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) با تراکم جمعیت .Gossypium spp( هاي پنبه ارتباط بین صفات مورفولوژیکی ژنوتیپ
  1ي گرگان ) در منطقه.Bemisia tabaci Gennبالک ( سفید
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  چکیده
آفـات محسـوب    هـاي مـدیریت تلفیقـی    در موفقیـت روش  هـم از عوامل م تحمل،م استفاده از ارقام

هـاي کامـل    در قالـب طـرح بلـوك   به مدت دو سال  گرگاندر  پنبه ژنوتیپ 20 ،د. در این تحقیقوش می
هـا و حشـرات    ها، پـوره  ها از نظر فراوانی تخم ژنوتیپ  ضمن مقایسهقرار گرفتند تا  ارزیابی تصادفی مورد

ها با میزان تجمع آفت نیز مورد بررسی قـرار   بوتهصفات مورفولوژیکی بین   بالک پنبه، رابطه کامل سفید
 هاي پنبه از نظر اکثر صفات مورفولـوژیکی و فراوانـی آفـت داراي اخـتالف     براساس نتایج، ژنوتیپ گیرد.
فریگـو داراي   براکتـه و  اکـرا  ساي، پهن قرمز برگ ،قرمز اکرا برگ ،دفورمه برگ هاي ند. ژنوتیپدبودار  معنی

تـرین   بـیش  پـاك رنگـی و   الیـاف ، ترمـز  کـه   حالی بودند در سفیدبالک هاي پورهترین تراکم جمعیت  کم
 هاي ژنوتیپ وترین تراکم آفت را داشت  کم دفورمه برگات کامل، حشر از نظر فراوانی ند.شتآلودگی را دا

 ،ترمـز  هاي ژنوتیپ اما داراي آلودگی پایینی بودندنیز پهن قرمز  برگ و سوپراکرا ،قرمز اکرا برگ، اکرا ساي
تـراکم   برزیادي ثیر او پهنک برگ ت شکل. ترین آلودگی بودند لیف داراي بیش اسموث ، پاك ورنگی الیاف

نیـز  آفـت  تـراکم جمعیـت   ، آنهاي  بریدگی شدنتر عمیقداشت و با کاهش سطح برگ و آفت جمعیت 
بـراي جلـب    احتمـاالً حشـره  این بود کـه    دهنده نشان برگ قرمزم ارقشد. کم بودن آفت بر روي ا تر کم

بـین   شـود.  هـا  آنرنگ قرمز ممکن اسـت باعـث فـرار     که اینبه طرف رنگ قرمز رغبتی ندارد و یا شدن 
، همبسـتگی  سفیدبالکهاي  ها و تخم تعداد حشرات کامل، پورهبا در برگ ارتفاع تارهاي کرکی و تراکم 
تـر   نیـز بـیش  آلـودگی   میزانند، ودها بلندتر ب تر و کرك ها بیش تراکم کركو هرچه  شتوجود دا مثبتی

همچنین همبستگی مثبتی بین صفات سطح برگ، ارتفاع بوته و تعداد شاخه زایا بـا میـزان تجمـع     .بود
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اما همبستگی بین صفات رنگ برگ، رنـگ گـل و    هاي پنبه وجود داشت آفت سفیدبالک بر روي ژنوتیپ
هـاي   بـرگ  هاي ، نتایج نشان دادند که ویژگیمجموع با تراکم این آفت، منفی بود. دري گل  شکل براکته

بـاالبودن تعـداد غـدد    و  هـا  تـراکم کـرك  پایین بودن ، ها تیپ اکرا و سطح برگ کوچک، رنگ قرمز بوته
  .اشندبالک موثر ب سفیدکاهش تراکم در توانند  می ها، ترشحی در برگ

  

  Bemisia tabaciاکرا، برگ دفورمه، برگ قرمز، عسلک،  :کلیدي هاي واژه
  

  مقدمه
 هـاي اجرایـی دسـت    محصوالت سالم و عاري از مواد شیمیایی، یکی از اهداف اصلی دسـتگاه  ي تهیه

تولیدات کشاورزي است. گسترش کاربرد سموم شیمیایی، آثار مخرب فراوانی بر سالمت در امر کار  اندر 
رسـد کـه    چنین بـه نظـر مـی    ي،کشاورزدارد. با توجه به مقاوم شدن آفات به سموم  جانورانها و  ناانس

اي نه چندان دور دیگر کارساز نباشد. بروز چنـین مشـکالتی باعـث     شیمیایی، در آینده ي تکیه بر مبارزه
آگهـی،  ( مطالعـات متعـددي انجـام پـذیرد     ،هاي جـایگزین حفاظـت گیاهـان    وشر ي ده که در زمینهش

هـا بـراي کنتـرل آفـات      کش ابراین، توسعه یک راهبرد طوالنی مدت براي کاهش مصرف آفتبن ).2000
  ضروري است.

