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 چکیده 
با کاهش  د.ذاربگ یمنف ریتأث و باکتری سویابین  یستید بر همزتوانیم های هرزکنترل علف ضمن هاکشعلف کاربرد

بیشتر آلودگی  سببه ک یابدافزایش می تروژنین شیمیاییکاربرد کود  بهنیاز  همزیست، تروژنین تیتثب یبرا باکتری تیظرف
 ،با باکتری سویاها بر همزیستی بین کشخاک و شدت سمیت علف pHمتقابل بین  اثردرک  برای .شودمیآب و هوا خاک، 

کش شامل علف تحت شرایط هوای آزاد انجام گرفت. فاکتور لیفاکتوربه صورت  یتصادف کامالًدر قالب طرح  گلدانی آزمایش
 و کاربرد در هکتار بوزینگرم متری 059 پس از کاشتکاربرد  در هکتار،فلورالین اتال گرم 999 کاشتاز  پیش شاهد، کاربرد
کش استفاده علف در تیمارهایی که بود. 1و  2/7، 0/6 شامل خاک pH فاکتور .در هکتار بود ایمازتاپیر گرم 891 یپس از رویش

 تحت یوجهت طور قابل بهبا باکتری  شده حیتلق ایرشد سو یپارامترها یو برخ)تعداد و وزن خشک گره(  ییزا، گرهه بودنشد
گره در هر  3/28) تعداد گره نیکمتر مشاهده شد.خاک  1و  2/7های pHدر  ییزاگره نیشتریب خاک قرار گرفت. pH ریتأث

 تیسمشدت . مشاهده شد 0/6برابر  pH خاک با درگرم در هر بوته( نیز میلی 1/098بوته( و کمترین وزن خشک گره )
خاک  pHبه  ییزاگره بر بوزینایمازتاپیر و متری تیسمشدت ولی  خاک قرار نگرفت pH ریتأثتحت یی زاگره بر فلورالیناتال

 ایمازتاپیر تیمسشدت به طوری که  .گرفتقرار  ریتأثتحت بر همین اساس  زین ایصفات سو ریسامتعاقباً  که داشت یبستگ
 .افتی شیخاک افزا pH شیبا افزا ییزاگره بر بوزینمتری تیسمشدت  ،امایافت.  خاک کاهش pH شیبا افزا ییزاگره بر

 زایی، گوگرد. ، گرهتروژنینآهک،  های کلیدی:واژه

 

 مقدمه 
های جمعیت جهان همچنان در حال افزایش است و کشاورزی باید با افزایش تقاضا برای تولید غذا همگام شود. چالش

 های هرز که وقوع یاکند؛ مانند حشرات گیاهخوار، عوامل بیماریزای گیاهی و علفرا تهدید می گیاهان زراعیزیادی عملکرد 
ش از ، استفاده بیها در حفاظت گیاهانکشآفت مفید بودنعلیرغم  ست.هاشکلب مستلزم استفاده از آفتخطر وقوع آنها اغ

ینه بسیار پرهزاز طرفی دیگر، کاربرد  محیط زیست را به خطر بیاندازد.و  تواند سالمت انسانمی آنهاحد و غیر منطقی از 
تواند سبب یمخاک است  ناکافیکودهای شیمیایی به ویژه نیتروژن که عنصر کلیدی در تغذیه گیاه در شرایط حاصلخیزی 

  .( 2021et alRibeiro ,.)آلودگی آبهای زیرزمینی به نیترات و آلودگی هوا به اکسید نیتروژن شود 
 Bradyrhizobium)اختصاصی خود  باکتری( قادر به همزیستی با Glycine maxاکثر بقوالت مانند سویا )

japonicum ) کیلوگرم نیتروژن  059تقریباً  همزیستی بین سویا و باکتری ماحصل نیتروژن همزیست هستند.و تثبیت
های باکتری .( et alParsa,. 2013) کندرا تامین میدرصد نیاز سویا به نیتروژن  79معادل  تقریباً که استهمزیست 

 (3NH( را به آمونیاک )2Nنیتروژن اتمسفر )تواند میآنزیم نیتروژناز هستند که  حاویتنها موجوداتی همزیست با بقوالت 
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توانند مستقیماً از آن اند، اما نمیاحاطه شده 2N. اگرچه گیاهان عمالً توسط برای گیاهان شودقابل استفاده  د تانکناحیاء 
همزیست تواند بر عملکرد باکتری می 1و بیشتر از  6/5( خاک کمتر از pHاسیدیته ) طبق گزارشهای قبلی،. نمایند برداریبهره

 Reddy, and Rao)تواند دچار اختالل شود نیز می 6خاک کمتر از  pHاختالل ایجاد کند. از سوی دیگر، عملکرد سویا در 

2010).  
عالیت ف علیهبه طور بالقوه تهدیدی توانند اند، اما میدر نظر گرفته شده انگیاهها برای محافظت از کشاگرچه علف

یتروژن . اگر تثبیت ندهندکاهش را  تثبیت نیتروژن همزیستباشند و در نتیجه میزان بقوالت  همزیست با هایباکتری
 et alCycoń ,.) گرفتهد خواقرار تأثیر منفی متعاقباً تحت همزیست تحت تأثیر منفی قرار گیرد، عملکرد محصول نیز 

نده نیتروژن تثبیت کن هایباکتری، جایی که تعداد و فعالیت مورد استفاده در الیه باالیی خاکهای کشبیشتر علف. (2009
ی های باکتریایبذر تلقیح شده با باکتری، سلولپس از کاشت  .( 2021et alRibeiro ,.)مانند بیشترین مقدار است، باقی می

