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 چکیده
هالاوکالشمکانیسمفعلوانفعالت مککالببالیبعلالفقارمیگیرنداستفادهموردطوروسیعیدرمزارعمختلفهابهکشعلف

یدگیذغالیاستکهعاماللن قالار هایسویا،پوستریببیکارینشدهاست.یکیازمهمخوبیشناختهبیکارگرهایگیاهیبه
Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid کالاربردصالور بالهبیالوزیبمتریوتریفلورالیبایکازتاپیر،هایکشعلفباشد.،می

قالار ،رشالدسالرعتبالرمذکوریهاکشعلفلفمختیهاغلظتاثریبررسمنظوربه.شونداستفادهمیسویاکشتدرخاکی
کیالهالریبرا.دیگردانجامیشگاهینزماطیشرادرتکرارششدریتصادفکامتًطرحقالبدرلیفاکتورصور بهیشینزما
گرفتالهنظردرر)س.د.ن.(دکستروزنگازمینیسیبکشتطیمحدرتریلدرگرمیلیم7000تاصفرهایغلظتها،کشعلفاز
روزانالهطالوربالهومیساللیمیطالولرشالدزا یالموشالددادهقالراریمتالریسالانتنالهیهالاشیدیپترمرکزدرقار سکید.شد

نتالای .شالددادهبالراز پالارامترهچهالارکیلجسالتپاسال -دزیمعادلالهازاستفادهبارشدسرعتمیزا .دیگردیریگاندازه
.ردداریوجالوددایمعنالهالاتفالاو یالهجدامحیطکشتنشالا دادکالهبالیبکشدرهایعلفحاصلازتأثیراستفادهازغلظت

درگالرمیلالیم7000و2300یهالاغلظت،ایکازتاپیردرتریلدرگرمیلیم5760و4320یهاغلظتیتریفلورالیبباهاکشعلف
کاملموجبتوقفرشدقار شدند.تقریباًبهطورتریلدرگرمیلیم7000و5000یهاغلظتبیوزیبدرچنیبمتریوهمتریل

 .M هالاییالهجداترتیالببیشالتریبتالأثیررارویکالاهشسالرعترشالدبیوزیبوتریفلورالیببالهر،مترییایکازتاپیهاکشعلف

phaseolina  .درمحیطکشتس.د.ن.داشتند

.بردبیکاریخاکبیوزیب،متری،تریفلورالیبایکازتاپیر،های کلیدی: واژه
 

 مقدمه
مالالوردGlycine max (L.) Merrillویابالالانالالامعلکالالیسالال
پوسالالیدگیازجکلالالهایمتعالالددیزعوامالاللبیکالالارییحکلالاله
،Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidناشالیازذغالالی

وهککالارا ،بالابو؛2003جانالاوهککالارا ،)گیالردقرارمالی
بالارا ،هایخشکوکالمدرسالویژهاریبه(.ایببیک2007

لالالودگیمالالزارعسالالویاوکالالاهشکیفیالالتوککیالالتباعالالآن

ازسوییدیگالر،(.1999)اسکیتووایلی،شودمحصولمی
سالویابالهرو شالیکیایی،هالایهالرزجهتمبارزهباعلف

(سالنکور)بیوزیالبیمتر،(ترفت )بیفلورالیتریهاکشعلف
مالزارعدرکالاربردخاکصور به(تییپرسو)ریکازتاپیاو

با(.1391هککارا ،وگرجا یخیش)اندشدههیتوصایسو
هایهدفتواندفراترازگونهکشمیایبوجود،اثرا علف

گستر یابدوموجودا غیرهدفراتحتتأثیرقراردهد.

mailto:soheila.yari@yahoo.com
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هالاکشکاربردعلفوهایگیاهیکشبربیکاریعلفا اثر
دریبیکالالاریمالالدیریتبیکارگرهالالایگیالالاهیوتوسالالعهبالالر

برادلیوهککالارا ،)رسیشدهاستهایزراعیبرسیستم
هاکشعلفاثرا یبررس(.2008سانیالوشرستا،؛2002
سالس وشالدانجالام1940یدهالهلیالاوادرباربیاولیبرا
یدهالهدربالردخالاکیهالایکالاریبیروهان ازموردچند

