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 چكيده

 )رقام  ساویا  باذر  کیفیات  بهبود در سیلیکات پتاسیم و بنومیل کش قارچ پاشی محلول کاشت، تاریخ تأثیر بررسی هدف با حاضر تحقی 

 23 فاروردین،  31) کاشات  تااریخ  شاامل  اول ساال  در آزماایش  تیمارهاای  گرفات.  انجام گرگان در 1390-91 های سال در ،’ویلیام ‘

 11) کاشات  تاریخ شامل دوم سال در و بود، R6 و R3 مرحلۀ دو در بنومیل کش قارچ مصرف و تیر، 31 و تیر 8 خرداد، 13 اردیبهشت،

 سایلیکات  پتاسایم  صورت به سیلیکون بود. بنومیل + سیلیکون و ،Si) سیلیکون مصرف بنومیل، کش قارچ مصرف تیر،، 15 و اردیبهشت

 افا ایش  کاه  داد نشاان  نتایج شد. پاشی محلول ها برگ روی رب لیتر در گرم 40 غلظت اب و ،R4 و V6، R1) مرحله سه در آب در محلول

 هاای  تاوده  همچناین  است. بذر کیفیت کاهش عامل ترین  مهم زودهنگام های کاشت تاریخ در ،R5-R7) بذر شدن پر دورۀ طی هوا دمای

 از کاشات  در تاأخیر  داشاتند.  رباذ  قادرت  و زنی جوانه با معناداری منفی همبستگی .Nigrospora sp و .Phomopsis sp به آلوده بذری

 مصارف  دیگار،  طرف از شد. بذر کیفیت اف ایش سبب بیمارگر دو این به آلودگی کاهش نی  و بذر شدن پر دورۀ طی دما کاهش طری 

 بهباود  موجاب  باذر  قدرت و زنی جوانه اف ایش و بذری های توده در قارچی های آلودگی کاهش با سیلیکات پتاسیم و بنومیل کش قارچ

 مراحال  در بنومیال  کاش  قاارچ  نیا   و سایلیکات  پتاسیم پاشی محلول ویلیام ، زودرس رقم کاشت در تأخیر بنابراین، شدند. بذر فیتکی

 کرد. توصیه گرگان در بذر تولیدکنندگان و کشاورزان به رقم این بذر کیفیت اف ایش منظور به راهکارهایی عنوان به توان می را زایشی

 ..Phomopsis sp بذر، کیفیت کش، قارچ دما، سیلیکات، پتاسیم ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 تولیاد  هاای  نظاام   باوم  تماام  در اهاداف  تارین  مهام  از یکی

 مطلاوب  کیفیت با بذرهایی تولید ای دانه زراعی محصوتت

 مختلا   محیطای  شارایط  در بتوانناد  کاه  طاوری  به است،

 فیات کی باشاند.  داشته زیادی و یکنواخت سریع، زنی جوانه

 محیطای  عوامال  تاأثیر  تحات  م رعه در تولیدشده بذرهای

 از حااکی  مختل  تحقیقات نتایج اما گیرد، می قرار متعددی

 آلاودگی  و [8] باذر  نمو مراحل طی هوا دمای که است آن

 عواماال تاارین مهاام [36] بااذرزی هااای قااارچ بااه بااذرها

 دماای  .اناد  مختلا   مناط  در سویا بذر کیفیت کنندۀ تعیین

 کااهش  سابب  رسایدگی  و باذر  شادن  پار  دورۀ طای  زیاد

 28/33 دماهاای  [.35، 41] شود می بذر قدرت و زنی جوانه

 گاراد  ساانتی  درجۀ 35 [،17] شب، )روز/ گراد سانتی درجۀ

 شادن  پار  دورۀ طای  [9] گاراد  سانتی درجۀ 35 / 30 و [8]

 طارف  از داد. کااهش  را سویا حساس ارقام زنی جوانه بذر،

 کااهش  باا  ارتباا   در کاه  زا بیمااری  لعام ترین مهم دیگر،

 شاناخته  مختلا   منااط   در ساویا  بذر قدرت و زنی جوانه

 .[11 ، 23 ،24] اساات .Phomopsis sp قااارچ ،اساات شااده

 تاارین مهاام جملااه از کااه فوموپسیساای بااذر پوساایدگی

 از بسایاری  و آمریکاا  متحادۀ  ایاتت در بذری های بیماری

 Phomopsis توسااط سویاساات، تولیدکنناادۀ کشااورهای

longicolla هاااای گوناااه ساااایر یاااا Phomopsis sp. و 

Diaporthe sp. ایاان باار عااالوه [.19] شااود ماای ایجاااد، 

 Alternaria sp. [26،] نظیار  دیگاری  قاارچی  بیمارگرهای

Fusarium sp. [30،] Cercospora sp. [33،] Sclerotinia 

sclerotiorum [14] و Macrophomina phaseolina [16] 

 و زنای  جواناه  قابلیات  کاهش سبب مناط  از رخیب در نی 

  شدند. بذر قدرت

 برای نی  راهکارهایی بذر کیفیت ۀکاهند عوامل کنار در

 شاامل  کاه  دارد وجاود  م رعه شرایط در بذر کیفیت بهبود

 نامطلوب شرایط از فرار برای مناسب کاشت تاریخ انتخاب

 و [40] قارچی بیمارگرهای به مقاوم ارقام از استفاده ،[22]

 [38] باذر  نماو  مراحال  طای  مناسب های کش قارچ کاربرد

 کاشات  تااریخ  طری  از را خود تأثیر محیطی شرایط است.