بذر . در همان دوره زمانی که (Singh, 2005)د نکنمیزایی جهت ایجاد عفونت اولیه و گرهروی سطح بذر شروع به تکثیر 
 ،هد. مطمئناًدهای خاک مصرف رخ میکش، کاربرد علفداردتثبیت نیتروژن همزیست باکتری در به توانایی بیشترین احتیاج را 

فونت اولیه و عفرآیند خواهد داشت، زیرا و باکتری میزبان بین گیاه همزیستی  کش خاک مصرف خطر بیشتری برکاربرد علف
ی تواند بر همزیستی بین گیاه و باکترمیهای شاخ و برگ مصرف نیز کشزایی ممکن است مختل شود. اما کاربرد علفگره

 ینبنتازون و تریفلورال هایکشمنفی کاربرد علف ریتأثقبلی، متعدد  تحقیقات. در ( 2009et alCycoń ,.) دباشک خطرنا
(., 1999et alGonzalez )، ترازون ایمازاکوئین، کلومازون، سولفین(., 2001et alArruda ) ،بوزینمتری (., et alZaidi 

 لینورون ،) Zawoznik and Tomaro, 2005; ., 2021et alTortosa( متیل-کلریمورون ،فلوکلرالین ،(2005
(and Selwet. 1998Sawicka )، 2014 ,.;(  ایمازتاپیرet alJha ; ., 2018et alGonçalvesa ; ., 2009et alBohm 

 ., 2006et alZabalza ; and Selwet. 1998Sawicka  ;., 2013et alParsa ( ، گالیفوسیت  );., 2009et alBohm 

., 2017et alFan  ( ، متیل -پی-فوپهالوکسی(., 2013et alParsa ) ،فلورفن آسی ،پروپارژیل-کلودینافوپ(., et alJha 

-سازین، سافلوفناسیل، استوکلر، متوالکلر، دیمتیل، فلومیوک-، کلرانسوالم( 2021et alTortosa ,.)، پاراکوات (2014

در  به اثبات رسیده است. ( 2018et alGonçalvesa ,.)الکتوفن و  ( 2021et alRibeiro ,.)پیروکساسولفون  ،متینامید
توان انتظار داشت که باکتری نتواند به ظرفیت کامل خود برای تثبیت نیتروژن همزیست برسد و در نتیجه چنین شرایطی، می

ها بر همزیستی کشفمثبت کاربرد عل ریتأثنیز به محققان محدودی  ،البته .افزایش یابدبه کود شیمیایی نیتروژن گیاه وابستگی 
های همزیست با باکتریکنند که . آنها بیان می( 2015et alTrimurtulu ,.)اند کرده اشارهو باکتری  میزبان بین گیاه

 Rhizobium) ای از باکتری همزیستبه عنوان مثال، سویهتجزیه کنند. در خاک را ها کشبقوالت قادرند مقادیر پایین علف

sp. ) کش علفو از طریق فرآیند تجزیه  را داردتجزیه بسیار فعال آترازین  تواناییکه از یک خاک کشاورزی جدا شده بود
نه از اینرو، . کند فراهمبرای رشد و نمو  از طریق فتوسنتز( هاکربوهیدرات)عالوه بر انرژی  برای تامیندیگری تواند منبعی می

ل استیک ایندوگیاهی  هورمونها مقادیری کشبلکه به واسطه تجزیه علف، گذارندنمیگیاه میزبان  براثرات سمی تنها آنها 
کش غلبه ناشی از کاربرد علف تنشکند بر را تحریک کرده و به گیاهان کمک میمیزبان که رشد گیاه  کنندمیتولید اسید 
ند ها بر همزیستی بین گیاه میزبان و باکتری اشاره شده است، محققان چکشمنفی کاربرد علف ریتأثدر مطالعاتی که به  کنند.

ه دهند کقرار می ریتأثها بطور مستقیم گیاه میزبان را تحت کش( علف8دادند که عبارتند از: مکانیسم را در این امر دخیل می
ود ش( از گیاه میزبان به باکتری و در نتیجه کاهش تثبیت نیتروژن شد میهاکربوهیدراتمنجر به کاهش انتقال منبع انرژی )

(., 2004et alAnderson ) ،2دهند قرار می ریتأثها بطور مستقیم بقای باکتری در خاک را تحت کش( علف(Singh and 
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Wright, 2002)  ،3ها شناسایی گیاه میزبان و تبادل سیگنال بین باکتری و گیاه میزبان را کاهش دهند کش(، علف(Daniel 

., 1999et al)  ،0 )دهندها فعالیت نیتروژناز باکتری را تحت تاثیر قرار میکشعلف (., 1999et alHernandez ) . 
مورد ارزیابی قرار خاک  pHگیاه با باکتری تحت یک بین کش بر همزیستی علف ریتأثمطالعات قبلی در زمینه  تمامی
 یونی ریغ و یونیکات ،یباز ،یدیها به چهار گروه اسکشعلفالکتریکی، بار  تیبراساس خاص از سوی دیگر، گرفته است.

