيكردند كه برخ  

بات ين ترک ي ا يدهند، ول   بيماري مرگ گياهچه را افزايش مي     

زراعي و شرايط محيطي موجب        اهي بسته به رقم گ    ييايميش

  و حمدالــه زادهيمنتظـر . گردنـد  يمــ كـاهش بيمـاري نيـز    

ا در اثـر  ياهچـه سـو   ي مرگ گ  يماريش بروز ب  ي، افزا )2005(

اه يگن ين را به حساس شدن ا     ي فلورال يکش تر   کاربرد علف 

چـون طبـق   . نسبت دادند) R. solani (يمارين بيبه عامل ا

 ي، تـر )Carson et al. 1991 (کارسون و همکارانگزارش 

ـ  فوزار يدگي پوسـ  يمـار يش ب ين موجـب افـزا    يفلورال  يومي

شود، احتمال حـساس   يم) Fusarium oxysporum(ا يسو

 خاکبرد بـه علـت کـاربرد     يها  يماريا به عوامل ب   يشدن سو 

  . شوديت ميش تقوک ن علفيا

ـ  تغ يها زميگر از مکان  ي د يکي  در  يمـار ير در شـدت ب    يي

اه يـ  در گييايميوشيها، به فعل انفعاالت ب  اثر کاربرد علفکش  

 Dann (دان و همکاران يها يدر بررس. شود ينسبت داده م

et al. 1999(يهــا ، چهــار روز پــس از کــاربرد علفکــش 

ــوفن روياســـــ ــويفلورفن و الکتـــ  ا، ي دو رقـــــم ســـ
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 ).C( آن  وقـوع يهـا رو  کـش   علفريو تأث) B(رسترون ي، خاک سترون و غ)A(ا  ياهچه در ارقام سو   ي مرگ گ  يمارين درصد ب  يانگيم .۱شکل

  ).P ≤ 0.05(داري با يكديگر ندارند  هايي که داراي حداقل يک حرف التين مشترك هستند تفاوت معني ستون
Fig. 1.  Mean percentage of damping off occurrence on soybean varieties (A), in sterile or non-sterile soil (B) and the 

influence of herbicide on incidence of the disease. There is no significant 

 
 ۴۳ بـه    ۹/۱۱ن از   يسوليـ ن موسـوم بـه گل     يتوآلکـس يزان ف يم

ـ  ا ياهيـ ک گرم بافـت گ    يکروگرم در   يم ش ين ارقـام افـزا    ي

مـار شـده بـا      يا ت ي سو يها ن گزارش، در بوته   يدر هم . افتي

 ييايني اسـکلروت  يدگي پوسـ  يمـار يها، شـدت ب    ن علفکش يا

ــاقه  ــشان داد ) Sclerotinia sclerotiorum(س ــاهش ن . ک

زان يــم) Nelson et al. 2002 (لــسون و همکــاران ين

 يدگي پوسـ  يمـار يا مقـاوم بـه ب     ين در ارقام سـو    يتوآلکسيف

 يابيشتر از ارقام حساس ارز    يا را ب  ياقه سو  س يياينياسکلروت

 گروه  يها  از علفکش  يافتند که کاربرد برخ   يآنها در . کردند

ا ين در سو  يتوآلکسيزان ف يش م يز موجب افزا  يل اتر ن  ي فن يد
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 يمـار ياه بـه ب   يـ ن گ يـ ش تحمل ا  ين منجر به افزا   يشده که ا  

  .   شوديمزبور م

کـش و رقـم       در پژوهش حاضر، افزون بـر نـوع علـف         

ـ  ن يز   خاک يها  سميکرو اورگان ي، احتماال م  يزراع  اهيگ ز در  ي

ها   کش  با مطالعه تأثير علف   .  مؤثر بودند  يماريبروز شدت ب  

ـ  گياهي روشن شده که ا     يزا  يماريبر عوامل ب   بـات  ين ترک ي

 عامل بيمـاري يـا      يتوانند به صورت مستقيم با تأثير رو        مي

اهـان  يهـاي فيزيولـوژيکي گ   غير مستقيم با تغيير در فرآينـد     

زراعي و يا تغييـر در جمعيـت فلـور ميکروبـي خـاک بـر                

 ,Wang et al. 2003(هاي گيـاهي تـأثير بگذارنـد     بيماري

Duke et al. 2007, Sanyal & Shrestha 2008, Johal & 

Huber 2009  .(   ،در اين پژوهش که شدت وقـوع بيمـاري

ها به نوع     عالوه بر حضور و يا عدم حضور ميکروارگانيسم       

تـوان احتمـال      ش و رقم سويا نيز بستگي داشت، مي       ک  علف

هـا و عوامـل ميکروبـي روي          کـش   داد که برخـي از علـف      

  . مؤثر باشندبيمارگرحساسيت برخي از ارقام به اين 
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