 شارایط  تغییار  طریا   از کاشات  تاریخ [.31] کند می اعمال

 تاأثیر  تحات  را بذر کیفیت بذر، شدن پر دورۀ طی محیطی

 طریاا  از کاشاات در تااأخیر [.7، 32 ،39] دهااد ماای قاارار

 اف ایش سبب تر پایین دماهای در بذر نمو مراحل ریقرارگی

 دیگار  نتاایج  براسااس  همچناین  [.9] شاود  مای  بذر کیفیت

 وقاوع  دلیال  باه  زودهنگاام  های کاشت تاریخ در تحقیقات،

 محایط  باذرها،  رسایدگی  زماان  در مرطوب و رمگ شرایط

 در کاه  شود می فراهم  .Phomopsis spۀتوسع برای مناسبی

 ،23] داشات  خواهاد  پای  در را باذر  کیفیت کاهش نهایت

22.] 

 طای  مناساب  هاای  کش قارچ از استفاده دیگر، طرف از

 و قاارچی  های آلودگی کاهش سبب تواند می زایشی مراحل

 باذر  کیفیات  پاساخ  شاود.  تولیدی بذرهای کیفیت اف ایش

 اماا  است، متغیر مصرف برگ های کش قارچ کاربرد به سویا

 طای  هاا  کاش  قاارچ  از دهاساتفا  که دهند می نشان تحقیقات

 را قاارچی  بیمارگرهاای  باه  باذرها  آلودگی زایشی، مراحل

 و 34] شاود  مای  بذر کیفیت بهبود موجب و دهد می کاهش

 کاه  اسات  شاده  مشاخص  اخیر های سال در همچنین [.40

 آن اف ودن یا سیلیکات، )پتاسیم ،Si) سیلیکون پاشی محلول

 عنصر نای غلظت اف ایش سبب سیلیکات، )کلسیم خاک به

 مقاومات  افا ایش  کاه  شاد  گیااه  های بافت در غیرضروری

 را گنادمیان  در ویاژه  به غیرزنده و زنده های تنش به گیاهان

 سایلیکات  پتاسیم مصرفی دوز اف ایش با [.21] دارد پی در

 های بوته آلودگی شدت لیتر در گرم 16 به لیتر در گرم 1 از

 ساات،بال )عاماال Pyricularia oryzae قااارچ بااه باارنج

 مصاارف همچنااین .[6] یافاات کاااهش خطاای صااورت بااه

 قااااارچ بااااه آلااااودگی کاااااهش ساااابب ساااایلیکون

Pseudocercospora griseola کااااهش ،[28] لوبیاااا در 
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 و [29] سویا در Phakopsora pachyrhizi قارچ به آلودگی

 خیاار  در Podosphaera xanthii قاارچ  باه  آلودگی کاهش

 محاافظ  یشا پوش تشکیل سبب سیلیکون مصرف شد. [20]

 نیا   و کوتیکول فعالیت تقویت که دشو می ها برگ سطح در

 در را زا بیمااری  عوامال  نفوذ برابر در مکانیکی مانعی ایجاد

 [.25] دارد پی

 محیطی شرایط تأثیرات بررسی حاضر، پژوهش هدف

 زای بیماری عوامل شیوع و ،R5-R7) بذر شدن پر دورۀ طی

 سویا بذر قدرت و نیز جوانه بر بذری های توده در قارچی

 و بنومیل کش قارچ مصرف کاشت، تاریخ نقش همچنین و

 عوامل کاهش در سیلیکات پتاسیم پاشی محلول نی 

 است. بذر کیفیت اف ایش و زا بیماری

 

 ها روش و مواد .2

 علوم دانشگاه یک شمارۀ تحقیقاتی م رعۀ در مطالعه این

 و 1390 هایسال طی گرگان طبیعی منابع و کشاورزی

 36 جغرافیایی عرض در که م رعه این گرفت. انجام 1391

 19 و درجه 54 جغرافیایی طول شمالی، دقیقۀ 49 و درجه

 در دارد، قرار دریا سطح از متری 12 ارتفاع و شرقی دقیقۀ

 شده واقع کردکوی - گرگان قدیم جادۀ هشت کیلومتر

 هایکرت صورت به آزمایشی ،،1390) اول سال در است.

 سه با تصادفی کامل هایبلوک طرح قالب در دهخردش

 کاشت تاریخ شامل آزمایش تیمارهای گرفت. انجام تکرار

 و 8 خرداد، 13 اردیبهشت، 23 فروردین، 31) سطح پنج در

 مقدار به بنومیل کش قارچ و اصلی؛ عامل عنوان به تیر، 31

 گرم 2) ه ار در دو غلظت با و هکتار در کیلوگرم 12/1

 R6 و R3 مرحلۀ دو در آب، لیترمیلی 1000 در لوتاب پودر

 عامل عنوان به مصرف، عدم و )مصرف سطح دو در [38]