جذب به عنوان عوامل موثر بر خاک  pHو  کشعلف الکتریکیبار  تیخاص. ( 2002et alMonaco ,.) شوندیم یبنددسته
 شدت ،خاکهای مختلف pHدر آیا  اینکه لذا، .( 2015et alRigi ,.) مطرح هستندکش به ذرات خاکدانه علفو واجذب 

متقابل بین درک اثر اطالعات کافی وجود ندارد. یا خیر کردتغییر خواهد بین گیاه با باکتری همزیستی  برها کشسمیت علف
pH  زیرا اسیدی شدن یا قلیایی شدن خاک  ؛مهم است گیاه با باکتریبین ها بر همزیستی کشسمیت علفشدت خاک و

(., 2009et alBohm ) دت ش تواند برفشرده رخ دهد. لذا، این امر می های کشاورزیتواند در طی چند سال در اکوسیستممی
سوال انجام  هش به دنبال پاسخ به ایناز اینرو، این پژو د.باش تأثیرگذارگیاه با باکتری بین بر همزیستی ها کشسمیت علف

به  تواندیخاک م pHمختلف  یهامیگیاه میزبان و باکتری در رژبین  یستیهمز برها کشعلف تیشدت سم ایآ گرفت که
کش علف ،فلورالینلاتا یونیریکش غعلف ه،یفرض نیاساس ابر. ریخ ایمرتبط باشد  هاکشعلفالکتریکی بار  تیتفاوت در خاص

و  ایسوبین  یستیهمز برآنها  تیسمتا  انتخاب شدند (Roberts, 1998) بوزینمتری بازیکش علفو  ایمازتاپیر یدیاس
 مورد بررسی قرار گیرد.  خاک pH تحت سه باکتری
 

 هامواد و روش

ر آن د ییکشت سویا که هیچ سابقههمدان  آموزشی دانشگاه بوعلی سینا آزمایش از مزرعهاین خاک مورد نیاز برای 
 درصد 7/9 ( بادرصد 9/21 رس و درصد 5/07، ماسه درصد 6/23شن ) لومی رسی وجود نداشت تهیه شد. بافت این خاک

 شیپنتایج براساس  .ه استاین خاک به عنوان خاک طبیعی در نظر گرفته شددر این آزمایش،  بود. 2/7برابر   pHو آلی ماده
توانست ی عیگرم خاک طبلویکهر  باگرم آهک  5/5 گرم گوگرد و 2/9 و مخلوط کردن افزودن ،بر روی خاک طبیعیآزمایشی 
 لوگرمیک 85به مقدار جداگانه را ی کیپالست یهاسپس، گلدان .کندایجاد را  1و  0/6برابر   pHبامصنوعی  هاییخاک به ترتیب

  شدند. یاریآبتا زمان کاشت هفته چهار به مدت  کباریروز پنج هر تهیه شده پُر و  هایخاککدام از با هر 

ه ک همدان تحت شرایط هوای آزاد انجام گرفت نایس یعلبودانشگاه محوطه بیرونی گلخانه تحقیقاتی در آزمایش 
رقم هابیت  ایسو بذرهای، 8397 بهار اواخر در نمایش داده شده است. 8پارامترهای هواشناسی در طول مدت آزمایش شکل 

در  قهیدقنج پ به مدت سپس، .خشک شدند و ضدعفونی و با آب شستشو قهیدق پنج به مدتسدیم یک درصد  تیپوکلریه با
 چهار ،درون هر گلدان .شدندخشک  مجدداًو  ورگرا( غوطهآوری زیستی طبیعتفن شرکت)بایوسوی،  ایسو یتجار حیتلق مایع

دن، آبیاری اولیه از زیر گلدان انجام گرفت ولی پس از سبز شکاشته شدند.  یمتر یسانت دودر عمق با باکتری شده  حیبذر تلق
 حطر .شدند تنک بوته در هر گلدان دو به هاسبز شدن، تعداد بوته از پسشدند. سطحی  یاریآب کباریروز سه هر گلدانها 

 ( با چهار تکرار برای هر تیمار بود. فاکتورخاک pHکش و )علف عاملیدو فاکتوریل به صورت  یتصادف کامالًآزمایش در قالب 
 33سوناالن، فرموالسیون امولسیون شونده ) در هکتارفلورالین اتال گرم 999 کاربردشاهد، شامل در چهار سطح کش علف

)پرسوئیت، فرموالسیون  در هکتار ایمازتاپیر گرم 891 کاربرد ،خاکبه صورت مخلوط با الیه سطحی قبل از کاشت  در( درصد
پودر خیس  ، فرموالسیونسنکور) در هکتار بوزینمتریگرم  059کاربرد و  یبرگ دودر مرحله  درصد( 89مایع قابل حل در آب 

 اکتورف کشی بکار رفته برابر مقادیر توصیه آنها بر روی برچسب هستند.مقادیر علف .بودپس از کاشت در  (درصد 75شونده 
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pH لویک 399فشار آب در هکتار در  تریل 259ها با کشعلفبود.  1)خاک طبیعی( و  2/7، 0/6 شاملنیز در سه سطح  خاک 
به طور  .بکار برده شدند( AI11003VK) القاء کننده هوا بادبزنینازل مجهز به فشاری سمپاش پشتی با استفاده از  پاسکال

بذر در نظر  حیاثرات تلق یبررس یکش براعلفکاربرد بدون جداگانه، یک تیمار بذر تلقیح نشده تحت شرایط خاک طبیعی 
 لهجم از ؛رشد پارامترهای گیریاندازه ها برایبوتهشهریور،  اواخر در .مورد مقایسه قرار گرفتند tکه با کمک آزمون  گرفته شد