) یکی از آفات مهم گیاهان زراعـی در  Gennadious Bemisia tabaciبالک یا عسلک پنبه ( سفید
به تعداد زیـادي از گیاهـان زراعـی، بـاغی،      ،پنبهعالوه بر و باشد  می 1چندخواراین آفت باشد.  جهان می

از هـا   هو پـور  کامـل نمایـد. حشـرات    ها تغذیه می د و از آننک میحمله دیگر نیز هاي هرز  مرتعی و علف
از طـور غیرمسـتقیم و    بـه ، ي مسـتقیم  عالوه بر تغذیهاین آفت کنند.  تغذیه می ان میزبانگیاه ي شیرابه

و بـه هـم    هـا  بـر روي بـرگ   (عسـلک)  ترشح مواد قنـدي هاي ویروسی و همچنین  طریق انتقال بیمارگر
. بنـابراین، سـفیدبالک   گـردد  مـی هاي فراوانی به پنبـه   باعث وارد آمدن خسارتالیاف پنبه نیز  چسبیدن

؛ برانـدون،  1995(خـان و خـان،    شـود  نیـز مـی   کیفیت الیـاف باعث افت  ،عالوه بر کاهش عملکرد پنبه
تواند در مبارزه با این آفت، مفید و موثر واقع شـود. لـذا بـراي     شیمیایی به تنهایی نمی ي مبارزه .)2004

ي اقتصـادي، بایـد از    کنترل اصولی و صحیح و نگـه داشـتن تـراکم جمعیـت آن در زیـر سـطح آسـتانه       
هـا،   هاي مدیریت تلفیقی آفات استفاده نمود. یکی از عوامل مهـم و مـوثر در موفقیـت ایـن برنامـه      روش

خسـارت   کـاهش  بـراي و منطقـی  هـاي مهـم    توانـد یکـی از روش   میستفاده از ارقام متحمل است که ا
گـرفتن تنـوع   ر نظـ  پنبه و با در  هاي پالسم هاي موجود در ژرم با توجه به پتانسیل. باشد پنبه سفیدبالک

طریـق اسـتفاده   تواند از  هاي مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، بررسی این مواد ژنتیکی می موجود در ویژگی
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ـ  به تحملها در اصالح ارقام م آناز   مـدیریت تلفیقـی آفـات،    هـاي  هـا در برنامـه   کـارگیري آن  همنظور ب
  .)2008؛ قاسمی بزدي و همکاران، 2000(حسن و همکاران،  راهگشاي بسیاري از مشکالت باشد

انـد و   ارزیابی شـده هاي مختلف پنبه از نظر میزان تحمل به آفات زیادي  در مطالعات متعدد، ژنوتیپ
؛ دنهـی و همکـاران،   2000ها مشاهده شـده اسـت (رضـا و افضـل،      اي نیز در بین آن تنوع قابل مالحظه

). شـاد و همکـاران   2011، نوید و همکـاران ؛ 2011جیندال و دالیوال، ؛ 2007؛ دیوید و همکاران، 2006
تلـف پنبـه نشـان دادنـد کـه      ) با بررسی تراکم جمعیت حشرات مکنده بر روي چهار واریتـه مخ 2001(

ترین حساسـیت را بـه    عدد حشره کامل سفیدبالک در برگ، بیش 39/12با دارا بودن  BH136ي  واریته
)، هفت ژنوتیپ پنبه را از نظر میزان آلودگی به سفیدبالک پنبـه  1997عسلک داشت. ممتاز و همکاران (

تـرین و   بـه ترتیـب بـیش    NIAB26و  NIAB78هاي  مورد مطالعه قرار دادند و نشان دادند که ژنوتیپ
طی آزمایشی که تحـت   )2011( جیندال و دالیوالترین تراکم جمعیت سفیدبالک پنبه را دارا بودند.  کم

اي براي تعیین مکانیسم مقاومـت پنبـه در مقابـل خسـارت آفـت سـفیدبالک در شـرایط         شرایط گلخانه
را  G.arboreumو  G.hirsutum هـاي  تعلـق بـه گونـه   ، دوازده ژنوتیپ پنبه مدادندانتخاب آزاد انجام 

ند. تـراکم و طـول کـرك    قرار دادمطالعه مورد گذاري سفیدبالک پنبه  براي ترجیح میزبانی و میزان تخم
ترین دستجات آوندي، ضخامت الیه بـرگ و تـراکم دسـتجات     تر سطح برگ به نزدیک گیاهی، فاصله کم

