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چکیده
علفکشهابهطوروسیعیدرمزارعمختلفمورداستفادهقارمیگیرندمکانیسمفعلوانفعالت مککالببالیبعلالفکالشهالاو
بیکارگرهایگیاهیبهخوبیشناختهنشدهاست.یکیازمهمتریببیکاریهایسویا،پوسیدگیذغالیاستکهعاماللن قالار 
متریبیالوزیببالهصالور کالاربرد

کشهایایکازتاپیر،تریفلورالیبو
علف 
،میباشد .
 Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid
خاکیدرکشتسویااستفادهمیشوند.بهمنظوربررسیاثرغلظتهایمختلفعلفکشهایمذکوربالرسالرعترشالدقالار ،
نزمایشیبهصور فاکتوریلدرقالبطرحکامتًتصادفیدرششتکراردرشرایطنزمایشگاهیانجامگردید.برایهالریالک
یگرمدرلیتردرمحیطکشتسیبزمینیدکستروزنگار(س.د.ن).درنظرگرفتاله
ازعلفکشها،غلظتهایصفرتا7000میل 
یمتالریقالراردادهشالدومیالزا رشالدطالولیمیساللیومبالهطالورروزاناله
یدیشهالاینالهسالانت 
شد.دیسکقار درمرکزپتر 
دز-پاسال لجسالتیکچهالارپالارامترهبالراز دادهشالد.نتالای 
اندازهگیریگردید.میزا سرعترشدبااستفادهازمعادلالهی 
یداریوجالوددارد.
حاصلازتأثیراستفادهازغلظتهایعلفکشدرمحیطکشتنشالا دادکالهبالیبجدایالههالاتفالاو معنال 

یگالرمدر
یگرمدرلیتر،ایکازتاپیردرغلظتهالای2300و7000میلال 
علفکشهایتریفلورالیبباغلظتهای4320و5760میل 
یگرمدرلیترتقریباًبهطورکاملموجبتوقفرشدقار شدند.
لیتروهمچنیبمتریبیوزیبدرغلظتهای5000و7000میل 
ر،متریبیوزیبوتریفلورالیببالهترتیالببیشالتریبتالأثیررارویکالاهشسالرعترشالدجدایالههالای M.

کشهایایکازتاپی
علف 


 phaseolinaدرمحیطکشتس.د.ن.داشتند .
بیکاریخاکبرد .

متریبیوزیب،

واژههای کلیدی:ایکازتاپیر،تریفلورالیب،
مقدمه

محصولمیشود(اسکیتووایلی.)1999،ازسوییدیگالر،

سالالویابالالانالالامعلکالالیGlycine max (L.) Merrillمالالورد

جهتمبارزهباعلفهالایهالرزسالویابالهرو شالیکیایی،

حکلالالهیعوامالاللبیکالالاریزایمتعالالددیازجکلالالهپوسالالیدگی

یبیالوزیب(سالنکور)
علفکشهایتریفلورالیب(ترفت )،متر 

ذغالالیناشالیاز،Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid

وایکازتاپیر(پرسوییت)بهصور خاککالاربرددرمالزارع

قرارمالیگیالرد(جانالاوهککالارا 2003،؛بالابووهککالارا ،

سویاتوصیهشدهاند(شیخیگرجا وهککارا .)1391،با

درسالهایخشکوکالمبالارا ،

اریبهویژه

.)2007ایببیک

ایبوجود،اثرا علفکشمیتواندفراترازگونههایهدف

باعالالآنلالالودگیمالالزارعسالالویاوکالالاهشکیفیالالتوککیالالت

گستر یابدوموجودا غیرهدفراتحتتأثیرقراردهد.
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اثرا علفکشبربیکاریهایگیاهیوکاربردعلفکشهالا