 یهاز تجز قبل. شدند برداشت ی ایجاد شده روی ریشه،هاگره و وزن خشک تعداد ریشه، و هواییهای اندام خشک وزنارتفاع، 
هوایی  هایاندام گیری محتوی نیتروژن. برای اندازه( تقسیم شدنددر هر گلدان تعداد بوتهبر دو ) هاادهتحلیل آماری، این د و
برای . (AOAC, 2016) شد به روش میکروکجلدال استفادههضم  خشک شده جهت گیاهی گرم موادمیلی 59ریشه، از و

در سطح  داریها با آزمون حداقل اختالف معنیاستفاده شد. میانگین 9،0 نسخه SAS افزاراز نرم هاتجزیه و تحلیل داده
  درصد مقایسه شدند. پنجاحتمال 

در  هواییهای اندام از حاصل تقسیم محتوی نیتروژن (NFE) تروژنین تیتثب کاراییکش، بدون کاربرد علف تیماردر 
محاسبه  899و سپس ضربدر در تیمار خاک طبیعی هوایی های اندام بر محتوی نیتروژنهر یک از تیمارهای خاک مصنوعی 

به طور های خاک pH هر یک از در تروژنین تیتثب کاراییها، کشکاربرد علف تیمار. در ( 2016et alPrimieri ,.) شد
ش کدر تیمار بدون کاربرد علف هواییهای اندام برابر محتوی نیتروژن Hکه در آن  محاسبه شد ریز معادلهبا استفاده از جداگانه 

 کش است. در تیمار کاربرد علف هواییهای اندام برابر محتوی نیتروژن Cو 
𝑁𝐹𝐸                                  :      8معادله  = (𝐻 𝐶) × 100⁄ 

 

 
 .پارامترهای هواشناسی در دوره انجام آزمایش -8شکل 

Figure 1. Meteorological parameters during the period of the experiment. 

 

 نتایج و بحث
مشاهده  یگره چیه( پرورش یافته بود pH 2/7طبیعی ) در خاکو نشده  حیتلق بذر آن با باکتری که ییایسوریشه  یرو

گره در  8/27بیعی پرورش یافته بود تعداد ط در خاکو شده  حیتلق بذر آن با باکتری که ییایسوریشه  یدر مقابل، رو .نشد
اصلی  شهیر یها عمدتاً روگره .شد لیتشک( ب2 گرم در هر بوته )شکلمیلی 2/705 با وزن خشک( الف2 هر بوته )شکل

    and Rao)در خاک است  یباکتر حضور قبلی از یاجهینت یجانب یهاشهیر یرو ییزاگره از آنجایی که شدند.مشاهده 

Reddy, 2010 ( ،ه ودبباکتری  از یعار آزمایش نیمورد استفاده در ا طبیعی رساند که خاک جهینت نیما را به امشاهده  نیا
 t (98/9  =p،)با استفاده از آزمون  تیمار تلقیح و عدم تلقیح بذر با باکتری و پرورش آن در خاک طبیعیبا مقایسه دو  .است
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 ازهوایی را  هایانداموزن خشک  متر،یسانت 1/39به  9/20 را از ایارتفاع سو داریمعنیبذر به طور  حیتلقگیری شد که نتیجه
ز هوایی را اهای اندامدر هر بوته، محتوی نیتروژن گرم  8/3به  1/9وزن خشک ریشه را از  ،در هر بوته گرم 9/83به  8/6
ماده خشک گرم هر گرم در یلیم 2/23به  6/82 زمحتوی نیتروژن ریشه را او  ماده خشکگرم هر گرم در یلیم 6/36به  1/20

 با بذر  حیتلقعدم  ماریدر ت 1/5 ازبه ریشه  هواییهای انداموزن خشک  در نسبت داریمعنیکاهش همچنین،  افزایش داد.

 

  

 

 

 

 A/الف

 B/ب

 C/ج

 D/د
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ترک های دارای حرف مشمیانگین ها بر برخی صفات سویای رشد یافته در اسیدیته خاک مختلف.کشعلف ریتأث -2شکل 
 درصد(. 5داری در سطح دار ندارند )آزمون حداقل اختالف معنیاختالف معنی

Figure 2- Effect of herbicides on some soybean traits grown in different soil pH. Means with the 

same letter are not significantly different (LSD0.05 test). 
 

 

  

  

  

 

 A/الف

 B/ب

 C/ج

 D/د
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های دارای حرف مشترک میانگین یافته در اسیدیته خاک مختلف.ها بر برخی صفات سویای رشد کشعلف ریتأث -3شکل 
 درصد(. 5داری در سطح دار ندارند )آزمون حداقل اختالف معنیاختالف معنی

Figure 3- Effect of herbicides on some soybean traits grown in different soil pH. Means with the 

same letter are not significantly different (LSD0.05 test). 