با تعداد تخم گذاشته شده مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشـان  ها  آوندي براي هر ژنوتیپ و ارتباط آن
گذاري توسط سفیدبالک تـرجیح داده   براي تخم PA183و  RS2098 ،CNH911هاي   داد که ژنوتیپ

، NHH44هـاي   و عدم تغذیه در آنها مشاهده شـد. ژنوتیـپ   1زنوز نشدند و نوعی مکانیسم مقاومت آنتی
LK861 ،Supriya ،RS2013  وLD694 بنـدي شـدند،    هـاي نسـبتا مقـاوم دسـته     عنـوان ژنوتیـپ   به
در رده حساس به این آفت قـرار گرفتنـد. ضـخامت زیـاد الیـه       F846و  IS376هاي  که ژنوتیپ درحالی

  گذاري سفیدبالک داراي همبستگی مثبت بودند. برگ و فشردگی دستجات آوندي با میزان تخم
ها به سفیدبالک پنبـه غربـال    بررسی میزان مقاومت آن ژنوتیپ پنبه را جهت 116)، 2004براندون (

هـاي شـناخته شـده ارقـام تجـاري       ها را نسبت به ایـن آفـت، بـا حساسـیت     نمود و میزان حساسیت آن
PSC355  وDelta Pearl اي کـه   هاي بریده شـده  ها با استفاده از برگ مورد مقایسه قرار داد. غربالگري

هـا   گرفت و حشرات کامل سفیدبالک بر روي برگ بودند صورت می در یک محلول غذایی قرار داده شده
طـور روزانـه تعیـین     ها به مانی آن شدند. طول مدت زمان نشو و نما و همچنین درصد زنده رهاسازي می

داري بـا ارقـام    طـور معنـی   ژنوتیپ براي حداقل یکی از دو ویژگی مورد بررسی بـه  6گردید و در نهایت، 
 هـاي  ) آزمـایش 2009جینـدال و همکـاران (   اخـتالف داشـتند و انتخـاب شـدند.    حساس شناخته شده 

 150 با رهاسازي جمعیت آفت به تعداد تحمل پنبه نسبت به آفت سفیدبالک منظور تعیین اي به خانهگل
                                                             
1- Antixenosis 
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، NHH44( تحمـل مژنوتیـپ   4کـه شـامل    پنبـه،  ژنوتیپ دوازده. انجام دادند B.tabaci جفت 300و 
Supriya ،LD694 و PA183 ،(4  ژنوتیــــپ) حســــاسF846  ،IS376 ،LK861 و RS2013(  4و 

  ) در برابـر CNH911 و Tx Maroon2-78 ،MRC6304Bt ،RS2098( متوسـط  بـا واکـنش  ژنوتیپ 
B.tabaci محتواي کلروفیل تعداد گره و ارتفاع بوته، در کاهشصفات  بودند، از نظر )a ،b  مـورد   )کلو

بـراي   گیـري شـده از صـفات مهـم     صـفت انـدازه   هر سـه  نشان داد که این مطالعه. بررسی قرار گرفتند
 و دشـ مشـاهده   NHH44 ژنوتیپ در تحملمکانیسم ترین  د. بیشنباش تحمل به این آفت می شناسایی

. قرار داشـتند در حد متوسط  PA183 و LD694 هاي د و ژنوتیپشبندي  رتبهعنوان ژنوتیپ متحمل  به
متحمـل    CNH911و  IS376 ،Tx Maroon2-78 ،MRC6304Bt،F846 هـاي  با این حال ژنوتیـپ 

دار  ترجیح ارقـام پنبـه کـرك    بندي شدند. طبقه مورد بررسی هاي ترین ژنوتیپ حساس عنوان  به ونبوده 
نسـبت بـه ارقـام     سفیدبالک پنبه گرچها. در سایر مطالعات نیز گزارش شده استتوسط سفیدبالک پنبه 

این گـروه  سفیدبالک پنبه در  ئیدیی زنبورهاي پارازیتواکار ولی دهد تري نشان می دار گرایش بیش کرك
پنبه با تراکم  هایی از ) ژنوتیپ2011نوید و همکاران (). 1991(نوون و همکاران،  یابد ارقام کاهش میاز 

و رشد و نمو شکارگرها و پارازیتوئیـدها    Bemisia tabaciهاي مختلف را از نظر تحمل به و طول کرك
مورد بررسی قرار دادند. اثر تیمار ضدعفونی بذر هم بر روي جمعیت این آفت و دشمنان طبیعـی مـورد   

بـا   Cyto46مربوط به الین  B.tabaciمطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که باالترین جمعیت 
میکرون بـود و حـداقل تـراکم      705±8/44و طول کرك  متر مربع در هر سانتی 474±9/12تراکم کرك 