 توجه با ،1391) دوم سال در اما شد، گرفته درنظر فرعی

 11) کاشت تاریخ دو از تنها اول، سال در آزمایش نتایج به

 بر عالوه همچنین شد. استفاده تیر، 15 و اردیبهشت

 به بنومیل + سیلیکون و ،Si) سیلیکون مصرف بنومیل،

 سیلیکات پتاسیم صورت به سیلیکون شد. اضافه تیمارها

 غلظت اب و ،R4 و V6، R1) مرحله سه در آب در محلول

 [.28] شد پاشی محلول هابرگ روی بر لیتر در گرم 40

 ادارۀ بذر توزیع مرک  از سویا بذرهای کاشت برای

 سالم بذرهای کاشت از قبل شد. خریداری روستایی تعاون

 کاشت برای و شده جدا ظاهری خصوصیات براساس

 هکتار در کیلوگرم 150 بعد، مرحلۀ در شدند. استفاده

 و پتاسیم کلرور هکتار در کیلوگرم 50 تریپل، سوپرفسفات

 خاک با و پخش م رعه در اوره هکتار در کیلوگرم 50

 و متر سانتی 50 کاشت هایردی  بین فاصلۀ شد. مخلو 

 شد. گرفته نظر در متر سانتی 7 ردی  روی هابوته فاصلۀ

 برای بود. متر 6 طول به کاشت ردی  شش دارای کرت هر

 شده توصیه هایکشآفت از رشد فصل طی آفات با مبارزه

 فنولویی مراحل تعیین برای شد. استفاده دانیتول، و )آوانت

 حلمرا ثبت با شد. استفاده [10] کاوینس و فهر روش از

 دورۀ ویژهبه گیاه نمو مختل  مراحل وقوع زمان فنولویی

 نشان برای کار این شد. مشخص ،R5-R7) بذر شدن پر

 نمو مختل  مراحل وقوع زمان بر کاشت تاریخ اثر دادن

 منظور به مرحله هر طی محیطی شرایط نتیجه در و گیاه

 کاشت تاریخ در تغییر با بذر کیفیت تغییرات دتیل توجیه

 شامل محیطی شرایط وضعیت ترتیب، این به گرفت. مانجا

-R5 مرحلۀ طی بارندگی مقدار و نسبی رطوبت هوا، دمای

R7 شده ثبت اطالعات از استفاده با کاشت تاریخ هر برای 

  شد. مشخص گرگان آباد هاشم سینوپتیک ایستگاه در

 )رسیدگی R7 مرحلۀ در کرت هر از نهایت در

 با هایشان غالف و انتخاب بوته 50 حدود فی یولوییک،

 برای شد. خشک سایه در سپس و شد جدا ها بوته از دست

 از دست با بذرها مکانیکی، خسارت بروز از جلوگیری

 هایآزمون از بذر کیفیت تعیین برای شدند. جدا غالف

 گیاهچه رشد سرعت پیری، تسریع از بعد و )قبل زنی جوانه
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 [13] لکتریکیا هدایت و پیری، تسریع از بعد و )قبل

 آلودگی شدت تعیین و شناسایی برای همچنین شد. استفاده

 بذرها کشت روش از بذرزی، هایقارچ به بذری هایتوده

 شده اسیدی آگار دکستروز -زمینی سیب کشت محیط روی بر

(5/4 = pH، تودۀ هر از بذر 50 منظور بدین شد. استفاده 

 استفاده با ابذره سطح شد. انتخاب تصادفی صورت به بذری

 ،NaClO) هیپوکلریت سدیم درصد 5/0 محلول از

 حاوی دیش پتری هر در بذر پنج نهایت در شدند. ضدعفونی

 گرفت. قرار آگار دکستروز -زمینی سیب کشت محیط

 درجۀ 25 دمای در انکوباتور در روز 7-12 هادیش پتری

 زمانی، دورۀ این شدن سپری از پس گرفتند. قرار گراد سانتی

 شناسیریخت و پرگنه هایویژگی براساس بذرزی هایرچقا

 شدت عالوه، به شدند. شناسایی غیرجنسی زایشی هایاندام

 آن به آلوده بذرهای درصد صورت به بیمارگر هر به آلودگی

  [.1، 37] شد بیان بذری تودۀ هر در بیمارگر

 SASآمااری  افا ار نارم  از هاا داده تحلیال  و تج یه برای

(Institute, Inc)  نمودارهاا  رسم برای و ،9. 1. 3 )ویرایش 

 توصی  برای همچنین شد. استفاده 2007 اکسل اف ارنرم از

 از کاشات  تااریخ  و گیاری انادازه  مورد صفات میان روابط

 شد: استفاده زیر غیرخطی و خطی توابع

 (1،     y = ax + b 

 (2،      y1= ax + b          if     x<x0 
 y2 = ax0 + b        if     x≥x0                    

 کاشت تاریخ x بررسی، مورد صفت y ها،رابطه این در

 و a و منحنی؛ چرخش ۀنقط x0 ؛سال آغاز از روز صورت به

b اند معادله ضرایب. 

 

