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 چکیده

های خردشده در قالب طرح صورت کرتبههای مختلف بر کیفیت بذر سویا )رقم کتول( آزمایشی  کش قارچ پاشی منظور بررسی اثر محلولبه
انجام شد. عامل اصلی  5931دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال  تحقیقاتیهای کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه بلوک

بنومیل، از قبیل های مختلف  کش پاشی با قارچ تیر( و عامل فرعی شامل محلول 51) تابستانه و (اردیبهشت 82)بهاره  دو تاریخ کاشتشامل 
بود. برای ارزیابی کیفیت  R6و  R3 رشدی در دو مرحله )شاهد( کش ، تیوفانات متیل، کاربندازیم و بدون قارچپروپیکونازولمانکوزب، 

 آلترناریا قارچ زنی، تسریع پیری، هدایت الکتریکی و سالمت بذر استفاده شد. در این تحقیق دو های جوانه از آزمون یبذری تولیدهای  محموله
بنابراین، سالمت  .بود تر از هفت درصد( )کم در کلیه تیمارها بسیار پایینفوزاریوم  های بذری مشاهده شد. میزان شیوع در محموله فوزاریومو 

تر از کشت تابستانه بود. همه  درصد بیش 82/85درصد بذرهای سالم در کشت بهاره قرار داشت.  آلترناریا رتر تحت تأثی بذر بیش
طور زنی و قدرت بذر را در مقایسه با تیمار شاهد به ویژه پروپیکونازول و تیوفانات متیل( سالمت، قابلیت جوانه های مورد استفاده )به کش قارچ
 تر پایین دماهای با( R5-R8) بذر نمو مراحل برخورد دلیل به تر، بیش قارچی های آلودگی وجود تابستانه با داری افزایش دادند. کشت معنی
 زنی جوانه قابلیت تعیین در تری مهم عامل دما واقع، در. بودند کشت بهاره از حاصل بذرهای در مقایسه با تری بیش بذر بنیه و زنی جوانه دارای

 کاربرد با همراه تابستانه کشت از است بهتر بذر، کیفیت حداکثر به یابی دست برای بنابراین،. بود زا بیماری عوامل با مقایسه در بذر بنیه و
 .شود استفاده ،R6و  R3دو مرحله  مناسب از جمله پروپیکونازول و تیوفانات متیل در های کش قارچ

 
 بذر.آلترناریا، دما، رطوبت نسبی، فوزاریوم، کیفیت  ها:کلیدواژه

 
Impacts of Foliar Spraying of Maternal Plant by Different Fungicide on Health, 

Germination, and Vigor of Soybean Seeds  

Morteza Gorzin1, Farshid Ghaderi-Far2*, Seyed Esmaeil Razavi3 

1. Ph.D. Student, Department of Agronomy, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran. 
2. Associate Professor, Department of Agronomy, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran. 

3. Assistant Professor, Department of Plant Protection, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran. 
Received: February 23, 2019    Accepted: May 14, 2019 

 
Abstract 
In order to investigate the impacts of different fungicide spraying treatments on soybean seed quality (cv. Katoul), the 
present article carries out a split plot experiment in a randomized complete block design with three replications in 
research field of Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources during 2016. The main plots entail 
both spring-time (May 28) and summer-time (July 10) planting dates, while the sub ones include spraying with 
various fungicides such as benomyl, mancozeb, propiconazole, methyl thiophanate, and carbendazim, along with the 
control in two stages R3 and R6. Germination, accelerated aging, electrical conductivity, and seed health tests have 
been used to evaluate the quality of seeds. Two fungi Alternaria sp. and Fusarium sp. spread have been observed in 
seed lots, though with lower prevalence for Fusarium sp. (below 7%). Therefore, seed health is most affected by 
Alternaria sp.. The percentage of healthy seeds in spring sowing date has been 21.48% higher than summer sowing 
date, with all used fungicides (especially propiconazole and methyl thiophanate) significantly increasing the health, 
germination, and vigor of the seeds, compared to the control. The produced seeds in summer planting, while having 
more fungal infection, display higher seed germination and vigor than seeds of spring crops, due to the exposure of 
seed development stages (R5-R8) to low temperatures. As a matter of fact, air temperature during seed development 
stages has been more important when determining seed germination and vigor, in comparison to pathogens. 
Therefore, in order to achieve high seed quality, it is appropriate to have summer planting accompanied by suitable 
fungicides such as propiconazole and methyl thiophanate at R3 and R6 growth stages. 
 
Keywords: Alternaria sp., Fusarium sp., relative humidity, seed quality, temperature. 
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 مقدمه. 1

بر  گذارتأثیربیمارگرهای قارچی از جمله عوامل مهم 

زنی، بنیه و سالمت بذر( سویا در  کیفیت بذر )جوانه

 ;Jardine, 1991باشد ) بسیاری از مناطق دنیا می

Mengistu et al., 2009; Gorzin et al., 2014 برخی از .)

، 8، فوزاریوم5بیمارگرهای قارچی نظیر فوموپسیس

توانند در مراحل نمو بذرهای  می 8و سرکوسپورا 9آلترناریا

ها را آلوده کنند و منجر به  مادری آن  سویا بر روی بوته

 Gorzin et al., 2014; Gorzinکاهش کیفیت بذر شوند )

et al., 2015a در این بین پوسیدگی بذر فوموپسیسی از .)

های بذری در ایاالت متحده و  ین بیماریتر مهمجمله 

باشد که توسط از کشورهای تولیدکننده سویا میبسیاری 

Phomopsis longicolla های فوموپسیس و  و یا سایر گونه

 ,.Zhang et al., 1999; Li et alشود )ایجاد می 1دیاپورته

زنی و بنیه بذر بهدر بذرهای آلوده به این قارچ جوانه .(2011

و  یابد، بنابراین بذرهای آلوده برای کشت شدت کاهش می

وهوایی و (. شرایط آبLi et al., 2011کار مناسب نیستند )

تواند منجر به شیوع انواع خصوصیات خاک در هر منطقه می

خاصی از بیمارگرها و یا بروز درجات متفاوتی از فراوانی 

ترین عوامل  ها شوند. دما و رطوبت نسبی هوا از مهمآن

 ,Rupeد )باشنثر بر شیوع بیمارگرهای قارچی میؤمحیطی م

1990; Hong et al., 1997; Li et al., 2010.) 

