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 چکیده
اری پوسیدگی ریشه در کنترل بیم BS 106  Bacillus subtilisبر اساس باکتری 1در این تحقیق، کارآیی ماده بیولوژیکی رویین 

های کامل شده در قالب بلوکهای خردبررسی شد. آزمایش به صورت طرح آماری کرت Rhizoctonia solaniچغندرقند با عامل 
انجام گردید. عامل اصلی شامل شش تیمار به ترتیب  1301-09تصادفی در دو مزرعه تحقیقاتی در شهرستان کرمانشاه در سال زراعی 

گرم ماده تجارتی برای چهار کیلوگرم بذر مصرفی در هکتار،  499و  299، 199های با غلظت 1ده بیولوژیکی رویین تیمار بذر با ما
گرم ماده تجارتی در چهار کیلوگرم بذر، تیمار  299دهی بذر با محلول حاویبا استفاده از دستگاه پوشش 1تیمار بذر با رویین 

ریزی در دو سطح شامل کاربرد و عدم استفاده از آن بود. نتایج این تحقیق نشان از محلولکربوکسین تیرام و شاهد. عامل فرعی عبارت 
های مختلف تاثیری در کاهش شدت بیماری و یا افزایش محصول نداشت، اما داد که عامل اصلی به صورت پوشش بذر به صورت

سطح آماری یک درصد شد. با اعمال تیمار  ریزی سبب کاهش شدت بیماری و افزایش عملکرد درعامل فرعی به صورت محلول
روز بعد از کاشت، میانگین شاخص بیماری از  09و  44گرم در هکتار در دو مرحله  299به میزان  1ریزی ماده تجارتی رویین محلول

واحد )معادل  92/9ریزی( رسید. در نتیجه شاخص بیماری به میزان )میانگین تیمار محلول 49/3)میانگین تیمار شاهد( به  4/4
در تیمار محلول  49999کیلوگرم در تیمار شاهد به  30499درصد میزان آلودگی( کاهش یافت. همچنین میانگین محصول از  2/9تقریبی

  درصد افزایش محصول در هکتار است. 12/11ریزی افزایش یافت که معادل 
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Abstract 
In this study, the efficacy of the biological material named as Rouin1 based on Bacillus subtilis BS106 in 
controlling Rhizoctonia root rot disease of sugar beet was evaluated. The experiment was carried out as 
split plots in the pattern of randomized complete block design in two research farms in Kermanshah 
county. The major factor was seed coating with Rouin1 at various conditions. The minor factor was 
irrigating and not irrigating the plots with Rouin1 solution. All of the plants were inoculated with R. 
solani RS 124 inoculum 8 weeks after planting. The results of this study showed that major factor as seed 
coating had no effect on disease severity or crop yield in different forms, but minor factor as irrigating 
with bacterial solution reduced disease severity and increased crop yield at 1% probability level. By 
applying irrigation treatment of Rouin1 commercial material at the rate of 200 g/ha at two stages of 45 
and 90 days after planting, the average disease index decreased from 4.4 (average control treatment) to 
3.58 (average irrigation treatment). As a result, the disease index decreased by 0.82 units (approximately 
equivalent to 8.2% of the infection rate). Also, the average yield increased from 39,560 kg in the control 
treatment to 48080 in the irrigation treatment, which is equivalent to 17.72% of production increasing per 
hectare. 
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 مقدمه

بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه از جمله 

مدیریت این  باشد. های چغندرقند میمهمترین بیماری

بیماری بسیار مشکل بوده و همه ساله خسارات فراوانی 

نماید. در دهــه هفتــاد  را به کشاورزان وارد می

قند در تــرین بیماریهای چغندرمیالدی از مهــم

و میزان خسارت آن را بالغ بر  آمریکا به حساب آمده

 ,Hecker & Ruppel)اند هفت درصد برآورد کرده

ای های ریشه. رابطه بین شدت بیماری(1975

های مختلف و تولید شکر در چغندرقند ناشی از قارچ

ازای هر یك درصد است که به آمریکا نشان داده

 81-71میری و پوسیدگی ریشه، افزایش بیماری بوته

شود شکر در هکتار خسارت وارد می کیلوگرم

(Harveson et al., 2002) در اروپا، پوسیدگی .

ریزوکتونیایی به صورت یك مشکل جدی نمایان شده 

درصد مزارع هلند، هشت درصد مزارع اسپانیا،  01و 

پنج درصد مزارع فرانسه و یونان و دو درصد مزارع 

است  تهگرفایتالیا و آلمان تحت تاثیر این بیماری قرار

(Rother, 1999) پوسیدگی ریزوکتونیایی در بیشتر .