کالشعلالف(.2008شرستا،والیسان)دیگردگزار 1960
 .Fusarium moniliforme،Fایهالفعالیالتقالار بربینتراز

oxysporumوAspergillus spp.دارداثالالرمحدودکننالالدگی
هایصور گرفتهدرشالرایطپژوهش(.2011کورتکامپ،)

نزمایشالالگاهینشالالا داددرمحالالیطکشالالتتیکالالارشالالدهبالالا
 Pseudomonasرشالالالدبیوزیالالالبیمتالالالرایالالالبیکتالیپنالالالد

solanacearumوF. oxysporumیشانشالور-نل)شالدمهار
هککارا ، گالزار (1998)هککالارا واکیساناید(.1996و

رشالالدباعالالآمهالالارنتالالرازیبوالالالالبیالالکتالیپندکالالهکردنالالد
کالالشعلالالف.شالالدP. arrhenomonesالالالالکارگریبمیسالاللیومی

میالزا کالاهشن دربستربالرغلظتشیافزاباتیفوسیگل
اسالالالسوردیالالتولوومیسالاللیمرشالالالد،یدیالالکنیزنالالجوانالاله

در،F. solani f. sp. pisiوP. ultimumلیالقبازییکارگرهایب
وبلالک)گیاها نخود،کلزاوپنبالهاثالرمهارکننالدگیداشالت

ویپالالانک،2000،هککالالارا وسالالانوگو؛1996،هککالالارا 
ریتالالأثیبررسالالدربیمحققالالبرخالالیاز(2005هککالالارا ،

 Rhizoctoiniaقالار رشدبربیفلورالیترمختلفیهاغلظت

solani رشدکهکنندمیگزارR. solaniشالاهدبالهنسالبت
امیپالالیپالال200و50،100یحالالاونگالالارمالالالتطیمحالالدر
بیچنالهالم،هاستافتیکاهشیداریمعنطوربهبیفلورالیتر
بیشالالتریهالالاغلظالالتدرتفالالاو بیالالاکالالهاغلالالبکردنالالدا یالالب

زاده،حکدالالالهویمنتظالالر)اسالالتشالالدهمشالالاهدهکالالشعلالالف
یشگاهینزماطیشرادرگرفتهصور یهاپژوهش(.2005
گلوفوزینالالا ،بالالاشالالدهکالالاریتکشالالتطیمحالالدردادنشالالا 

اتیالالل،دیالالورو  –نمونیالالوم،نتالالرازیب،کالالارفبتالالرازو 
پالاراکوا دیکلرایالد،ایکالازاپیر،اکسالیفلالورفبوسالالولفب

کالاهشیافالتTrichoderma atrovirideترازو رشدپرگناله
(.2014تورووهککارا ،)سان

هادرمزارعسالویاوکشرفباالیعلفباتوجهبهمص
میالزا هابرعواملبیکارگر،درایبپژوهشکشتأثیرعلف
بیالوزیبهایتریفلورالیب،ایکازتاپیرومتالریکشتأثیرعلف

برسرعترشدعاملبیکاریپوسیدگیذغالالیدرشالرایط
.موردبررسیقرارگرفتنزمایشگاهی

 

 ها مواد و روش
 Macrophomina phaseolina یاه هیجدا کشت و هیته

کهدرایبپژوهشبالهعنالوا M. phaseolinaهایجدایه
بیکارگرعاملپوسیدگیذغالیسالویامالورداسالتفادهقالرار

ازبودنالدکالهM4وM2هالایگرفتندشاملدوجدایهبهنام
پزشکیدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعالیگروهگیاه

یغالذایمحالیطکشالتبررویهاشد.ایبجدایهتهیهگرگا 
کشالتتجدیالدنگار)س.د.ن.(دکستروززمینیسیبحاوی
گالراددریسالانتیدرجه25دراتاقکرشدبادمایوشدند

.برایرشدقراردادهشدندشرایطتاریکی

 
 M. phaseolinaهای  یهجدابر رشد  ها کش علفبررسی اثر 

 در شرایط آزمایشگاهی
گرمیلیم5760و96،480،960،4320،صفراثرمقادیر

بالاتوجالهبالهدرلیتربالرایتریفلالورالیبانتخالارگردیالدو
6و1/0،5/0،1،5/4یمالالرثرهن ،میالالزا درصالالدمالالاده