و طـول کـرك    متـر مربـع   در هـر سـانتی   1011±21با تراکم کرك   Cyto12/91در الین نیز این آفت 
تـر از   هایی که  بیش میکرون مشاهده شد. تعداد کل شکارگرها و میزان پارازیتیسم در الین 3/27±644

کـه   ندگیري نمود ها نتیجه داري کاهش یافت. آن طور معنی بهداشتند  متر مربع کرك در هر سانتی 600
ده را مـدیریت  نتوان آفات مک هایی با تعداد کرك متوسط روي برگ، می در اوایل فصل، با انتخاب واریته

ها محدودیت وجود داشته باشد، براي کاهش خسارت آفات مکنده در اوایـل   و اگر در انتخاب واریتهکرد 
 ،با توجه به تحقیقات انجام شده در دنیـا  طور موثر از تیمار ضدعفونی بذر استفاده کرد. توان به فصل، می

بـه   تحمـل و یـا  حساسـیت  از نظر میزان  ،اي اصالح پنبهه برنامهدر مورد استفاده هاي  پالسم بررسی ژرم
ارقـام  بـا دو هـدف شناسـایی     پژوهش،در این  باشد. امري ضروري می پنبه ویژه سفیدبالک هآفات مهم ب

 بـروز تحمـل بـه ایـن آفـت،     تعیـین صـفات مورفولـوژیکی مـوثر در     نیـز   و پنبه متحمل به سـفیدبالک 
  ند.گرفتقرار  ارزیابیآباد گرگان مورد  ي هاشم ایستگاه تحقیقات پنبهپنبه در  هاي مختلفی از  پالسم ژرم
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  ها مواد و روش
آبـاد   ي هاشـم  در ایستگاه تحقیقات پنبـه  1380و  1379هاي  این تحقیق به مدت دو سال طی سال

 در یـک آزمـایش بـدون سمپاشـی    تکرار  3تیمار و  20هاي کامل تصادفی با  گرگان در قالب طرح بلوك
هاي پنبه ساحل، ورامـین، مهـر، بختگـان، ترمـز، باربـادنس،       اجرا شد. تیمارهاي آزمایشی شامل ژنوتیپ

رنگـی،   دفورمــه، پـاك، الیـاف    لـس، بـرگ   پهـن قرمـز، نکتـار    قرمـز، بـرگ   گاکرا، سوپراکرا، اکرا بـر  ساي
 6خـط   4هر کـرت آزمایشـی شـامل     لیف، اچ.آ.آر و سیندوز بودند. فریگو، سیلند، رویـال، اسموث براکته

ارقـام  عملیـات کاشـت و داشـت     ي کلیه. متر در نظر گرفته شد سانتی 80×  20متري و با الگوي کاشت 
پـس از ظهـور سـفیدبالک، جهـت بررسـی تغییـرات        .شدمنطقه انجام در معمول  هاي مطابق روش پنبه

بـرداري بـه    هاي آزمایشـی نمونـه   طور منظم و هفتگی و به صورت کامال تصادفی از کرت جمعیت آن، به
بـرگ   5عمل آمد. در هر کرت، براساس دستورالعمل آزمایشگاه آفات موسسه تحقیقات پنبه کشـور، از   

بـرگ از   5هاي سفیدبالک و  ها و پوره ي اصلی براي شمارش تخم گره پنجم از انتهاي ساقه واقع شده زیر
ي اصلی براي شمارش حشرات کامـل اسـتفاده    ي زایشی متصل به پنجمین گره از انتهاي ساقه شاخه 5

تـر  م سـانتی  88/3ها در شرایط آزمایشگاه از استریومیکروسکوپ و کادر  ها و پوره شد. براي شمارش تخم
هـا در هـر بـرگ در شـرایط مزرعـه       مربعی در هر برگ استفاده شد و در مورد حشرات کامل، تعـداد آن 

طـول بلنـدترین شـاخه رویـا، سـطح       ،ي زایاها تعداد شاخه ،همچنین از صفات ارتفاع بوتهشمارش شد. 
 ،ها موقعیت کركو  تراکم در واحد سطح برگ، 1غدد ترشحی تعداد ،وزن غوزه در بوته، تعداد غوزهبرگ، 

 وشعملکـرد   و گـل  ي شـکل براکتـه   ، رنگ گل، طول دمگـل، وضـعیت نکتـاري،   رنگ برگ ،شکل برگ
تراکم جمعیت سفیدبالک در مراحل تخم، پـوره و  ات با في این ص رابطه وبرداري صورت گرفت  یادداشت