که از مناطق چغندرکاری ایران وجود دارد، بطوری

های با عالیم پوسیدگی ریشه حدود یك سوم نمونه

بیمارگر ریزوکتونیا جداسازی  87-71های طی سال

 .(Mahmoudi et al., 2004)است شده

توسعه  که شرایط محیطی برایدر ایران در صورتی

تواند بیماری مهیا باشد خسارت این بیماری می

درصد کاهش دهد  11راندمان محصول را تا 

(Behdad, 1980) با توجه به خاکزی بودن و دوام .

کشی نتوانسته  طوالنی قارچ در خاک تاکنون هیچ قارچ

اثر قاطع درمانی در کنترل این بیماری داشته باشد و 

ر کنترل بیماری ندارد همچنین تناوب تاثیر چندانی د

و لذا استفاده از روش مدیریت تلفیقی تنها راه کاهش 

باشد که در این بین  میزان خسارت ناشی از آن می

استفاده از ارقام مقاوم، رعایت اصول اولیه کشت، 

دهی متعادل و استفاده از ترکیبات موقع، کود آبیاری به

 ای برخوردار است.  از اهمیت ویژه بیولوژیك

ایران بیش از چهارده گونه مختلف قارچی به  در

اند  عنوان عوامل پوسیدگی ریشه چغندر گزارش شده

که سه نوع پوسیدگی ریشه ریزوکتونیایی، فیتوفتورایی 

درصد  2/00و  51، 2/57و پیتیومی به ترتیب با 

 & Mahmoudi)باشند  بیشترین فراوانی را دارا می

Soltani, 2005)ت، مهمترین قارچ . از نظر میزان خسار

 R. solani عامل پوسیدگی ریشه چغندرقند در دنیا

معرفی شده است که میزان خسارت آن در دهه هفتاد 

در آمریکا بالغ بر هفت درصد گزارش شده است 

(Whitney & duffus, 1986). کیونیك و همکاران 

(Kiewnick et al., 2001)  نیز پوسیدگی ریشه و طوقه

را در چغندرقند به عنوان یکی از  R. solani ناشی از

درصد سطح  52زا در بیش از  مهمترین عوامل خسارت

اند. بهترین راه زیر کشت آن در امریکا عنوان نموده

کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم است اما با 

توجه به اینکه همواره درصدی از بیماری حتی با وجود 

ینطور شکسته کاشت ارقام مقاوم وجود دارد و هم

استفاده از مدیریت تلفیقی جهت  شدن مقاومت،

 Cornelissen et)گردد  کنترل این بیماری توصیه می

al., 1996) در این بین استفاده از ترکیبات بیولوژیك .

از اهمیت باالیی برخوردار است زیرا فاقد مشکالت 

محیطی هستند. در میان ترکیبات بیولوژیك زیست

 Bacillusهای مفیدبنای باکتریترکیباتی که بر م

subtilis (Ehrenberg) Cohn   باشند از جایگاه  می

خاصی برخوردارند. این باکتری مفید و مقیم خاک 

دهنده های گروه ریزوباکترهای افزایش جزو باکتری

بوده و ترکیبات حاوی آن به عنوان  (PGPR) رشد گیاه

ند. از گیر ترکیبات چندمنظوره مورد استفاده قرار می

خصوصیات مهم این باکتری عبارتند از: توانایی تشکیل 

های مفید اندوسپور، تولید دامنه وسیعی از متابولیت

های گیاهی، اسیدهای آمینه، همچون هورمون

 ACC هایی همچون ترکیبات فرار، سیدروفور، آنزیم

آمیناز و ایجاد مقاومت القایی در گیاهان نسبت به دی

  ,Bhattacharyya &  Jha)گیاهی زای  عوامل بیماری

همچنین  B. subtilis های مختلف استرین .(2012

هایی همچون ائومایسین،  بیوتیك توانایی تولید آنتی

سی،  بی باسیلیسین، باسیلومایسین، باسیلوپپتین ای

ایی، مایکوسوبتیلین،  بی مایسین، ایتورین ای فنجی

ای  دهسوبتیلین و توکسیمایسین را دارند که نقش عم
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ها،  در خاصیت آنتاگونیستی این باکتری علیه قارچ

-ها دارد که البته میزان این آنتی مخمرها و باکتری

های مختلف متفاوت  ها در استرین بیوتیك

 ; Kajimora et al., 1995 ; Gond et al., 2015)است

Fendrihan et al., 2016 ; Neeta & Manjusha, 

قابل و مشاهدات نتایج حاصل از کشت مت   (2017

 .Bمیکروسکوپ الکترونی نشان داد که استرین 

subtilis RH5  فعالیت آنتاگونیستی قابل توجهی

عامل بیماری  R. solaniدرصد( بر علیه  00/70)

 RH5خشکیدگی غالف برنج داشته است. استرین 

مختلفی شامل توانایی تولید اندول  هایدارای فعالیت

نید هیدروژن بوده است استیك اسید، سیدروفور، سیا

et al., 2020) (Jamali میزان ممانعت کنندگی یك .

