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رٍی قارچ  ٍ تاثیز آى بز Glycyrrhiza glabra بزرسی عصارُ گیاُ ضیزیي بیاى

Rhizoctonia solani َ(ضیت بالیت بزًج) گی غالف بزًجختعاهل بیواری س 
  2ٍ صدیقِ هحودی  1ساساى ًدایی ًیا 

 ّبی ّزس گزٍُ ؽٌبعبیی ٍ هجبرسُ ثب علف ٍاحذ ؽیزاسداًؾجَی کبرؽٌبعی ارؽذ داًؾگبُ آساد اعالهی -1

 ثیوبری ؽٌبعی گیبّی-گزٍُ گیبُ پشؽکی ٍاحذ ؽیزاساعتبدیبر داًؾگبُ آساد اعالهی -2

   ّبی ّزس گزٍُ ؽٌبعبیی ٍ هجبرسُ ثب علفپزدیظ ٍاحذ ؽیزاس  داًؾگبُ آساد اعالهیعبعبى ًذایی ًیب،  : ًَیغٌذُ هغئَل 
snedaeenia@yahoo.com 

 :چکیدُ 

پضٍّص اًجام ضدُ تالضی است بزای . ًواید ّای سراعی ّز سال خسارت سیادی را هتَجِ کطَر هی ّا ٍ سهیي ّا ٍ آفات بِ باغ حولِ قارچ

دست  ًتایج بِ. عاهل بیواری سَختگی غالف بزًج اًجام ضدُ است Rhizoctonia solaniدرک تاثیز گیاُ ضیزیي بیاى بز رٍی رضد قارچ 

عث  افشایی یا سیٌزصیستی داضتِ ٍ با ّا بز رٍی رضد ایي قارچ خاصیت ّن بیاى در توام غلظت دّد کِ عصارُ گیاُ ضیزیي آهدُ ًطاى هی

درحالی کِ رضد قارچ در تیوار ضاّد کِ فقط در آى دیسک آغطتِ بِ آب هقطز بَد در هقایسِ با سایز . افشایص سزعت رضد آى ضدُ است

کِ بزًج بِ عٌَاى یک هٌبع تغذیِ هْن بزای  با تَجِ بِ ایي. ای قزار گزفت هعٌی دار کوتزی داضت ٍ در گزٍُ آهاری جداگاًِتیوارّا، رضد 

بیاى باعث تحزیک ٍ افشایص رضد  ضَد ٍجَد گیاُ ضیزیي هیاًِ در ًظز گزفتِ هی هزدم کطَرها ٍ سایز کطَرّای جٌَب ضزق آسیا ٍ خاٍر

بیاى بِ عٌَاى  در صَرتی کِ اس تفالِ یا بقایایی گیاُ ضیزیي. ت ضدید ایي قارچ بِ هحصَل بزًج خَاّد ضدایي قارچ ضدُ ٍ باعث خسار

ضَد بٌابز ایي السم بِ ًظز  سالًی در خاک هی ًیا کَد سبش بزای تقَیت سهیي استفادُ ضَد ایي بقایا باعث تحزیک رضد ٍ تکثز قارچ ریشٍکتَ

 . ّایی تا حد اهکاى کٌتزل گزدد سهیي ّزس اطزاف چٌیي علف رسد کِ ایي هی

  ، عصارُ، سالًی ضیزیي بیاى، ریشٍکتًَیا ،بزًج: گاى کلیدیٍاص

 :هقدهِ

ٍارد ثززًج آرکزبًشاط   را ثزِ هزشار    هیزشاى آعزیت   ثیؾتزیي  1994ٍ 1993ّبی  در عبل Sheath Blightثیوبری عَختگی ثزگ ثزًج 

یَعزف یبًزبر ٍ   (. 1388هحوزذی،  .)ذٌز ک ای یب عیبُ رًز  وَییزذ هزی    ّبی قَُْ ؽجِ جٌظ ریشٍکتًَیب اعکلزٍت (.,Lee 2011) ًوَدُ

 اس خزَد  snatesfni arhotophtyhPرٍی قزبر   را هیزشاى کٌتززل   ثزبتوزیي  G. glabra  ًؾبى دادًذ کِ گیبُ ؽیزیي ثیبىّوکبراى 

 Eugenia caryophyllus خز   هی ٍ ّوکزبراى ًؾزبى دادًزذ عقزبرُ  ْزبر گیزبُ      ... عجزذا  .( Yanar., et al 2011)دادًُؾزبى  

 ِ  Rhizoctonia solaniعزِ قزبر      Allium ativum ٍ عزیز Allium cepa ،  پیزبسخَراکی   Artemisia Judaica،درهٌز

ٍSclerotium rolfsii  ، Fusarium oxysporum  ِدارد هیرا در حبیت کوَى ًگ (Abdalla., et al 2009.)   ایي پضٍّؼ ثزب