بررسی بذرهای تولیدشده در مناطق مختلف استان 

گلستان نشان داد که در این مناطق بذرها به بیمارگر 

فوموپسیس آلوده هستند و در مناطقی که این آلودگی 

شدت کاهش زنی بذرها نیز به مشاهده شد، درصد جوانه

(. بر این اساس، میزان شیوع Gorzin et al., 2014یافت )

                                                                                    
1. Phomopsis sp. 

2. Fusarium sp. 

3. Alternaria sp. 

4. Cercospora sp. 

5. Diaporthe sp. 

ترتیب این بیمارگر در مزارع بندرگز، کردکوی و گرگان به

های  درصد بود. عالوه بر این بیمارگر، قارچ 2و  3، 9/88

بذرزاد دیگری نظیر فوزاریوم، آلترناریا و سرکوسپورا در 

توانند در  استان گلستان مشاهده شدند که هر یک می

های تولیدشده در این منطقه نقش داشته کاهش کیفیت بذر

دهند  ها نشان می (. این یافتهGorzin et al., 2014باشند )

ی بایست که برای داشتن یک نظام تولید بذر خوب می

های بذرزاد در میان  خطرات ناشی از شیوع قارچ

مورد توجه قرار داد و در  تر بیشهای بذری را  محموله

های ناشی از این  جهت جلوگیری از بروز خسارت

بیمارگرها اقدامات مناسبی صورت پذیرد. در این راستا 

های مناسب طی  کش وسیله قارچها به پاشی بوته محلول

 منظور ثر بهؤمکارهای  راه ءجزتواند  مراحل نمو بذر می

های بذرزاد و به دنبال آن افزایش سالمت و  کنترل قارچ

 (.Gorzin et al., 2015aکیفیت بذرهای تولیدشده باشد )

های برگ کشپاسخ کیفیت بذر سویا به کاربرد قارچ

 دهد کهنشان می هاپژوهشمصرف متغیر است، اما 

آلودگی بذرها نسبت به  ها شک قارچکلی استفاده از طور به

دهد و باعث بهبود بیمارگرهای قارچی را کاهش می

عنوان (. بهWrather et al., 2004شود )کیفیت بذر می

کاربرد آزوکسی استروبین+ سیپروکونازول در سه  مثال،

باعث کاهش بیماری زنگ  R5و  V5 ،R2 رشدی مرحله

 ,.Carvalho et alو افزایش بنیه بذر سویا شد ) 6آسیایی

کش تریازول و ، کاربرد قارچچنین هم(. 2013

در سویا  R5+R3و  R3 ،R5 رشدی استروبیلورین در مراحل

فوموپسیس و افزایش کیفیت بذر باعث کاهش آلودگی به 

(. استفاده از Soto-Arias & Munkvold, 2011شد )

باعث کاهش آلودگی  R3کش اندورا در مرحله نموی  قارچ

سویا به اسکلروتینیا در منطقه ویسکونسین ایاالت متحده 

                                                                                    
6. Asiatic rust 
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های کشطور معمول قارچ (. بهSmith et al., 2016شد )

درحالیروند، می کاربه R5و  R3برگ مصرف در مراحل 

دهد  رخ می R7ین آلودگی نزدیک به مرحله تر بیشکه 

(TeKrony & Egli, 1985 با این وجود، کاربرد بنومیل .)

بیش از سایر مراحل باعث بهبود بنیه  R6در مرحله 

(. عالوه بر TeKrony et al., 1983زنی بذرها شد )جوانه

ر سویا د R3+R6کش بنومیل در مرحله  این، کاربرد قارچ

باعث کاهش آلودگی بذرها به بیمارگرهای قارچی و 

 (.Gorzin et al., 2015aد )بهبود کیفیت بذر ش

با توجه به نقش بیمارگرهای قارچی در کاهش کیفیت 

بذرهای سویای تولیدشده در استان گلستان، این تحقیق 

های مختلف در مراحل  کش منظور ارزیابی اثر کاربرد قارچ به

( در دو تاریخ کاشت بهاره و R6و  R3گیاه ) انتهایی رشد

ثر بر ؤتابستانه بر کیفیت بذرهای تولیدشده و تعیین عوامل م

 زنی، بنیه و سالمت بذر انجام شد. قابلیت جوانه

 

 ها مواد و روش. 2

های  کش وسیله قارچ پاشی به منظور بررسی اثر محلول به

ای العهمختلف بر سالمت و کیفیت بذر سویا )رقم کتول( مط

های کامل های خردشده در قالب طرح بلوک صورت کرتبه

تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم 

انجام شد.  5931کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 

دقیقه  83درجه و  96این مزرعه در عرض جغرافیایی 

 دقیقه شرقی و ارتفاع 53درجه و  18شمالی، طول جغرافیایی 

متری از سطح دریا قرار دارد. عامل اصلی شامل تاریخ  58

تیر( و عامل فرعی  51اردیبهشت و  82کاشت در دو سطح )

های مختلف از قبیل بنومیل،  کش پاشی با قارچ شامل محلول

مانکوزب، پروپیکونازول، تیوفانات متیل، کاربندازیم و شاهد 

 کش بود. بدون قارچ

 81های کاشت فدر این تحقیق فاصله بین ردی

متر در سانتی هفتها روی ردیف متر و فاصله بوتهسانتی

ردیف کاشت به  ششنظر گرفته شد. هر کرت دارای 

متر بود. در طول فصل رشد مراحل مهم  پنجطول 

(. Fehr & Caviness, 1977فنولوژی گیاه ثبت شد )

 R3ها در دو مرحله  کش پاشی هر یک از قارچ محلول

انجام شد بندی(  )پایان دانه R6دهی( و  )شروع غالف

(Gorzin et al., 2015a مشخصات هر یک از .)

در ها  های مورد استفاده و میزان مصرف آن کش قارچ

 آورده شده است. 5جدول 

در ها  پس از برداشت غالف در این تحقیق، بالفاصله

ها  و جدا کردن بذرهای آن)رسیدگی برداشت(  R8مرحله 

و  بنیه ،زنی ارزیابی قابلیت جوانهصورت دستی(، )به

های  آزمونوسیله بهشده آوری بذرهای جمعسالمت 

 و سالمت بذرهدایت الکتریکی  ،زنی، تسریع پیری جوانه

آزمایشگاه تحقیقات بذر گروه زراعت دانشگاه علوم در 

 کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد.

