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 ی موفق پنبه به آفات مهم مکنده پنبه هاالینبررسي ميزان آلودگي 

 1در استان گلستان
 

 و عمران عالیشاه *تقی درویش مجنی
 گرگان –علمی موسسه تحقيقات پنبه کشور تياه اعضای

 55/7/29 تاريخ پذيرش:            5/3/29: تاريخ دريافت

 چکیده

شود و رقم پنبه مورد کشت معمول منطقه پنبه يكی از محصوالت استراتژيك کشور محسوب می

باشد که در سنوات سنك قوزه و زنجرك سبز پنبه می ،، عسلك، شتهقبيل تريپس مهمی از دارای آفات

آنها و اثرات تاريخ کاشت دشمنان طبيعی و نحوه کنترل  به وروی بيواکولوژی آفات پن مطالعهگذشته 

با توجه به آزادسازی ارقام در  .تحقيقات زيادی انجام گرفته است در ديناميسم جمعيت آفات مهم پنبه

دست معرفی جديد با عملكرد مناسب برای مناطق پنبه خيز کشور انجام اين مطالعه ضروری به نظر 

های کامل در قالب طرح بلوك تكرار 4تيمار در  57الين موفق پنبه با  57اين طرح با کشت  .رسدمی

در بخش تحقيقات به نژادی موسسه تحقيقات پنبه کشور موجود  هاالينتصادفی )سابقه شجره 

مترمربع کشت  31×551آباد در قطعه بدون سمپاشی در ابعاد باشد( در ايستگاه تحقيقات هاشممی

بوته تصادفی و از  51ز مراحل مختلف آفات مهم با بازديدهای هفتگی منظم روی برداری ا آمار .گرديد

در جداول  تريپس و زنجرك( شمارش و ،عسلك ،)شته برگ برای آفات مكنده 31 برگ جمعاً 3هر بوته 

و سپس در پايان فصل زراعی مورد بررسی و تجزيه و تحليل آماری  گردديادادشت می مخصوص ثبت و

ی موفق پنبه به آفات مكنده و همچنين با در هاالينآلودگی  ميانگين مقايسه با توجه به .قرار گرفت

ی متحمل و مناسب هاالين 67و  68های عملكرد و زود رسی آنها در طی سال ميانگين نظر گرفتن

 به اسامی شده الين انتخاب 8مكنده آنها روی مهم انتخاب و بررسی تكميلی روی آفات 

Tabladila×Sahel-180،80  N200×Gukorova، Tabladila×Sahel-60، Siokra×Tabladila-

133، Tabladila×Sahel-174 و Siokroa×Tabladila-134 باشد.می 
 

 استان گلستان ،آفات مهم مكنده پنبه ،پنبه ،ی پنبههاالين :کلیدیواژگان 

                                                 
 t_mojeni@yahoo.comنويسنده مكاتبه: *
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 مقدمه

م مكنده پنبه و انتقال صفت مقاومت و ارقام متحمل يا مقاوم به آفات مه هاالينيابی به دست

 .باشدمیتوسط اصالحگر به گياه پنبه دارای اهميت فراوانی 

ساليانه بيش از دويست هزار هكتار از اراضی کشور به کشت پنبه اختصاص دارد. با توجه به خسارت 

 بررسی تغييرات جمعيت آفات مهم مكنده پنبه روی ،آفات به مزارع پنبه و کاهش محصول آن

ی هاالينی جديد پنبه و ميزان آلودگی هاالينی جديد پنبه انجام مطالعات آفات در روی هاالين

تريپس و زنجرك پنبه در مناطق پنبه خيز کشور از  ،عسلك ،شته مختلف به آفات مهم مكنده نظير

اورزان اهميت خاصی بر خوردار بوده است. آفات مهم پنبه در زراعت پنبه خسارت قابل توجهی به کش

کنند و موجب آلودگی آنها می یيشيميا  ای برای کنترلوارد می سازند و ساليانه هزينه قابل مالحظه

