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)Aleyrodidae: pteraimeH( Bemisia tabaci در منطقه گرمسار 
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 ستادیار پژوهش مؤسسه تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقیات کشاورزي و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)ا 3
  20/8/1397؛ تاریخ پذیرش:   23/1/1397تاریخ دریافت: 

 1دهیچک
 .ترین آفات پنبـه اسـت  کی از مهمی Bemisia tabaci (Hemiptera.: Aleyrodidae)بالک پنبه سفید

اسـتفاده  ارقام مقـاوم  از جمله زراعی  و هاي بیولوژیک، شیمیاییتوان از روشمی سفیدبالک کنترلبراي 
بالک پنبـه در شـرایط مزرعـه در    مختلف پنبه نسبت به سفیدهاي در این مطالعه، مقاومت ژنوتیپ نمود.

رقم طی آزمایشـی در   10روي  بالک پنبه . براي این منظور خسارت سفیدگردید ارزیابیمنطقه گرمسار 
ــ  قالــب طــرح کــرت ــا چهــار تکــرار انجــام شــد. ارقــام آزمایش  از: بودنــد عبــارت یهــاي خــرد شــده ب

BC244،SKT133  ،SAHEL ،NSK847 ،SNK2772 ،GKTB113 ،K8802 ،SKSH249 ،K8801 و 
VARAMIN.  نشان داد زمان شروع آلودگی در ارقام مختلف متفاوت است و ارقـام این بررسیBC244  

م ارقـا بیشـترین جمعیـت آفـت روي     زودتر به آفت آلوده شدند. در زمـان اوج آلـودگی   VARAMINو 
BC244  وVARAMIN روي ارقامو کمترین آلودگی  GKTB113 وK8802 بـرداري  دیده شد. طی نمونه

و کمتـرین آلـودگی مربـوط بـه      VARAMINو   BC244آلودگی روي ارقام بیشترین هاي مختلفزمان
تعداد  دارمعنی ت باعث کاهشهمچنین نتایج نشان داد که آف .بودNSK847 و  K8802SNK2772ارقام 

و کمترین کاهش در رقم  SAHELو  VARAMIN کاهش در رقم بیشترینشود و غوزه و وزن غوزه می
SNK2772  .ترین رقـم  مقاومدر بین ارقام آزمایشی، آلودگی و خسارت میزان براساس بنابراین دیده شد

  شود.معرفی می BC244ترین رقم و حساس SNK2772رقم  ،به سفیدبالک پنبه
  

  مقاومت، عملکرد پ،یپنبه، ژنوت ،دبالکیسف :کلیدي هايواژه

                                                
  askarianzadeh@shahed.ac.ir نویسنده مسئول:*
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  مقدمه
ل زراعـی تابسـتانه در منطقـه    وترین محصعمده یکی از محصوالت مهم کشاورزي کشور بوده وپنبه 

طـوري  طی سالیان گذشته سطح زیرکشت پنبه در این شهرستان کاهش یافته است به.باشدگرمسار می
رسـیده  هکتـار   3000 هـاي پایـانی دهـه هفتـاد، اکنـون بـه حـدود       هکتار در سال 12000که از حدود 

حسـینی،  (شـاه  از اهمیت نساجی، در بین نباتات روغنی، پنبه مقام دوم را در جهـان داراسـت  جدا .است
تولیـد   ،هـا هاي خوراکی، صنعتی و طبی، کنجاله براي خـوراك دام تهیه روغن پنبه در همچنین .)2011

پنبه، باند و گاز اسـتریل در مصـارف پزشـکی، گلیسـیرین، مـادة شـمع، روغـن رنـگ، رنـگ          چوب ،کود
حمیدي و (شود، الکل اکتیل، گلوکز استات سلولز در تهیه مواد منفجره استفاده میEالوئید، ویتامین آلک

  ).2012نادري عارفی، 
کـه در منـاطق گـرم و     پنبـه اسـت  مهم  آفات جزو Bemisia tabaci(Gennadius) پنبه فیدبالکس
طور مسـتقیم و  به پنبه، گیاه راسفیدبالک سازد. خسارت زیادي به محصول پنبه وارد میگرمسیري نیمه