،صفرتهیهگردید.اثرا مقادیربهعنوا دزنهاییتریلیلیم
تالالربالالرایدرلیگالالرمیلالالیم7000و120،500،1500،5000
یمرثرهباتوجهبهدرصدمادهوشدبیوزیببررسیمتری

بالهتالریلیلیم5و085/0،357/0،071/1،571/3ن ،میزا 
،1،5،20،صالفر.اثالرمقالادیرتهیالهگردیالدعنوا دزنهایی

درلیتربرایایکازتالاپیرگرمیلیم7000و100،500،2300
یمالالرثرهن ،میالالزا بالالاتوجالالهبالالهدرصالالدمالالادهانتخالالارو

بهعنوا تریلیلیم35و005/0،025/0،1/0،5/0،5/2،5/11
.نمدبهدستدزنهایی

وتهیهکشتغذاییس.د.ن.محیط،برایانجامنزمایش
بالاگرادوفشالاریالکاتکسالفرسانتییدرجه120دردمای

کشغلظتاستریلگردید.سس ازسهعلفدستگاهاتوکتو
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یدرجاله45دردمالایبهمیالزا الزموشدهالزممحاسبه
یجداگانالههالاارلالبدرجهبهمحیطس.د.ن.درگرادسانتی

بالهتالریلیلالیم20زد بالهمقالداربههماضافهشدوبعداز
یمنتقالاللگردیالالد.شالالاهدایالالبمتالالریسالالانت9یپتالالرظالالروف

درنظرگرفتهشد.بعدکشعلفنزمایشمحیطکشتبدو 
قطعالاتی،کالبسوراخپنبهچورازانعقادمحیطبااستفادهاز

یقالار هالاهیجدایروزههفتازکشتمتریلیمپن بهقطر
M. phaseolinaیکشالتتیکالارهاطیمح،درمرکزهریکاز

25وشالالاهدقالالرارگرفالالتودردمالالایکالالشعلالالفشالالدهبالالا
یشدند.دارنگهودرتاریکیگرادیسانتیدرجه

 

 ها یهجداتعیین روند رشد 

یلهیوسالیقالار بالههالاهیالجدابالرهالاکالشعلالفتأثیر
وکالشعلالفیقالار درهالرتیکالارپرگنالهیقطرریگاندازه

کالشخالطشاهدبهمد چندروزمتالوالیوبالااسالتفادهاز
یصور گرفت.هرروزقطالرپرگنالهقالار رشالدمتریلیم

یشالد.ریالگدازهنالایمتریلیمکشخطیافته،دردوجهتبا
 معیاررشدقار یشدهبهعنواریگاندازهمیانگیبدوقطر

یقطالرقالار تالازمالانیادامالهریگاندازهدرنظرگرفتهشد.
یشاهدکامتًازپرگنهپوشیدهشالد.هایپتریافتکهسطح

(،2014منالدوزوهککالارا )-گاداراماطبقرو سس بر
متردرساعت(ازشیبخطمعادلهیلیمسرعترشدقار )
نمد.دستبهبرابرزما خطیرشدپرگنهدر

y=a+bx 

،زمالا xمتالر(؛،میزا رشدقار )میلیyدرایبمعادله
متالررشدقار )میلالیشیب،b،عرضازمبداوa)ساعت(؛

باشند.درساعت(می
کشعلفیمختلفهرهاغلظتدرهاهیجداسرعترشد

پاس چهارپارامتریلجسالتیک-دزیبااستفادهازمعادله
(.1995وهککارا ،براز دادهشد)سیفلت
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درایبمعادله
yکشعلفیهاغلظت=سرعترشدقار در.

Gmaxیقالارچیموجالوددرهیجدا=حداکثرسرعترشد
.محیطکشت

Gminیقالارچیموجالوددرهیالجدا=حداقلسرعترشد
.محیطکشت

EC50درلیتالر(مالوردنیالازگالرمیلالیم)کشعلف=غلظت
.درصدکاهشسرعترشدقار 50برای
b=شیبمنحنیدرنقطهEC50ویاشیبکاهشسرعت

.رشدقار 

 
 تجزیه تحلیل آماری

بهصالور فاکتوریاللدرقالالبطالرحهاشینزمایهیکل
 .Mجدایهازدوتکرارانجامشد.ششکامتًتصادفیودر

phaseolinaمصرفسویاوششغلظتخاککشعلف،سه
بیالالوزیبوهشالالتغلظالالتبالالرایرالیبومتالالریبالالرایتریفلالالو

ایکازتاپیربهعنوا تیکارهاینزمایشدرنظرگرفتهشدند.
 بااستفادهازنرمافزارهاینمالاریهادادهتجزیهوتحلیل

Sigmaplot5/12ینسخه،Statgraphicsانجام1/16ینسخه
 شد.