و ارقام برای دست يابی به رقم  هاالينبنابراين انجام اين تحقيقات بر روی  شوند.محيط زيست هم می

 .باشدمیيا الين جديد متحمل ضروری 

شود که دارای آفات مهم برگخوار و قوزه خوار و کشور محسوب میپنبه يكی از محصوالت استراتژيك 

باشد. تغييرات جمعيت آفات مهم ( می...پنبه و عسلك ،تريپس ،شته ،کرم کارادرينا ،مكنده )کرم قوزه

پنبه در استان گلستان در روی ارقام جديد در دست معرفی پنبه در مناطق پنبه کاری کشور نسبت به 

به متحمل به افات مهم رقم سپيد ر  منطقه نشان داد که از ارقام در دست معرفی پنکشت معمول د

)درويش مجنی،  باشدمیدارای کمترين آلودگی به کرم قوزه در منطقه استان گلستان  اکرا(سای)

5222  .) 

های مهم برای محدود کردن خسارت عسلك باشد. تواند يكی از روشاستفاده از ارقام متحمل می

ای ها و ارقام پنبهخی از پژوهشگران تعداد کمتری از عسلك را بر روی برگهای صاف نسبت به الينبر

 . (5222مظاهری، ) مشاهده نمودند ،که فاقد اين خصوصيت بودند

رقم  .همچنين مطالعه بر روی بررسی ارقام متحمل به شته پنبه در ايستگاه هاشم آباد انجام شد

، 9،151–زتا بقيه ارقام ديگر نظير  دارای کمترين آلودگی به شته پنبه و 9–سی لند× آکاالاس جی 

 .( 5378 ،درويش مجنیاند )سطی داشتهسيلند آلودگی متو× 9–جی -اس-، آکاال433بلغار  بختگان،

فعاليت آفت تريپس پنبه در منطقه دو پيك مهم در اوايل فصل زراعی در اوايل خردادماه و اوايل تيرماه 

منطقه  عسلك پنبه هم يكی از آفات مهم .(5225 ،مجنیدرويشباشد )نطقه گرگان و گنبد میدر م

تا  ليت خود را شروع نموده وبا توجه به شرايط جوی مساعد فعا ماهباشد که در اواخر تيرگلستان می

 (5223) نیمطالعات آبائی و درويش مج .شودای مشاهده میپايان فصل زراعی با تراکم قابل مالحظه

که رقم سای  در منطقه استان گلستان روی ميزان آلودگی ارقام مختلف پنبه به عسلك پنبه نشان داد

ميزان آلودگی ارقام  باشد.اکرا نسبت به ساير ارقام مورد آزمايش دارای کمترين آلودگی به عسلك می
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انجام شده نشان داد که  مختلف پنبه به مگس مينوز برگ پنبه در منطقه استان گلستان طی مطالعات

آباد، بومی بيشترين جمعيت مگس مينوز و ارقام بومی هاشم B-557سيندوز و  ،تابالديال ،ارقام ساحل

 ،اکرا کمترين جمعيت مگس مينوز را داشته اند)درويش مجنی و عاليشاهبراکته فريگو و سای ،برگ قرمز

9115 .) 

هم پنبه در کشت دوم )پس از کلزا( در روی چهار منظور روشن شدن تغييرات جمعيت آفات مبه

آباد گرگان و کردکوی در های تحقيقاتی هاشمو ساحل( در ايستگاه  557-ب ،43347 ،43952رقم )

در نيمه دوم خردادماه  مترمربع طبق عرف محل برای هر تيمار 51×  41قطعه بدون سمپاشی در ابعاد 

نسبت  43952و  557-بم ارقا دهد کهست آمده نشان مینتايج بد .کشت گرديد 65و  64های سال

 و زنجرك سبز پنبه Aphis gossypii (Glov.) سبزشته  ميانگين جمعيت آفات مهم مكنده نظير به

Asymmetrasca decdens (Dlabo.) و تريپس Thrips tabaci (L.) و عسلك پنبهBemisia 

tabaci (G.) )جمعيت کمتری داشته است. تراکم  م ديگرو ارقا در مقايسه با رقم ساحل )شاهد