خسارت مستقیم از طریـق تغذیـه از شـیره گیـاهی و ضـعف      دهد کهیا غیرمستقیم مورد حمله قرار می
هـاي گیـاهی بـا عسـلک و رشـد قـارچ دوده و       ها و سایر اندامکردن برگها و همچنین آلودهشدید بوته

بیمـاري ویروسـی    19انتقـال بـیش از   ز نیـ خسارت غیرمستقیم آن  .باشدجلوگیري از عمل فتوسنتز می
گیـرد. ماننـد ویـروس پیچیـدگی بـرگ      گونه میزبان است که توسط حشره کامل صـورت مـی   50روي 

تـرین عوامـل محدودکننـده تولیـد پنبـه در برخـی از       هاي ویروسی یکی از مهمبیماريزردگوجه فرنگی.
شـوند از بیشـترین اهمیـت    منتقـل مـی   سفیدبالکهایی که توسط باشد. ویروسخیز میکشورهاي پنبه

سـازد.  غـرب هنـد وارد مـی   شـمال  برخوردارند و خسارت قابل توجهی نیز به تولید پنبـه در پاکسـتان و  
وجـود دارد.   سفیدبالکها روند که در آنشمار میاي براي مناطقی بهها خطر بالقوهور این ویروسنطهمی

  ).2015استرهیوس، هاي آن مؤثرند (شار ویروس و ناقلتفعالیت انسانی نیز در ان
دهند. بعد از اینکه هایشان را از طریق ساقه بسیار کوتاهی داخل بافت گیاهان قرار میاین آفت تخم

ها خارج شدند، با قطعات دهانی زننده مکنده خود شروع به تغذیه از شیره گیاهی تخم تفریخ شد و پوره
شـوند  اال باعث ریزش و خشک شـدن بـرگ گیاهـان مـی    هاي بکنند و باعث زرد شدن و در جمعیتمی

  ).1987صلواتیان، (
 هاي کنترل بیولوژیک، شیمیایی، زراعی استفاده نمـود توان از روشبراي از بین بردن سفیدبالک می

مقاومـت  اي دارد کـه در ایـن مطالعـه،    هاي مختلف، استفاده از ارقام مقاوم جایگاه ویژهبین روش که در
 در شـرایط مزرعـه در منطقـه گرمسـار     )B. tabaci( بالک پنبهمختلف پنبه نسبت به سفیدهاي تیپژنو

  شد.ارزیابی 
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  هامواد و روش
شرق اسـتان   سمنان و استان غرباین مطالعه در مرکز تحقیقات کشاورزي واقع در منطقه گرمسار، 

 =ds/m8/2 ،4/7pH شوري آنانجام گردید. بافت خاك مزرعه آزمایشی، لوم رسی بوده که میزان تهران 
 ,SAHELشـامل:  تحقیـق  نیـ در ا مـورد بررسـی   هـاي ژنوتیـپ باشـد.  درصـد مـی   76/0و مواد آلی آن 

NSK847, SNK2772, GKTB113, K880, SKSH249, VARAMIN, BC244, SKT133 و K8801 
  در دست معرفی هستند. ،باشد که همگی به جز ارقام ورامین و ساحلمی

 طیدر شـرا  )B. tabaci( پنبـه  بالکدینسبت به سف هایمورد بررسیژنوتیپ مقاومتبه منظور تعیین 
 قـات یتحق ستگاهیا یدر مزرعه پژوهش 1394-1395طی سال زراعی آزمایشی  مزرعه در منطقه گرمسار

هاي خرد شدهبا طـرح پایـه   کرتت ، به صورداورآباد يگرمسار واقع در روستا یعیو منابع طب يکشاورز
الزم اسـت   ،نظر به اینکه به منظور ارزیـابی تحمـل ارقـام    .شدانجام  تکرارچهار بلوك کامل تصادفی در 

. شـد هاي خـرد شـده انجـام    عملکرد گیاه بدون آفت نیز تعیین شود لذا کشت ارقام در قالب طرح کرت
قـام  نیـز ار هـاي کوچـک   و کـرت  شـده هاي بزرگ شامل سمپاشی و بدون سمپاشی در نظر گرفته کرت