مـذکور, در هـر   گیـري صـفات    د. به منظور انـدازه شبررسی هاي مختلف پنبه  پالسم حشره کامل در ژرم
هـاي مورفولـوژیکی بـر روي     بـرداري  یادداشت ي گذاري شدند و کلیه بوته عالمت 5طور تصادفی  به کرت
 ز،یتمـا بـر اسـاس دسـتورالعمل     مورفولـوژیکی صـفات  بـرداري   یادداشـت  .شـد هاي انتخابی انجـام   بوته

تجزیه واریانس مرکـب  ) صورت گرفت. 2013(قاسمی بزدي و حمیدي،  ارقام پنبه يداریو پا یکنواختی
نیـز  و هـا   بوتـه مورفولـوژیکی   صفات ي میانگین و مقایسه Mstatc افزار با استفاده از نرمها  ه دادهدو سال

  .اي دانکن صورت گرفت روش آزمون چنددامنه هب هاي مختلف پالسم تراکم جمعیت آفات در ژرم
 

 نتایج و بحث
هاي مختلف پنبه، مورد بررسی قرار گرفت کـه   مشخصات تعدادي از صفات مورفولوژیکی در ژنوتیپ

 ارائه شده است. ي یک نتایج آن در جدول 
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  آباد گرگان هاشم ي در ایستگاه تحقیقات پنبه  پنبههاي  ژنوتیپمورفولوژیکی  برخی صفات - 1جدول 
شکل   رنگ گل  شکل برگ  رنگ برگ ژنوتیپ  ردیف

وضعیت   تراکم و موقعیت کرك  براکته
  نکتاري

تر  تاکم،بیش متوسط  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  روشن سبز  ساحل  1
  با نکتار  ها رگبرگ روي

  با نکتار  ها تر روي رگبرگ کم، بیش  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  ورامین  2
  با نکتار  ها تر روي رگبرگ کم، بیش  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  مهر  3
  با نکتار  ها تر روي رگبرگ کم، بیش  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز تیره  بختگان  4

خیلی زیاد، کوتاه و   بدون فر  زرد  لب مثلثی کشیده 5  سبز تیره  ترمز  5
  با نکتار  پیچیده هم به

  با نکتار  خیلی زیاد و خیلی کوتاه  بدون فر  زرد  لب مثلثی کشیده 5  سبز تیره  باربادنس 6
  با نکتار  متوسط در سطح برگ و ساقه  بدون فر  به سفید کرم مایل  تیپ اکرا  سبز روشن  اکرا ساي 7
  با نکتار  متوسط تا کم  بدون فر  کرم  تیپ اکرا  سبز روشن  سوپر اکرا  8

هاي قرمز در  کرم با لکه  تیپ اکرا  قرمز  قرمز برگ اکرا  9
  با نکتار  متوسط  بدون فر  حاشیه گلبرگ

 پهن برگ  10
قرمز در هاي  کرم با لکه  شکل لب بیضی 5  قرمز  قرمز

  با نکتار  متوسط  بدون فر  حاشیه گلبرگ

  نکتار بدون  زیاد و کوتاه  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  نکتاري لس  11
  با نکتار  خیلی کم  فرخورده  کرم  هاي مثلثی لب  سبز تیره  دفورمه برگ  12
  با نکتار  پیچیده هم خیلی زیاد، بلند و به  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  پاك  13
  با نکتار  پیچیده هم زیاد، بلند و به  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  الیاف رنگی  14
  با نکتار  خیلی کم و کوتاه  فرخورده  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  فریگو براکته  15
  با نکتار  کم و کوتاه  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  سیلند  16
  با نکتار  کم و کوتاه  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  رویال  17
  با نکتار  خیلی کم  بدون فر  کرم  شکل لب بیضی 5  سبز روشن  اسموث لیف  18
 با نکتار متوسط تا کم بدون فر کرم شکل لب بیضی 5 سبز روشن اچ.آ.آر 19

 سبز روشن سیندوز 20
لب مثلثی با  5

 بریدگی متوسط
 نکتاربا  کم و کوتاه بدون فر کرم

 
هاي مختلف پنبه، هـم از نظـر    ) نشان داد که ژنوتیپ3و  2 هاي ولها (جد نتایج تجزیه واریانس داده

جمعیت تخم، پـوره و حشـره   گیري شده در  هاي اندازه اکثر صفات مورفولوژیکی و هم از نظر کلیه تراکم
  داشتند.داري با همدیگر  هاي گیاه، اختالف معنی کامل سفیدبالک روي اندام
هـاي مـورد    ژنوتیـپ  )،3و  2 هـاي  (جدولمرکب دوساله صفات مورفولوژیکی   بر اساس نتایج تجزیه
رویـا،   داري نداشتند ولی از نظر ارتفاع بوته، طول شـاخه  ي زایا اختالف معنی بررسی از نظر تعداد شاخه