باتوجهبهمصرفباالیعلفکشهادرمزارعسالویاو

بالالرمالالدیریتبیکارگرهالالایگیالالاهیوتوسالالعهیبیکالالاریدر

تأثیرعلفکشهابرعواملبیکارگر،درایبپژوهشمیالزا 

سیستمهایزراعیبررسیشدهاست(برادلیوهککالارا ،

تأثیرعلفکشهایتریفلورالیب،ایکازتاپیرومتالریبیالوزیب

2002؛سانیالوشرستا.)2008،بررسیاثرا علفکشها

برسرعترشدعاملبیکاریپوسیدگیذغالالیدرشالرایط

برایاولیبباردراوایاللدهالهی1940انجالامشالدوسالس 

نزمایشگاهیموردبررسیقرارگرفت .

یهالایخالاکبالرددردهالهی
چندموردازن هارویبیکالار 
1960گزار گردید(سانیالوشرستا.)2008،علالفکالش
نترازیببرفعالیالتقالار

هالایF. ،Fusarium moniliforme

oxysporumوAspergillus spp.اثالالرمحدودکننالالدگیدارد
(کورتکامپ.)2011،پژوهشهایصور گرفتهدرشالرایط
نزمایشالالگاهینشالالا داددرمحالالیطکشالالتتیکالالارشالالدهبالالا
یبیالالالوزیبرشالالالد
پنالالالدیکتالیبیالالالامتالالالر 

Pseudomonas

solanacearumوF. oxysporumمهارشالد(نل-شانشالوری
و هککارا .)1996،دیسانایاکوهککالارا ()1998گالزار 
کردنالالدکالالهپندیالالکتالیالالالالبونتالالرازیبباعالالآمهالالاررشالالد
میسالاللیومیبیالالالالکارگرP. arrhenomonesشالالد.علالالفکالالش
گلیفوسیتباافزایشغلظت ن دربستربالرکالاهشمیالزا 
جوانالالهزنالالیکنیالالدی،رشالالالدمیسالاللیوموتولیالالداسالالالسور
بیکارگرهاییازقبیاللP. ultimumو،F. solani f. sp. pisiدر
گیاها نخود،کلزاوپنبالهاثالرمهارکننالدگیداشالت(بلالکو
هککالالارا 1996،؛سالالانوگووهککالالارا ،2000،پالالانکیو
هککالالارا )2005،برخالالیازمحققالالیبدربررسالالیتالالأثیر
غلظتهایمختلفتریفلورالیببررشدقالار 


Rhizoctoinia

solaniگزار میکنندکهرشدR. solaniنسالبتبالهشالاهد
یام
یپالال 
درمحالالیطمالالالتنگالالارحالالاوی100،50و200پالال 
یداریکاهشیافتهاست،هالمچنالیب
تریفلورالیببهطورمعن 
بیالالا کردنالالدکالالهاغلالالبایالالبتفالالاو درغلظالالتهالالایبیشالالتر
علالالفکالالشمشالالاهدهشالالدهاسالالت(منتظالالریوحکدالالالهزاده،
.)2005پژوهشهایصور گرفتهدرشرایطنزمایشگاهی
نشالالا داددرمح الیطکشالالتتیکالالارشالالدهبالالاگلوفوزینالالا ،
نمونیالالوم،نتالالرازیب،کالالارفبتالالرازو –اتیالالل،دیالالورو  
پالاراکوا دیکلرایالد،ایکالازاپیر،اکسالیفلالورفبوسالالولفب
ترازو رشدپرگنالهTrichoderma atrovirideکالاهشیافالت
(سانتورووهککارا  .)2014،

مواد و روشها
تهیه و کشت جدایههای Macrophomina phaseolina

جدایههایM. phaseolinaکهدرایبپژوهشبالهعنالوا 
بیکارگرعاملپوسیدگیذغالیسالویامالورداسالتفادهقالرار
گرفتندشاملدوجدایهبهنامهالایM2وM4بودنالدکالهاز
گروهگیاهپزشکیدانشگاهعلومکشاورزیومنابعطبیعالی
گرگا تهیهشد.ایبجدایههابررویمحالیطکشالتغالذایی
حاویسیبزمینیدکستروزنگار(س.د.ن).تجدیالدکشالت
شدندودراتاقکرشدبادمای25درجهیسالانتیگالراددر
شرایطتاریکیبرایرشدقراردادهشدند .
بررسی اثر علفکشها بر رشد جدایههای M. phaseolina