با توجه به ميانگين جمعيت دو ساالنه در  Helicoverpa armigera (Hub.)کرم غوزه پنبه جمعيت 

دليل پايين ولی به .نسبت به ارقام ديگر جمعيت کمتری داشته است  43952و  557-روی ارقام ب

. بنابراين با ی در بين ارقام مشاهده نگرديدداربودن جمعيت آن در طی دو سال آزمايش اختالف معنی

 ،زنجرك سبز ،نسبت به شته سبز 557-بو  43952های توجه به وضعيت آلودگی پايين در روی رقم

زودرسی و عملكرد مناسب برای کشت دوم در منطقه عسلك پنبه و از طرفی دارا بودن صفت  ،تريپس

وان  .(9112 ،)درويش مجنی شوندگلستان توصيه می و برای استان از امتياز خوبی برخوردار هستند

طور مصنوعی سنتز کردند، هب Btکشی از ژن پروتئينی با خاصيت حشره 5228چائو و همكاران در سال 

آن را به تعدادی از پنبه های آپلند وارد نمودند و در اين گياهان ترانس ژنيك ايجاد شده مقاومت خوبی 

رقم سميت بسيار بااليی در مقابل الروهای  5ردند. از گياهان نسل اول، به کرم قوزه پنبه مشاهده ک

 درصد بود.  75و  7/65 ،3/29 ،6/23 ،8/25کرم قوزه نشان دادند و نسبت مرگ و مير الروی 

رقم و الين  31بر روی  (C R D I) در مؤسسه تحقيقات فليپين 5227سوزا و همكاران در سال 

 57رقم مقاوم را گزارش نمودند. از بين بقيه ارقام  5شته پنبه کار کردند و  پنبه جهت ارقام مقاوم به

ت زيادی به خسارت رقم حساس بودند و دو رقم باقيمانده حساسي 8رقم مقاومت کمی را نشان دادند، 

( WC-12NL) يك پنبه بدون نكتار از ژرم پالسم برگهای تيپ اکرای پنبه های آپلند شته نشان دادند.

گياهان برگ اکرا  (.5227 بوزك،) به ثبت رسيد 5267کرم سرخ پنبه مقاومت نشان داد، در سال که به 

رسد که اين و سوپر اکرا ممكن است مقاومت بيشتری را به عسلك پنبه نشان دهند، گرچه به نظر می

 (. 5228)جونز و همكاران،  مال دارد با زمينه ژنتيكی گياه اثر متقابل داشته باشدتاح
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در چين روی آستانه حرارتی کرم قوزه در درجه حرارتهای مختلف  5267همكاران در سال  لی و

مطالعاتی را روی آستانه اقتصادی کنترل شته و 5267گائو در سال .محيط مطالعاتی انجام داده است

ات در هندوستان روی تغيير 5223نانديهلی و همكاران سال .استتحمل گياه پنبه به شته انجام داده 

 جمعيت عسلك پنبه با استفاده از تله زرد چسبناك جهت پيش آگاهی آفت انجام داده است.

 Gossypiumهای پنبه در کشور هندوستان روی يازده واريته از گونه 522خان و آگاروال  سال 

arboreum، G. hirsutum، G. haerbaceum برای تعيين واريته متحمل به شته آزمايشاتی انجام

هايی که دارند که با توجه به آناليزهای مرفولوژيكی و آناتومی گياه پنبه واريتهاند و اظهار میداده

ها در سطح تحتانی برگ از اهميت های با پارانشيم ضخيم و فاصله بين کركکرکدارند و همچنين برگ

هايی که روی واريتهبنابراين فعاليت شته  .قابل توجهی برای تغذيه آفت از شيره گياهی برخوردار است

هايی که بدون کرك و يا دارای کرك متراکم در دوره دارای اين خصوصيات هستند نسبت به واريته

 يشتر است.بلوغ گياه در سطح برگ هستند ب

 