عامل  R. solaniکه بر علیه  B. subtilisاسترین از 

بیماری شوره سیب زمینی در شرایط گلدان و مزرعه 

درصد  21و  80مورد آزمایش قرارر گرفت به ترتیب 

. فیدامن و (Hussain & Khan, 2019)بوده است 

نیز   (Fiddaman &  Rossal, 1993, 1994)رسال 

-B. subtilis (NCILB مشاهده نمودند که استرین

 .P و R. solani ترکیبات فرار ضدقارچی علیه  (12376

ultimum  نمایند که رشد قارچ در حضور آن تولید می

لیوی  در چغندرقند دان   .یابدبه شدت کاهش می

(Dunleavy, 1955) باکتری B. subtilis علیه را R. 

solani  عامل مرگ گیاهچه چغندرقند به کار برد و

استفاده از آن را در شرایط آزمایشگاه و گلخانه مفید 

 ,.El-Kazzaz et al)الکذاذ و همکاران  ارزیابی نمود.

 استفاده از ترکیبات بیولوژیك مختلف را روی  (2002

Fusarium oxysporum ، Macrophomina 

phaseolina، R. solani  و Sclerotium rolfsii   عوامل

میری و پوسیدگی ریشه چغندرقند در مختلف بوته

 B. subtilis مصر مورد بررسی قرار دادند و موثر بودن

ها در شرایط آزمایشگاهی و  را جهت کنترل این بیماری

آنها همچنین افزایش عملکرد در  ای نشان دادند. مزرعه

ب را نسبت به تیمارهای مورد استفاده از این ترکی

شاهد مشاهده کردند. در ایران نیز شهیری طبرستانی 

اثر  (Shahiri Tabarestani et al., 2004)و همکاران 

را بر بیماری مرگ گیاهچه   B. subtilisباکتری

مورد مطالعه قرار دادند و  R. solani چغندرقند ناشی از

مشاهده کردند که پوشش دادن بذر چغندرقند با 

ا به خاک هگونیست و یا اضافه نمودن آنعوامل آنتا

روز پس  11ا در فاصله هدرکاهش مرگ و میر گیاهچه

آنها اعالم کردند که در  از کاشت، تأثیر خوبی دارد.

کردن باکتری به استرین مورد آزمایش آنها، اضافه

خاک، نسبت به پوشش دادن بذر در کاهش مرگ و 

یمی و نتایج تحقیقات کر .میر گیاهچه موثرتر است

نشان داد که چهار  (Karimi et al., 2016)همکاران 

 .Bاسترین از باکتری باسیلوس شامل 

amyloliquefaciens SB14 ،B. pumilus SB6 ،B. 

siamensis AP2   وB. siamensis AP8  به صورت

داری در کنترل بیماری پوشش بذر دارای تاثیر معنی

های جدایهمرگ گیاهچه چغندرقند در مقایسه با سایر 

 .Bبکاررفته بودند. با این حال تیمار بذر با باکتری

amyloliquefaciens SB14   تاثیر بهتری در کنترل

که مرگ گیاهچه چغندر قند طوریبیماری داشت، به

درصد و  27به میزان  R. solani AG-4توسط جدایه 

به میزان  R. solani AG-2-2مرگ گیاهچه توسط 

این تحقیقات نشان داد که  درصد کاهش یافت. 2/25

-های مفید جدا شده از ریزوسفر چغندرقند میباکتری

توانند شانس انتخاب جدایه برتر برای کنترل بیماری 

هدف از این    .(Karimi et al., 2016)را افزایش دهند 

بر  0تحقیق بررسی کارایی ترکیب تجارتی رویین 

جهت کنترل بیماری  B. subtilisاساس باکتری 

  بود. R. solaniوسیدگی ریشه چغندرقند با عامل پ
 

 هامواد و روش

آزمون زنده مانی باکتری و تعیین جمعیت آن بر 

مبنای تعداد واحد پرگنه ساز با روش سری رقت 

. همچنین (Suslow & Schroth, 1982)مشخص شد 

وجود و یا عدم وجود آلودگی قارچی و باکتریایی با 

های ی روی محیط های کشتدادن ماده بیولوژیکقرار

Nutrient Agar،Potato Dextrose Agar   وMalt 

Extract Agar  بررسی گردید. برای تایید شناسایی

 rpoBو  16S rDNAمولکولی جدایه از توالی ژن های 

. برای عملیات زراعی، (Qi et al., 2001)استفاده شد 

در منطقه کرمانشاه، دو قطعه  0157در بهار سال 

کی در باغ تحقیقاتی در مجاورت مرکز زمین ی
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تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه 