در شرایط آزمایشگاهی
یگرم
اثرمقادیرصفر4320،960،480،96،و5760میل 
درلیتربالرایتریفلالورالیبانتخالارگردیالدوبالاتوجالهباله
درصالالدمالالادهیمالالرثرهن ،میالالزا 4/5،1،0/5،0/1و6
یلیتربهعنوا دزنهاییتهیهگردید.اثرا مقادیرصفر،
میل 
یگالالرمدرلیتالالربالالرای
5000،1500،500،120و7000میل ال 
باتوجهبهدرصدمادهیمرثره

متریبیوزیببررسیشدو

یلیتالرباله
ن ،میزا 3/571،1/071،0/357،0/085و5میل 
عنوا دزنهاییتهیالهگردیالد.اثالرمقالادیرصالفر،20،5،1،
یگرمدرلیتربرایایکازتالاپیر
2300،500،100و7000میل 
انتخالالاروبالالاتوجالالهبالالهدرصالالدمالالادهیمالالرثرهن ،میالالزا 
یلیتربهعنوا 
11/2،5/5،0/5،0/1،0/025،0/005و35میل 
دزنهاییبهدستنمد .
برایانجامنزمایش،محیطکشتغذاییس.د.ن.تهیهو
دردمای120درجهیسانتیگرادوفشالاریالکاتکسالفربالا
دستگاهاتوکتواستریلگردید.سس ازسهعلفکشغلظت

ارزیابی اثر علف کش های انتخابی سویا بر سرعت رشد...

الزممحاسبهشدهوبهمیالزا الزمدردمالای45درجالهی
سانتیگراددرجهبهمحیطس.د.ن.درارلالبهالایجداگاناله
یلیتالرباله
اضافهشدوبعدازبههمزد بالهمقالدار20میلال 
یمتالالریمنتقالاللگردیالالد.شالالاهدایالالب
ی9سالالانت 
ظالالروفپتالالر 
نزمایشمحیطکشتبدو علفکشدرنظرگرفتهشد.بعد
سوراخکالب،قطعالاتی

چورپنبه

ازانعقادمحیطبااستفادهاز
روزهیجدایههالایقالار 
یمترازکشتهفت 
بهقطرپن میل 
طهایکشالتتیکالار
،M. phaseolinaدرمرکزهریکازمحی 
شالالدهبالالاعلالالفکالالشوشالالاهدقالالرارگرفالالتودردمالالای25
نگهداریشدند .
یگرادودرتاریکی 
درجهیسانت 


لهی
تأثیرعلالفکالشهالابالرجدایالههالایقالار بالهوسالی 
اندازهگیریقطرپرگنالهیقالار درهالرتیکالارعلالفکالشو
شاهدبهمد چندروزمتالوالیوبالااسالتفادهازخالطکالش
یمتریصور گرفت.هرروزقطالرپرگنالهقالار رشالد
میل 
یمتریانالدازهگیالریشالد.
یافته،دردوجهتباخطکشمیل 
میانگیبدوقطراندازهگیریشدهبهعنوا معیاررشدقار 
درنظرگرفتهشد.اندازهگیریقطالرقالار تالازمالانیاداماله
یهایشاهدکامتًازپرگنهپوشیدهشالد.
یافتکهسطحپتر 
سس برطبقرو گاداراما-منالدوزوهککالارا (،)2014
سرعترشدقار (میلیمتردرساعت)ازشیبخطمعادله
بهدستنمد .
خطیرشدپرگنهدربرابرزما  
y=a+bx
درایبمعادله،yمیزا رشدقار (میلیمتالر)؛،xزمالا 
(ساعت)؛،aعرضازمبداو،bشیبرشدقار (میلالیمتالر
درساعت)میباشند .