 
 مواد فتوسنتزی صیتخص یالگو در رابطه با تغییر یمشابه قبالً، نتایج مشاهده شد. با باکتریبذر  حیتلق ماریدر ت 2/0 به باکتری

کاهش در  .( 2006et alLestari ,.)گزارش شده است  ایمختلف سو یهاپیدر ژنوتباکتری  بذر با سازیحیدر پاسخ به تلق
 ریتأث شتریابع بجذب من یبرا ایسو ییبر توانا تواندیمبه ریشه در پی تلقیح بذر با باکتری  هواییهای انداموزن خشک  نسبت

وجه تواند در تحقیقات بعدی مورد تکه این موضوع می هرز شود یهادر مقابل علف شتریب یرقابت ییبگذارد و منجر به توانا
    .گیردقرار 

 بها باکتری ب شده حیتلق ایرشد سو یپارامترها یو برخ ییزا)شاهد(، گره ه بوداستفاده نشد یکشعلف چیه در تیمارهایی که
مشاهده خاک  1و  2/7های pHدر  ییزاگره نیشتریب (.3و  2های شکلخاک قرار گرفت ) pH ریتأث تحت یتوجه طور قابل

 1/098گره در هر بوته( و کمترین وزن خشک گره ) 3/28) تعداد گره نیکمتر نداشتند. همبا  یداریشد که تفاوت معن
 pHدر مشاهده شده  فیضع ییزاگره .الف و ب(2های )شکل مشاهده شد 0/6برابر  pH خاک با درگرم در هر بوته( نیز میلی

عات قبلی که در مطال کند یریجلوگ زاییگره آغازشاز  تواندمی مرتبط باشد که هیدروژن ونی تیبا سم تواندیم یدیخاک اس
 0/6برابر  pH خاک با در افتهیرشد  یای، سوزاییگره ممانعت از آغازش جهیدر نت .(Belda, 2014)نیز گزارش شده است 

 9/83هوایی سویا )های انداموزن خشک  بیشترین ،با این وجود .(ج2)شکل  داشتنیز را متر( سانتی 3/30) ارتفاع نیکمتر
وزن  یپارامترها ه بود،استفاده نشد یکشعلف چیه وقتی .(د2)شکل  به دست آمد 2/7 برابر pHبا  در خاکگرم در هر بوته( 

=  95/9)خاک  pH تغییرات ریتحت تأثبه ریشه و محتوی نیتروژن ریشه  هواییهای انداموزن خشک  نسبتخشک ریشه، 
p ) از ام هواییهای اندام محتوی نیتروژن اند در یکاهش قابل توجه، ب و د(. در حالی که الف3های )شکل نگرفتقرار 
در حالت  .(ج3)شکل  مشاهده شد 0/6به  2/7 خاک از pHبا کاهش زیست توده  وزن خشکگرم بر گرم یلیم 5/32به  7/36

در مقایسه با خاک طبیعی دستخوش تغییر  1برابر  pHمصنوعی با  ن در خاکتروژین تیتثب کش، کاراییبدون کاربرد علف
در مقایسه با خاک طبیعی  0/6برابر  pHمصنوعی با  ن در خاکتروژین تیتثب کاراییکه  داری نشد. این در حالی اســتمعنی
 خاک است.  pHن با کاهش تروژین تیتثب بود که نشان دهنده کاهش کاراییدرصد  7/11 حدوداً

 pHبه  ه()تعداد و وزن خشک گر ییزاگره بر بوزینمتریو  ایمازتاپیر هایکشعلف تیسمنتایج نشان داد که شدت 
 ییزاگره بر بوزینمتریشدت  ولی افت،یکاهش  ایمازتاپیر تیخاک، سم pH شیبا افزابه طوری که  دارد. یخاک بستگ

 .، ب(الف2های )شکل خاک قرار نگرفت pH ریتأثتحت  ییزاگره بر فلورالیناتال تیسمشدت  حالی کهدر  .افتی شیافزا
) 2013et alParsa ; ., 2014et alJha ; ., 2018et alGonçalvesa ; ., 2009et alBohm ,.;  ایمازتاپیر تیسمقبالً، 

., 2006et alZabalza ; Sawicka and Selwet. 1998)  بوزینمتریو (., 2005et alZaidi ) ایدر سو ییزابر گره 
 تیالفع ای و کیاست ندولیا دیتعادل اساند که بیان کردهمحققان قبلی . نیخاک مع pH یک درتماماً  بود، ولیگزارش شده 

 تیظرف تواندیم یرییتغ نیچن. (2013et al Jiang ,.) گیردها قرار کشعلف ریتحت تأث دتوانیم زبانیم اهیدر گ تروژنازین
ر به کاهش کند و منج رفعالیرا غزایی گره آغازش یبرا ازیمورد ن ییایمیوشیب یدهگنالیس ای را کاهش دهد و یسلول میتقس
و ایمازتاپیر  تیکه سم دهدینشان مبا این وجود، نتایج آزمایش حاضر  .(Kremer and Means, 2009) شود ییزاگره
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ممکن است به  افتهی نیا. دارد یخاک بستگ pHبه  قویاً ایسو باکتریایی در ریشه ییزابر گره ،فلورالیناتالاما نه  ،بوزینمتری
 یکشعلف ،فلورالیناتال خاک مربوط باشد. pHمختلف  یهامیها در رژکشعلف تیو قطبالکتریکی بار  تیتفاوت در خاص

است؛  فیضع یدیاس یکشایمازتاپیر، علفالکتریکی است. بدون بار  شهیخاک هم pH یهامیدر تمام رژ ی است؛ یعنیونی ریغ
 هایpHدر  هستند ولی (یمنفالکتریکی بار  داراییآنیون ) به شکل کشهای علفمولکول خاک ییایقلهای pHدر  یعنی

 بازی یشکبوزین، علفمتری .هستند (یخنثاز نظر بار الکتریکی ی )ونی ریغ به شکل کشهای علفمولکولخاک  یدیاس
 ند ولیهست (الکتریکی مثبتبار  داراییکاتیون ) به شکل کشهای علفمولکول خاک های اسیدیpHدر  است؛ یعنی فیضع
 et alMonaco ,.)هستند  ی(خنثی )از نظر بار الکتریکی ونی ریغ به صورت کشهای علفمولکولخاک  قلیایی هایpHدر 