 

 نتایج و بحث
 M. phaseolinaی ها یهجدارشدتأثیرتریفلورالین برسرعت

 هالاییهجداتریفلورالیببرسرعترشدکشعلفتأثیر

M. phaseolinaبهصالور منحنالیس.د.ن درمحیطکشت.
وضالرایبمعادلالهلجسالتیکچهالالار1پاسال درشالکل-دز

نشالا دادهشالده1درجالدولهالان پارامتریمربالو باله
یهالاغلظالتنمالدهازتالأثیراسالتفادهازدستبهاست.نتای 
تریفلالالورالیبدرمحالالیطس.د.ن.رویکالالشعلالالفمتفالالاو 

نشالا دادکالهM. phaseolina هایقالار یهجداسرعترشد
سالرعترشالد.داریوجالودداردیمعنالهاتفاو یهجدابیب
متردرسالاعتودرمیلی96/0درتیکارشاهدM2یجدایه

متالردرمیلالی1/0کشمالوردنزمالایشباالتریبغلظتعلف
2/0درتیکالارشالاهدM4ی.سرعترشدجدایهساعتبود

07/0کالشبالهمتردرساعتودرباالتریبغلظتعلفمیلی
یجدایهنتای نشا دادکهمتردرساعتکاهشیافت.میلی
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M4ینسبتبهجدایالهM2تحالتتالاثیربیشالتریتیکالاربالا
شیبکاهشسرعترشالدبالرای.کشقرارگرفتهاستعلف

بالالرنوردگردیالالدکالالهدوبرابالالر19/4حالالدودM4یجدایالاله
نشالا M4وM2هایجدایهEC50بود.ضرایبM2یجدایه

گالالرمدرلیتالالرمیلالالی3/753و45/505دادکالالهبالالهترتیالالب
درصدکاهشدرسرعت50تریفلورالیبالزماستتاسبب

کشتریفلورالیببادرایبپژوهشعلفهاشود.جدایهرشد
طالوراًبالهتقریبالتریلدرگرمیلیم5760و4320هایغلظت

بالامطالابق ینتالا.ایالبکاملموجبتوقفرشالدقالار شالد
ریتالالأثمالالورددر(2005)زادهحکدالالالهویمنتظالالرگالالزار 
R. solaniقالار رشالدبالربیفلالورالیترمختلالفیهالاغلظت

شالاهدبهنسبتR. solaniرشدها،ن شینزمادر.باشدیم
درگالرمیلالیم200و50،100یحالاونگالارمالتطیمحدر
تفالاو بیا.افتیکاهشیداریمعنطوربهبیفلورالیترتریل

.اسالتشالدهمشالاهدهشالتریبکشعلفیباالیهاغلظتدر
هاکشهایبسیاریدرمورداثرا ضدقارچیعلفبررسی

شالالرایطنزمایشالالگاهیجهالالتدربیکارگرهالالایگیالالاهیدر
ت)کاتالا جلوگیریازرشدوتولیدمثلبیکارگرمشهوداس

-(.ایبنتای باگزار درمالورداثالرا علالف1974واشل،

تیزدیاللوهککالارا ،)مطابقتداردنیتروننیلیبهایدیکش
نیتالالروننیلیبسالالاختارهالالایگالالروهدیکالالش(.علالالف1979

(،1983میکروتوبالالالولرادرجلبالالالک)اسالالالتراچا وهالالال ،
هالا)هایالدو(وقالار 1991پروتوزونها)چالا وهککالارا ،

یعکاللدهالد.نحالوه(تحتتالأثیرقالرارمالی1993ردهام،ها
هالادپلیکریزاسالالیو دنیتالروننیلیبهالایگالالروهدیکالشعلالف

شودهایجدیدمیتقسیممیتوزاستومانعپلیکریزاسیو 
در(.1987؛واکالروهککالارا ،1987)مورجا وهککالارا ،