 بحث و نتایج .3

 شرایط ایجاد سبب مختل  هایکاشت تاریخ از استفاده

 ،شد ،R5-R7) بذر شدن پر دورۀ طی متفاوتی محیطی

 حداقل و حداکثر میانگین کاشت در تأخیر با که طوری به

 طی دما که روزهایی تعداد و روزانه دمای کل میانگین دما،

 یافت. کاهش رسید، گراد سانتی درجۀ 30 از بیش به آنها

 میانگین نسبی، رطوبت حداقل و حداکثر میانگین همچنین

 رطوبت هک روزهایی تعداد و روزانه نسبی رطوبت کل

 کرد پیدا اف ایش رسید، درصد 90 از بیش به آنها طی نسبی

 که است حالی در امر این تیر،. 8 کاشت تاریخ استثنای )به

 شدن پر دورۀ طی اول، )سال 1390 سال در بارندگی مقدار

 تا فروردین 31 کاشت تاریخ از کاشت در تأخیر با بذر

 در تنها و کرد تبعیت کاهشی روندی از تیر 8 کاشت تاریخ

 )سال 1391 در داشت. زیادی اف ایش تیر 31 کاشت تاریخ

 و بهار در زودهنگام )کشت کاشت تاریخ دو تنها که دوم،

 بذر شدن پر دورۀ طی بارشی شد، استفاده تابستانه، کشت

 بارندگی اما نشد، مشاهده اردیبهشت 11 کاشت تاریخ در

 سال این در تیر 15 کاشت تاریخ در بذر شدن پر دورۀ طی

 ،.1 )جدول رسید متر میلی 37 به

 درصد بر زیادی اثر کاشت تاریخ ،1390 زراعی سال طی

 تغییرات اما نداشت، بنومیل مصرف شرایط در زنی جوانه

 عدم شرایط در کاشت تاریخ مقابل در زنی جوانه درصد

 روز از کرد. تبعیت ای تکه دو منحنی یک از بنومیل مصرف

 درصد کاشت در تأخیر روز هر با ام56 روز تا ام31

 اف ایش درصد 3/1 ’ویلیام ‘ رقم در طبیعی های گیاهچه

 درصد، 7/88) ثابتی مقدار از بعد به ام56 روز از و یافت،

 پیری تسریع زنی جوانه در اما ال ،؛ -1 )شکل بود برخوردار

 در شدیدی افت ها کاشت تاریخ کلیۀ زنی جوانه درصد که

 داشت، پیرنشده بذرهای در زنی جوانه درصد با مقایسه

 مصرف عدم و مصرف شرایط دو هر در زنی جوانه درصد

 که طوری به کرد، تبعیت خطی سادۀ رگرسیون یک از بنومیل

 و 26/0 زنی جوانه درصد کاشت، در تأخیر روز هر ازای به

 مصرف عدم و مصرف شرایط در ترتیب به درصد 22/0

 یا مصرف بین اداریمعن اختالف اما یافت؛ اف ایش بنومیل

  ب،. -1 )شکل نداشت وجود بنومیل مصرف عدم
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 30 از بیش دمای با روزهای تعداد هوا، نسبی رطوبت و دما كل و حداقل حداكثر، میانگین آفتابی، ساعات تعداد بارندگی، مقدار .1 جدول
 مختلف هایكاشت تاریخ در ویلیامز قمر (R5 - R7) بذر شدن پر دورة طی درصد 90 از بیش نسبی رطوبت و گراد سانتی درجۀ

 کاشت تاریخ سال
(d) 

 دما
(°C) 

30<T 
(d، 

 نسبی رطوبت
(%) 

90<RH 
(d، 

 بارندگی
(mm) میانگین حداقل حداکثر میانگین حداقل حداکثر 

1390 

 6/76 6 3/67 8/53 8/80 24 9/28 7/24 1/33 ،31) فروردین 31
 9/75 6 3/69 9/55 7/82 21 1/27 1/23 1/31 ،54) اردیبهشت 23
 3/35 6 0/70 1/57 0/83 18 1/26 0/22 2/30 ،75) خرداد 13
 16 2 8/66 9/51 6/81 13 1/25 2/20 1/30 ،101) تیر 8
 5/146 14 2/69 3/52 1/86 6 4/21 0/16 8/26 ،124) تیر 31

1391 
 0/0 0/0 0/59 2/51 5/73 27 7/29 2/24 1/35 ،42) اردیبهشت 11
 37 5 2/61 7/51 9/81 19 4/25 2/21 6/30 ،108) تیر 15

 دهند.می نشان سال آغاز از روز صورت به را کاشت تاریخ پرانتز داخل اعداد :*
 

 
  از بعد و قبل اهچهیگ رشد سرعت بذر، زنی جوانه بر لیبنوم مصرف عدم و مصرف كاشت، خیتار اثر .1 شکل

 1390 زراعی سال طی الکتریکی ایتهد و پیری تسریع
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 پیری تسریع از بعد هم و قبل هم گیاهچه رشد سرعت

 مصرف عدم و مصرف شرایط دو هر در کاشت در تأخیر با

 عدم یا مصرف اما یافت، اف ایش خطی صورت به بنومیل

 نداشت. گیاهچه رشد سرعت بر چندانی اثر بنومیل مصرف

 طی پیرشده یبذرها در گیاهچه رشد سرعت عالوه به

 سرعت از کمتر کاشت تاریخ هر در پیری تسریع آزمون

 هایکاشت تاریخ در پیرنشده بذرهای در گیاهچه رشد

 با نی  الکتریکی هدایت د،. و ج - 1 )شکل بود مشابه

 مصرف عدم و مصرف شرایط دو هر در کاشت در تأخیر

 28/0 و 12/0 می ان )به یافت کاهش خطی صورت به بنومیل

 شرایط در ترتیب به گرم بر متر سانتی بر زیمنسمیکرو

 بنومیل مصرف کلی، طور به بنومیل،. مصرف عدم و مصرف

 تودۀ در ویژه به بذرها الکتریکی هدایت کاهش سبب نی 

 با مقایسه در فروردین 31 کاشت تاریخ به مربو  بذری

 ه،. - 1 )شکل شد بنومیل مصرف عدم شرایط

 تاریخ دو با تنها 1391 زراعی سال طی مطالعه این

 نتایج نی  سال این در اما ،گرفت انجام دیر، و )زود کاشت

 همانند کاشت در خیرأت که یطور به آمد. دستهب مشابهی

 سرعت و بذر زنی جوانه درصد اف ایش سبب اول سال

 بذرهای در هم و پیرنشده بذرهای در هم گیاهچه رشد

 دایته کاهش نی  و پیری تسریع آزمون طی پیرشده

 از شد. بهار در زودهنگام کشت با مقایسه در بذر الکتریکی

 بنومیل + سیلیکون و بنومیل سیلیکون، مصرف ،دیگر طرف

 و زنی جوانه درصد اف ایش موجب کاشت تاریخ دو هر در

 نی  و پیری، تسریع از بعد و )قبل گیاهچه رشد سرعت

  شد. شاهد تیمار با مقایسه در الکتریکی هدایت کاهش

 
 و پیری تسریع از بعد و قبل اهچهیگ رشد سرعت بذر، زنی جوانه بر بنومیل + سیلیکون و سیلیکون ،لیبنوم مصرف كاشت، خیتار اثر .2 شکل