ظر از ن لذا و شودبه ذرات خاک جذب  تواندمی کمتری است، ونی ریغکه به شکل  ،ایمازتاپیر ،خاک یدیاس pHدر  .(2009
 ایجاد نماید( ایسو یبرا نیهمچنعلیه باکتری ) یشتریب تیسم تواندلذا، می ؛تر استدر دسترسبیشتر در آب خاک  یکیولوژیب

دو و سه  یهاونیاز کات ییوجود سطوح باال ،خاک ییایقل pHدر  .(الف2)شکل  نمایان شد ییزاکاهش گره نمود آن در که
در آب خاک آزاد  کمترایمازتاپیر  یکیولوژیاز نظر بایجاد کند؛ لذا،  وندیپایمازتاپیر  ونیآن باممکن است در خاک آزاد  یتیظرف

در مقابل،  (.الف2قلیایی کمتر بود )شکل  pHدر خاک با  ییزاگرهبه همین دلیل، سمیت ایمازتاپیر بر  .باشدتر در دسترسو 
خاک  به ذراتتواند می بوزینمتری به شکل کاتیون است، به همین دلیل بوزینمتری از آنجایی که ی،دیخاک اس pHدر 

ایجاد ( ایسو هعلی نیهمچنعلیه باکتری ) کمتری تیسم باشد؛ لذادر دسترس آزاد و کمتر  یکیولوژیجذب شده بود و از نظر ب
ین ب یستیهمز برها کشعلف تیسم قبلی که منابع علمیدر  .(الف2نمایان شد )شکل  ییزاگره افزایش نمود آن در که نماید

 باکتری و ایسوبین  یستیهمزکش بر روی شدت سمیت علفتوان میرا هایی تناقض ،اندرا مطالعه کرده و باکتری ایسو
 ردکارببا  یبه طور نامطلوب و باکتری ایسوبین  یستیهمز، ( 2005et alZaidi ,.)در یک تحقیق مثال،  برای مشاهده کرد.

، ( 2004et alKhan ,.)اما، در تحقیق دیگر  .ه استقرار گرفت ریتأثتحت  نیفلوکلرالکش علفاز شده  هیدوز توص نصف
 ه است.رفتقرار نگ ریتحت تأث کشاز همین علفشده  هیدوز توصی دو برابر مقدارکاربرد با و باکتری  ایسوبین  یستیهمز

 چیه متن خاک در pHتضاد باشد. متأسفانه  نیا یاحتمال لیتواند دلیمتحقیق دو  نیمورد استفاده در ا یهاخاک pHتفاوت 
 ایی باکتریزگره بر بوزینمتریفلورالین، ایمازتاپیر و اتال یهاکشعلف تیسم گزارش نشده است. منابع علمی نیاز ا کی

 ،(ج2)شکل  ارتفاعتوانست فلورالین اتال کاربرد خاک، pHبه  یدون وابستگبود. ب گذارریتأث زین ایصفات سو ریبر سامتعاقباً 
( و ج3هوایی )شکل های اندام(، محتوی نیتروژن الف3(، وزن خشک ریشه )شکل د2هوایی )شکل های انداموزن خشک 

در مقابل، افزودن آهک  خاک کاهش داد. pH یهامیدر تمام رژداری طور معنیبه را  ایسو( د3محتوی نیتروژن ریشه )شکل 
بر ارتفاع  بوزینمتری ریتأث شد. ایبر ارتفاع سوایمازتاپیر  یمنف ریتأث شیباعث کاهش و افزا بیبه ترتطبیعی و گوگرد به خاک 

اثر  کیولی  0/6برابر  pHبا  در خاک محرکیاثر  کیمنجر به  بوزینمتریکاربرد  خاک وابسته بود. pHبه شدت به  ایسو
  .(ج2)شکل شد  ایارتفاع سوبر  1و  2/7برابر  pHهای با در خاک یکاهش

کاربرد  .افتیکاهش داری به طور معنیخاک  pHبا کاهش  ایسوهوایی های انداموزن خشک ، ایمازتاپیر با کاربرد
وزن خشک ، بوزینمتری با کاربردداشت.  ایسو هواییهای انداموزن خشک بر  یاثر محرک 1برابر  pHبا در خاک ایمازتاپیر 

هیج  0/6برابر  pHبا در خاک  بوزینمتری. کاربرد افتیکاهش داری به طور معنیخاک  pH افزایشبا  ایسوهوایی های اندام
 0/6برابر  pHبا در خاک  بوزینمتری کاربردضمن اینکه  د(.2)شکل  داشتن ایسو هواییهای انداموزن خشک بر  یریتأث

دارای روند  ایسو، نتایج مربوط به صفات وزن خشک اندام هوایی و ریشه داشت ایسو وزن خشک ریشهبر محرکی  ریتأثدارای 
( در تیمار گرم در هر گرم زیست توده خشکمیلی 6/22) هواییهای انداممحتوی نیتروژن  نیکمتر(. الف3مشابهی بود )شکل 
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گرم در میلی 5/29محتوی نیتروژن ریشه ) نیکمترولی . (ج3شکل ) مشاهده شد 1برابر  pHبا  در خاک بوزینمتری کاربرد
بجز در  ،یبه طور کل .(د3شکل ) مشاهده شد 0/6برابر  pHبا  در خاکایمازتاپیر  ( در تیمار کاربردهر گرم زیست توده خشک