 

 های سويا پاشي بوته های مورد استفاده جهت سم کش مشخصات قارچ .2جدول 

 (g/ml.ml-1 water) يمصرف غلظت (kg/L.ha-1) ميزان مصرف فرموالسيون نام تجاری عمومينام 

 در هزار 1 1 درصد 01پودر وتابل  بنليت بنوميل

 در هزار 1 1 درصد 81وتابل پودر  50-ام ديتان مانکوزب

 در هزار 1 1 درصد 10مايع امولسيون شونده  تيلت پروپيکونازول

 در هزار 1 1 درصد 11پودر وتابل  ام توپسين تيوفانات متيل

 در هزار 1 1 درصد 01-61پودر وتابل  باويستين، دروزال کاربندازيم
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  زنی ن جوانهآزمو

پیش از انجام شد.  یبذر 11این آزمون در چهار تکرار 

درصد سدیم  1/1سطح بذرها با محلول آزمون 

دقیقه ضدعفونی و  دومدت ( بهNaOClهیپوکلریت )

آزمون شو داده شدند. وسپس با آب مقطر شست

 91×81حوله کاغذی )به ابعاد روش زنی به جوانه

 با دمای یروز در انکوباتور هشتمدت بهو متر(  سانتی

 ,Hampton & TeKronyانجام شد )گراد درجه سانتی 81

متر میلی دوچه و رسیدن طول آن به . خروج ریشه(1995

منظور محاسبه زنی بهبه عنوان معیار جوانه تر بیشیا 

 Soltani et) گرفته شد نظر درزنی  سرعت و درصد جوانه

al., 2001; Ghaderi-Far et al., 2009). در  ،چنین هم

های عادی شمارش و وزن  تعداد گیاهچه آزمونپایان 

 درجه 01با دمای  یها پس از قرارگرفتن در آون خشک آن

گیری شد. در این  ساعت اندازه 08مدت گراد به سانتی

زنی طی زمان و محاسبه  برای توصیف روند جوانهآزمون 

زنی از مدل ویبول استفاده شد  مختلف جوانه های مؤلفه

(Colbach & Durr, 2003( )5 رابطه). 

     ( 5رابطه 











 ))()2log(exp(1

50
max

k

lagT

lagt
Gy 

، tزنی تجمعی در زمان درصد جوانه yکه در این مدل 

Gmax زنی، حداکثر درصد جوانهT50  درصد  11زمان تا

ضریب  k، و زنیجوانه آغاززمان  lagزنی، جوانهحداکثر 

 دهنده نشان تر بزرگ k) شیب منحنیشکل و کننده کنترل

 باشد.می است( T50زنی در اطراف جوانه تر بیشتمرکز 
 

 آزمون تسریع پیری

این آزمون از طریق قرارگیری بذرها در معرض رطوبت 

 08مدت گراد بهسانتیدرجه  85دمای درصد و  511نسبی 

. در (Hampton & TeKrony, 1995) انجام شد ساعت

توضیح داده  باال درزنی به شکلی که  نهایت آزمون جوانه

  شد، بر روی بذرهای پیر شده انجام شد.

 آزمون هدایت الکتریکی

بذری پس از توزین در  11در این آزمون چهار تکرار 

درجه  81)با دمای  لیتر آب مقطرمیلی 811 های حاوی ظرف

ساعت  88مدت ها به ریخته شد. پس از آن ظرف گراد( سانتی

 & Hampton)هداری شدند گراد نگ درجه سانتی 81در دمای 

TeKrony, 1995) ازای میزان هدایت الکتریکی به. در نهایت

هر گرم وزن بذر مربوط به هر نمونه بذری با استفاده از 

 .(Ghaderi-Far et al., 2011) محاسبه شد 8 رابطه

(                                          8رابطه 
SW

EC
EC S 

هدایت الکتریکی بذر بر حسب  ECدر این فرمول 

میزان قابلیت هدایت  ECSمتر بر گرم،  میکروزیمنس بر سانتی

الکتریکی محلول حاوی بذر بر حسب میکروزیمنس بر 

 باشد. وزن نمونه بذری بر حسب گرم می SWمتر و  سانتی

 

 سالمت بذر

ها و بذرها از روش  برای تعیین نوع و میزان آلودگی غالف

اسیدی( PDAدکستروز آگار ) -زمینیمحیط کشت سیب

 تیماربذر از هر  81استفاده شد. تعداد ( pH=1/8شده )

درصد  1/1انتخاب شد. سطح بذرها با استفاده از محلول 

ضدعفونی مدت دو دقیقه به( NaOClسدیم هیپوکلریت )

وشو با آب مقطر بر روی کاغذ  شستاز شدند و پس 

بذر در هر  51هایت تعداد صافی خشک شدند. در ن

این ( قرار گرفت. PDAدیش حاوی محیط کشت ) پتری

 0-58مدت ها به دیش پتریآزمایش با سه تکرار انجام شد. 

گراد قرار درجه سانتی 81روز در انکوباتور در دمای 

گرفتند. پس از سپری شدن این دوره زمانی بیمارگرهای 

شناسی های پرگنه و ریختقارچی بر اساس ویژگی

 & TeKrony) های زایشی غیر جنسی شناسایی شدند اندام

Egli, 1985; Ghaderi-Far & Soltani, 2010 .)عالوه، به

زا بهوسیله هر یک از عوامل بیماریشدت آلودگی به

در این مطالعه  صورت درصدی از کل بذرها بیان شدند.
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بذرهای سالم بذرهایی بودند که هیچ بیمارگری بر روی 

 ا رشد نکرد.ه آن

 SASآماری  افزار ها از نرموتحلیل دادهبرای تجزیه

 Excelافزار و برای رسم نمودارها از نرم (9/5/3)نسخه 

ها بر اساس  مقایسه میانگین استفاده شد.( 8151)نسخه 

در سطح احتمال  (LSDدار )حداقل اختالف معنیآزمون 

 درصد انجام شد. پنج

 

 نتایج و بحث. 3
 نتایج . 1. 3

زمان وقوع مراحل فنولوژی از شروع تشکیل بذر  .1. 1. 3

(R5( تا رسیدگی برداشت )R8) 

زمان کاشت بذر یک عامل مدیریتی مهم در تعیین طول 

دوره رشد و زمان وقوع هر یک از مراحل فنولوژی در 

رود. در این آزمایش، طول دوره  شمار می گیاهان زراعی به

تیر(  51اردیبهشت( و تابستانه ) 82رشد در کشت بهاره )

در کاشت  تأخیرروز بود. بنابراین، با  588و  583ترتیب  به

، وقوع هر چنین همدوره رشد محصول کاهش یافت.  طول

یک از مراحل فنولوژی در تاریخ کاشت تابستانه با 

چند روزه نسبت به تاریخ کاشت بهاره انجام شد.  تأخیری

در  R8و  R5 ،R6 ،R7که زمان وقوع مراحل نموی طوری به

 539، 501، 512ترتیب در روزهای  تاریخ کاشت بهاره به

از سال و در تاریخ کاشت تابستانه در ام از آغ 812و 

ام از آغاز سال بود. با  880و  859، 539، 506روزهای 

ها، این دو تاریخ کاشت از لحاظ طول  وجود این تفاوت

مراحل نمو بذر از شروع پر شدن بذر تا رسیدگی برداشت 

(R5-R8 8( تنها یک روز اختالف داشتند )جدول .) 