. بنابراین کشت ارقام مختلف در دو گروه مختلف انجام شده و از ابتداي فصـل همزمـان   بودمختلف پنبه
 هـا اعمـال شـده   روي یکـی از گـروه  ) نیود (بوپروفزآپالکشآفتبابا شروع فعالیت آفت کنترل شیمیایی 

  است.
 ,BC244, SKT133, SAHEL, NSK847, SNK2772, GKTB113, K8802يهـا رقـم کاشـت  

SKSH249, K8801, VARAMIN      در نیمـه  در چهار تکرار و داراي دو تیمار سـم پاشـی و بـدون سـم
در نظـر   متـر سانتی 50متر با فاصله  سهخط کشت به طول  ششهر کرت داراي شد.انجام 1395تیرماه 

 هها یک خط به صورت نکاشتکاري انجام شد.بین کرتها با دست و به شکل کپه. کاشت کرتگرفته شد
  قرار داشت.متر فاصله  5/1مانده و بین تکرارها نیز باقی

 شـد. در روز، سمپاشی با سم بوپروفزین در تیمـار سمپاشـی، انجـام مـی     14هر در طول فصل رشد 
در تمـام   ،رسیدگی و دهی، بازشدن غوزهدهی، شروع غوزهزنی، شروع گلجوانه :مراحل فنولوژیکی شامل

هـا وجـود   آلوده بررسی و میزان تخم و پـوره سـفیدبالک کـه در زیـر بـرگ     هاي هاي دو تیمار، بوتهرقم
 آخـر شـهریورماه   و قبل از برداشـت در همچنین در پایان فصل  یادداشت برداري شد.داشتند شمارش و 

تعداد گره، تعداد و طول شاخه رویشی، تعداد و  ارتفاع بوته، ،صفاتی مانند تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه
  زایشی، غدد ترشحی و میانگین آلودگی ارقام به سفیدبالک بررسی شد.طول شاخه 

بـرداري از هـر کـرت    در هـر بـار نمونـه    شده وصورت هفتگی و در اوایل صبح انجام رداري بهبهنمون
بـراي کـاهش حجـم     شدند.هاي وسطی بوته انتخاب پنج برگ از قسمت ،بوته و از هر بوته ،پنجآزمایشی
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شـده و   شـمارش آلوده در هـر بوتـه    تعداد حشره در زیر پنج برگعملیات شمارش حشره در هر کرت، 
  میانگین پنج برگ براي هر بوته در نظر گرفته شده است.

صـفات   شـده اسـت کـه   عنوان عملکـرد ثبـت   هاي مختلف بهها در کرتوش پنبه در زمان برداشت،
منظـور تعیـین   و صفات مرفولـوژیکی ارقـام بـه    ه، وزن غوزهتعداد غوزه در بوت مرتبط با  عملکرد شامل:

ها ها، رنگ برگهاي برگ، اندازه برگهمبستگی مقاومت با تراکم آفت شامل: ارتفاع بوته، وضعیت کرك
طول زایا و تعداد غـدد ترشـحی   و تعداد برگ در هر بوته، تعداد شاخه زایا، تعداد شاخه رویا، طول رویا، 

در چهـار   یه طرح بلـوك کامـل تصـادف   یخرد شده با طرح پا يهاش به صورت کرتین آزمایاد. باشمی
تحمـل   یابیـ منظور ارزبه باشد انجام شد.یمتر) م3×2شش مترمربع ( یشیتکرار که سطح هر کرت آزما

ن یـ به ا ه،خرد شد يهالذا کشت ارقام در قالب طرح کرت شد.ن ییز تعیاه بدون آفت نیعملکرد گ، ارقام
هـاي  ژنوتیپ فرعییهادر نظر گرفته و کرت یو بدون سمپاش یشامل سمپاش اصلی يهارتصورت که ک
تجزیه  SASافزار سط نرمو تو ثبت Excelافزار حاصله با استفاده از نرم يها. دادهبوده استمختلف پنبه 

  گردید.سه یدرصد مقا 5ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح احتمال نیانگیشد. م
  

  نتایج
 به سفیدبالک و اوج آلودگیواریانس میزان آلودگی ارقام مختلف پنبه در شروع  تایج تجزیه) الف

میزان آلـودگی ارقـام مختلـف پنبـه در      بر نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و تیمار سمپاشی شروع آلودگی:
آلـودگی   در شـروع  درج شده است. براساس ایـن جـدول    1در جدول به سفیدبالک و اوج آلودگیشروع 