( و دیگری در ایستگاه تحقیقاتی 0)مزرعه شماره 

( برای انجام آزمایش در نظر 5مهرگان )مزرعه شماره 

ای نواری گرفته شدند. با توجه به مزایای آبیاری قطره

در پروژه استفاده و امکان تنظیم آبیاری از این روش 

شده در های خردشد. طرح آماری در این تحقیق، کرت

های کامل تصادفی بود. عامل اصلی شامل قالب بلوک

(، استفاده از ماده 0شش تیمار به ترتیب شاهد )تیمار 

گرم ماده تجارتی  011و  511، 011با مقادیر 0رویین 

کیلوگرم بذر  0( برای ضدعفونی 0و  1، 5)تیمارهای 

بذر مصرفی در یك هکتار(، بذر تیمارشده با ماده )

دهی بذر )تیمار رویین توسط دستگاه مخصوص پوشش

کیلوگرم بذر مصرفی گرم در چهار 511( به نسبت 2

در هکتار و بذر تیمار شده توسط سم کربوکسین تیرام 

درصد به نسبت دو  82( به صورت گرد وتابل 6)تیمار 

ریزی توسط مل محلولدر هزار بودند. عامل فرعی شا

گرم  511)به نسبت  0محلول ماده بیولوژیکی رویین 

-ها در مقابل عدم محلولدر هکتار( برای نیمی از کرت

سازی بذور در تیمارهای ریزی )شاهد( بود. برای آماده

توسط ماده بیولوژیکی بر اساس دستورالعمل  0و 1، 5

ظر از مقدار مورد ن ،مال کردنبذر یبراشرکت سازنده، 

از آب حل شده و پس از  یدر حجم مناسب بیترک

 ینازک، بر رو ی صاف کردن محلول توسط پارچه

سطوح بذور به  یتا تمام دیگردو مخلوط  دهیبذرها پاش

سانتی  01. نوارهای تیپ با فاصله آن آغشته شوند

متری از هم قرار داشتند و اندازه هر کرت به صورت 

تری به طول دو متر سانتی م 01شش ردیف با فواصل 

در نظر گرفته شد. تعداد بوته پس از عملیات تنك 

بوته در هر کرت و تعداد تکرار برای  61وجین حدود 

ها عدد در نظر گرفته شد. فاصله بین کرت 0هر تیمار 

 ها یك متر بودند. و همچنین فاصله بین بلوک

پس از برقراری سیستم آبیاری کشت بذور 

بعد از کاشت، مزرعه به طور  انجام شد و بالفاصله

طبیعی و بر اساس نیاز آبیاری گردید، اما هیچ نوع 

روز بعد  51و 02تیمار کودی استفاده نشد. در فاصله 

ریزی توسط ترکیب محلول از کاشت بذور، محلول

گرم در هکتار در نیمی از هر  511به نسبت  0رویین 

 )سه ردیف( انجام شد.  کرت

 .Rها پس از دریافت جدایه قارچ زنی بوتهبرای مایه

solani RS-124 AG-2-2  از موسسه تحقیقات چغندر

قند این جدایه روی محیط سیب زمینی دکستروز آگار 

کشت داده شد. برای تهیه ماده تلقیح، بذور ذرت به 

ساعت در آب خیسانده شده و سپس داخل  50مدت 

 050ای ارلن دو روز متوالی در دمای ظروف شیشه

سلسیوس اتوکالو شدند. پس از سرد شدن،  درجه

های متر روی ذرتقطعات قارچ با ابعاد دو سانتی

استریل قرار گرفت و به مدت سه هفته در شرایط 

درجه سلسیوس داخل انکوباتور قرار داده  52دمای 

شدند. پس از آماده شدن ماده تلقیح، هشت هفته بعد 

د و سپس ها کنار زده شابتدا اطراف بوته از کاشت،

 R. solaniمقدار تقریبی پنج گرم از ماده تلقیح قارچ 
زنی بالفاصله در کنار هر ریشه قرار گرفت و پس از مایه

. عملیات (Windels et al., 1997)آبیاری انجام شد 

های هرز به صورت وجین دستی در چند کنترل علف

مرحله از زمان کاشت تا برداشت انجام گردید. در 

قند از سم برای کنترل کك چغندر 5 مزرعه شماره

به نسبت دو لیتر در هکتار به   (EC 35%)فوزالون 

پاشی استفاده شد. عملیات برداشت و صورت محلول

و در  05/7/57در تاریخ  0سرزنی در مزرعه شماره 