 کاهشموجب خاک  pH یها میدر تمام رژکش هر سه علفکاربرد ، 0/6برابر  pHبا  در خاک بوزینمتری مورد تیمار کاربرد
ایمازتاپیر با  ایسو هواییهای انداممحتوی نیتروژن خاک،  pH شیبا افزاشد. همچنین،  ایسو هواییهای انداممحتوی نیتروژن 

و  0/6برابر  pHبا  در خاک بوزینمتری کاربردبجز در مورد تیمار  ،یبه طور کل .افتیکاهش  بوزینمتریاما با  افت،ی شیافزا
محتوی  کاهشموجب خاک  pH یهامیدر تمام رژکش کاربرد هر سه علف ،1برابر  pHبا  خاکفلورالین در تیمار کاربرد اتال

 ما باا افت،ی شیافزاایمازتاپیر کاربرد با  ایسو محتوی نیتروژن ریشهخاک،  pH شیبا افزاشد. همچنین،  ایسو نیتروژن ریشه
ا با کاهش مواجه شدند ر ایسو یصفات رشدکش دلیل اینکه در تیمارهای کاربرد علف .افتیکاهش  بوزینمتری کاربرد

کش علف ایریشه جذب شیافزا( 2 ای وکه در این آزمایش به اثبات رسید  ییزاکاهش گره( 8به دو دلیل ارتباط داد:  توانمی
 et alMonaco ,.) دهد شیرا افزا ایکش توسط سوعلف سمیمتابول جهت یکیولوژیزیف یهانهیتواند هزیمدر سویا که 

2002.)  
 2/7 و 0/6برابر  pHبا  هایدر خاک بوزینمتری با کاربرد ایسوهوایی به ریشه های انداموزن خشک نسبت  نیترکم

 هوایی به ریشههای انداموزن خشک نسبت  بجز در مورد تیمارهای مذکور، بین سایر تیمارها از نظر .(ب3)شکل  مشاهده شد
)آب و  نابعدر جذب م ایسو ییتوانا توان استنتاج کرد کهاز نتایج بدست آمده چنین میوجود نداشت. داری اختالف معنی ایسو

 قاتیموضوع به تحق نیروشن شدن ا ی. برایابدمی اسیدی افزایش خاک pHدر  بوزینمتری کاربردا ب عناصر غذایی از خاک(
سبب کاهش  هاکشعلف(، کاربرد تمامی pH 0/6مصنوعی اسیدی ) در خاک بوزینمتریبجز در مورد  است. ازین یشتریب

ن در تروژین تیتثب مصنوعی اسیدی، کارایی خاکبه طوری که در  .شدخاک  pH یهامیدر تمام رژن تروژین تیتثب کارایی
 8/893، 9/19 کش به ترتیب برابردر مقایسه با تیمار عدم کاربرد علف بوزینفلورالین، ایمازتاپیر و متریاتالتیمارهای کاربرد 

ن در تیمارهای علفکشی مذکور در مقایسه با تیمار عدم کاربرد تروژین تیتثب درصد بود. در خاک مصنوعی، کارایی 9/76و 
یمارهای ن در تتروژین تیتثب مصنوعی قلیایی، کارایی خاکدر درصد بود. نهایتاً،  9/12و  7/72، 7/71ر کش به ترتیب برابعلف

 درصد بود.  2/19و  2/68، 1/70کش به ترتیب برابر علفکشی مذکور در مقایسه با تیمار عدم کاربرد علف
 

 گیری کلینتیجه
 بگذارند. یمنف ریتأث و باکتری ایسوبین  یستیتوانند بر همزیآنها م ولیها، کشعلف زیاد کاربرد یاریبس دیفوارغم علی

ذیه کامل سویا نیاز به منظور تغ لذا، ؛ابدیدست  همزیست تروژنین تیتثب یکامل خود برا تیتواند به ظرفینم باکتری ن،یبنابرا
 یستید، همزشویبه ذرات خاک جذب م یکش کمترکه در آن علف یخاک اسیدیتهدر  .یابدافزایش می کاربرد کود شیمیاییبه 

 ییایقل pHبا ی کدر خا بوزینمتری کاربرد ،آزمایش حاضر جیبر اساس نتا مختل شود.بیشتر تواند یم زین و باکتری ایسوبین 
که  ییاز آنجا .لطمه وارد کند و باکتری ایسوبین  یستیهمزبر به شدت  تواندیم یدیاس pHبا کی در خاایمازتاپیر  کاربرد ای

 ،مرسوم رخ دهد یکشاورز یهاروش قیاز طر یکشاورز یهاستمیتواند به سرعت در اکوسیشدن خاک م ییایو قل یدیاس
 خاک pH وها کشعلف الکتریکی بار یژگیبه و دیخاک، کشاورزان با pH اصالح جهتگوگرد به خاک  ایمانند افزودن آهک 

 را به حداقل برسانند.  و باکتری ایسوبین  یستیبر همزها کشت علفیتوجه داشته باشند تا سم مزرعه خود

 

 سپاسگزاری
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تأمین کردند ا ر ایسو بذر حیتلقبه صورت رایگان مایع که  گراعتیطب یستیز یورآشرکت فناز مدیریت  سندگانینو
 کنند.  صمیمانه تشکر و قدردانی می
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Extended abstract 

 