وبیفلالالورالیتریهالالاکالالشعلالفیمحتالالویهالالاکشالالتطیمحال
رشالالد(بیلیتالالروننینیدگالالروهبالالهمتعلالالق)بیفلالالورالاتالالال
بیالاواقعدر.نشدمشاهدهS. sclerotiorumقار یهاهیجدا
بودنالددادهنشا ییباالیضدقارچیهاتیفعالهاکشعلف
طیشالرادرزاپک کشتطیمحدرقار بهرشدیاجازهو

ونالکلالر(.2006هککارا ،وپاکدامب)ندادندرارشداتاقک
شیافالزاوقالار یپرگنالهیقطررشدکاهشباعآمتاالکلر

یذغالالیدگیپوسالدرM. phaseolinaکرواسالکلرو یمدیتول
ویریمالد(.1995هککالارا ،وبیروسال)شودیمسورگوم
بالابیفلالورالیترکالشعلالفدادندنشا زین(1392)یمنتظر
کاماللطالوربالهبالاًیتقرامیپیپ12500و25000یهاغلظت
نالد،یفرنبیالادر.شالدندR. solaniقالار رشالدتوقفموجب
قالراراهیگاییکاریبعاملدسترسدرکهیکشعلفغلظت

ودوک)باشالدیمالمهالمیطیمحطیشرابیچنهموردیگیم
(.2007هککارا ،

 
 ی مختلف تریفلورالین.ها غلظتدر  Macrophomina phaseolinaهای  یهجداروند تغییرات سرعت رشد  -1شکل 
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ی هتا  غلظتت در  Macrophomina phaseolinaهای  یهجدالجستیک چهار پارامتری برای توصیف سرعت رشد  ی ضرایب معادله -1جدول 

 مختلف تریفلورالین.

  ضرایب 

   Gmin Gmax b جدایه

M2 (01/0)1/0 (01/0)96/0 (2/0)07/2- (19/20)45/505 99 

M4 (001/0)07/0 (001/0)20/0 (26/0)03/1- (13/16)3/753 99 

 دهد. یم( را نشان SEاعداد داخل پرانتز مقادیر خطای استاندارد )

Gmax:  کش علفین غلظت تر کمسرعت رشد قارچ در،Gmin:  کش علفترین غلظت  یشبسرعت رشد قارچ در ،b:    شیب کاهش سترعت رشتد

 .درصد کاهش سرعت رشد قارچ 50کش مورد نیاز برای  غظلت علف :قارچ و 
 

 .Mهرای   یره جدابیروزین برر سررعت رشرد      تأثیر مترری 

phaseolina 
یهالاهیجدارشدسرعتبربیوزیبیمترکشعلفریتأث

M. phaseolinaیمنحنالصور به.ن.د.سکشتطیمحدر
چهالالارکیلجسالتمعادلالهبیضالراو1شالکلدرپاسال -دز

شالدهدادهنشالا 1جالدولدرهالان بالهمربالو یپارامتر
نزمایشگاهینشا دادکالهاثالربازدارنالدگیمطالعا .است
داراسالت.هالایقالار معنالیبرسرعترشدجدایهکشعلف

کالالشتالالریبغلظالالتعلالالفدرککM2یهیالالجدارشالالدسالالرعت
کالشمتردرساعتودربالاالتریبغلظالتعلالفمیلی005/1

35/3متردرساعتکهبهترتیالبمیلی20/0موردنزمایش
باشالالد.غلظالالتمالالیM4یبرابالالرسالالرعترشالالدجدایالاله2و

سالرعت(EC50)درصالدکالاهش50بیوزیبالزمبرایمتری
گالرمدرمیلی76/1307و04/1197هابهترتیبرشدجدایه

هالایبیالوزیببالاغلظالتکشمتالریعلفلیتربرنوردگردید.
امتقریباًبهطورکاماللموجالبتوقالفپیپی7000و5000

کالشعلالفازاستالفادهدرحاضرپژوهشرشدقار شدند.
تالوانالالدیمالالبیالوزیبیمتالالرکالهدادنشالا کشتطیمحدر

ریتالالأث.شالودM. phaseolinaرشالدداریمعنالالکالاهشباعالآ
ایالاسسوریزنجوانهنکود محدوددرهاکشعلفازیبرخ
والیسان)استشدهگزار زینبیاازشیپومیسلیمرشد