صورت گرفت. پس  05/7/57در تاریخ  5مزرعه شماره 

س های داخل هر کرت بر اسااز برداشت تمامی بوته

از نظر شدت عالیم ارزیابی باتنر و همکاران روش 

از  اسیروش مق نی. در ا(Büttner et al., 2004) شدند

 است. ریو به شرح ز 5تا  كی

گیاهان با ریشه های سالم )فاقد لکه یا :  0نمره 

 زخم روی ریشه ( 

حدود یك درصد سطح ریشه دارای زخم :  5 نمره

 ناشی از ریزوکتونیا

درصد سطح ریشه دارای  2تا یك  : 1 نمره

 زخم ناشی از ریزوکتونیا

درصد سطح ریشه  01پنج تا  : 0 نمره

 دارای زخم و شانکر خشك ناشی از ریزوکتونیا

درصد سطح ریشه دارای زخم و  52ده تا :  2 نمره

 شانکر خشك ناشی از ریزوکتونیا
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درصد سطح ریشه  21بیست و پنج تا :   6 نمره

 ك ناشی از ریزوکتونیادارای زخم و شانکر خش

درصد سطح ریشه دارای  82پنجاه تا :  8 نمره

 زخم و شانکر خشك ناشی از ریزوکتونیا

درصد سطح ریشه  82بیش از  : 7 نمره

 دارای زخم و شانکر خشك ناشی از ریزوکتونیا

 گیاهان مرده، ریشه کامال پوسیده :5 نمره

 گردید.تعیین  ری( به صورت زDIبیماری) شاخص
 

 سطح بیماری(× )تعداد گیاهان در آن سطح  عمجمو

         مجموعه گیاهان در کرت مورد ارزیابی               
 

ها، تمامی پس از ارزیابی شدت بیماری روی ریشه

های برداشت شده داخل هر کرت توزین و ریشه

های بدست آمده از مراحل برداری شدند. دادهیادداشت

 آنالیز شدند.  SAS-9.2زار ها در نرم افمختلف آزمایش
 

 هایافته

 16Sهای نتایج شناسایی مولکولی بر اساس توالی ژن

rDNA  وrpoB  نشان داد که باکتری عامل فعال

تعلق دارد.  B. subtilisقارچکش با قطعیت باال به گونه 

 015 (CFU)ساز به میزان همچنین تعداد واحد پرگنه

سری رقت در هر گرم ماده تجارتی بر اساس  5×

محاسبه شد. همچنین هیچگونه آلودگی قارچی و یا 

 باکتریایی مشاهده نشد.

بر روی  0نتایج بررسی تاثیر ماده بیولوژیکی رویین

کاهش شدت بیماری و همچنین افزایش کمیت 

پیوست آمده است. این آزمایش در  محصول در جداول

 آید.دو مزرعه انجام شده که نتایج آن به تفصیل می

بخشی از این تحقیق در زمین  :1 شماره عهمزر

باغ تحقیقاتی مرکز تحقیقات انجام شد و زمین مورد 

ای از کشت محصوالت زراعی نداشت. استفاده سابقه

نتایج در این مزرعه نشان داد که تیمارهای مختلف 

داری در کنترل بذر )عامل اصلی( اختالف معنی

از نظر تاثیر بیماری و یا افزایش محصول نداشتند، اما 

ها تاثیر این عمل بر ریزی پای بوتهعامل فرعی محلول

کاهش شدت بیماری و همچنین افزایش محصول در 

میانگین  دار بود. آزمون مقایسهسطح یك درصد معنی

به روش دانکن تمام تیمارهای بذر را از نظر تاثیر بر 

شدت بیماری و همچنین میزان محصول در یك گروه 

ریزی ز نظر اختالف بین تیمارهای محلولقرار داد. ا

ریزی میانگین شاخص شدت نشده و شده انجام محلول

در تیمار شاهد به  55/1بیماری را در این مزرعه از 

 68/1ریزی به میزان در تیمار استفاده از محلول 65/5

ریزی و واحد کاهش داد. در مقایسه اثر تیمار محلول

براساس  0ی رویین ریزی ماده بیولوژیکعدم محلول

ریزی، میانگین وزن ها، انجام محلولمقایسه میانگین

کیلوگرم در تیمار شاهد به  25011محصول را از 

 5501ریزی به میزانکیلوگرم در تیمار محلول 60611

 کیلوگرم در هر هکتار افزایش داد.