 هامواد و روش 

 برای نيل به اهداف طرح روشهای زير اجراء شد :

در استان گلستان  الين جديد پنبه 57رای مترمربع ب 551×31ای ايزوله به مساحت با انتخاب قطعه -5

طبق  . جدول )الف(باشدمیدر بخش تحقيقات به نژادی موسسه تحقيقات پنبه موجود  هاالين)شجره 

داشت و  ،عمليات کاشت د.يماه کشت گردعرف محل کشت و از اوايل فصل زراعی در ارديبهشت

 .نشدهيچگونه سمپاشی انجام  و در مزرعه آزمايشی شدبرداشت طبق عرف محل کشت انجام 

 8 ،ارقام در هر کرت گرفتهای کامل تصادفی انجام تكرار بصورت بلوك 4تيمار در  57اين طرح با  -9

فاصله تكرارها از  متر وسانتی 91متر و فاصله بوته ها سانتی 61متر و فاصله رديفها 55رديف پنبه بطول 

شد و آمار برداری از پالت آزمايشی را شامل می 81 جمعاً ترتيب. بدينشددر نظر گرفته متر  9يكديگر 

 .گرفتخط وسط انجام  4

فی روی نحوه آماربرداری: با بازديدهای منظم هفتگی از قطعه آزمايشی در روی هر الين بطور تصاد -3

تريپس و  ،عسلك ،برگ برای آفات مكنده )شته 31 پايين( جمعاً -وسط -برگ )باال 3بوته پنبه  51

د و در يمراحل مختلف آفات مهم آن در جداول مخصوص ثبت و يادادشت گرد نجرك( مورد بازديد وز

 .گرفتپايان فصل تجزيه واريانس مربوطه 

گيری عملكرد و وزن قوزه وزودرسی : برای اين کار در پايان فصل زراعی با برداشت محصول بر اندازه -4

 .يری و مشخص گرديدميزان زودرسی برای هر الين اندازه گتعيين ميزان عملكرد در هكتار وزن قوزه و 
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 نتایج و بحث

اساس مطالعات انجام شده در طی دو سال آزمايش و با تجزيه تحليل آماری و تجزيه واريانس  بر

 دهد: مرکب انجام شده نشان می

مرکب در طی  از لحاظ ميانگين عملكرد ميزان محصول در تيمارهای مورد آزمايش با تجزيه واريانس -

کيلوگرم در هكتار دارای بيشترين عملكرد در  5645با   Tabladila × Sahel-184یهااليندو سال 

-Siokra × Sahelو   Tabladila × Sahel-174و Tabladila × Sahel-180های نو الي Aگروه 

هد در های بعدی نسبت شادر گروه  Siokra ×Tabladila-134و Siokra ×Tabladila-133و  159

 اند.داری نشان دادهاختالف معنی درصد 5سطح 

 از نظر تاثير ميانگين زودرسی در تيمارهای مورد آزمايش با تجزيه وارياانس مرکاب در طای دو ساال     -

ی هاا الينو  Aدرصد دارای بيشترين زودرسی در گروه  45/25با  Tabladila × Sahel-174ی هاالين

Siokra × Gukorova -41  وTabladila × Sahel-60  وTabladila × Sahel-61 و Nazily× 

N200-155  وN200×Gukorova-80 اخااتالف  % 5هااای بعاادی نساابت شاااهد در سااطح  در گااروه

 اند.داری نشان دادهمعنی

از نظر ميانگين وزن قوزه در تيمارهای مورد آزمايش با تجزيه واريانس مرکب در طی دو سال  -

-Tabladila × Sahelی هاالينو  Aبا بيشترين وزن قوزه در گروه  و Siokra × Sahel-28ی هاالين

های  در گروه  N200× Gukorova-80و  Tabladila × Sahel-60وSiokra×Sahel-160  و 184

 اند.  داری نشان دادهاختالف معنی % 5بعدی نسبت به شاهد در سطح 

در تيمارهای مورد آزمايش با تجزيه از لحاظ مقايسه ميانگين آلودگی به جمعيت تريپس پنبه  -