یطالالالزیالالالن(1392)یمنتظالالالرویریمالالالد(.2008شرسالالالتا،
کالاهشسالبببیوزیالبیمتالرکهنکودنداظهارییهایرسبر
غلظالتشیافالزاباوشودمیR. solaniپرگنهرشدداریمعن

یداریمعنال طالور بالهقار رشدام،یپیپ5000به2500از
یهالاکالشعلفعکلسمیمکان.دهدمینشا یشتریبکاهش

مهالاررا PSهالابیازیالتر.اسالتفتوسالنتزمهالاربیازیالتر
وکاسال(.2008تربست،)ندارندPS بریریتأثامادکننیم

زندهبرفتوسنتزمهارکنندهیهاکشعلفاثر(1986)هار 
راS. sclerotiorumیشالیزایسالاختارهاوومیساللیمبالود 
تالالر،یلیلالالیمبالرگالالرمیلالیم50بالالاورو یالد.کردنالالدیبررسال
بالرگالرمیلالیم500بالابیوزیالبیمتالروبیکازیسالب،ینتراز

.کالردمهالارنگالاروبالاکتطیمحالدرراقالار رشدتریلیلیم
یهالاکالشعلالفگالریدوبینتالرازدهالدیمالنشا هایبررس

اجسالامواسالسورمانالد زنالدهایودیتول،رشدبربیازیتر
یهالالاکشالالتطیمحالالیروبالالروخالالاکطیمحالالدریبالالارده
دادنالدنشالا (1977)هککالارا ومیب.دارندریتأثیمصنوع

دیالتولوR. solani قالار رشالدومیننزتیفعالبیپرومترکه
کشعلفکهیزمانبیچنهم.دادکاهشراS. rolfsiiنهیسخت
نهیسالختدیتولشدواردکشتطیمحایوخاکبهبیالازیتر
وبیکازیسالب،ینتالراز.افالتیکاهشزینS. sclerotiorumدر
یعالیطبومینپوتسالیتوسعهایومیسلیمرشدبیوزیبیمتر
هالار ،وکاسالال)کالردمهاررابییپادرغلظترو لاسکو

توسالالطاسالالکلرو یزنالالجوانالالهگالالر،یدیبررسالالدر(.1986
.شالدکیالتحر(1986گالرو،ویرادک)بیازیتریهاکشعلف
قطالربینترازکهکردندمشاهده(1995)هککارا وبیروس
ولالیدادکالاهشراسورگومدرM. phaseolinaقار پرگنه
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بینتالراز.نالدادکاهشرارو لکرواسکیمیزنجوانهودیتول
راPythium arrhenomanesقالار یومیساللیمرشالدبیچنهم

بازدارنالالدهکالالشعلالالف)لیترباسالالکالالهیحالالالدرکالالرد،مهالالار
درحالیکالهدادشیافزاراشهیریدگیپوسشد (فتوسنتز

وکیسالالاناید)اسالالتنداشالالتهیریتالالأثچیهالالبیوزیالالبیمتالالر
کالاریتاثالرا بالهتوجهباقار رشدمهار(.1998هککارا ،

متفالاو کالشعلالفانواعویقارچیهاگونهتنوعکش،علف
لیالدلبالهبیالاکردنالدا یب(1976)و یلوتیاسک.باشدیم

یبالراکشعلفجذربهقار ومیسلیممتفاو یهاییتوانا
درکه(نشا دادند2009)فائولمایکلو.باشدیماستفاده

،100،صفرگالک بهمیزا کشعلف،شرایطنزمایشگاهی
درگالرمدرلیتالردرمحالیطس.د.ن.میلی500و200،400

یدرجاله30داریدردمالایونگهF. oxysporumبرابرقار 
روز،کالاهشقاباللتالوجهیازوز پن گرادبهمد سانتی
گرمدرلیتالرنشالا میلی500درغلظتF. oxysporumقار 
 داد.