 

وایی از شروع تشکیل وهوضعیت شرایط آب. 2. 1. 3

 بذر تا رسیدگی برداشت

که هر یک از مراحل نمو بذر در کشت بهاره زودتر ازآنجایی

از کشت تابستانه رخ دادند، بذرهای تولیدشده در کشت 

بهاره دماهای باالتری را طی مراحل رشد و نمو خود تجربه 

که حداکثر، حداقل و میانگین دما طی دوره طوریکردند. به

R5-R8 درجه  5/8و  2/9، 8/8ترتیب در کشت بهاره به

چنین، بذرهای  گراد باالتر از کشت تابستانه بود. هم سانتی

روز از دوره نمو خود دماهای  86حاصل از کشت بهاره در 

که این گراد را تجربه کردند درحالی درجه سانتی 91بیش از 

 (. 9روز بود )جدول  51مقدار برای کشت تابستانه تنها 

دلیل قرار گرفتن طرف دیگر، در کشت تابستانه به از

تری از مراحل نمو بذر در پاییز، بذرهای حاصل  بخش بیش

همواره با رطوبت نسبی باالتری طی رشد و نمو خود مواجه 

که حداکثر، حداقل و میانگین رطوبت نسبی نحویشدند. به

و  8/8، 5/8ترتیب در کشت تابستانه به R5-R8هوا طی دوره 

چنین، بذرهای  تر از کشت بهاره بود. هم درصد بیش 9/9

روز از دوره رشد و نمو خود  81حاصل از کشت تابستانه در 

درصد را تجربه کردند، اما این  31رطوبت نسبی باالتر از 

 (. 9روز بود )جدول  55مقدار برای کشت بهاره برابر 

 

. زمان وقوع مراحل فنولوژی سويا رقم کتول شامل 1جدول 

(، رسيدگي R6(، پايان تشکيل بذر )R5شروع تشکيل بذر )

 (R8( و رسيدگي برداشت )R7فيزيولوژيک )

 تاريخ کاشت 

 )روز از آغاز سال(

 R5-R8طول دوره  روز از کاشت تا:

(day) R5 R6 R7 R8 

 01 251 235 226 11 (01ارديبهشت ) 18

 02 215 221 11 13 (213تير ) 21

 
 سالمت بذر. 3. 1. 3

در این تحقیق تنها دو بیمارگر آلترناریا و فوزاریوم در 

بذرهای تولیدشده مشاهده شدند. نتایج حاصل از تجزیه 

کش هر دو  واریانس نشان داد که تاریخ کاشت و نوع قارچ

داری بر درصد بذرهای سالم و درصد بذرهای  اثر معنی
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کش بر  تنها اثر قارچآلوده به بیمارگر آلترناریا داشتند، اما 

(. 8دار بود )جدول  درصد بذرهای آلوده به فوزاریوم معنی

کش نیز بر هیچ یک از   قارچ ×اثر متقابل تاریخ کاشت 

 (.8دار نشد )جدول  صفات مورد بررسی معنی

(، مقایسه 8دار نبودن اثر متقابل )جدول  با توجه به معنی

اشت و میانگین برای اثرات اصلی تیمارهای تاریخ ک

(. درصد بذرهای سالم در 1کش انجام شد )جدول  قارچ

تر و  داری بیش طور معنی اردیبهشت به 82تاریخ کاشت 

تر از  داری کم طور معنیدرصد بذرهای آلوده به آلترناریا به

تیر بود. دو تاریخ کاشت از لحاظ درصد  51تاریخ کاشت 

دیگر داری با یک بذرهای آلوده به فوزاریوم اختالف معنی

داری از لحاظ سه  نداشتند. این در حالی بود که اختالف معنی

کش مشاهده شد، به صفت مورد بررسی بین تیمارهای قارچ

ترین آن در  ترین بذر سالم در تیمار شاهد و بیش که کمطوری

(. الزم به ذکر 1تیمار پروپیکونازول مشاهده شد )جدول 

روپیکونازول، داری بین تیمارهای پ است که اختالف معنی

تیوفانات متیل، مانکوزب و بنومیل از لحاظ درصد 

عالوه، تمامی تیمارهای  بذرهای سالم مشاهده نشد. به

کش باعث افزایش درصد بذرهای سالم در مقایسه با  قارچ

ترین آلودگی بذر به  چنین، بیش تیمار شاهد شدند. هم

مار ترین آن در تی بیمارگر آلترناریا در تیمار شاهد و کم

داری با تیمارهای  تیوفانات متیل )که اختالف معنی

مانکوزب، و پروپیکونازول نداشت( مشاهده شد )جدول 

تر  (. در تمامی تیمارها میزان شیوع بیمارگر فوزاریوم کم1

کش  خالف قارچ از بیمارگر آلترناریا بود. از طرفی، بر

ر پروپیکونازول که میزان شیوع بیمارگر فوزاریوم را به صف

داری بر کنترل این  ها اثر معنی کش رساند، سایر قارچ

بیمارگر نداشتند و میزان شیوع این بیمارگر در شرایط 

داری با تیمار شاهد نداشت  ها اختالف معنی استفاده از آن

  (.1)جدول 
 

( در سويا رقم کتول در دو تاريخ R5-R8رسيدگي برداشت ) وهوايي از زمان شروع تشکيل بذر تا. وضعيت شرايط آب3جدول 
 کاشت بهاره و تابستانه

 تاريخ کاشت
 (˚C) دما

 
 %() رطوبت نسبي

رطوبت نسبي> 11† ميانگين حداقل حداکثر دما> 31† ميانگين حداقل حداکثر

 22 8/60 8/58 8/81  16 0/15 1/28 3/31 ارديبهشت 18
 11 2/61 1/02 1/86  21 5/11 1/25 1/10 تير 21