و بـدون   سمپاشـی  هـاي تیمار بـین  هـا برگ درصد آلودگیو هم از نظر  حشره در برگ هم از نظر تعداد
  .شددر سطح یک درصد تفاوت دیده  پاشیاثر متقابل رقم در سمو بین ارقام آزمایشی  ،پاشیسم

نشـان داد  در ارقام مختلف پنبـه   در برگ و تعداد سفیدبالک هابرگ مقایسه میانگین درصد آلودگی
و  BC244مشـاهده شـد کـه فقـط دو رقـم       13/5/95در تاریخ  باراولین سفیدبالکبه شروع آلودگی  که

VARAMIN  آلودگی در رقم وداشتند آلودگیVARAMIN داري بیشـتر از رقـم   طـورمعنی بهBC244 
  .  )3 (جدول بود

و بـدون سـم    سمپاشـی  هـاي تیمار بینهـا بـرگ  آلودگیدرصد در اوج آلودگی هم از نظر : اوج آلودگی
ت تفـاو  .شـد در سطح یک درصد تفـاوت دیـده    پاشیاثر متقابل رقم در سمبین ارقام آزمایشی و  پاشی،

  ).1(جدول  دهنده کنترل جمعیت آفت به وسیله سم پاشی می باشدبین تیمار سم پاشی و شاهد نشان
 اوجدر ارقـام مختلـف پنبـه در     در بـرگ  داد سفیدبالکو تع هابرگ مقایسه میانگین درصد آلودگی

 50/77بـا   BC244کـه رقـم    بـود در اوج  31/5/95آلودگی به سفیدبالک در تاریخ که نشان داد آلودگی 
، در یک گروه و داراي بیشترین درصد آلودگی بود. برگ درصد آلودگی 70با  VARAMINدرصد و رقم 
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بـود. همچنـین رقـم     BC244داري بیشـتر از رقـم   طـور معنـی  بـه   BC244در رقـم  بـرگ  البته آلودگی
GKTB113  درصد و رقم  20باK8802  نـد درصد، در یک گروه و داراي کمتـرین آلـودگی بود   5/22با .

  .)3(جدول  گرفتنده ارقام نیز بین دو گروه ذکر شده قرار یبق
  

  در شروع و اوج آلودگیهابرگ و درصد آلودگیحشره در برگ نتایج تجزیه واریانس تعداد   - 1جدول 
تعدادحشره در 
هر برگ در اوج 

 آلودگی

درصدآلودگی 
ها در اوج برگ

 آلودگی

تعدادحشره در هر 
  برگ

 در شروع آلودگی

درصد آلودگی 
ها در شروع برگ

 آلودگی

درجه 
  رییمنابع تغ  آزادي

**32/0  ns 33/113  ns 20/0  ns00/45  3  تکرار  
ns 73/164  **00/21780    **48/15 **00/612 1 سمپاشی( کرت اصلی( 

 کرت اصلی)×اشتباه اصلی (تکرار  3 00/45 47/0 22/162 93/0
 (رقم) کرت فرعی  9 00/2791**  95/6**  44/3324**  50/37**
 سم ×رقم   9 00/2791**  95/6**  22/502**  98/32**

 اشتباه فرعی  54 00/45  20/0  33/33  40/0
  )%CV( تغییراتضریب  66/7  70/15 308/8 832/5

  باشد.دار میو غیر معنی %1، %5دار در سطح ترتیب به معناي معنیبه n.s*، ** و 
  

بـه سـفیدبالک پنبـه در کـرت      نتایج تجزیه واریانس اثر رقم و تیمار: بردارينمونهمختلف  هايزمان
 آلـودگی درصـد  و  در بـرگ  حشـره شده است طبق این جدول تعـداد   درج 2سمپاشی نشده در جدول 

در  بـرداري زمان نمونـه متقابل رقم در  و اثرثر رقم همچنین ا ،يبردارنمونه هاي مختلفزماندر  هابرگ
در  در بـرگ  و تعداد سفیدبالک هابرگ مقایسه میانگین درصد آلودگی .بودنددار سطح یک درصد معنی