 
 بیوزین. ی مختلف متریها غلظتدر  Macrophomina phaseolinaهای  یهجداییرات سرعت رشد روند تغ -2 شکل

 

ی ها غلظتدر  Macrophomina phaseolinaهای  یهجدالجستیک چهار پارامتری برای توصیف سرعت رشد  ی ضرایب معادله -2 جدول

 بیوزین. مختلف متری

  ضرایب 

   Gmin Gmax b جدایه 
M2 (009/0)20/0 (008/0)005/1 (11/1)63/4- (55/67)04/1197 99 

M4 (04/0)10/0 (01/0)30/0 (64/0)30/1- (26/586)76/1307 94 

 دهد. یم( را نشان SEاعداد داخل پرانتز مقادیر خطای استاندارد )

Gmax:  کش علفین غلظت تر کمسرعت رشد قارچ در،Gmin ترین غلظتت   یشب: سرعت رشد قارچ در

درصتد   50غظلت علف کش متورد نیتاز بترای     :کاهش سرعت رشد قارچ و ب : شیb،کش علف

 کاهش سرعت رشد قارچ.
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 M. phaseolinaیها هیجدا رشد سرعت بر ریمازتاپیا ریتأث
 .Mیهاهیجدارشدسرعتبرریکازتاپیاکشعلفریتأث

phaseolinaدزیمنحنالصور به.ن.د.سکشتطیمحدر
چهالالارکیلجسالالتیمعادلالالهبیضالالراو3شالالکلدرپاسالال -

شالدهدادهنشالا 3جالدولدرهالان بالهمربالو یپارامتر
دارایاخالتتفM4وM2یکهجدایهدادنشا  ینتا.است
درتیکالارM4یباشالند.سالرعترشالدجدایالهدارمالیمعنی

متالالردرسالالاعتودربالالاالتریبغلظالالتمیلالالی24/0شالالاهد
متردرساعت،درحالالیلیمی08/0کشموردنزمایشعلف

مترمیلی02/1درتیکارشاهدM2یکهسرعترشدجدایه
کالشمالوردنزمالایشدرساعتودرباالتریبغلظالتعلالف

برابالر2و25/4متردرساعتبودکهبهترتیالبمیلی16/0
درصالد50بالود.غلظالتایکازتالاپیرالزمبالرایM4یجدایه

20و23ترتیالبهالاباله(سالرعترشالدجدایالهEC50کاهش)
داریبالاگرمدرلیتربرنوردگردیدکالهاخالتتفمعنالیمیلی

هابهایکازتاپیربهایبترتیب،حساسیتجدایههمنداشتند.
هالایتریفلالورالیبوکالشبهطورمحسوسیبیشترازعلالف

2300هالایکشایکازتاپیردرغلطالتعلفبیوزیببود.متری
رشالدقالار شالدند.امموجالبتوقالفکاماللپالیپی7000و

ییتوانالاعلالتبالهاسالتمککالبهاهیجداسرعتدراختتف
یسالکککتالرتیالمتابولکیالبالهکالشعلفلیتبددرهاهیجدا
موجالود،اطتعا اساسبر(.2008هککارا ،ویرد)باشد

کالشعلفبهنسبتM. phaseolinaواکنشنهیزمدرتاکنو 
انجالامیهالایبررس.استنگرفتهانجامیپژوهشریکازتاپیا

بیالیتعمنظالوربه(2001)انگیوشنا یکریهارتوسطشده
(بیکتالیپنالدوریکازتاپیات،یفوسیگل)ایسوکشعلفسهاثر
 .R قالار یهالاهیجدایبقاورو لاسکدیتولقار ،رشدبر

solaniAG-1)،AG-2-2وAG-4  ( هالاکشعلفکهدادنشا
سالانتورووندارنالداسکرو یبقاایتعداددریریتأثچیه .

اتیاللو-(نشا دادنالدکالهکالارفبتالرازو 2014هککارا )
سولفبترازو درمیزا توصالیهشالدهودوبرابالرمیالزا 

راTrichoderma atrovirideزنالیقالار توصیهشالدهجواناله
(امکا اثرمتقابلبالیب2011مهارکرد.هوشیارودرویش)

داکلوپرایالددرکشسیسالتکیکتیودیکالارروایکیدوحشره
درپنبالهراF. verticillioides وR. solaniمقابلبیکارگرهالای

بررسالالالیکردنالالالدودریافتنالالالدکالالالهایکیداکلوپرایالالالدرشالالالد
رامهارکرد.F. verticillioidesمیسلیومی