 1 3/3 5/1 2/5  26 2/5 8/3 5/5 اختالف
گراد و رطوبت نسبي  سانتيدرجه  31ها دما به بيش از  دهنده تعداد روزهايي هستند که در آن ترتيب نشان رطوبت نسبي به > 11دما و  > 31: در اين جدول †

 درصد رسيده بود. 11هوا به بيش از 
 

 . نتايج تجزيه واريانس برای درصد بذرهای سالم و درصد بذرهای آلوده به دو بيمارگر آلترناريا و فوزاريوم5جدول 

 درجه آزادی منبع تغيير
 (MSميانگين مربعات )

 فوزاريوم آلترناريا بذر سالم
 ns 10/21 ns 11/21 ns 86/1 1 بلوک

 ns 35/2 13/3568** 31/5203** 2 تاريخ کاشت
 ns 10/21 ns 10/5 ns 13/1 1 بلوک ×تاريخ کاشت

 15/3* 11/306** 83/521** 0 کش قارچ
 ns 31/516 ns 61/58 ns 15/1 0 کش قارچ×تاريخ کاشت

 11/2 16/52 11/31 11 خطا
 50/66 31/11 35/8 - ضريب تغييرات

 باشند. داری مي داری در سطح يک درصد، پنج درصد و عدم معني دهنده معني ترتيب نشان: بهns**، * و 
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 زنی و بنیه بذر جوانه. 4. 1. 3

زنی و زمان تا رسیدن  های درصد جوانه تجزیه واریانس داده

زنی نشان داد که اثر تاریخ کاشت،  درصد حداکثر جوانه 11به 

ها بر هر دو صفت مذکور هم  کش و اثر متقابل آن ع قارچنو

در بذرهای معمولی )پیر نشده( و هم در بذرهای پیر شده به

 (.6دار بود )جدول  وسیله آزمون تسریع پیری معنی

در بذرهای معمولی، در هر دو تاریخ کاشت درصد 

درصد بود )شکل  31زنی در کلیه تیمارها بیش از  جوانه

زنی  ین درصد جوانهتر کمتاریخ کاشت اول الف(. در  -5

ین آن در تیمار تر بیشدرصد( و  6/31در تیمار شاهد )

درصد( مشاهده شد. در این تاریخ  5/33مانکوزب )

کش  زنی در کلیه تیمارهای قارچ کاشت درصد جوانه

الف(. این در  -5از تیمار شاهد بود )شکل  تر بیشهمواره 

داری بین  وم اختالف معنیحالی بود که در تاریخ کاشت د

زنی مشاهده  کش از لحاظ درصد جوانه تیمارهای قارچ

 32زنی در همه تیمارها بیش از  نشد و درصد جوانه

درصد  11، زمان تا چنین همالف(.  -5درصد بود )شکل 

( در تیمار شاهد در هر دو تاریخ T50زنی ) حداکثر جوانه

کش بود  چاز کلیه تیمارهای قار تر بیشکاشت همواره 

ین تر کمین و تر بیشب(. در تاریخ کاشت اول  -5)شکل 

T50 روز( و مانکوزب  1/91ترتیب در تیمار شاهد )به

شاهده شد. در تاریخ کاشت دوم اختالف روز( م 8/86)

مشاهده  T50قابل توجهی بین تیمارهای مختلف از لحاظ 

روز(  2/86ین آن مربوط به تیمار شاهد )تر بیشنشد، اما 

، در کلیه تیمارها، درصد چنین همب(.  -5بود )شکل 

تر از  پایین T50زنی در تاریخ کاشت دوم باالتر و  جوانه

 ب و پ(. -5تاریخ کاشت اول بود )شکل 

توجهی بین در بذرهای پیر شده، اختالف قابل

زنی  کش و شاهد از لحاظ درصد جوانه تیمارهای قارچ

کلیه تیمارها در  زنی در مشاهده نشد، اما درصد جوانه

تاریخ کاشت دوم باالتر از تاریخ کاشت اول بود )شکل 

زنی، استفاده از  پ(. بر خالف درصد جوانه -5

در بذرهای پیر  T50داری بر  های مختلف اثر معنی کش قارچ

در تیمار  T50ین تر بیششده داشت. در تاریخ کاشت اول، 

 3/91ب )ین آن در تیمار مانکوزتر کم( و روز 1/90شاهد )

ت(. در تاریخ کاشت دوم نیز  -5روز( مشاهده شد )شکل 

ین آن تر کمروز( و  1/98در تیمار شاهد ) T50ین تر بیش

روز( مشاهده شد که  6/80در تیمار تیوفانات متیل )

روز(  3/80اختالف قابل توجهی با تیمار مانکوزب )

 ت(. -5نداشت )شکل 

 
های کاشت و  . مقايسه ميانگين درصد بذرهای سالم و درصد بذرهای آلوده به بيمارگرهای آلترناريا و فوزاريوم در تاريخ0جدول 

 های مختلف کش کاربرد قارچ
 )%( بذر آلوده به فوزاريوم )%( بذر آلوده به آلترناريا )%( بذر سالم سطوح تيمار نام تيمار

 تاريخ کاشت
 a00/80 b11/21 a11/1 ارديبهشت 18

 b11/65 a80/32 a11/3 تير 21

 کش قارچ

 c81/08 a00/30 ab00/0 شاهد
 ab66/16 b11/11 bc22/2 بنوميل

 b55/15 b55/15 bc22/2 کاربندازيم
 a11/81 bc66/26 c11/1 پروپيکونازول
 ab11/81 c33/23 a66/6 تيوفانات متيل

 ab66/16 bc11/11 abc33/3 مانکوزب
( LSDدار ) داری اختالف بين تيمارها بر اساس آزمون حداقل اختالف معني دهنده عدم معني داری و حروف مشابه نشان دهنده معني حروف انگليسي متفاوت نشان

 باشد. در سطح احتمال پنج درصد مي
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زني در بذرهای معمولي و  هدرصد حداکثر جوان 01زني و زمان تا  . نتايج تجزيه واريانس برای حداکثر درصد جوانه6جدول 

 وسيله آزمون تسريع پيری بذرهای پير شده به

 منابع تغيير
 درجه 

 آزادی

 (MSميانگين مربعات )

 بذرهای معمولي

 