 Siokra × Gukorovaو  Tabladila × Sahel-60یهاالينواريانس مرکب در طی دو سال آزمايش 

 Siokraیهاالينو  Dعدد تريپس در برگ دارای کمترين آلودگی در گروه  353/5با تراکم  41 –

×Tabladila -134 وN200× Gukorova-80   يپس در برگ دارای بيشترين عدد تر 866/9با تراکم

 اند. نسبت شاهد نشان داده % 5آلودگی در سطح 

با تجزيه واريانس  از نظر ميزان ميانگين آلودگی به جمعيت شته سبز پنبه در تيمارهای مورد آزمايش -

عدد شته در برگ و الين  17/97با   Siokra × Sahel-159یهاالينمرکب در طی دو سال آزمايش 

Siokra ×Tabladila-133  عدد شته در برگ دارای کمترين آلودگی در گروه   51/43باC  وBC  و

عدد شته در برگ دارای  61/68با تراکم   Tabladila × Sahel-61و Siokra × Sahel-160ی هاالين

داری از خود نسبت به شاهد اختالف معنی درصد 5در سطح   Aبيشترين آلودگی به شته و در گروه

 اند.نشان داده
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از لحاظ ميزان ميانگين آلودگی به جمعيت عسلك پنبه در تيمارهای مورد آزمايش با تجزيه واريانس   -

 - Siokra × Gukorovaو سپيد و  Siokra × Sahel -159 یهاالينمرکب در طی دو سال آزمايش 

 Siokraو  Tabladila × Sahel-175و  Tabladila × Sahel-180و   Tabladila × Sahel-60و 43

×Tabladila -133  عدد عسلك در برگ در گروه  236/9 –866/5با تراکم بينC  با کمترين جمعيت 

 Tabladila × Sahel-61و  Siokra ×Tabladila -134و   Siokra × Gukorova – 41یهاالينو 

سطح در  ABو   Aدر گروه آلودگی عدد عسلك در برگ دارای بيشترين 353/8 – 436/4با تراکم بين 

 اند.نسبت به شاهد اختالف معنی داری از خود نشان داده % 5

از نظر ميزان ميانگين آلودگی به جمعيت زنجرك سبز پنبه در تيمارهای مورد آزمايش با تجزيه  -

 Tabladila × Sahel-175و   Siokra × Sahel -28یهاالينواريانس مرکب در طی دو سال آزمايش 

با تراکم بين  Tabladila × Sahel-60 و N200× Gukorova -80و   Tabladila × Sahel-180و

 × Tabladilaیهاالينبا کمترين جمعيت زنجرك و   Bعدد زنجرك در برگ در گروه 733/9-527/3

Sahel-180  و سپيد وTabladila × Sahel-174  زنجرك در برگ  عدد 598/5 – 427/4با تراکم بين

 اند. داری از خود نشان دادهنسبت به شاهد اختالف معنی % 5و در سطح  ABو   Aدر گروه

دليل ضريب پراکنش در جدول تجزيه واريانس در آفاتی نظير تريپس و شته و عسلك زياد بوده به -

اينكه ميانگين های تراکم آفات در اول فصل کم بوده و سپس تراکم جمعيت آنها در طی فصل زراعی 

 يادی داشته است. دارای نوسانات ز

 

 گیرینتیجه

ی هاالينو ميزان زودرسی  کلی بر اساس ميزان تحمل  و آلودگی به آفت و محصول دهیبطور

مهم ی متحمل و مناسب انتخاب و بررسی تكميلی روی آفات هاالين 67و  68در طی سالهای  موفق

 ×Tabladila × Sahel-180 ،9-N200 -5 :به اسامی مكنده آنها روی شش الين انتخاب شده

Gukorova -80 ،3- Tabladila × Sahel-60 ،4-  Siokra ×Tabladila -133 ،5- Tabladila × 

Sahel-174 ،8- Siokra ×Tabladila -134باشدمی.  
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 ی موفق مورد آزمایشهاالینمشخصات تیمارهای  -2جدول 