 .یزیي ثیبى ثزرؽذ قبر  ریشٍکتًَیب عالًی اًجبم ؽذّذف وبثز عقبرُ ریؾِ گیبُ ؽ

  :ّاهَاد ٍ رٍش 

ّب اس  جذا گزدیذ ثزای خبیـ عبسی قبر  Orysa sativaاس رٍی گیبُ آیَدُ ثزًج  Rhizoctionia solani اثتذا قبر  عبهل ثیوبری 

. آٍری ؽذُ اس ًقبط هختلف اعتبى فبرط وْیِ ؽذریؾِ هَرد ًیبس ثِ فَرت اوفبقی اس هیبى وَدُ جوع . رٍػ اًتْبی ریغِ اعتفبدُ ؽذ

ثیبى ثب وزاسٍ ٍسى ٍ درٍى ی  ؽیؾِ ثشرگ ویزُ دردار ریختِ  گزم پَدر ؽیزیي 75ثزای وْیِ عقبرُ . ّب ثِ ٍعیلِ آعیبة پَدر ؽذًذ ریؾِ

. طز ثِ آى اضبفِ ؽذهیلی ییتزآة هق MERCK 200هیلی ییتزاعتَى عبخت ؽزکت  800هیلی ییتزحالل ؽبهل 1000عپظ هقذار . ؽذ

ثزای وْیِ عقبرُ خؾ  . عبعت هحلَل ثب اعتفبدُ اس قیف ثَخٌز ٍ کبغذ فبفی پبک عبسی ٍ وفبیِ آى جذا ٍ دٍر ریختِ ؽذ 24پظ اس 
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(  1/0)هحلَل هَرد ًیبس ی  دّنثزای وْیِ . ٍ پوپ خال اعتفبدُ ؽذ IKA Rotary Evaporator RV 06-MLاس دعتگبُ 

اس هحیط . ؽذ ثِ یَیِ ّبی فبیکَى اضبفِ اضبفِهقطز ییتز آة  هیلی 64ییتز  وب  هیلی 1اس  ٍییتز اعتَى  هیلی 1 گزم  عقبرُ خؾ  هیلی

هتز وْیِ  هیلی 6ّبیی ثِ قطز  ثب اعتفبدُ اس کبغذ فبفی دیغ . ثزای هحیط کؾت اعتفبدُ ؽذ( PDA)کؾت دکغتزٍسآگبر عیت سهیٌی

ّبی  دقیقِ در عقبرُ ثب غلظت 15ّبی اعتزیل ثِ هذت  دیغ . ایي آسهبیؼ اعتزیل ؽذًذ ّب در کلیِ اثشارّب هحیط کؾت ٍ دیغ . ؽذ

 5ّبیی ثِ قطز  ٍعیلِ  َة پٌجِ عَراخ کي اعتزیل ثلَک  عالًی ثِ ًیب ریشٍکتَدیؼ حبٍی قبر  خبیـ  اس پتزی. هختلف قزار دادُ ؽذًذ

ویوبر  7ایي آسهبیؼ در . ّبی هؾخـ قزار دادُ ؽذ بٍی عقبرُ در هحلٍ  ْبر عذد دیغ  حدیؼ هٌتقل  هتز جذا  ثِ هزکش ّز پتزی هیلی

یبدداؽت ثزداری اس هیشاى رؽذ . قزار دادُ ؽذگزاد  درجِ عبًتی 25دهبی در ّب در اًکَثبوَر  دیؼ کلیِ پتزی. وکزار اًجبم ؽذ 3ٍ 

هَرد وجشیِ  9ٍرصى  SASب اعتفبدُ اسًزم افشار ًتبیج ثِ دعت آهذُ ث. اًجبم گزفت عبعت 72، 48، 24ًی هیغلیَم قبر  در فَافل سهب

 .وحلیل آهبری قزار گزفت ٍ ویوبرّب ثب اعتفبدُ اس آسهَى  ٌذ داهٌِ داًکي ثب یکذیگز هقبیغِ ؽذًذ

 :ًتایج ٍ بحث  

هقبیغِ هیبًگیي  ثب (.  1جذٍل )داری دارًذ کبر رفتِ ثب یکذیگز اختالف ثغیبر هعٌی ّبی ثِ ویوبر Fsوجشیِ ٍ وحلیل اًجبم ؽذُ ًؾبى داد کِ 

(. 2جزذٍل  )ّزب کوتزز ثزَدُ اعزت     ّبی ؽبّذ اس عزبیز ویوزبر   دیؼ ّبی هختلف ثب ؽبّذ،  هؾبّذُ ؽذ، کِ هیشاى رؽذ قبر  در پتزی ویوبر

ثیؾتزیي هیشاى هیزبًگیي رؽزذ هیغزیلیَم ثزِ وزویزت در      . ّبی هختلف عقبرُ ؽیزیي ثیبى ثبعث رؽذ هیغیلیَم قبر  ؽذ اعتفبدُ اس غلظت

عزالًی خبفزیت    ثیبى ثز رؽذ قزبر  ریشٍکتٌیزب   وَاى ًتیجِ گزفت کِ عقبرُ ؽیزیي ثٌبثز ایي هی. هؾبّذُ ؽذ 16/1ٍ 64/1، 4/1ّبی   رقت