 بذرهای پير شده

حداکثر درصد 

 زني جوانه

درصد  01زمان تا 

 زني حداکثر جوانه

حداکثر درصد 

 زني جوانه

درصد  01زمان تا 

 زني حداکثر جوانه

 ns11/1 ns 18/1  ns 21/20 ns 32/2  3 بلوک

 81/353** 22/203**  03/52** 11/105** 2 تاريخ کاشت

 ns 12/2 *56/2  ns 18/1 ns 68/1 3 بلوک×تاريخ کاشت 

 ns 31/32 **11/31  02/6** 86/28** 0 کش قارچ

 81/8** 11/25*  23/3** 61/26** 0 کش قارچ×تاريخ کاشت 

 60/2 62/23  36/1 31/3 31 خطا

 13/5 16/3  13/1 88/2 - ضريب تغييرات

 باشند. داری مي داری در سطح يک درصد، پنج درصد و عدم معني دهنده معني نشان ،ترتيببه :ns**، * و 

 

 
بذرهای  ( درT50زني ) درصد حداکثر جوانه 01زني و زمان تا  های مختلف بر درصد جوانه کش پاشي با قارچ اثر محلول. 2 شکل

دوم  و ارديبهشت( 18وسيله آزمون تسريع پيری )پ و ت( در دو تاريخ کاشت اول )معمولي )الف و ب( و بذرهای پير شده به

های عمودی  استفاده شد( )ميله (Colbach & Durr, 2003)از مدل ويبول  T50زني و  )برای محاسبه درصد جوانه .تير( 21)

 باشد(. داری اختالف بين تيمارها مي يداری يا عدم معن دهنده معني نشان
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های ارزیابی  های مربوط به آزمون تجزیه واریانس داده

بنیه بذر شامل آزمون هدایت الکتریکی و آزمون رشد 

گیاهچه )در بذرهای معمولی و پیر شده( نشان داد که 

بر  داری کش هر دو اثر معنی تاریخ کاشت و نوع قارچ

مقدار هدایت الکتریکی بذر، وزن خشک گیاهچه و درصد 

بذرهای معمولی و پیر شده داشتند، اما  درگیاهچه عادی 

ها تنها بر درصد گیاهچه عادی در بذرهای  اثر متقابل آن

 (.0دار بود )جدول  معمولی معنی

 ×دار نبودن اثر متقابل تاریخ کاشت با توجه به معنی

کش برای هدایت الکتریکی بذر و وزن خشک  قارچ

گیاهچه در بذرهای معمولی و درصد گیاهچه عادی و 

(، از 0وزن خشک گیاهچه برای بذرهای پیر شده )جدول 

مقایسه میانگین اثرات اصلی تیمارها برای توصیف هر 

(. مقایسه میانگین درصد 2صفت استفاده شد )جدول 

ی نیز که در آن اثر متقابل گیاهچه عادی در بذرهای معمول

 نشان داده شده است.  8دار شد، در شکل  تیمارها معنی

 
های عادی در بذرهای معمولي و  . نتايج تجزيه واريانس برای هدايت الکتريکي، وزن خشک گياهچه و درصد گياهچه1جدول 

 وسيله آزمون تسريع پيری بذرهای پير شده به

 درجه آزادی منبع تغيير
 (MSميانگين مربعات )

 بذرهای معمولي
 

 بذرهای پير شده
 وزن خشک گياهچه گياهچه عادی وزن خشک گياهچه گياهچه عادی هدايت الکتريکي

 ns31/0 **66/66 ns 12/1  ns 18/1 ns 05/3  3 بلوک
 05/206** 10/316**  16/86** 33/136** 01/622** 2 تاريخ کاشت

 ns 03/1 ns 11/21 *61/21  ns 21/1 ns 12/8 3 بلوک×تاريخ کاشت 
 61/10** 68/011**  60/56** 03/213** 10/21** 0 کش قارچ

 ns 21/6 **03/18 ns 01/1  ns 10/2 ns 12/3 0 کش قارچ×تاريخ کاشت 
 21/0 11/8  81/5 36/25 13/16 31 خطا

 51/1 16/5  32/6 50/5 13/6 - ضريب تغييرات
 باشند. داری مي داری در سطح يک درصد، پنج درصد و عدم معني دهنده معني ترتيب نشان: بهns**، * و 

 
. مقايسه ميانگين هدايت الکتريکي بذر، درصد گياهچه عادی و وزن خشک گياهچه در بذرهای معمولي و پير شده در 8جدول 

 های مختلف کش های کاشت و کاربرد قارچ تاريخ

 سطوح تيمار تيمارنام 
 بذرهای معمولي

 
 بذرهای پير شده

 هدايت الکتريکي بذر
(s.cm-1.g-1µ) 

 وزن خشک گياهچه
(g) 

 گياهچه عادی
(%) 

 وزن خشک گياهچه
(g) 

 تاريخ کاشت
 a31/11 a61/33  b66/61 b35/18 ارديبهشت 18

 b16/11 a32/36  a52/10 a10/32 تير 21

 کش قارچ

 a21/18 c81/31  b01/06 b68/16 شاهد
 c11/15 b31/30  a10/16 a11/11 بنوميل

 bc86/16 b65/35  a10/16 a30/32 کاربندازيم
 c81/15 b13/35  a01/15 a18/31 پروپيکونازول
 c55/15 a36/38  a01/15 a01/31 تيوفانات متيل

 ab86/16 b11/30  a10/16 a52/32 مانکوزب
( LSDدار ) داری اختالف بين تيمارها بر اساس آزمون حداقل اختالف معني دهنده عدم معني داری و حروف مشابه نشان دهنده معني نشانحروف انگليسي متفاوت 

 باشد. در سطح احتمال پنج درصد مي
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 18ول )های عادی در بذرهای معمولي در دو تاريخ کاشت ا های مختلف بر درصد گياهچه کش پاشي با قارچ . اثر محلول1 شکل

 باشد(. داری اختالف بين تيمارها مي داری يا عدم معني دهنده معني های عمودی نشان تير( )ميله 21دوم ) و ارديبهشت(

 