رقـم   شده است طبق این جدوله نشان داد 3برداري در ارقام مختلف پنبه در جدول هفت مرحله نمونه
BC244  درصد و رقم  77/87باVARAMIN  در یـک گـروه و داراي   هـا بـرگ  درصد آلودگی 88/88با ،

داري بیشـتر از رقـم   طـور معنـی  بـه  VARAMINبیشترین درصد آلودگی بودند. البته آلودگی در رقـم  
BC244  هـاي  بود. همچنین رقـمNSK847 ،K8802 ،SNK2772 و SKSH249  گـروه و داراي   در یـک

  .گرفتنده ارقام نیز بین دو گروه ذکر شده قرار یکمترین آلودگی بودند. بق
هـاي  بنابراین هم از نظر شروع آلودگی، هم از نظر شدت آلودگیدر زمان اوج و هم از نظر کل تـاریخ 

نسبت به سایر ارقـام حساسـیت بیشـتري بـه سـفیدبالک       BC244و  VARAMINبرداري دو رقم نمونه
  دارند. 
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  برداريهاي مختلف نمونهدر تاریخ هابرگ و درصد آلودگیحشره در برگ نتایج تجزیه واریانس تعداد  - 2 جدول
هاي در زمانحشره در برگتعداد 

 مختلف نمونه برداري
هاي در زمانهابرگ درصد آلودگی

 مختلف نمونه برداري
درجه 
  منابع تغییر  آزادي

ns248/8  **88/1768  3  تکرار  
 کرت اصلی (رقم) 1  02/17998**  04/210**

 کرت اصلی)×اشتباه اصلی (تکرار  3 10/455 21/5
 کرت فرعی (زمان)  9  53/24679**  34/59**

 زمان× رقم   9  38/1588**  35/11
 اشتباه فرعی  54  02/354  15/6**

  )%CV( ضریب تغییرات   28/4 91/8
  باشد.دار میو غیر معنی %1، %5دار در سطح ترتیب به معناي معنیبه n.s*، ** و 

  
در ارقام مختلف پنبـه در  هابرگ و درصد آلودگی در برگ تعداد سفیدبالک )±SE( مقایسه میانگین -3جدول

  بردارينمونه مراحل مختلف
حشره در برگ تعداد 

 مختلف هايزمان در
 بردارينمونه

- برگ آلودگی درصد
 هايزمان ها در
 بردارينمونه مختلف

حشره در تعداد 
 در اوج برگ

 آلودگی

 هابرگ درصد آلودگی
 آلودگی در اوج

حشره تعداد 
در  در برگ

 شروع آلودگی

در  درصد آلودگی
 شروع آلودگی

  صفت
  

 رقم

46/47/16± a 42/3±77/87 a ±27/017/0 a 07/4±50/77   a 31/0±00/2  
a 

02/6±50/37  b BC244  
33/043/0± c 01/7±33/58 b 51/0±22/1   c 03/6±0/50  b 0 b 0 c SKT133 

87/1±15/0 de 42/3±55/54   cd 03/0±40/0   c 06/4±50/32     c 0 b 0 c SAHEL 

800/0 02/0± fe 13/8±33/33  e 42/090/0±  c 13/2±50/27    cd 0 b 0 c NSK847  
89/010/0± fe 22/32   11/6± e 18/0±75/0   c 27/1±00/25  cd 0 b 0 c SNK2772  
43/1  ±10/0 def 33/38    30/4± de 65/0 ± 13/0   c 19/0±00/20   d 0 b 0 c GKTB113  
56/040/0± f 44/29  12/4± e 02/0±62/0  c 40/3±50/22   d 0 b 0 c K8802 
67/240/0± f 22/3532/5± e 13/0±62/0   c 24/4±50/27   cd 0 b 0 c SKSH249  
27/162/0± d 66/1251/7± bc ±15/071/0  c 37/6±50/32   c 0 b 0 c K8801 
12/436/1± b 88/88 10/9± a 27/1±42/3   b 12/5±0/70   a 06/1±40/2  a 03/7 ±./50 a VARAMIN  

  .درصد) 5(براساس آزمون دانکن در سطح  باشددار میدهنده عدم اختالف معنیحروف  یکسان در هر ستون نشان-
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زمـان  در  به سـفیدبالک نسبت  نتایج تجزیه واریانس اجزاي عملکرد ارقام مختلف پنبه  )ب
  برداشت