لکرد کل وش در سطح تعداد غوزه در بوته، وزن غوزه، تراکم غدد ترشحی، طول دمگل و عمسطح برگ، 
  دار بودند. احتمال یک درصد داراي اختالف معنی
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ایستگاه در  هاي پنبه ژنوتیپمورفولوژیکی  مرکب دوساله تعدادي از صفاتنتایج تجزیه واریانس  - 2جدول 
  آباد گرگان هاشم  تحقیقات پنبه

  درجه  اتمنابع تغییر
  اديآز

   )MS( میانگین مربعات

ارتفاع بوته 
  متر) (سانتی

تعداد 
  ي زایا شاخه

 رویا  شاخه طول
  متر) (سانتی

سطح برگ 
متر  (سانتی

  مربع)

 تعداد
در  غوزه

  بوته

متوسط 
وزن غوزه 

  (گرم)
 ns1/148  1/1221**  2/23135 **  1  سال

ns 07/0 
* 2/386  ns 05/0  

  29/0  4/37 46/2 5/422  13  9/301  4  سال ×تکرار 
 ns 3/5  ** 1/1240  7/317 **  19  ژنوتیپ

** 9/890 
** 6/47  **86/2  

 ns 1/153  ns 4/5  ns 6/242  19  ژنوتیپ ×سال 
ns 63/1 

ns 9/10  ns 21/0  
  23/0  6/10 405/1 9/198  4/3  2/123  76  اشتباه

  9/9  7/20 8/5 9/30  3/9  7/9    ضریب تغییرات
  8/4  7/15 6/20 6/45  7/19  5/114    میانگین کل

ns دار در سطوح احتمال پنج درصد و یک درصد. ترتیب معنی به **و  *دار.    = عدم اختالف معنی  
 

هـاي   برداري سفیدبالک پنبه نیز نشان داد که ژنوتیپ دست آمده از نمونه هاي به ي مرکب داده تجزیه
مورد مطالعه از نظر تراکم تخم، پوره و حشرات کامل سـفیدبالک در سـطح احتمـال یـک درصـد داراي      

  .)3(جدول دار بودند  اختالف معنی
مورد بررسی و همچنین تـراکم تخـم، پـوره و حشـره     ي میانگین صفات مورفولوژیکی  مقایسه نتایج

نشـان داده شـده اسـت. بـر اسـاس       5و  4 هـاي  جدولدر پنج درصد احتمال در سطح کامل سفیدبالک 
بودنـد،   G.barbadenseي  ترمز و باربادنس که هر دو متعلـق بـه گونـه    هاي ژنوتیپ صفت سطح برگ،

حـالی کـه    هاي اول و دوم قـرار گرفتنـد، در   ترین میزان سطح برگ را داشتند و به ترتیب در گروه بیش
تـرین میـزان    کـم  G.hirsutum  قرمـز از گونـه   اکرا و اکرا برگ برگ دفورمه، سوپراکرا، سايهاي  ژنوتیپ

  ).4سطح برگ را داشتند و در گروه آخر قرار گرفتند (جدول 
هاي  اچ.آ.آر به ترتیب در گروه و فریگو براکته، ترمز، باربادنس هاي تراکم غدد ترشحی، ژنوتیپاز نظر 

 در مقابـل، بودنـد.   ها تعداد غدد ترشحی در سطح پشت برگترین  اول تا سوم قرار گرفتند و داراي بیش
در ، هـاي خـود نـدارد    روي انـدام  ي ترشـحی  غـده  که هیچ گونـه  1بدون غدهیک رقم  عنوان به رقم پاك

قرمـز، سـوپراکرا و    اکرا بـرگ  هاي ژنوتیپ ،) قرار گرفت و پس از آنغدهآخرین گروه جدول (گروه بدون 
  .)4(جدول  کم قرار گرفتند غدد ترشحیبا  هاي ژنوتیپدر گروه  اکرا ساي
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تراکم جمعیت هاي پنبه و  ژنوتیپمورفولوژیکی  مرکب تعدادي از صفاتنتایج تجزیه واریانس  -3 جدول
  آباد گرگان ي هاشم ایستگاه تحقیقات پنبهسفیدبالک در 

  درجه  اتمنابع تغییر
  اديآز

   )MS( میانگین مربعات
عملکرد وش 
 (کیلوگرم در

 هکتار)

طول دمگل 
  متر) (سانتی

تعداد غدد 
 1ترشحی

 تراکم تخم
  2سفیدبالک

پوره تراکم 
  2سفیدبالک

حشره تراکم 
  2بالغ سفیدبالک

 ns 7506698  1  سال
** 6/28  ns 04/0 

**9/38297  ns 9/545  ns 48/1 
 4/5  3/75  2/368 16/1  26/0 6/1016077  4  سال ×تکرار 

 6/646790**   19  ژنوتیپ
** 05/6  **4/1057 

** 1153  ** 5/70   **67/9 
 ns 260190  19  ژنوتیپ ×سال 

** 74/0  ns 72/0 
** 705  ** 8/18   *83/0 

 46/0  95/7  2/130 14/10  14/0 1/204163  76  اشتباه
 2/15  3/37  7/45 11  20 2/16    تغییرات ضریب