 . افشایی یب عیٌزصیغتی داؽتِ اعت ّن

 Rhizoctonia solaniجذٍل وجشیِ ٍاریبًظ آسهبیؼ وبثیز عقبرُ گیبُ ؽیزیي ثیبى ثز رؽذ قبر    -1جذٍل 

 SS MS Fs درجات آسادی هٌابع تغییز ردیف

 **9872 1854398730 9826392381 6 تیوار 1

 0815888571 282244 14 خطای آسهایص 2

 11848832381 20 جوع کل

پظ اس  Rhizoctionia solanثیبى ثز رٍی رؽذ هیغیلیَم قبر   ّبی هختلف عقبرُ اعتًَی گیبُ ؽیزیي جذٍل وبثیز غلظت -2جذٍل 

 (در عِ وکزار)عِ رٍس 

 گزٍُ هیاًگیي رضد هیسیلیَم ّای عصارُ استًَی گیاُ ضیزیي بیاى غلظت

 A 585667 4/1 لیتز آب هیلی2لیتز استَى  هیلی1گزم  عصارُ خطک  هیلی 1/0

 A 584867 64/1 لیتز آب هیلی 32لیتز استَى  هیلی1گزم  عصارُ خطک  هیلی 1/0

 A 584267 16/1 لیتز آب هیلی 8لیتز استَى  هیلی1گزم  عصارُ خطک  یهیل 1/0

 A 583567 2/1 لیتز آب هیلی1لیتز استَى  هیلی1گزم  عصارُ خطک  هیلی 1/0

 A 582633 32/1 لیتز آب هیلی 16لیتز استَى  هیلی1گزم  عصارُ خطک  هیلی 1/0

 A 5817 8/1 ز آبلیت هیلی 4لیتز استَى  هیلی1گزم  عصارُ خطک  هیلی 1/0

 B 385133 0 ضاّد آب هقطز

 .داری دارًذ درفذ، اختالف هعٌی 5ای داًکي در عطح احتوبل  ّبیی کِ حزٍف هؾبثِ دارًذ ثب اعتفبدُ اس آسهَى  ٌذ داهٌِ ردیف
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 ایزي . ؽزَد  رػ هزی ّبی هحققیي ثیؾتز ثز خبفیت ضذ قبر ی عقبرُ ّب هتوزکش ثَدُ ٍ ایي ًکتِ ثزای اٍییي ثبر اعت کزِ گزشا   پضٍّؼ

ایجزبد   ثبعزث کزبّؼ رؽزذ قزبر  ًؾزذُ، ثلکزِ       عزجت وٌْب  عالًی ًِ ثیبى ثز قبر  ریشٍکتٌیب عقبرُ گیبُ ؽیزیيدّذ کِ  هؾبى هیپضٍّؼ 

ّبی قبر  را در خبک  وَاًذ ثب وَییذ هَاد ؽیویبیی اس خَد رؽذ هیغیلیَم ایي گیبُ هی. خبفیت ّن افشایی یب عیٌزصیغتی در آى ؽذُ اعت

ثٌبثز ایي در اعتفبدُ اس ثقبیبیی گیبّی ثِ عٌَاى کَد ٍ کٌتززل ؽزیزیي ثیزبى    . ی  کزدُ ٍ ثبعث گغتزػ آیَدگی در عطح هشرعِ ؽَدوحز

 .هفیذ ثبؽذثغیبر وَاًذ در کٌتزل ایي ثیوبری  ّبی اطزاف آى ٍ عذم هقزف ثیؼ اس ًیبس کَد ًیتزٍصى  هی در هشار  آیَدُ ٍ سهیي

 :هٌابع

 . ففحِ 368.اًتؾبرات گٌجیٌِ علن. ّبی وؾخیـ در قبر  ؽٌبعی فَل ٍ رٍػا 1388. هحوذی، ؿ -1
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Abstract 

Every year the nation experiences a huge loss due to the attack of fungi and pests to gardens and 

farmlands. The present study is an attempt for better understanding of the natural resources 

available in farm to be less dependency to chemical poisons and lowering the costs of pests and 

disease control programs, weed selected control with examining how Glycyrrhiza glabra affect the 

growth of harmful fungus Rhizoctonia solani. The results show that Glycyrrhiza glabra extract had 

synergic property on growth of this fungus and has increased its speed. While the growth of this 

fungus in control treatment , that just discs covered by ddH2o has less growth than other treatments. 

since rice is considered as one of the main food resources for our people and other Southeast Asia 

and Middle East countries, Glycyrrhiza glabra would provoke and increase the growth of this fungi 

and cause severe damages to rice crops. If Glycyrrhiza glabra leftovers are used as green fertilizers 

for ground improvement, these leftovers would provoke growth and reproduce Rhizoctonia solani 

fungus in soil. Thus it seems we should control this weed around such grounds. 
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