در بذرهای معمولی، هدایت الکتریکی بذر با تأخیر در 

داری افزایش یافت، اما اختالف  طور معنی کاشت به

لحاظ وزن خشک گیاهچه بین دو تاریخ کاشت داری از  معنی

ترین هدایت الکتریکی بذر در  چنین، بیش مشاهده نشد. هم

طور مشترک در تیمارهای ترین آن به تیمار شاهد و کم

پروپیکونازول، تیوفانات متیل و بنومیل مشاهده شد )جدول 

ترین  ترین وزن خشک گیاهچه در تیمار شاهد و بیش (. کم2

متیل مشاهده شد. سایر تیمارهای تیوفاناتآن در تیمار 

داری با یکدیگر نداشتند. در بذرهای  کش اختالف معنی قارچ

های عادی  معمولی و در هر دو تاریخ کاشت درصد گیاهچه

شده )کلیه پاشی های سم در بذرهای حاصل از کرت

تر از شاهد بود. باالترین  داری بیش طور معنیها( به کش قارچ

اردیبهشت در  82عادی در تاریخ کاشت  درصد گیاهچه

دست آمد که اختالف قابل درصد( به 1/20تیمار مانکوزب )

متیل، پروپیکونازول و بنومیل توجهی با تیمارهای تیوفانات

تیر، باالترین درصد  51(. در تاریخ کاشت 8نداشت )شکل 

درصد( مشاهده  38گیاهچه عادی در تیمار تیوفانات متیل )

داری با تیمارهای مانکوزب و  ف معنیشد که اختال

 (.8کاربندازیم نداشت )شکل 

در بذرهای پیر شده، درصد گیاهچه عادی و وزن 

داری  طور معنیتیر به 51خشک گیاهچه در تاریخ کاشت 

، چنین هماردیبهشت بود.  82از تاریخ کاشت  تر بیش

درصد گیاهچه عادی و وزن خشک گیاهچه در تیمار 

کش بود.  از تیمارهای قارچ تر کمداری  یطور معنشاهد به

های مورد  کش داری بین انواع قارچ عالوه، اختالف معنی به

 (.2استفاده در مورد این دو صفت مشاهده نشد )جدول 

توجهی هرچند که در بسیاری از موارد اختالف قابل

های عادی و وزن خشک گیاهچه در  بین درصد گیاهچه

های  شده( حاصل از کرت بذرهای )بذرهای عادی و پیر

ترین درصد  شده مشاهده نشد، اما همواره کمپاشی سم

گیاهچه عادی و وزن خشک گیاهچه در تیمار شاهد 

های مورد  کش داری با قارچ مشاهده شد که اختالف معنی

استفاده داشت. از طرفی مقایسه دو تاریخ کاشت از لحاظ 

نشان های عادی و وزن خشک گیاهچه نیز  درصد گیاهچه

ها(  کش داد که در کلیه تیمارها )شاهد و تمامی قارچ

درصد گیاهچه عادی و وزن خشک گیاهچه در تاریخ 

کاشت دوم همواره باالتر از تاریخ کاشت اول بود )جدول 

 (.8، شکل 2
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 بحث .2. 3

های  کش وسیله قارچ پاشی به براساس نتایج حاصل، سم

باعث افزایش قابلیت  R3+R6مختلف در دو مرحله 

زنی، بنیه و سالمت بذرهای تولیدشده در مقایسه با  جوانه

پاشی )شاهد( شد  های بدون سم بذرهای حاصل از کرت

کش  (. دو قارچ8و  5های  ، شکل2و  1های  )جدول

پروپیکونازول و تیوفانات متیل در کنترل بیمارگر آلترناریا 

هده داشت، که نقش اصلی را در کاهش سالمت بذر بر ع

ها عمل کردند و درصد بذرهای  کش تر از سایر قارچ موفق

از  تر بیشکش  سالم در شرایط استفاده از این دو قارچ

(. با این وجود، در اکثر 1ها بود )جدول  کش سایر قارچ

زنی و  داری از لحاظ قابلیت جوانه موارد اختالف معنی

 های مختلف مشاهده نشد کش قدرت بذر در بین قارچ

نیز نشان  هاپژوهش( سایر 2، جدول 8و  5های  )شکل

های مناسب طی مراحل نمو بذر  کش دادند که اعمال قارچ

بر روی گیاه مادری نقش مهمی در کاهش آلودگی بذرها 

کنند  به بیمارگرهای قارچی و افزایش کیفیت بذر ایفا می

(TeKrony et al., 1983; Wrather et al., 2004; Gorzin et 

al., 2015aکش تریفلوکسی  (. برای مثال، کاربرد قارچ

صورت ترکیبی باعث کاهش استروبین و پروتیکونازول به

بیمارگرهای قارچی مانند آلترناریا، فوزاریوم و فوموپسیس و 

ویژه در شرایط افزایش دفعات  افزایش بنیه بذر سویا به

( شد R1پاشی تا پنج بار پس از شروع مرحله گلدهی ) سم

(Zambiazzi et al., 2018 کنترل شیمیایی بیمارگرهای .)

قارچی ممکن است همیشه مورد نیاز نباشد، زیرا میزان شیوع 

شدت به های مختلف به ها و مکان بیمارگرها در سال

 ;Kulik et al., 1987نوسانات پارامترهای جوی بستگی دارد )

Sinclair, 1999ارع ها در مز کش طور معمول، اعمال قارچ (. به

سویا با هدف افزایش کیفیت و عملکرد بذر در مراحل نموی 

R3 ،R5 ،R6 صورت تقسیطی( و یا ترکیبی از این مراحل )به

 ;Soto-Arias & Munkvold, 2011در گذشته انجام شد )

Henry et al., 2011; Holshouser et al., 2013; Smith et. 

al., 2014; Gorzin et al., 2015a سودمندی کاربرد (. بررسی

در  5های مختلف با هدف کنترل بیماری زنگ سویا کش قارچ

نشان داد که  8158تا سال  8118ایاالت متحده از سال 

 R5و  R3کش استروبیلورین در مراحل نموی  استفاده از قارچ

 ,.Delaney et alباشد ) ترین کارآیی برخوردار می بیش از

ر مراحل انتهایی رشد ها د کش (. علت استفاده از قارچ2018

ها  کش دهی به بعد( این است که قارچ سویا )از غالف

کنند. از  اثربخشی خود را برای دوره محدودی حفظ می

ها در زمان تشکیل غالف، دوره پر شدن  رو، کاربرد آن این

ها  بذرها و یا هر دو، برای به حداکثر رساندن سودمندی آن

 (. Hershman & Vincelli, 2011بسیار مهم است )