 5/4  6/7  25 9/28  89/1 2/2785    میانگین کل
ns دار در سطوح احتمال پنج درصد و یک درصد. = به ترتیب معنی **و  *دار.    = عدم اختالف معنی  
  شده است. متر مربع از سطح پشت برگ شمارش سانتی 5/0تعداد غدد ترشحی در  -1
، تعداد ات کاملدر هر برگ استفاده گردید و براي حشر یمتر مربع سانتی 88/3سفیدبالک از کادر  هاي پورهها و  تخمدر شمارش تعداد  -2

  شد. شمارشدر هر برگ ها  آن
  

تـرین   کیلوگرم در هکتار در گروه اول و داراي بـیش  3388با  اکرا از نظر عملکرد کل وش، رقم ساي
داراي عملکـردي   فریگـو  براکتـه اچ.آ.آر، سـیندوز و  ورامـین،   هاي ژنوتیپبود و پس از آن عملکرد میزان 

نیـز بـه    و سـیلند  رنگی الیافباربادنس، برگ پهن قرمز، هزار کیلوگرم در هکتار بودند. ارقام  سهباالتر از 
ي صــفات  میــانگین بقیــه  ). نتــایج مقایســه4د (جــدول تــرین میــزان عملکــرد بودنــ ترتیــب داراي کــم

 ارائه شده است. 5مورفولوژیکی مورد بررسی در جدول 
(جـدول  هاي مربوط به تراکم جمعیت سفیدبالک در سطح احتمال پنج درصد  میانگین داده  مقایسه

هـاي بـرگ دفورمـه، اکـرا      هـا، ژنوتیـپ   هاي سفیدبالک در سطح برگ نشان داد که از نظر تراکم پوره )3
تـرین میـزان آلـودگی بودنـد و پـس از       اکرا در آخرین گروه و داراي کم پهن قرمز و ساي قرمز، برگ برگ

رنگـی در   هاي پاك، ترمز و الیـاف  . در مقابل، ژنوتیپداراي آلودگی پایینی بود فریگو نیز ها رقم براکته آن
راکم تـ  ،هـا  پـس از آن  را نشـان دادنـد.   سـفیدبالک ترین میزان آلودگی بـه   گروه اول قرار گرفتند و بیش

 لـس  نکتاريورامین، سیندوز، لیف، ساحل،  اسموث هاي ژنوتیپ سفیدبالک روي ي مشاهده شده هاي پوره
   زیاد بود. و مهر نیز نسبتاً
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هاي پنبه و تراکم جمعیت سفیدبالک در  ژنوتیپمورفولوژیکی  تعدادي از صفاتمیانگین   مقایسه -4جدول 
  اي دانکن گرگان به روش آزمون چند دامنه آباد ي هاشم ایستگاه تحقیقات پنبه

 ژنوتیپردیف
سطح برگ 

  مربع) متر ی(سانت
غدد تعداد 

  1ترشحی

عملکرد وش 
(کیلوگرم در 

  هکتار)

 تعداد تخم
  2دبالکیسف

وره تعداد پ
  2سفیدبالک

ات حشرتعداد 
 سفیدکامل 

  2بالک

 de 1/20 efg 7/26 a-d  2911  d-h 4/19 bc  34/9 bc  07/5  ساحل  1

 ij 1/15 def 2/29 ab  3242  d-h 9/17 bcd  52/8 cd  68/4  ورامین   2

 jk 2/14 de 8/30 a-d  2775  b-e 1/30  b-e  47/8 cd  56/4  مهر  3

 d 4/21 efg 27 a-d  2904  d-h 4/18 d-g  51/5 de  88/3  بختگان   4

  a 4/66 a 1/63 cd  2566  a 5/68 a  64/13 a  89/6  ترمز  5
 b 5/36 b 3/53 e  1902  c-g 7/21 c-g  72/5 bc  45/5  باربادنس 6