 1391 زراعی سال طی الکتریکی هدایت
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 تیمارهای بین چندانی اختالف موارد برخی در چند هر

 بذر کیفیت بیشترین کلی رطو به نداشت، وجود شده بررسی

 سیلیکون ترکیبی ۀاستفاد ۀنتیج در کاشت تاریخ دو هر در

 ،.2 )شکل آمد دستهب بنومیل +

 های توده در بذرزی های قارچ شیوع شدت و نوع

 اول سال در مختل  های کاشت تاریخ از حاصل بذری

 ،1390 زراعی سال طی بود. دوم سال با متفاوت قدری

 کاشت تاریخ پنج مجموع در یبذرز قارچ نوع هفت

 ،.Alternaria sp.، Fusarium sp شامل که شد شناسایی

Phomopsis sp.، Cercospora sp.، Nigrospora sp.، 

Septoria sp. و Sphaeropsis sp. که ازآنجا .،3 )شکل بود 

 Sphaeropsis و .Septoria sp به بذری هایتوده آلودگی

sp. در آنها شیوع و صد،در 5 از )کمتر ناچی  بسیار 

 در بود، اول کاشت تاریخ به محدود تنها بذری های توده

 تأخیر با سال این در شد. پوشی چشم آنها از هاداده تحلیل

 و .Alternaria sp.، Fusarium sp شیوع کاشت، در

Cercospora sp.، شرایط دو هر در بذری هایتوده در 

 ایشاف  خطی صورت به بنومیل مصرف عدم و مصرف

 مصرف عدم یا مصرف بین زیادی اختالف عالوه به یافت.

 بیمارگر سه این به بذرها آلودگی شدت لحاظ از بنومیل

  د،. و ب ال ، - 3 )شکل نداشت وجود

 
 1390 راعیز سال طی بذرزی هایقارچ به بذرها آلودگی مقدار بر لیبنوم مصرف عدم و مصرف كاشت، خیتار اثر .3 شکل
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 و .Phomopsis sp شاایوع بیشااترین دیگاار، طاارف از

Nigrospora sp. آغااز  از ام31 )روز اول کاشات  تاریخ در 

 باا  و داد رخ بنومیل مصرف عدم شرایط در ویژه به و سال،

 قاارچ  دو ایان  به بذری هایتوده آلودگی کاشت، در تأخیر

 آلاودگی  نیا   بنومیل مصرف یافت. کاهش خطی صورت به

 داد کااهش  زیادی حد تا را قارچ دو این به بذری هایهتود

 کل عبارتی به یا قارچی های آلودگی کل ه،. و ج - 3 )شکل

 بنومیال  مصرف شرایط در بذری تودۀ هر در آلوده بذرهای

 باا  کاه  طاوری  باه  کرد، تبعیت خطی سادۀ رگرسیون یک از

 هار  در درصد 35/0 آلوده، بذرهای مقدار کاشت، در تأخیر

 عادم  شارایط  در ها آلودگی کل تغییرات یافت. اف ایش روز

 مشخصای  روناد  از کاشات  تاریخ مقابل در بنومیل مصرف

 هاا،  آلاودگی  )کل آلوده بذرهای کل مقدار اما نکرد، تبعیت

 هماواره  بنومیل مصرف عدم شرایط در کاشت تاریخ هر در

 و،. - 3 )شکل بود بنومیل مصرف شرایط از بیشتر

 1391 زراعای  ساال  طای  تولیدشده بذری هایتوده در

 ،.Alternaria sp شااامل بااذرزی قااارچ نااوع چهااار تنهااا

Fusarium sp.، Phomopsis sp. و Cercospora sp. 

 باه  آلاودگی  بیشاترین  اول، ساال  بارخالف  شاد.  شناسایی

Alternaria sp. و Fusarium sp.، رخ زودهنگام کاشت در 

 در قاارچ  دو این شیوع کاهش سبب کاشت در تأخیر و داد

  ب،. و ال  - 4 )شکل شد بذری هایتوده

 
 1391 زراعی سال طی بذرزی هایقارچ به بذرها آلودگی مقدار بر بنومیل + سیلیکون و سیلیکون ،لیبنوم مصرف كاشت، خیتار اثر .4 شکل
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 و دوم کاشات  تاریخ در تنها .Cercospora sp بیمارگر