علفکش
سرعترشدجدایههادرغلظتهایمختلفهر 
بااستفادهازمعادلهیدز-پاس چهارپارامتریلجسالتیک
براز دادهشد(سیفلتوهککارا  .)1995،
Gmax  Gmin

b

=Gmaxحداکثرسرعترشدجدایهیقالارچیموجالوددر
محیطکشت .
=Gminحداقلسرعترشدجدایالهیقالارچیموجالوددر
محیطکشت .
یگالرمدرلیتالر)مالوردنیالاز
علفکش(میلال 
=EC50غلظت 
برای50درصدکاهشسرعترشدقار  .
=bشیبمنحنیدرنقطهEC50ویاشیبکاهشسرعت
رشدقار  .
تجزیه تحلیل آماری
کلیهینزمایشهابهصالور فاکتوریاللدرقالالبطالرح
کامتًتصادفیودرششتکرارانجامشد.دوجدایهاز

تعیین روند رشد جدایهها

1  x EC 50 
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y  Gmin 

M.

،phaseolinaسهعلفکشخاکمصرفسویاوششغلظت
بالالرایتریفلالالورالیبومتالالریبیالالوزیبوهشالالتغلظالالتبالالرای
ایکازتاپیربهعنوا تیکارهاینزمایشدرنظرگرفتهشدند.
دادههابااستفادهازنرمافزارهاینمالاری
تجزیهوتحلیل 
نسخهیStatgraphics،12/5نسخهی16/1انجام

Sigmaplot
شد  .
نتایج و بحث
تأثیرتریفلورالین برسرعترشدجدایههای M. phaseolina

یههالای
علفکشتریفلورالیببرسرعترشدجدا 
تأثیر 
M. phaseolinaدرمحیطکشت س.د.ن.بهصالور منحنالی
دز-پاسال درشالکل1وضالرایبمعادلالهلجسالتیکچهالالار
پارامتریمربالو بالهن هالادرجالدول1نشالا دادهشالده
است.نتای بهدستنمالدهازتالأثیراسالتفادهازغلظالتهالای
متفالالاو علالالفکالالشتریفلالالورالیبدرمحالالیطس.د.ن.روی
یههایقالار  M. phaseolinaنشالا دادکاله
سرعترشدجدا 
بیبجدایههاتفاو معنالیداریوجالوددارد.سالرعترشالد
جدایهیM2درتیکارشاهد0/96میلیمتردرسالاعتودر
باالتریبغلظتعلفکشمالوردنزمالایش0/1میلالیمتالردر
.سرعترشدجدایهیM4درتیکالارشالاهد0/2

ساعتبود

درایبمعادله 

میلیمتردرساعتودرباالتریبغلظتعلفکالشباله0/07

علفکش .
غلظتهای 

=yسرعترشدقار در

میلیمتردرساعتکاهشیافت.نتای نشا دادکهجدایهی

دشتیاری وهمکاران
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M4نسبتبهجدایالهیM2تحالتتالاثیربیشالتریتیکالاربالا