 ی موفقهاالينمشخصات  هاالينشماره 

5 Siokra × Sahel -28 

9 Siokra × Sahel -159 

3 Siokra × Sahel -160 

4 Siokra × Gukorova - 41 
5 Siokra × Gukorova - 43 
8 Tabladila × Sahel-60 
7 Tabladila × Sahel-61 

6 Tabladila × Sahel-174 

2 Tabladila × Sahel-175 
51 Tabladila × Sahel-180 
55 Tabladila × Sahel-184 
59 N200× Gukorova -80 
53 Siokra ×Tabladila -133 
54 Siokra ×Tabladila -134 
55 Nazily× N200- 155 
 ساحل 58

 سپيد 57

 
 48و 49ی موفق پنبه مورد آزمایش در سالهای هاالینتجزیه واریانس مرکب مربوط به عملکرد  -1جدول 

F M.S S.S منابع تغييرات درجه آزادی 

**85/586  سال 5 38/597446658 38/597446658 

 اشتباه 8 32/4535368 73/755627 

 هاالين 58 24/99428559 58/5418134 275/5**

 سال×  هاالين 58 77/52156568 87/5566885 146/5**

 اشتباه 28 35/99814757 99/935488 

 کل 535 69/528514122  

n.s   دار در سطح يك در صد     ی: معن**درصد     5: معنی دار در سطح *: غيرمعنی دار 
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 ی موفق پنبه مورد آزمایشهاالینمقایسه میانگین مرکب مربوط عملکرد  -9جدول 

 % 5سطح  ميانگين ی موفقهاالين

5 4456 bcd 

9 4326 bcd 

3 5575 abc 

4 4718 abcd 

5 5734 ab 

8 5956 abcd 

7 4245 abcd 

6 4165 d 

2 4946 cd 

51 4589 abcd 

55 5645 a 

59 4135 d 

53 4894 abcd 

54 4258 abcd 

55 4755 abcd 

58 

57 

4644 

3655 
abcd 

d 

 .تذکر : ميانگين هائی که حرف انگليسی مشترك ندارند تفاوت معنی داری با يكديگر دارند

 
 48و  49ی موفق پنبه مورد آزمایش درسالهای هاالینتجزیه واریانس مرکب مربوط زود رسی  -8 جدول

F MS S.S منابع تغييرات درجه آزادی 

 سال 5 89/93655 89/93655 765/376 ** 

 اشتباه 8 56/377 683/89 

 هاالين 58 14/5531 893/391 348/3 ** 

 سال×  هاالين 58 14/4529 113/967 225/9 ** 

 اشتباه 28 68/2526 697/25 

 کل 535 74/43512  

  CV: 56/94   %  

n.s دار در سطح يك در صد: معنی**درصد    5دار در سطح : معنی*دار   نیمع : غير      
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 48و  49ی موفق پنبه مورد آزمایش در سالهای هاالینمقایسه میانگین مرکب مربوط عملکرد  -5جدول 

 % 5سطح  ميانگين ی موفقهاالين

5 53/73 cd 

9 56/75 bcd 

3 45/77 bcd 

4 85/21 ab 

5 54/78 abcd 

8 55/62 ab 

7 95/68 abcd 

6 45/25 a 

2 44/75 ab 

51 83/66 abc 

55 95/68 abcd 

59 55/66 abc 

53 68/63 abcd 

54 58/61 abcd 

55 56/66 abc 

58 54/65 abcd 

57 31/65 abcd 

 .تذکر : ميانگين هائی که حرف انگليسی مشترك ندارند تفاوت معنی داری با يكديگر دارند

  
 48و 49ی موفق پنبه مورد آزمایش در سالهای هاالینتجزیه واریانس مرکب مربوط به وزن قوزه در  –9 جدول