 اول کاشات  تااریخ  در تنهاا  نیا   .Phomopsis sp بیماارگر 

 کاال مقاادار عااالوه،بااه د،. و ج - 4 )شااکل شااد مشاااهده

 کشات  از بیشاتر  همواره زودهنگام کشت در آلوده بذرهای

 چیا ی  آن عکاس  رویداد این ه،. - 4 )شکل بود دیرهنگام

 برخی و،. - 3 )شکل داد رخ آزمایش اول سال در که است

 مصارف  طاورکلی  باه  ماا ا نبودناد،  توجاه  شایان اختالفات

 کااهش  موجاب  بنومیال  + سایلیکون  و بنومیال  سیلیکون،

 .Alternaria sp.، Fusarium sp به بذری هایتوده آلودگی

 در قاارچی  هاای آلودگی کل نتیجه در و .Phomopsis sp و

 سایلیکون  ترکیبی تیمار همچنین شد. شاهد تیمار با مقایسه

 تااریخ  در .Cercospora sp کامال  کنتارل  سابب  بنومیل +

 ترکیبای  تیماار  نهایات  در ج،. - 4 )شاکل  شد دوم کاشت

 انااواع کاااهش در را تااأثیر بیشااترین بنومیاال + ساایلیکون

 هایتوده در بذری هایآلودگی کل مجموع نی  و بیمارگرها

 سال طی دیرهنگام و زودهنگام هایکشت از حاصل بذری

 ،.4 )شکل داشت 1391 زراعی

 کاه  داد نشاان  همبستگی ۀتج ی از حاصل نتایج بررسی

 زراعای  ساال  طای  شاده  شناسایی بذرزی هایقارچ بین در

 .Nigrospora sp و .Phomopsis sp قاارچ  دو تنهاا  ،1390

 سارعت  و زنای  جواناه  درصاد  با معناداری منفی همبستگی

 همبساتگی  نی  و پیری، تسریع از بعد و )قبل گیاهچه رشد

  تند.داش بذر الکتریکی هدایت با معناداری مثبت

 

 شیوع میزان با الکتریکی هدایت و پیری( تسریع از بعد و )قبل گیاهچه رشد سرعت زنی، جوانه درصد همبستگی تجزیۀ نتایج .2 جدول
 .Alternaria sp. (A. sp)، Fusarium sp. (F. sp)، Phomopsis sp. (P. sp)، Cercospora sp. (C. sp)، Nigrospora sp )درصد(

(N. sp)، قارچی هایگیآلود كل (Total) هوا دمای و (T، سانتی درجۀ )1390-91 زراعی سال در بذر شدن پر دورة طی گراد 

 زنی جوانه با همبستگی سال
 زنی جوانه

 پیری، )تسریع
 گیاهچه رشد سرعت

 گیاهچه رشد سرعت

 پیری، )تسریع
 الکتریکی هدایت

1390 

A. sp 
n.s10/0 n.s29/0 **47/0 *37/0 n.s30/0- 

F. sp n.s01/0 **46/0 **41/0 **40/0 *35/0- 

P. sp **64/0- **43/0- *37/0- **46/0- **70/0 

C. sp n.s08/0 **42/0 *32/0 *40/0 **40/0- 

N. sp *31/0- n.s28/0- n.s29/0- *32/0- **55/0 

Total 
n.s26/0- *35/0 **41/0 *38/0 n.s13/0- 

T 
 

n.s26/0- **82/0- **83/0- **78/0- **73/0 

1391 

A. sp 
**47/0- **47/0- **48/0- **63/0- **70/0 

F. sp n.s03/0- n.s03/0- n.s21/0- n.s21/0- n.s20/0 

P. sp n.s24/0- n.s24/0- n.s33/0- **48/0- *40/0 

C. sp n.s09/0 n.s09/0 n.s09/0 n.s19/0 n.s18/0- 

Total 
*44/0- *44/0- **57/0- **73/0- **74/0- 

T **57/0- **57/0- **75/0- **92/0- **93/0 

 معنادار غیر :n.s درصد؛ 5 و 1 سطح در معنادار *: و **
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 با مستقیمی رابطۀ بیمارگر دو این اف ایش بنابراین

 این طی داشت. 1390 زراعی سال در بذر کیفیت کاهش

 قارچی هایآلودگی کل مجموع تأثیر تحت بذر کیفیت سال

 کمی وضعیت ،1391) دوم سال در اما نگرفت، قرار

 با .Phomopsis sp بر عالوه بذر کیفیت زیرا بود متفاوت

 عالوهبه یافت. کاهش نی  .Alternaria sp شیوع اف ایش

 منفی همبستگی نی  قارچی هایآلودگی کل مجموع

 منفی همبستگی داشت. تولیدی بذرهای کیفیت با معناداری

 شدن پر دورۀ طی هوا ماید و بذر کیفیت بین نی  معناداری

 ،1391 و 1390) آزمایش اجرای سال دو هر در بذر

 شد. مشاهده

 

 گيری نتيجه .4

 دمای شامل مهم عامل دو آمده، دستهب نتایج به توجه با

 هایقارچ شیوع نی  و ،R5-R7) بذر شدن پر دورۀ طی هوا

 و زنی جوانه قابلیت با مستقیمی ۀرابط دوره این طی بذرزی

 دو به آلودگی اف ایش ،1390 سال در .داشتند ذرب قدرت

 هایتوده در .Nigrospora sp و .Phomopsis sp قارچ

 کاهش با بهاره زودهنگام هایکاشت تاریخ از حاصل بذری

 ارتبا  در بذری های توده این در بذر قدرت و زنی جوانه

 ،1391) دوم سال در .Nigrospora sp بیمارگر بود.