میکروتوبالالالولرادرجلبالالالک(اسالالالتراچا وهال ال ،)1983،

علفکشقرارگرفتهاست.شیبکاهشسرعترشالدبالرای

پروتوزونها(چالا وهککالارا )1991،وقالار هالا(هایالدو

جدایالالهیM4حالالدود4/19بالالرنوردگردیالالدکالالهدوبرابالالر

هاردهام)1993،تحتتالأثیرقالرارمالیدهالد.نحالوهیعکالل

جدایهیM2بود.ضرایبEC50جدایههایM2وM4نشالا 

علالفکالشهالایگالالروهدیدنیتالروننیلیبهالادپلیکریزاسالالیو 

دادکالالهبالالهترتیالالب505/45و753/3میلالالیگالالرمدرلیتالالر

تقسیممیتوزاستومانعپلیکریزاسیو هایجدیدمیشود

تریفلورالیبالزماستتاسبب50درصدکاهشدرسرعت

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

رشدجدایههاشود.درایبپژوهشعلفکشتریفلورالیببا

محالیطکشالالتهالالایمحتالالویعلالفکالالشهالالایتریفلالالورالیبو

یگرمدرلیترتقریبالاًبالهطالور
غلظتهای4320و5760میل 

ینیتالالروننیلیب)رشالالد
اتالالالفلالالورالیب(متعلالالقبالالهگالالروهد 

کاملموجبتوقفرشالدقالار شالد.ایالبنتالای مطالابقبالا

جدایههایقار S. sclerotiorumمشاهدهنشد.درواقعایالب

گالالزار منتظالالریوحکدالالالهزاده()2005درمالالوردتالالأثیر

علفکشهافعالیتهایضدقارچیباالیینشا دادهبودنالد

R. solani

اجازهیرشدبهقار درمحیطکشتزاپک درشالرایط

و

یباشد.درنزمایشن ها،رشدR. solaniنسبتبهشالاهد
م

اتاقکرشدراندادند(پاکدامبوهککارا .)2006،نالکلالرو

یگالرمدر
درمحیطمالتنگالارحالاوی100،50و200میلال 

متاالکلرباعآکاهشرشدقطریپرگنالهیقالار وافالزایش

یداریکاهشیافت.ایبتفالاو 
لیترتریفلورالیببهطورمعن 

تولیدمیکرواسالکلرو M. phaseolinaدرپوسالیدگیذغالالی

غلظتهایباالیعلفکشبیشالترمشالاهدهشالدهاسالت.

در

یشود(روسالیبوهککالارا .)1995،مالدیریو
سورگومم 

بررسیهایبسیاریدرمورداثرا ضدقارچیعلفکشها

منتظری()1392نیزنشا دادندعلالفکالشتریفلالورالیببالا

دربیکارگرهالالایگیالالاهیدرشالالرایطنزمایشالالگاهیجهالالت

یامتقریبالاًبالهطالورکامالل
یپ 
غلظتهای25000و12500پ 

جلوگیریازرشدوتولیدمثلبیکارگرمشهوداست(کاتالا 

موجبتوقفرشالدقالار R. solaniشالدند.درایالبفرنینالد،

واشل.)1974،ایبنتای باگزار درمالورداثالرا علالف-

غلظتعلف کشیکهدردسترسعاملبیکارییاگیاهقالرار

کشهایدینیتروننیلیبمطابقتدارد(تیزدیاللوهککالارا ،

یباشالد(دوکو
یگیردوهمچنیبشرایطمحیطیمهالممال 
م

.)1979علالالفکالالشهالالایگالالروهدینیتالالروننیلیبسالالاختار

هککارا  .)2007،

غلظتهالایمختلالفتریفلالورالیببالررشالدقالار


شکل  -1روند تغییرات سرعت رشد جدایههای  Macrophomina phaseolinaدر غلظتهای مختلف تریفلورالین.
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جدول  -1ضرایب معادلهی لجستیک چهار پارامتری برای توصیف سرعت رشد جدایههای  Macrophomina phaseolinaدر غلظتتهتای
مختلف تریفلورالین.
ضرایب
جدایه

Gmin

Gmax

b

M2

(0/1)0/01

(0/96)0/01

(-2/07)0/2

(505/45)20/19

99

M4

(0/07)0/001

(0/20)0/001

(-1/03)0/26

(753/3)16/13

99

اعداد داخل پرانتز مقادیر خطای استاندارد ( )SEرا نشان میدهد.
 :Gmaxسرعت رشد قارچ در کمترین غلظت علفکش :Gmin،سرعت رشد قارچ در بیشترین غلظت علفکش :b ،شیب کاهش سترعت رشتد
قارچ و

 :غظلت علفکش مورد نیاز برای  50درصد کاهش سرعت رشد قارچ.