شده، اختالف کیفیت بذر گیری تر صفات اندازه در بیش

تر از اختالف بین تیمارهای  بین دو تاریخ کاشت بیش

دلیل اهمیت کش بود. این موضوع به کش و بدون قارچ قارچ

باالی تاریخ کاشت به لحاظ تأثیری است که بر روی زمان 

وهوایی که وقوع مراحل فنولوژی گیاه و در نتیجه شرایط آب

کند، دارد. وقوع دماهای بیش از  هر مرحله نموی تجربه می

سویا  R5-R7گراد طی مراحل نمو بذر  درجه سانتی 91

زنی و بنیه بذر  دهنده قابلیت جوانهترین عامل کاهش مهم

(. Balducchi & McGee, 1987; Egli et al, 2005باشد ) می

زا نیز  بیماری تأثیر چنین دماهایی بر کیفیت بذر از عوامل

 ,.Gorzin et al., 2015a; Gorzin et alتر است ) بیش

2015b .)رود با افزایش مدت زمانی که انتظار می ن،بنابرای

گراد درجه سانتی 91دوره پر شدن بذر با دماهای باالتر از 

در  یابد. کیفیت بذرهای تولیدشده نیز کاهش شود، میمواجه 

( با R5-R8و رسیدگی بذر )تاریخ کاشت اول، دوره پر شدن 

تری روبرو شد )جدول  دماهای باالتر و رطوبت نسبی پایین

های قارچی در تاریخ  تر بودن میزان آلودگی (. با وجود کم9

                                                                                    
1. Soybean rust 
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زنی و بنیه بذر در  (، قابلیت جوانه1)جدول  کاشت اول

تر از بذرهای  داری کم طور معنی بذرهای حاصل از آن به

  ، جدول8و  5های  وم بود )شکلتولیدشده در تاریخ کاشت د

تر بودن دمای هوا  توان به بیش (. علت این موضوع را می2

که در تاریخ طوری طی مراحل رشد و نمو بذر ارتباط داد. به

 9/91میانگین حداکثر دمای هوا  R5-R8کاشت اول، طی دوره 

تر از  گراد بیش درجه سانتی 8/8گراد بود که  درجه سانتی

درجه  3/81م با میانگین حداکثر دمای تاریخ کاشت دو

چنین، تعداد روزهایی که دمای هوا در  گراد بود. هم سانتی

گراد رسید، در تاریخ کاشت  درجه سانتی 91ها به بیش از  آن

تر از تاریخ کاشت  روز بیش 51روز یعنی  86اول برابر با 

(. وقوع دماهای باال در طی 9روز( بود )جدول  56دوم )

بذر تا پیش از رسیدگی فیزیولوژیک باعث  مراحل نمو

زنی از طریق کاهش توانایی گیاه برای  کاهش قابلیت جوانه

های ضروری جهت تولید ترکیبات مورد نیاز  تأمین فراورده

(. در مورد Hampton et al., 2013شود ) زنی می فرآیند جوانه

نخودفرنگی مشخص شد که وقتی این گیاه در مرحله شروع 

گراد  درجه سانتی 91مدت چهار روز در دمای دانه بهپرشدن 

کند  زنی شروع به کاهش می طی روز قرار گیرد قابلیت جوانه

(Shinohara et al., 2006 این در حالی است که بنیه بذر در .)

صورت وقوع دمای باال قبل از رسیدگی فیزیولوژیکی 

(Spears et al., 1997; Egli et al., 2005و یا پس از )  آن

(Gibson & Mullen, 1996کاهش می )  یابد، زیرا دمای باال

 ,.Hampton et alکند ) زوال فیزیولوژیکی بذر را تسریع می

(. با توجه به امکان افرایش دما تا حدود سه درجه 2013

 Gornal etدر اثر پدیده تغییر اقلیم ) 8111گراد تا سال  سانتی

al., 2010سویا در ارقامی با  (، امکان کاهش کیفیت بذرهای

های مشابه با ارقام کنونی از لحاظ میزان سازگاری به  ویژگی

تر نیز خواهد بود. این موضوع  های آینده بیش دما، در سال

های کاشت بهاره و یا ارقام زودرس  ویژه در تاریخ به

  (.Gorzin et al., 2015bباشد ) محسوس می

زهای با از طرف دیگر، در تاریخ کاشت دوم تعداد رو

تر از تاریخ  روز بیش 3درصد،  31رطوبت نسبی بیش از 

تواند علت اصلی توسعه  کاشت اول بود که این مسأله می

تر آلترناریا و کاهش سالمت بذر در بذرهای حاصل از  بیش

طورکلی، در کشت دیرهنگام سویا  این تاریخ کاشت باشد. به

باال میزان دلیل برخورد دوره پرشدن بذر به رطوبت نسبی به

 Gorzinیابد ) ویژه آلترناریا افزایش می های قارچی به آلودگی

et al., 2017تر بودن کیفیت بذرهای  (. در این تحقیق، بیش

دهنده تأثیر  شده نشانپاشی های سم تولیدشده در کرت

 بر کاهش کیفیت بذرهای تولید شده بود.  آلترناریا

 

 گیری نتیجه .4

پاشی  طور خالصه، نتایج این تحقیق نشان داد که سم به

های مورد استفاده  کش وسیله همه قارچ های سویا به بوته

های قارچی، افزایش قابلیت  منجر به کاهش آلودگی

های  کش زنی و بنیه بذر شد. در این پژوهش، قارچ جوانه

مورد استفاده در بسیاری از صفات مورد بررسی اختالف 

های  کش با یکدیگر نداشتند، اما قارچ داری معنی

پروپیکونازول و تیوفانات متیل در کنترل بیمارگرهای قارچی 

چنین، تاریخ  ها عمل نمودند. هم کش بهتر از سایر قارچ

کاشت از طریق تغییر دما و رطوبت نسبی هوا نقش مهمی در 

زنی، بنیه و سالمت بذرهای تولید شده  تعیین قابلیت جوانه

که تأخیر در کاشت )کشت تابستانه( با وجود طوری داشت. به

( با رطوبت نسبی باالتر و R5-R8برخورد مراحل نمو بذر )

زنی  های قارچی، باعث افزایش درصد جوانه افزایش آلودگی

و بنیه بذر در مقایسه با کشت زود هنگام )کشت بهاره( شد. 

 دلیل کاهش دمای هوا طی مراحل نمو بذراین موضوع نیز به

در کشت تابستانه در مقایسه با کشت بهاره بود. بنابراین، 

یابی به حداکثر کیفیت بذر، بهتر است از کشت  برای دست

های مناسب در مراحل  کش تابستانه همراه با کاربرد قارچ

 انتهایی رشد گیاه، استفاده شود.
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