Application Effect of Ethalfluralin, Imazethapyr, and Metribuzin on 

Symbiosis of Soybean and Rhizobium 

 
Introduction The world's population continues to grow, and agriculture must keep pace with increasing demand for 

food production. Many challenges threaten crop yields, such as herbivorous insects, plant pathogens and weeds, the 

occurrence or risk of each one often requires the use of pesticides. Despite the usefulness of pesticides in crop 

protection, their excessive and irrational use can endanger human health and the environment. On the other hand, the 

very costly application of chemical fertilizers, especially nitrogen, which is a key element in plant nutrition under 

insufficient soil fertility conditions, can cause groundwater pollution with nitrate and air pollution with nitrogen oxide 

(21). Although herbicides are intended to protect crops, they can potentially pose a threat to the activity of rhizobium 
that symbiosis with legumes, thereby reducing the nitrogen fixation of symbionts. If symbiotic nitrogen fixation is 

adversely affected, crop yield will subsequently be adversely affected (6). All previous studies on the effect of 

herbicides on crop-rhizobium symbiosis under a certain soil pH have been evaluated. Therefore, it is important to 

understand the interaction between soil pH and the toxicity severity of herbicides on crop-rhizobium symbiosis, 

because soil acidification or alkalization (4) can occur over several years in intensive agricultural ecosystems. 

Therefore, this study sought to answer the question of whether the toxicity severity of herbicides on crop-rhizobium 
symbiosis in different soil pH regimes can be related to differences in the electrical charge properties of herbicides. 

Based on this hypothesis, the non-ionic herbicide ethalfluralin, the acidic herbicide imazethapyr and the basic 

herbicide metribuzin (23) were selected to investigate their toxicity on soybean-rhizobium symbiosis under three soil 

pHs. 

 

Materials and Methods The soil required for this experiment was prepared from the educational farm of Bu-Ali Sina 

University of Hamedan, which had a pH of 7.2. This soil is considered as natural soil. Based on a pre-test results on 

natural soil, adding and mixing 0.2 g sulfur and 5.5 g lime with each kg natural soil could create artificial soils with 

pH of 6.4 and 8, respectively. The pot experiment was performed in a completely randomized factorial design under 

open-air conditions. Herbicidal factor included control, pre-planting application of 990 g ethalfluralin ha-1, post-

planting application of 450 g metribuzin ha-1and post-emergence application of 108 g imazethapyr ha-1. Soil pH factor 

was 6.4, 7.2 and 8. Soybean seeds (cv. Hobbit) were disinfected with 1% sodium hypochlorite for five min and washed 

and dried with water. They were then immersed in commercial soybean inoculum (BiosoyTM) for five min and dried 

again. Inside each pot, four seeds inoculated with bacteria were planted at two cm depth. Separately, an inoculated 

seed treatment under natural soil conditions without herbicide application was considered to investigate the effects of 

seed inoculation. Growth parameters including height, dry weight of stem and root, number and dry weight of nodes 

formed on root, the nitrogen content of stems and roots were measured and analyzed statistically using SAS software. 

The means were compared with the LSD test at the level of 5% probability. 
 

Results and Discussion In  

Comparing the two treatments of inoculation and non-inoculation of seeds with commercial soybean inoculum and its 

cultivation in natural soil, it was concluded that seed inoculation significantly increased the height, and dry weight of 

shoot and root, nitrogen content of shoot and root. Also, a significant decrease in shoot to root dry weight ratio was 

observed. Previously, similar results have been reported with respect to changing the pattern of photosynthetic material 

https://doi.org/10.1002/ps.1077
https://doi.org/10.1002/ps.1077
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response in response to bacterial seed inoculation in different soybean genotypes (16). In treatments where no 

herbicide was used (control), nodulation and some growth parameters of soybean inoculated were significantly 

affected by soil pH. The highest nodulation was observed at soil pHs of 7.2 and 8. The lowest number of nodes (21.3 

node plant-1) and the lowest dry weight of nodes (491.8 mg plant-1) were also observed in soil with a pH of 6.4. Poor 

nodulation observed at acidic soil pH may be associated with hydrogen ion toxicity, which may prevent the onset of 

nodulation, as reported in previous studies (3). The results showed that the toxicity severity of imazethapyr and 

metribuzin on nodulation (number and dry weight of nodules) depended on soil pH. As the pH of the soil increased, 

the toxicity of imazethapyr decreased, but the toxicity of metribuzin increased. While the toxicity severity of 

ethalfluralin on nodulation was not affected by soil pH.  

 
Conclusion Despite the benefits of herbicide application, they can negatively affect soybean-rhizobium symbiosis. 

Therefore, the rhizobium cannot reach its full capacity for symbiotic nitrogen fixation. Therefore, in order to fully 

feed soybeans, the need for chemical fertilizers increases. In soil acidity, where less herbicide is absorbed into soil 

particles, the soybean-rhizobium symbiosis can also be further disrupted. Based on the results of our experiment, the 

application of metribuzin in alkaline pH soil or the application of imazethapyr in acidic pH soil can severely damage 

the soybean-rhizobium symbiosis. Because soil acidification and alkalization can occur rapidly in agricultural 

ecosystems through conventional farming methods, such as the addition of lime or sulfur to the soil to correct soil pH, 

farmers must be aware the herbicide electrical charge and the pH of their farm soil to minimize the toxicity of 

herbicides on the soybean-rhizobium symbiosis. 
 

Keywords: Lime, Nitrogen, Nodulation, Sulfur. 
 