تأثیر مترریبیروزین برر سررعت رشرد جدایرههرای

M.

phaseolina

یبیوزیببرسرعترشدجدایههالای
تأثیرعلفکشمتر 
M. phaseolinaدرمحیطکشتس.د.ن.بهصور منحنالی
دز-پاسال درشالکل1وضالرایبمعادلالهلجسالتیکچهالالار
پارامتریمربالو بالهن هالادرجالدول1نشالا دادهشالده
است.مطالعا نزمایشگاهینشا دادکالهاثالربازدارنالدگی
برسرعترشدجدایههالایقالار معنالیداراسالت.

کش
علف 
سالالرعترشالالدجدای الهیM2درککتالالریبغلظالالتعلالالفکالالش
1/005میلیمتردرساعتودربالاالتریبغلظالتعلالفکالش
موردنزمایش0/20میلیمتردرساعتکهبهترتیالب3/35
و2برابالالرسالالرعترشالالدجدایالالهیM4مالالیباشالالد.غلظالالت
متریبیوزیبالزمبرای 50درصالدکالاهش ()EC50سالرعت
رشدجدایههابهترتیب1197/04و1307/76میلیگالرمدر
لیتربرنوردگردید.علفکشمتالریبیالوزیببالاغلظالتهالای
5000و7000پیپیامتقریباًبهطورکاماللموجالبتوقالف
رشدقار شدند.پژوهشحاضردراستالفادهازعلالفکالش
یتالوانالالد
یبیوزیالالبمال 
درمحیطکشتنشالا دادکالهمتالالر 
یداررشالدM. phaseolinaشالود.تالالأثیر
باعالآکالاهشمعنالال 
برخیازعلفکشهادرمحدودنکود جوانهزنیاسسوریالا
رشدمیسلیومپیشازایبنیزگزار شدهاست(سانیالو
شرسالالالتا.)2008،مالالالدیریومنتظالالالری()1392نیالالالزطال الی
یبیالوزیبسالببکالاهش
یهاییاظهارنکودندکهمتالر 
بررس 
میشودوباافالزایشغلظالت
یداررشدپرگنه R. solani
معن 

یداری
یام،رشدقار باله طالور معنال 
یپ 
از2500به5000پ 
کاهشبیشترینشا میدهد.مکانیسمعکلعلفکالشهالای
بهالا PSرامهالار
تریالازیبمهالارفتوسالنتزاسالت.تریالازی 
یکننداماتأثیریبر PSندارند(تربست.)2008،کاسالو
م
هار ()1986اثرعلفکشهایمهارکنندهفتوسنتزبرزنده
بالود میساللیوموسالاختارهایزایشالیS. sclerotiorumرا
یلیتالالر،
یگالالرمبالرمیلالال 
بررسالیکردنالالد.دیالورو بالالا50میلال 
یگالرمبالر
یبیالوزیببالا500میلال 
نترازیب،سالیکازیبومتالر 
یلیتررشدقالار رادرمحالیطبالاکتونگالارمهالارکالرد.
میل 
یدهالدنتالرازیبودیگالرعلالفکالشهالای
یهانشا مال 
بررس 
تریازیببررشد،تولیدویازنالدهمانالد اسالسورواجسالام
بالالاردهیدرمحالالیطخالالاکوبالالررویمحالالیطکشالالتهالالای
مصنوعیتأثیردارند.بیموهککالارا ()1977نشالا دادنالد
کهپرومتریبفعالیتننزیمورشالدقالار  R. solaniوتولیالد
علفکش
همچنیبزمانیکه 
سختینهS. rolfsiiراکاهشداد .
تریالازیببهخاکویامحیطکشتواردشدتولیدسالختینه
درS. sclerotiorumنیزکاهشیافالت.نتالرازیب،سالیکازیبو
توسعهینپوتسالیومطبیعالی