در سطح ، بر وزن غوزهو اثر متقابل آنها  اثر رقم و تیمار سمپاشی نشان داد که نتایج تجزیه واریانس
طـول   ،شـاخه رویـا   تعـداد ، تعداد شاخه زایـا  ،تعداد گره ،تعداد غوزهصفاتبر اما . بودر داپنج درصد معنی

البته ارتفاع گیاه نیز در سطح پنج درصـد تحـت تـاثیر     د.نددار نبویمعن یغدد ترشحتعداد و شاخه زایا 
تیمار سم پاشـی و   ها به آفت در زمان برداشت بینآلودگی برگ. درصد تیمار سمپاشی قرار گرفته است

پاشـی در سـطح یـک درصـد     در سـم  چنین بین ارقام آزمایشی و اثر متقابـل رقـم  پاشی و همبدون سم
  ).  4(جدول  دار بودمعنی

بـا   SAHELو رقـم   گـرم  23/5بـا   K8802رقـم   نشان داد کـه  در صفت وزن غوزهمقایسه میانگین 
ن دو گـروه ذکـر شـده قـرار     یها نیز بـ رقم یند. مابقدن وزن غوزه را دارا بوین و کمتریشتریگرم، ب 17/4

درصد بیشترین آلـودگی، و رقـم    41/60با  BC244،رقم ها به آفتبرگدر صفت درصد آلودگی . گرفتند
SNK2772  5(جدول  ندکمترین آلودگی نسبت به سفیدبالک را دارا بود ،درصد 70/7با(.  

تعـداد شـاخه   ه، تعداد گـر ، رتفاعبوته، اوزن غوزه، تعداد غوزهبا استفاده از صفات ارقام مختلف پنبه 
 هـا، بـرگ  یدرصـد آلـودگ  ی و تعداد غدد ترشح، ایطول شاخه زا، ایرو طول شاخه، ایتعداد شاخه رو، ایزا

گیرنـد، بـه ایـن    ارقام آزمایشی در سه گروه قـرار مـی   5/2در فاصله  1تجزیه کالستر شد. مطابق شکل 
گیـرد.  مـی  قـرار  BC244 ترتیب که رقم ورامین با بیشترین حساسیت در یک گـروه و بعـد از آن رقـم    

  باشد. می SNK2772 ترین رقم،  ان ارقام مقاوم نشان داده شده که مقاومهمچنین پنج رقم به عنو
  

C A S E    0         5        10        15        20        25 
Label   .   Num  +---------+---------+---------+---------+---------+ 

 
5   ─┐ 
7   ─┤ 
4   ─┼─────┐ 
6   ─┤     │ 
8   ─┘     ├───────────────────────────────────
──────┐ 
3   ─┬─┐   │                                         │ 
9   ─┘ ├───┘                                         │ 
2   ───┘                                             │ 
1   ───┬────────────────────────────────────

─────────┘ 
10  ───┘ 

  رقم پنبه به سفیدبالک با استفاده از صفات مختلف 10مقاومت  )wardروش وارد ( بهکالستر  هیتجز - 1شکل 

SNK2772  
K8802  
NSK847  
GKTB113  
SKSH249  
SAHEL  
K8801  
SKT133  
BC244  
VARAMIN  
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  بحث
دو رقم شروع آلودگی به سفیدبالک در ارقام مختلف متفاوت است به طوري که  : آلودگیشروع  زمان

BC244  وVARAMIN .آلـودگی بـه    میـزان  زودتر از بقیه ارقام آزمایشی و در اواسط مرداد آلوده شدند
 موجـود  کـه طبـق گـزارش    بـود در حـالی  درصد  50و  5/37 ترتیبقم در این تارخ بهآفت در این دو ر

گرمسـار، از اواخـر   منطقـه  در در ارقام رایـج   ) دوران آلودگی سفیدبالک در زراعت پنبه 1974حبیبی، (
بنابراین در ارقـام حسـاس حـداقل دو     یابد.مردادماه آغاز و تا آخرین روزهاي زندگی بوته پنبه ادامه می

  هفته آلودگی زودتر اتفاق می افتد.  
شدت آلودگی نیز در ارقام مختلف متفاوت است. در مطالعه حاضر اوج آلودگی در  :آلودگی شدت