مزرعه شماره دو در ایستگاه  :2 شماره مزرعه

واقع بود که سابقه تحقیقاتی مهرگان و در زمینی 

زمینی، گوجه فرنگی، کاشت محصوالتی نظیر سیب

ذرت، گندم و جو را داشت. این مزرعه دارای خاک 

سنگین رسی و سطح باالی آب زیرزمینی است. نتایج 

آزمایش در این مزرعه نشان داد که تیمار بذر توسط 

ترکیبات مختلف تاثیری در کاهش شدت بیماری 

تیمار بر روی میزان محصول در  ندارد، اما تاثیر این

بر اساس آزمون . دار بوددرصد معنیسطح آماری یك

ای دانکن تمام تیمارهای بذر از نظر تاثیر بر مقایسه

شدت بیماری همگی در یك گروه قرار گرفتند و با هم 

اختالف نداشتند، اما بر اساس این آزمون، تیمار بذر 

بر کمیت دار در سطح یك درصد سبب اختالف معنی

دهنده برتری تیمار محصول شد، اما این آنالیز نشان

شاهد نسبت به سایر تیمارها بود که موضوعی 

رسد که دالیل آن در قسمت بحث غیرعادی بنظر می

ریزی و در مقایسه آماری تاثیر محلول شود.مطرح می

دار این دهنده تاثیر معنینتایج نشان، ریزیعدم محلول

ها نشان داد تیمار بود. به طوری که مقایسه میانگین

در  2/2ریزی شاخص بیماری را از که انجام محلول

در تیمار محلول ریزی کاهش داد.  2/0تیمار شاهد به 

-همچنین همین مقایسه نشان داد که تیمار محلول

کیلوگرم در  56861ریزی سبب افزایش محصول از 

ریزی به ر تیمار محلولد 10251تیمار شاهد به 

 کیلوگرم در هکتار  شد.  8551میزان

 

DI= 



 ...در مدیریت بیماری پوسیدگی 0کش بیولوژیکی رویین ارزیابی قارچو همکاران:  شیخ االسالمی 55

 

 های دو مزرعهنتایج مربوط به تجزیه مرکب داده

های مربوط به دو مزرعه نتایج تجزیه مرکب داده

دار بودن تاثیر مکان بر شدت بیماری دهنده معنینشان

و میزان محصول در سطح آماری یك درصد بود. 

داری بر شدت بیماری معنی همچنین تیمار بذر تاثیر

بین تیمارهای مختلف نداشت و بر اساس آزمون 

ای دانکن تمام تیمارهای بذر از نظر تاثیر بر مقایسه

شدت بیماری و میزان محصول همگی در یك گروه 

(. 5و  0قرار گرفتند و با هم اختالف نداشتند )جداول 

ها در تجزیه مرکب دو بر اساس آزمون مقایسه میانگین

ریزی سبب کاهش شاخص بیماری مزرعه انجام محلول

ریزی در تیمار محلول 75/1در تیمار شاهد به  0/0از 

واحد شدت بیماریزایی )معادل کاهش  75/1به میزان 

درصد از خسارت بیماری( و افزایش  5/7تقریبی 

کیلوگرم در تیمار شاهد به  15261محصول ریشه از 

کیلوگرم  7251ل در تیمار محلول ریزی معاد 07171

 (. 0و  1در هکتار شد )جداول 

 

ها به روش دانکن در مورد تاثیر تیمارهای مختلف بذر بر شدت بیماری بر اساس تجزیه مرکب آزمون مقایسه میانگین -0جدول 

 %2( در سطح احتمال 5( و )0های دو مزرعه شماره )داده
Table 1. Duncan's mean comparison test on the effect of different seed treatments on disease severity 

based on combined analysis of data from the fields (1) and (2) at probability level of 5% 

 Mean disease severity  Treatment 

 4.23a  Seed treated with Rouin1 in the machine 

 4.21a  Seed treated with Rouin1 100g/h 

 4.1a  Control 

 4.01a  Seed treated with Rouin1 400g/h 

 3.78a  Seed treated with Carboxin-Thiram 

 3.62a  Seed treated with Rouin1 200g/h 

 ندارند. یآمار داریبا حروف مشابه اختالف معن یهانیانگیم

Means followed the same letter are not significantly different. 
 

ها به روش دانکن در مورد تاثیر تیمارهای مختلف بذر بر میزان محصول بر اساس تجزیه آزمون مقایسه میانگین -5جدول 

 %2( در سطح احتمال 5( و )0های دو مزرعه شماره )مرکب داده

Table 2. Duncan's mean comparison test on the effect of different seed treatments on the crop yield 

based on combined analysis of data from two fields (1) and (2) at the probability level of 5% 

 Mean product (kg in 2.5/m2)  Treatment 

 12.1a  Seed treated with Carboxin-Thiram 

 11.48ab  Control 
 11.4ab  Seed treated with Rouin1 in the machine 
 11ab  Seed treated with Rouin1 200g/h 
 10.13ab  Seed treated with Rouin1 400g/h 
 9.36b  Seed treated with Rouin1 100g/h 

 ندارند. یآمار داریبا حروف مشابه اختالف معن یهانیانگیم
Means followed the same letter are not significantly different. 