 
 ی مختلف ایمازتاپیر.ها غلظتدر  Macrophomina phaseolinaهای  یهجداروند تغییرات سرعت رشد  -3 شکل
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در  Macrophomina phaseolinaهای  یهجدالجستیک چهار پارامتری برای توصیف سرعت رشد  ی ضرایب معادله -3 ولجد

 ی مختلف ایمازتاپیر.ها غلظت

  ضرایب 

   Gmin Gmax b جدایه
M2 (01/0)16/0 (01/0)02/1 (41/0)99/1- (86/1)23 99 

M4 (007/0)08/0 (009/0)24/0 (53/0)54/1- (39/4)20 97 

 دهد. یمرا نشان  (SEاعداد داخل پرانتز مقادیر خطای استاندارد )

:Gmax کش علفین غلظت تر کمسرعت رشد قارچ در ، :Gmin کش علفترین غلظت  یشبسرعت رشد قارچ در ،b:    شیب کتاهش سترعت

 درصد کاهش سرعت رشد قارچ. 50کش مورد نیاز برای  غظلت علف : رشد قارچ و 

 

 
 در محیط کشت س. د. آ. Macrophomina phaseolina ی بر سرعت رشد پرگنه کش علفاثر  -4شکل 

A ،تیمار شاهد )B ام،  پی یپ 960( تریفلورالین غلظتCام،  پی یپ 1500بیوزین غلظت  ( متریD ام پی یپ 7000( ایمازتاپیر غلظت 
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گیری کلی نتیجه
اثالالردرمجکالالوعنتالالای ایالالبنزمالالایشنشالالا دادکالاله

هالالابالالرسالالرعترشالالدمیسالاللیومیکالالشبازدارنالالدگیعلالالف
کشوداربودهوبهنوعوغلظتعلفهایقار معنیجدایه

بالیبعکال العکاللبالهطالورمثالالجدایهقار بستگیدارد.
هالایقالار دریالکغلظالتسرعترشالدمیساللیومیجدایاله

داریوجالوددارد.نتالای کالشتفالاو معنالیمشابهازعلف
تحتتاثیربیشترینسبتبهجدایالهM4دایهنشا دادکهج

M2هالایکالشعلالف.کشقرارگرفتالهاسالتازتیکارباعلف
بیوزیبوتریفلورالیببالهترتیالببیشالتریبایکازتاپیر،متری

M. phaseolinaهایتأثیررارویکاهشسرعترشدجدایه

ایازدرمحیطکشتس.د.ن.داشتند.ایالببررسالینکوناله
هالرزوتحالتتالاثیرقالرارهایشیکیاییعلفکنترلگزار 
درنظالرتبالادلبحالآوباشالد.گیاهیمیبیکارگرهایگرفتب
ایبمویدهایگیاهیهاوبیکاریکشمختلفعلفهاییافته

کشاورزیمستلزماتخاذواقعیتاستکهمدیریتنفا در
باشد.هککاریبیبدانشکندا علفهرز،نسالیبرویکردمی

یاست)پاتولوژیست(وکشاورزا ضرورشناسا گیاهی
هایگیاهی،انواعها،بیکاریکشتافعلوانفعاال بیبعلف

محصوال وارقامزراعیبهدرستیدرکشود.
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Abstract 

Herbicides are widely used in various fields, but the mechanism of all possible interactions between herbicides 

and plant have hot been well understood yet. Charcoal rot, caused by Macrophomina phaseolina, is one of the 

most important diseases of soybean. Imazethapyr, trifluralin and metribuzin herbicides are used as soil -applied 

herbicides in soybean. Experiment arranged as factorial in Completely Randomised Design (CRD) with 6 

replications in a laboratory condition in order to study of zero to 7000 mg.l-1 concentrations of imazethapyr, 

trifluralin and metribuzin herbicides in Potato Dextrose Agar on medium culture phaseolina mycelium growth 

rate. Fungus disc was placed on the center of 9 cm petri dishes and mycelium growth was measured daily. 

Growth rate of mycelium was fitted using four parameters logistics dose - response equation. Results showed 

that different doses of herbicides have significant effect on fungal growth rate. Trifluralin at 4320 and 5760 ppm, 

imazethapyr at 2300 and 7000 ppm and metribuzin at 5000 and 7000 ppm concentrations completely ceased the 

growth of fungus. Imazethapyr showed the most inhibitory effects on M. phaseolina isolates in the PDA medium 

culture followed by metribuzin and trifluralin.  
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