آلودگی در این تاریخ درصد  70و  5/77با ترتیب به VARAMINو BC244  مارقاو  اواخر مرداد رخ داد
و  20با درصد آلودگی کمتر ( K8802و  GKTB113هاي رقم حساسیت بیشتري به آفت نشان دادند اما

همچنین درصد میانگین آلودگی ) نسبت به سفیدبالک مقاومت نسبی از خود نشان دادند.ددرص 5/22
 ودرصد بیشترین آلودگی را داشته 41/60با  BC244در رقم  شهریورماه) 31(برداري در آخرین نمونه

درصد، کمترین  70/7با  SNK2772رقم  کهدرحالی ترین رقم به سفیدبالک بوددر مجموع حساس
سایر مطالعات نیز عکس العمل ارقام مختلف پنبه به سفیدبالک را متفاوت نشان داده است. آلودگی را 

اند براي نمونه  در کاشمر  مقاومت  هفت رقم مختلف پنبه شامل اکرا برگ سبز، اکرا برگ گزارش کرده
یدبالک پنبه مورد ارزیابی قرار گرفته استو نسبت به سف 14قرمز، مهر، ورامین، خرداد، ساحل و ترموس

در  ).2013سرباز و همکاران، ( داري بین ارقام مشاهده شده استاختالف معنی از نظر آلودگی به آفت
عدد  31/3 تراکم با  CIM.4991پژنوتی مطالعه هشت ژنوتیپ پنبه نسبت به سفیدبالک مشخص شد که

 بالک، عدد سفید99/1با CIM.707  ژنوتیپ و ترینشبی برگ،زیر  در بالک سفید کامل حشره و پوره
ژنوتیپ پنبه در گرگان به مدت دو سال از بیست  ).2007(امجد و غالم،  داشتند را آفت تعداد ترینمک

 با هابوته مورفولوژیکی صفات بین رابطه پنبه، بالکسفید حشرات کامل و هاپوره ها،تخم نظر فراوانی
 صفات اکثر نظر از پنبه هايژنوتیپ و مشخص شده است که قرار گرفت بررسی مورد آفت تجمع میزان

تراکم  بر زیادي تأثیر برگ پهنک و بودند. شکل داراختالف معنی داراي آفت فراوانی و مورفولوژیکی
 آفت جمعیت تراکم آن، هايبریدگی تر شدنعمیق و برگ سطح کاهش با و ه استداشت آفت جمعیت

 فرار باعث است ممکن قرمز رنگ بودکهن ای نشاندهنده قرمز برگ ارقام روي آفت کمبود .ترشدکم نیز
 هايتخم و هاپوره کامل، حشرات تعداد با برگ در کرکی تارهاي ارتفاع و بین تراکم .شود هاآن

 میزان بلندتربودند، هاکرك و تربیش هاکرك تراکم هرچه و داشت وجود همبستگی مثبتی سفیدبالک،
 رنگ کوچک، برگ سطح و برگ هايویژگی که دادند نشان نتایج مجموع، در .تر بودبیش نیز آلودگی
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 کاهش در تواندمی ها،برگ در غدد ترشحی تعداد بودن باال و هاکرك تراکم بودن پایین ها،بوته قرمز
  .)2015قاسمی بزدي و فائض، باشند ( موثر بالکسفید تراکم
پ یژنوت شش )،Bemisia tabaci(ت آفات مکنده یدر برابر جمع یاهیعوامل گدا کردن نقش یپ يبرا

ت پوره حشره، یرا نشان دادند. جمع يداریقرار گرفت که همه ارقام تفاوت معن یمورد بررس پنبه
ه برگ و حشرات بالغ پاسخ یه برگ، رگ و طول کرك در الیپول در الیمثبت با غدد گوس یهمبستگ

خلیل ه برگ نشان داد (ین با ارتفاع بوته و ضخامت الیه برگ و رگ و همچنیر البا تراکم کرك د یمنف
ه برگ، تراکم یمقاومت به سفیدبالک شامل برگ، ضخامت ال یکیاساس مورفولوژ ).2015و همکاران، 