 
بر روی شدت بیماری بر اساس  0ریزی ترکیب رویین آزمون مقایسه میانگین به روش دانکن در مورد تاثیر محلول -1جدول 

 %2( در سطح احتمال 5( و )0های مزارع شماره )تجزیه داده
Table 3. Duncan's mean comparison test on the effect of irrigating the plots with Rouin1 solution on 

disease severity based on combined analysis of the fields (1) and (2) at 5% probability level 
Mean disease severity Treatment 

4.4a No bacterial solution irrigating 
3.58b Bacterial solution irrigating 

 .(P<0.05)  درصد است 2دار در سطح احتمال یدهنده اختالف معنشانمشابه در هر ستون نریبا حروف غ یهانیانگیم
Means followed different letters in a column are significantly different (P<0.05).  
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بر روی میزان محصول بر اساس  0ریزی ترکیب رویین آزمون مقایسه میانگین به روش دانکن در مورد تاثیر محلول -0جدول 

 %2( در سطح احتمال 5( و )0های مزارع شماره )جزیه دادهت

Table 4 - Duncan's mean comparison test on the effect of irrigating the plots with Rouin1 solution on crop 

yield based on combined analysis of the fields (1) and (2) at 5% probability level 
Mean product (kg in 2.5/m2) Treatment 

12.02a Bacterial solution irrigating 
9.89b No bacterial solution irrigating 

 .(P<0.05)  درصد است 2دار در سطح احتمال یدهنده اختالف معنمشابه در هر ستون نشانریبا حروف غ یهانیانگیم
Means followed different letters in a column are significantly different (P<0.05).  

 

 بحث

-بر اساس نتایج این تحقیق انجام تیمار بذر به صورت

های مختلف تاثیری بر کاهش شدت بیماری نداشت و 

های دو مزرعه، اختالف بر اساس تجزیه مرکب داده

داری بین تیمارها و شاهد مشاهده نشد. با توجه معنی

زمان طوالنی بعد از  ها دربه اینکه پوسیدگی ریشه

افتد، وقوع این شرایط در مزرعه دور از کاشت اتفاق می

ذهن نیست. بر اساس تحقیقات انجام شده، کاشت بذر 

شده توسط شده و یا تیمارقند پرایمچغندر

ها توانسته است از آلودگی کشها و یا قارچریزوباکتری

ی ها ممانعت کرده و منجر به پایدارزودهنگام گیاهچه

بیشتر گیاهان شود، اما هیچیك از این اقدامات 

های بعدی و توسعه پوسیدگی نتوانست از آلودگی

 & Suslow)طوقه و ریشه تا پایان فصل ممانعت کند 

Schrott, 1982) . 

دهی در همین حال تحقیقاتی که بر اساس پوشش

 .Bقند توسط سوسپانسیون باکتری بذور چغندر

subtilis ثیر مناسبی در کنترل بیماری انجام شده، تا

مرگ گیاهچه چغندر قند نشان داده است 

(Mahmoud, 2016) همچنین نتایج این تحقیق با .

هماهنگی  0171نتایج شهیری طبرستانی و همکاران، 

دارد که کاربرد باکتری در خاک تاثیر بهتری نسبت به 

 Shahiri Tabarestani et)کاربرد بذرمال داشته است 

al., 2004)های . تحقیقات در مورد مقایسه باکتری

مختلف برای کنترل بیماری مرگ گیاهچه و پوسیدگی 

در  B. subtilisدهنده برتری ریشه چغندر قند، نشان

کنترل بیماری مرگ گیاهچه و پوسیدگی ریشه چغندر 

های مورد آزمایش بوده قند نسبت به سایر باکتری

تحقیق حاضر . نتایج (El-kazzaz et al., 2002)است 

 02نشان داد که کاربرد سوسپانسیون باکتری در خاک 

داری در کاهش روز بعد از کاشت تاثیر معنی 51و

-شدت بیماری و افزایش بازده محصول داشت. آزمایش

شده توسط سایر محققین نشان داده است های انجام

و  B. subtilis RB14که کاربرد سوسپانسیون  باکتری 

های تکثیر شده بدون از باکتری یا محیط کشت مایع

وجود سلول باکتری، توانست توسعه بیماری مرگ 

را در خاک  R. solaniفرنگی توسط گیاهچه گوجه

دهنده توانایی باکتری متوقف کند که از یك سو نشان

B. subtilis  در کشت خاکی و از سوی دیگر قابلیت

در  Surfectinو  Iturin Aترشحات باکتری شامل 

. (Asaka & Shoda, 1996)بیماری است  کنترل

 .Rهمچنین در مورد پوسیدگی ریشه فلفل توسط 

solani  با کاربرد باکتری ،B. subtilis  به صورت کاربرد

 70و  66پوشش بذر و مصرف در خاک به ترتیب 

درصد کاهش بیماری مشاهده شده است 

(Narasimhan & Shivakumar, 2016) نتایج .