F MS S.S منابع تغييرات درجه آزادی 

 سال 5 36/94319 36/94319 297/71

 اشتباه 8 53/9154 499/349 

 n.s 146/5 468/955 76/4193 58 هاالين 

 n.s 746/1 429/572 67/9675 58 سال×  هاينال 

 اشتباه 28 47/93138 283/932 

 کل 535 13/58962  

CV: 41/93  % 

n.s دار در سطح يك در صد        : معنی**درصد        5دار در سطح : معنی*دار        معنیر : غي 
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 48و  49ی موفق پنبه مورد آزمایش در سالهایهاالینمقایسه میانگین وزن قوزه در  -8جدول 

 % 5سطح  ميانگين ی موفقاهالين

5 8/565 a 

9 8/559 bcdefg 

3 8/587 abc 

4 5/535 g 

5 5/558 bcdef 

8 5/555 bcdef 

7 9/589 bcd 

6 9/546 defg 

2 9/541 efg 

51 5/548 defg 

55 8/586 ab 

59 9/556 bcde 

53 4/547 defg 

54 5/551 cdefg 

55 7/536 fg 

58 4/559 bcdefg 

57 6/556 bcd 

 .تذکر : ميانگين هائی که حرف انگليسی مشترك ندارند تفاوت معنی داری با يكديگر دارند

 

 48و  49ی موفق پنبه مورد آزمایش در سالهای هاالینجدول تجزیه واریانس مرکب مربوط به تریپس در  -4جدول 
F MS S.S منابع تغييرات درجه آزادی 

 سال 5 564/598 564/598 732/32

 اشتباه 8 155/52 575/3 

 n.s 555/5 657/5 188/92 58 هاالين 

 n.s 137/1 143/1 825/1 58 سال×  هاالين 

 اشتباه 28 422/559 575/5 

 کل 535 445/967  

CV: 55/48  % 

n.s  :دار در سطح يك در صد : معنی**درصد        5دار در سطح : معنی*دار        معنی غير 
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 48و  49ی موفق پنبه مورد آزمایش در سالهای هاالینقایسه میانگین تریپس در م -3جدول 

 % 5سطح  ميانگين ی موفقهاالين

5 751/5 abcd 

9 595/9 abcd 

3 436/5 bcd 

4 353/5 d 

5 895/9 abc 

8 353/5 d 

7 111/9 abcd 

6 436/5 bcd 

2 595/9 abcd 

51 595/9 abcd 

55 183/9 abcd 

59 866/9 ab 

53 751/5 abcd 

54 653/9 a 

55 653/5 abcd 

58 751/5 abcd 

57 375/5 cd 

 .تذکر : ميانگين هائی که حرف انگليسی مشترك ندارند تفاوت معنی داری با يكديگر دارند

   
 48و  49 ی موفق پنبه مورد آزمایش در سالهایهاالینتجزیه واریانس مرکب مربوط به شته سبز پنبه در  -21جدول 

F MS S.S منابع تغييرات درجه آزادی 

 سال 5 72/523285 72/523285 362/31

 اشتباه 8 44/36928 74/8369 

 هاالين 58 52/95113 82/5589 948/9 ** 

 سال×  هاالين 58 59/94295 69/5557 936/9 ** 

 اشتباه 28 94/88651 24/825 

 کل 535 72/346228  

CV: 48/33   % 

n.s : دار در سطح يك در صد: معنی**درصد        5دار در سطح : معنی*دار        معنی غير       
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 48و  49در سالهای  ی موفق پنبه مورد آزمایشهاالینمقایسه میانگین شته سبز پنبه در  -22جدول 

 % 5سطح  ميانگين ی موفقهاالين

5 15/46 abc 

9 17/97 c 

3 61/68 a 

4 51/84 abc 

5 57/75 ab 

8 53/58 abc 

7 45/76 ab 

6 69/54 abc 

2 56/75 ab 

51 85/71 ab 

55 12/84 abc 

59 45/85 abc 

53 51/43 bc 

54 97/83 abc 

55 57/85 abc 

58 93/51 abc 

57 39/58 abc 

 .تذکر : ميانگين هائی که حرف انگليسی مشترك ندارند تفاوت معنی داری با يكديگر دارند

 