باشد و نتایج نشان داد پول مییکرك بر روي برگ و تراکم غدد گوس قرارگیريه یکرك، طول کرك، زاو
ن یک ارتباط مثبت بیمثبت داشته و  یهمبستگ B.tabaciت یکرك و ضخامت برگ با جمعکه تراکم 

تر و بدون کرك باعث پول وجود دارد. استفاده از ارقام پنبه برگ نازكیت سفیدبالک بالغ و گوسیجمع
رقم پنبه طی  13در بین  .)1989باتر و ویر، شود (دبالک در پنبه مییبه حداقل رساندن خسارت سف

ها داراي کرك زیاد بود، تخم، پوره و بالغین سفیدبالک، فعالیت که برگ آن یی، در رقم هایایشآزم
هاي ساقه اصلی است و همچنین هاي جوان روي گرهها معموالً برگبیشتري داشتند که محل تجمع آن

ویس و لهاي مسن که کرك کمتر داشته و دور از ساقه اصلی هستند، فعالیت کمتري دارند (روي برگ
  ).2015همکاران، 

بنابراین بر اساس منابعی که اشاره شد یکی از فاکتورهاي مـوثر در حساسـیت پنبـه بـه سـفیدبالک      
تراکم غدد ترشحی برگ است اما در تحقیق حاضر ارقام آزمایشی از این نظر تفاوت معنـی داري ندارنـد   

  لذا اختالف حساسیت آنها مربوط به این صفت نیست.
ن ارقام پنبه ممکن است جلب سفیدبالک یهاي مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی بوجود تفاوتبا توجه به 

خطرتـرین  تـرین و کـم  نیز بین ارقام متفاوت باشد. استفاده از ارقام مقاوم یکی از سـاده  B. tabaci ،پنبه
  هاي کنترل آفات پنبه من جمله سفیدبالک است.  روش

در بررسـی   نـه دبالک بسـتگی بـه منطقـه دارد بـراي نمو    زمـان اوج فعالیـت سـفی    زمان اوج آلودگی:
یـت  دینامسیم و ساختار جمعیت عسلک پنبه در گرمسـار و ورامـین مشـخص شـد کـه تغییـرات جمع      

روي پنبه تا اواخر شـهریور در ورامـین بـه صـورت نمـایی و در گرمسـار        حشرات بالغ از ابتداي فعالیت
غیرنمایی بوده و از اوایل مهر تا پایان فصل، جمعیت حشرات بالغ به صورت پیوسته روند کاهشی داشته 

رقم پنبـه  10در غربال ) که نتایج این تحقیق نیز موید این موضوع است.1998طالبی و همکاران، است (
از لحـاظ زمـان اوج فعالیـت    نیـز نتیجـه مشـابه    یصل آباد پاکستان در برابر سـفیدبالک  کشت شده در ف

جمعیـت  سـفیدبالک در بـازه     نشان داد کـه  هر برگ گیمشاهدات هفت حاصل شده است به طوري که
  ).2012جوید و همکاران، ( خود رسیدزمانی ماه اوت (مرداد) به حداکثر 
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شدت آلودگی در زمان اوج فعالیت آفت، میزان خسارت نیز در عالوه بر زمان شروع آلودگی و : خسارت
با  SNK2772در رقم تعداد غوزه که مشخص شد این تحقیق براساس نتایج . ارقام مختلف متفاوت است

درصد بیشترین تعداد غوزه را در بین ارقام مورد آزمایش داشت و کمترین تعداد غوزه مربوط به  13/26
و رقـم   ،گـرم بیشـترین   23/5بـا   K8802در رقـم  وزن غوزه همچنین درصد بود. 71/16با  SAHELرقم 

SAHEL  با توجه به اینکه رقم بنابراین  داشت.گرم کمترین وزن را  17/4باSNK2772   بیشترین تعـداد
در عـین حـال حساسـیت کمتـري نیـز بـه سـفیدبالک داشـته          و را داشته)گرم 16/5( و وزن غوزه غوزه

  عنوان مقاومترین رقم از جهت خسارت در بین ارقام آزمایشی معرفی می شود.  به
  

  سپاسگزاري
همکاري در اجراي طرح و از معاونت مرکز تحقیقات کشاورزي گرمسار به لحاظ واگذاري زمین و از 

  گردد. می پژوهشی دانشگاه شاهد در حمایت مالی تشکر و قدردانی
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