یبیوزیبرشدمیسلیومیا
متر 
واسکلرو درغلظتپاییبرامهارکالرد(کاسالالوهالار ،
.)1986دربررس الیدیگالالر،جوانالالهزن الیاسالالکلرو توسالالط
علفکشهایتریازیب(رادکیوگالرو)1986،تحریالکشالد.
روسیبوهککارا ()1995مشاهدهکردندکهنترازیبقطالر
پرگنهقار M. phaseolinaدرسورگومراکالاهشدادولالی
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تولیدوجوانهزنیمیکرواسکلرو راکاهشنالداد.نتالرازیب

ییهایمتفاو میسلیومقار بهجذرعلفکشبالرای
توانا 

همچنیبرشالدمیساللیومیقالار Pythium arrhenomanesرا


یباشد .مایکلو فائول()2009نشا دادندکهدر
استفادهم 

مهالالارکالالرد،درحالالالیکالالهترباسالالیل(علالالفکالالشبازدارنالالده

شرایطنزمایشگاهی،علفکشگالک بهمیزا صفر،100،

فتوسنتز)شد پوسیدگیریشهراافزایشداددرحالیکاله

400،200و500میلیگالرمدرلیتالردرمحالیطس.د.ن.در

یبی الوزیبه الیچتالالأثیرینداشالالتهاسالالت(دیسالالانایکو
متالالر 

ونگهداریدردمالای30درجالهی

برابرقار F. oxysporum

هککارا .)1998،مهاررشدقار باتوجهبالهاثالرا تیکالار

سانتیگرادبهمد پن روز،کالاهشقاباللتالوجهیازوز 

علفکش،تنوعگونههایقارچیوانواععلالفکالشمتفالاو 

میلیگرمدرلیتالرنشالا 
قار F. oxysporumدرغلظت 500

یباشد.اسکیتولیو ()1976بیا کردنالدایالببالهدلیالل
م

داد.

شکل  -2روند تغییرات سرعت رشد جدایههای  Macrophomina phaseolinaدر غلظتهای مختلف متریبیوزین.
جدول  -2ضرایب معادلهی لجستیک چهار پارامتری برای توصیف سرعت رشد جدایههای  Macrophomina phaseolinaدر غلظتهای
مختلف متریبیوزین.
ضرایب
جدایه

Gmin

b Gmax

M2

(0/20)0/009

(1/005)0/008

(-4/63)1/11

(1197/04)67/55

99

M4

(0/10)0/04

(0/30)0/01

(-1/30)0/64

(1307/76)586/26

94

اعداد داخل پرانتز مقادیر خطای استاندارد ( )SEرا نشان میدهد.
 :Gmaxسرعت رشد قارچ در کمترین غلظت علفکش :Gmin،سرعت رشد قارچ در بیش ترین غلظتت
علفکش :b،شیب کاهش سرعت رشد قارچ و
کاهش سرعت رشد قارچ.

 :غظلت علف کش متورد نیتاز بترای  50درصتد
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تأثیر ایمازتاپیر بر سرعت رشد جدایههایM. phaseolina

اختتفدرسرعتجدایههامککالباسالتبالهعلالتتوانالایی

M.

جدایههادرتبدیلعلفکالشبالهیالکمتابولیالتککتالرسالکی

phaseolinaدرمحیطکشتس.د.ن.بهصور منحنالیدز

باشد(ردیوهککارا .)2008،براساساطتعا موجالود،

-پاسالال درشالالکل3وضالالرایبمعادلالالهیلجسالالتیکچهالالار

علفکالش
تاکنو درزمینهواکنشM. phaseolinaنسبتبه 

پارامتریمربالو بالهن هالادرجالدول3نشالا دادهشالده

یهالایانجالام
ایکازتاپیرپژوهشیانجامنگرفتهاست.بررس 

است.نتای نشا داد کهجدایهیM2وM4دارایاخالتتف

شدهتوسطهاریکریشنا ویانگ()2001بهمنظالورتعیالیب

معنیدارمالیباشالند.سالرعترشالدجدایالهیM4درتیکالار

اثرسهعلفکشسویا(گلیفوسیت،ایکازتاپیروپنالدیکتالیب)