  48و  49ی موفق پنبه مورد آزمایش درسالهای هاالینتجزیه واریانس مرکب مربوط به عسلک پنبه در  -21جدول 

F MS S.S منابع تغييرات درجه آزادی 

 سال 5 589/956 589/956 524/55**

 اشتباه 8 241/63 221/53 

 هاالين 58 851/953 355/53 149/9**

n.s178/5 137/7 528/559 58 سال×  هاالين 

 اشتباه 28 882/897 536/8 

 کل 535 277/5955  

CV: 46/45    %  

n.s  :دار در سطح يك در صد: معنی**درصد        5دار در سطح : معنی*دار        غيرمعنی      
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 48و  49در سالهای  ی موفق پنبه مورد آزمایشهاالینمقایسه میانگین عسلک پنبه در  -29جدول 

 % 5سطح  ميانگين ی موفقهاالين

5 344/9 c 

9 866/5 c 

3 511/9 c 

4 965/9 c 

5 353/8 a 

8 951/3 bc 

7 436/4 abc 

6 752/9 c 

2 124/4 abc 

51 236/9 c 

55 765/3 abc 

59 951/4 abc 

53 524/9 c 

54 111/8 ab 

55 644/9 c 

58 965/3 bc 

57 965/9 c 

 .داری با يكديگر دارندانگليسی مشترك ندارند تفاوت معنی هائی که حرفتذکر : ميانگين

  
  48و  49ی موفق پنبه مورد آزمایش درسالهای هاالینتجزیه واریانس مرکب مربوط به زنجرک سبز پنبه در  -28جدول 

F MS S.S منابع تعييرات درجه آزادی 

 سال 5 921/939 921/939 233/37**

 اشتباه 8 749/38 594/8 

 هاالين 58 571/85 693/3 712/9**

 سال×  هاالين 58 587/76 251/4 465/3**

 اشتباه 28 434/535 455/5 

 کل 535 914/544  

CV: 64/34   % 

n.s دار در سطح يك در صد: معنی**درصد        5دار در سطح : معنی*دار        معنی : غير       
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 48و  49در سالهای  ی موفق پنبه مورد آزمایشهاالیننبه در مقایسه میانگین زنجرک سبز پ -25جدول 

 % 5سطح   ميانگين ی موفقهاالين

5 733/9 b 

9 595/3 b 

3 572/3 b 

4 632/9 b 

5 358/3 b 

8 527/3 b 

7 816/3 ab 

6 427/4 ab 

2 518/3 b 

51 598/5 a 

55 259/9 b 

59 538/3 ab 

53 155/3 b 

54 179/3 b 

55 751/9 b 

58 518/3 b 

57 562/4 ab 

 .تذکر : ميانگين هائی که حرف انگليسی مشترك ندارند تفاوت معنی داری با يكديگر دارند
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Abstract 
Cotton plant is invaded by several sucking insect such as thrips, aphid, whitefly, 

bugs and leaf hopper in northern part of Iran, Golestan province. As introduction of 

in proved cotton cultivar with higher yield is the main object of cotton research 

institute, so it is important to screen the supreme lines with suitable tolerance to 

sucking insect. This study was carried out in cotton research station of 

Hashemabad (Gorgan) in during 2007 and 2008 as complete randomized block 

design (CRBD) with 17 treatments and 4 replications in plots without pesticide 

spraying by 110 × 30 meters areas. Samplings was done weekly on 10 plants which 

were selected randomly and in each plant 3 leaves from top, middle and bottom 

were inspected for counting and reading of important sucking insects including 

thrips, aphid and whitefly and leaf hopper) was counted and rerecorded. The data 

was analysis by Excel. Bases on mean comparison of infestation rate of new cotton 

lines to sucking pests and also regarding to yield and earliness percent, tolerant 

lines included Ttabladila×Sahel-180, N200×Gukorova-80, Tabladila× Sahel-60, 

Siokra×Tabladila-133, Tabladila×Sahel-174, Siokroa×Tabladila-134 were selected 

and future breeding program will be done in view.   
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