 Alternaria sp.، Phomopsis دوم سال طی نشد. مشاهده

sp. زنی جوانه کاهش در قارچی هایآلودگی کل مجموع و 

 بودند. ثرؤم بذر قدرت و

 زیرکشت مناط  از بسیاری در .Phomopsis sp بیمارگر

 در بذرزی قارچ ترینمهم ،مختل  کشورهای در سویا

 طور به که است شده شناخته بذر تیکیف کاهش زمینۀ

 زیاد نسبی رطوبت و دما در آن به آلودگی ترینبیش معمول

 نتایج به توجه با بنابراین [.15 ، 19 ،42] دهدمی رخ

 در قارچ این به آلوده بذرهای اینکه و پیشین مطالعات

 که گرفت نتیجه توان می ن دند، جوانه گاههیچ کشت محیط

 سویا بذر کیفیت کاهش در بارزی کامالً تأثیر قارچ این

 بیمارگر توسط سویا بذر آلودگی امکان مورد در .دارد

Nigrospora sp. گ ارشی کنون تا بذر کیفیت بر آن اثر و 

 اما ؛نیست دست در زمینه این در نی  اطالعاتی و نشده ثبت

 به آلوده بذرهای ،.Phomopsis sp به آلوده بذرهای همانند

Nigrospora sp.  کشت محیط در زنی جوانه به قادر نی 

 کاهش در مستقیمی تأثیر نی  قارچ این بنابراین نبودند.

 اجرای اول سال در بهاره زودهنگام کشت در بذر کیفیت

 ۀانداز به .Alternaria sp بیمارگر داشت. آزمایش

Phomopsis sp. قادر شدید هایآلودگی در اما نیست، مهم 

 شیوع [.18] شودمی بذرها زنی جوانه از جلوگیری به

 کاشت در خیرأت با اول سال در .Alternaria sp بیمارگر

 بذرهای بیشترین دوم سال در که درحالی یافت، اف ایش

 بنابراین داد. رخ اول کاشت تاریخ در قارچ این به آلوده

 این نداشتن ثیرأت اصلی علت موضوع این رسد می نظر به

 ؛باشد آزمایش اول سال در بذر قدرت و زنی جوانه بر قارچ

 عامل هر از بیش که دارد وجود تر مهم ربسیا یعامل زیرا

 مهم عامل این باشد. اثرگذار بذر کیفیت بر تواند می دیگری

 محیطی عامل این است. بذر شدن پر دورۀ طی هوا دمای

 هایقارچ از برخی جمعیت اف ایش طری  از تواند می هم

 عوامل این نبود در هم و Phomopsis sp. [3] نظیر بذرزی

 دهد کاهش را بذر کیفیت مستقیم صورت به و زا بیماری

[41 ، 12.] 

 پر دورۀ طی گراد، سانتی درجۀ 30 از )بیش دما اف ایش

 سبب ،غذایی عناصر جذب کاهش طری  از بذر شدن

 بذر در الیگوساکاریدها و هاچربی ها، پروتئین تجمع کاهش

 پتانسیل حداکثر به رسیدن برای مواد این شود.می

 دورۀ طی دما اف ایش همچنین [.5] دان ضروری زنی جوانه

 و غشا فسفولیپیدهای ساختار در تغییر سبب بذر شدن پر

 اسیدهای نسبت که نحوی به شود، می چرب اسیدهای

 یابد. می اف ایش غیراشباع چرب اسیدهای به اشباع چرب
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 نوعی خشکی تنش بروز یا زیاد دماهای در تغییراتی چنین