شالالاهد0/24میلالالیمتالالردرسالالاعتودربالالاالتریبغلظالالت

بررشدقار ،تولیداسکلرو وبقایجدایههالایقالار 

لیمتردرساعت،درحالالی
علفکشموردنزمایش0/08می 

کشهالا
علف 
AG-2-2،AG-1)solaniو ( AG-4نشا دادکه 

کهسرعترشدجدایهیM2درتیکارشاهد1/02میلیمتر

هیچتأثیریدرتعدادیابقایاسکرو ندارنالد .سالانتورو و

درساعتودرباالتریبغلظالتعلالفکالشمالوردنزمالایش

هککارا ()2014نشا دادنالدکالهکالارفبتالرازو -اتیاللو

0/16میلیمتردرساعتبودکهبهترتیالب4/25و2برابالر

سولفبترازو درمیزا توصالیهشالدهودوبرابالرمیالزا 

جدایهیM4بالود.غلظالتایکازتالاپیرالزمبالرای50درصالد

توصیهشالدهجوانالهزنالیقالار Trichoderma atrovirideرا

کاهش()EC50سالرعترشالدجدایالههالابالهترتیالب23و20

مهارکرد.هوشیارودرویش()2011امکا اثرمتقابلبالیب

میلیگرمدرلیتربرنوردگردیدکالهاخالتتفمعنالیداریبالا

دوحشرهکشسیسالتکیکتیودیکالارروایکیداکلوپرایالددر

همنداشتند.بهایبترتیب،حساسیتجدایههابهایکازتاپیر

مقابلبیکارگرهالایR. solaniو F. verticillioidesدرپنبالهرا

بهطورمحسوسیبیشترازعلالفکالشهالایتریفلالورالیبو

بررسالالالیکردنالالالدودریافتنالالالدکالالالهایکیداکلوپرایالالالدرشالالالد

متریبیوزیببود.علفکشایکازتاپیردرغلطالتهالای2300

میسلیومیF. verticillioidesرامهارکرد .

علفکشایکازتاپیربرسرعترشدجدایههای
تأثیر 

و7000پیپالیامموجالبتوقالفکاماللرشالدقالار شالدند.

شکل  -3روند تغییرات سرعت رشد جدایههای  Macrophomina phaseolinaدر غلظتهای مختلف ایمازتاپیر.
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جدول  -3ضرایب معادلهی لجستیک چهار پارامتری برای توصیف سرعت رشد جدایههای  Macrophomina phaseolinaدر
غلظتهای مختلف ایمازتاپیر.
ضرایب
جدایه

Gmin

Gmax

b

0/16)0/01( M2

(1/02)0/01

(-1/99)0/41

(23)1/86

99

0/08)0/007( M4

(0/24)0/009

(-1/54)0/53

(20)4/39

97

اعداد داخل پرانتز مقادیر خطای استاندارد ( )SEرا نشان میدهد.
:Gmaxسرعت رشد قارچ در کمترین غلظت علفکش :Gmin ،سرعت رشد قارچ در بیشترین غلظت علفکش :b ،شیب کتاهش سترعت
رشد قارچ و

 :غظلت علفکش مورد نیاز برای  50درصد کاهش سرعت رشد قارچ.

شکل  -4اثر علفکش بر سرعت رشد پرگنهی  Macrophomina phaseolinaدر محیط کشت س .د .آ.
 )Aتیمار شاهد )B ،تریفلورالین غلظت  960پیپیام )C ،متریبیوزین غلظت  1500پیپیام )D ،ایمازتاپیر غلظت  7000پیپیام
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ایالببررسالینکونالهایاز.داشتند.ن.د.درمحیطکشتس
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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.
Keyword: Imazthapyr, Metribuzin, Soilborn disease, Trifluralin.