ثیر دو جدایه از باکتری تحقیقات بررسی تا

Streptomyces sp.  به صورت افزودن به خاک حاکی از

 .Rممانعت از بیمارگرهای مهم چغندر قند شامل 

solani ،F. oxysporum   وPhytophthora 

drechsleri  بوده است(Karimi et al., 2012) یکی از .

تحقیق حاضر کاربرد سم کربوکسین تیرام  تیمارها در

دعفونی بذر بود که نتایج کاربرد آن برای به صورت ض

کاهش شدت بیماری تفاوتی با شاهد نداشت که با 

توجه به زمان طوالنی بعد از ضدعفونی بذر تا وقوع 

-تواند به دلیل تجزیه قارچآلودگی این عدم کارآیی می

های انجام کش تا زمان وقوع بیماری باشد. در آزمایش

تبوکونازول تاثیر شده، سموم آزوکسی استروبین و 

خود را در کنترل بیماری مرگ گیاهچه و پوسیدگی 

هفته از دست دادند که  2ریشه چغندر قند بعد از 
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 Brantner)ها ذکر شده است کشدلیل آن تجزیه قارچ

& Windels, 1999) نتایج این تحقیق نشان دهنده .

تاثیر استفاده از محلول حاوی باکتری در افزایش 

ل بود. نتایج تحقیقات جمالی و دار محصومعنی

 .Bنشان داد که وجود  (Jamali et al., 2020)همکاران 

subtilis تواند منجر به افزایش در اطراف ریشه می

حاللیت فسفر، روی و پتاسیم در ریزوسفر چغندر شود 

که نتیجه نهایی آن افزایش محصول است. در 

کاربرد های ما در مزرعه شماره دو اگرچه تاثیر آزمایش

داری در سطح باکتری به صورت بذرمال تفاوت معنی

یك درصد در کاهش شدت بیماری نداشت، اما در 

دار بود، به مورد تاثیر در افزایش محصول اختالف معنی

صورتی که راندمان در تیمار شاهد بیشتر از سایر 

تیمارها بود. در مزرعه شماره دو شدت بیماری بسیار 

 آلودگی ریزوکتونیایی فعالیت سایر باال بود و عالوه بر

 P. aphanidermatumبیمارگرها به ویژه شبه قارچ 

ها قابل توجه بود که فعالیت مجموعه عوامل روی ریشه

بیماریزا سبب باالرفتن شدت بیماری و نابودی بسیاری 

ها تا زمان برداشت گردید. همچنین خاک از ریشه

دوم( دارای مزرعه در ایستگاه مهرگان )محل آزمایش 

رس باالیی است که موجب ماندابی شدن مزرعه و 

گردد و ایجاد این های بیماریزا میفعالیت بهتر قارچ

توان به این موضوع نسبت ها را میتفاوت در وزن ریشه

داد. تاثیر مکان بر شدت بیماری و کمیت محصول در 

دار بود اما در مجموع و در سطح یك درصد معنی

چه اختالف تیمارها از نظر تاثیر تیمار تجزیه مرکب اگر

دار شد اما در مقایسه بذر در افزایش محصول معنی

ها، تمام تیمارها به جز یك مورد که تیمار بذر میانگین

گرم در هکتار بود بقیه  511توسط باکتری به میزان 

 دار نداشتند.تیمارها با هم اختالف معنی

 

 گیری کلینتیجه

 یفرع ماریتتاثیر ، فقط یشیه آزمامزرعهر دو در 

افزایش و  یماریشاخص بکاهش  یرو یزیرمحلول

بر اساس نتایج این تحقیق دار بود. یمعن دیتول زانیم

با مقادیر مختلف  B. subtilisتیمار بذر توسط باکتری 

و یا سم کربوکسین تیرام تاثیری در کاهش شدت 

ها بیماری و یا افزایش محصول نداشت، اما تیمار بوته

روز بعد از  51و  02ریزی در دو نوبت به صورت محلول

کاشت هم در کاهش شدت بیماری و هم افزایش 

 دار بود. محصول در سطح یك درصد معنی
 

 سپاسگزاری

این مقاله از پروژه تحقیقاتی خاص به شماره 

استخراج شده است که  571550-108-06-22-50

/ 2/0رخ مو 28880گزارش نهایی آن با شماره فروست 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به  55

ثبت رسیده است. تامین کننده مالی پروژه شرکت 

زیست فناور سبز بوده است که بدینوسیله از آن 

 شرکت قدردانی می گردد. 

 

وجود  سندگانیتعارض منافع توسط نو گونه چیه "

   . "ندارد 
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