 محسوب غشاها بمطلو سیالیت حفظ برای سازگاری

 قرار مرطوب یا خنک شرایط در بذر که زمانی اما شود، می

 که صورت این به بود. خواهد مضر هاییویژگی چنین گیرد

 ،شدند سازگار زیاد دماهای با که غشاهایی آبنوشی طی

 نشان سلولی درون محلول ترکیبات برای زیادی تراوایی

 کاهش ربذ قدرت بذر از مواد این نشت با و دهندمی

 [.5] یابد می

 بذر شدن پر دورۀ طی هوا دمای ،تحقی  این در

 بذر قدرت و زنی جوانه قابلیت بر ثیرگذارأت عامل ترین مهم

 قابلیت با را )منفی، همبستگی بیشترین دما زیرا ؛است

 در ،1391 و 1390) سال دو هر در بذر قدرت و زنی جوانه

 اف ایش ،.2 ل)جدو داد نشان بذرزی هایقارچ با مقایسه

 پر دورۀ طی گراد سانتی درجۀ 30 از بیش به هوا دمای

 بذر قدرت و زنی جوانه کاهش سبب سویا بذر شدن

 مدت اف ایش با که رودمی انتظار بنابراین [.8 ، 9] شود می

 درجۀ 30 از بیشتر دماهای با بذر شدن پر دورۀ که زمانی

 نی  تولیدشده بذرهای کیفیت ،است مواجه گراد سانتی

 زودهنگام هایکشت در بذر شدن پر دورۀ یابد. کاهش

 دماهایی چنین با ههمواج لحاظ از روز تعداد بیشترین بهاره

 چنین تعداد همواره کاشت در خیرأت با و کرد تجربه را

 ترخنک سمت به نی  هوا دمای و یافت کاهش روزهایی

 و زنی جوانه دلیل همین به ،.1 )جدول رفت پیش شدن

 یافت. اف ایش همواره کاشت، در خیرأت با نی  بذر قدرت

 کل )مجموع آلوده بذرهای مقدار اول سال در اگرچه

 کرد، پیدا اف ایش کاشت در خیرأت با قارچی، های آلودگی

 قابلیت حفظ سبب بذر نمو مراحل طی دما کاهش

 از است. شده مطلوبی حد در بذر قدرت و زنی جوانه

 دوم سال در .Alternaria sp بیمارگر است ممکن رو این

 در و باشد نداشته بذر کیفیت کاهش در چندانی تأثیر نی 

 کاشت تاریخ از حاصل بذرهای در آن شیوع چون واقع

 زیادی بسیار دماهای با آن طی بذر شدن پر دورۀ که اول

 نی  گراد، سانتی درجۀ 35 از بیش دمای حداکثر میانگین )با

 معناداری ۀرابط بود، دوم شتکا تاریخ از بیش شد رو هروب

 در اگر ،دیگر عبارت به داد. نشان بذر قدرت و زنی جوانه با

 تاریخ در قارچ این شیوع ،اول سال مانند نی  دوم سال

 ممکن بود، اول کاشت تاریخ از بیش دیرهنگام هایکاشت

 کاهش مانع بذر شدن پر دورۀ طی خنک دماهای بود

 به توجه با دیدگاه این .شود قارچ این توسط بذر کیفیت

 در .Alternaria sp به آلوده بذرهای در مطلوب زنی جوانه

  نیست. انتظار از دور کشت هایمحیط

 کاشت در خیرأت ’ویلیام ‘ رقم بودن زودرس به توجه با

 کیفیت اف ایش سبب آزمایش اجرای سال دو هر در

 بنومیل کش قارچ مصرف همچنین شد. تولیدی بذرهای

 ،.Nigrospora sp و .Phomopsis sp کنترل در یمهم تأثیر

 هدایت کاهش و زنی جوانه درصد اف ایش نتیجه در و

 زراعی سال طی بهاره زودهنگام هایکشت در الکتریکی

 بنومیل مصرف نی  ،1391) دوم سال در داشت. 1390

 و زنی جوانه بهبود و قارچی هایآلودگی کاهش موجب

 سیلیکون مصرف شد. شاهد تیمار با مقایسه در بذر قدرت

 اف ایش و بذرزی هایقارچ کاهش سبب بنومیل نظیر نی 

 نی  بذر کیفیت بیشترین شد. بذر قدرت و زنی جوانه قابلیت

 بنومیل + سیلیکون ترکیبی تیمار از استفاده نتیجۀ در

 بر سیلیکون تأثیر بر مبنی گ ارشی تاکنون آمد. دست به

 این غلظت اف ایش اما ؛است نشده منتشر سویا بذر کیفیت

 تقویت سبب تواند می گیاهی هایبافت در عنصر

 و زنده هایتنش برابر در گیاهان محافظتی خصوصیات

 جذب اف ایش موجب سیلیکون کاربرد [.27] شود غیرزنده

 [.28] شودمی گیاه توسط غیرضروری غذایی مادۀ این

 گیاه جذب اسید مونوسیلیسیک صورت به که سیلیکون

 سیلیسیکپلی به برگ روپوست هایسلول در شود، می

  کند.می پیدا تجمع سلولی دیوارۀ در و شود می تبدیل اسید
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 حاوی محافظ ۀالی تشکیل از پس (.Oryza sativa L) برنج برگ روپوست هایسلول در سلولی ةدیوار تغییرات از الگویی .5 شکل

 ([4] گیاه ۀتغذی ۀرسال از اساقتب )با (Si) سیلیکون

 

 و شده منجر مانند شیشه سیلیکای از ای تیه ایجاد به امر این

 سیلیکون-سلول  سخت و ایدوتیه ساختار ترتیب این به

 که ،5 )شکل [4] شود می تشکیل سلولی هایدیواره در

 عوامل نفوذ برابر در گیاهان محافظتی خصوصیات تقویت

 برابر در مقاومت اف ایش نی  و حشرات حملۀ زا، بیماری

 پی در را مختل  گیاهان در زیاد دماهای و خشکی تنش

 وقوع زمان در شده تقویت سلولی دیوارۀ این [.21] دارد

 از جلوگیری طری  از زیاد دماهای یا خشکی تنش

 طری  از تعر  کاهش نی  و چوبی آوندهای فشردگی

 کمک گیاه توسط تنش تحمل به هاروزنه قطر کاهش

 [.2] کند می

 کاشت در تأخیر ’ویلیام ‘ رقم بودن زودرس دلیل به

 نی  و بذر شدن پر دورۀ طی دما کاهش طری  از تواند می

 .Phomopsis sp بیمارگر به بذری هایتوده آلودگی کاهش

 مصرف شود. بذر کیفیت شاف ای سبب .Nigrospora sp و

 و قارچ دو این کنترل در زیادی تأثیر نی  بنومیل کش قارچ

 با همچنین دارد. بذر قدرت و زنی جوانه قابلیت بهبود

 و زمین پوستۀ در سیلیکون منابع بودن فراوان به توجه

 منظور به عنصر این از توان می آن، به دسترسی سهولت

 که زراعی های سیستم در گیاهان استقامت و تحمل اف ایش

 استفاده دارند، قرار غیرزنده و زنده هایتنش تأثیر تحت

 عنصر این تأثیر باید ابتدا هدفی چنین تحق  برای کرد.

 در شود. بررسی خوبی به مختل  گیاهان در غیرضروری

 توان می زراعی، گیاهان بر عنصر این زیاد تأثیر صورت

 سیلیکون حاوی کودی ترکیبات تولید سمت به را مطالعات

 و ارزان ضمن باید ترکیبات این که است بدیهی داد. سو 

 دسترس در سهولت به را سیلیکون بودن، صرفه به  مقرون

 دهند. قرار گیاه
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