 l 7/12 i 18 a  3388  fgh 2/12 fg  11/4 f  70/2  اکرا ساي 7

 l 23/12 i 1/18 a-d  2902  b-f 5/25  b-f  47/7 ef  13/3  سوپراکرا   8

 kl 2/13 i 9/16 bcd  2636  gh 5/9 g  26/3 f  80/2  قرمز  اکرا برگ  9

 fg 18 fgh 2/26  d  2456  e-h 6/16 fg  06/4 ef  21/3  پهن قرمز  برگ  10

 gh 9/16 efg 2/27 bcd  2721  bcd 3/33 bcd  78/8 cd  68/4  لس  نکتاري  11

 l 8/11 d  3/31 a-d  2791  h 8/5 g  77/2 g  68/1  برگ دفورمه  12

 ef 1/19 j  0 a-d  2827  b 3/38 a  13/14 b  70/5  پاك  13

 c 4/26 gh 1/24 d  2448  bc 8/35 a  92/12 b  63/5  رنگی  الیاف  14

 d 4/21 c 6/42 a-d  3013  d-h 4/20 efg  72/4 bc  30/5  فریگو براکته  15

 de 2/20 d 6/31 d  2504  fgh 3/12 d-g  09/5 cd  56/4  سیلند  16

 fg 2/18 h 4/22 bcd  2671 d-h 4/20 c-f  17/7 bc  98/4  رویال   17

 gh 1/17 gh 7/23 a-d  2853  b 9/37 ab  97/10 b  76/5  لیف  اسموث  18

 hi 16 c  7/39 abc  3173  b-f 5/25 d-g  24/5 d  06/4  اچ.آ.آر 19

 jk 4/14 efg 2/27 a-d  3021  b-e 9/29 bc  43/9 bc  98/4  سیندوز  20

  LSD  78/0    24/3   12/13   6/519   66/3   36/1  درصد پنج  
  گیرند. درصد) در یک گروه قرار میباشند، از نظر آماري (در سطح احتمال پنج  میرك تحروف مشهاي هر ستون که داراي  میانگین -
 متر مربع از سطح پشت برگ شمارش شده است. سانتی 5/0تعداد غدد ترشحی در  -1
د و براي شمارش حشرات کامل، شمتر مربعی در هر برگ استفاده  سانتی 88/3هاي سفیدبالک از کادر  ها و پوره در شمارش تعداد تخم -2

  در هر برگ شمارش شد. ها تعداد آن
  
  



 1394)، 1) شماره (3پنبه ایران جلد (هاي  مجله پژوهش                                                                           94

هاي پنبه و تراکم جمعیت سفیدبالک در  ژنوتیپمورفولوژیکی  تعدادي از صفاتمیانگین   مقایسه - 5جدول 
  اي دانکن آباد گرگان به روش آزمون چند دامنه ي هاشم ایستگاه تحقیقات پنبه

متوسط وزن غوزه   ژنوتیپ  ردیف
  (گرم)

تعداد غوزه 
  در بوته

ارتفاع بوته 
  متر) (سانتی

طول دمگل 
  متر) (سانتی

ي رویا  طول شاخه
  متر) (سانتی

ي  تعداد شاخه
  زایا

 ab  58/5  b 6/14 a-d  9/118  bc 45/1 bc  7/37 ab  3/20  ساحل  1

 a-d 37/5  b 16 ab 4/123  bc 57/1 abc 3/43 abc  6/19  ورامین   2

 cde 81/4  b 5/16 a-d  114  bc 55/1 abc 8/41 abc  7/19  مهر  3

 a  67/5 b 12 a-d  2/116 bc 8/1 abc 2/43 abc  3/19  بختگان   4

 g  38/3 a 22 a-d  9/111 a 99/4 d 4/7 a  8/20  ترمز  5

 g  13/3 a 3/24 de  7/103 a 62/4 d 5/13 a  1/21  باربادنس 6

 de  73/4 b 1/14 bcd  2/109 bc 47/1 a  9/60 ab  2/20  اکرا ساي 7

 abc  39/5 b 6/12 a-d  2/110 bc 53/1 abc 5/44 abc  20  سوپراکرا   8

 ef  45/4 b 1/16 abc  1/122 bc 62/1 ab 8/56 ab  4/20  قرمز  اکرا برگ  9

 cde  89/4 b 6/14 abc  6/120 bc 47/1 abc 8/44 c  5/17  پهن قرمز  برگ  10

 cde  77/4 b 8/15 abc  4/120 bc 53/1 ab  7/55 abc  4/19   لس  نکتاري  11

 b-e  02/4 b 9/15 e  95 bc 45/1 c 8/30 bc  1/18  برگ دفورمه  12

 abc  39/5 b 4/14 a  1/125 c 32/1 a  9/57 a  21  پاك  13

 f  01/4 b 8/15 a-d  7/115 bc 52/1 abc 6/47 ab  5/20  رنگی  الیاف  14

 cde  91/4 b 2/15 a-d  9/112 bc 66/1 ab 5/53 abc  5/18  فریگو براکته  15

 b-e  97/4 b 2/14 a-d  3/117 bc 60/1 ab 8/52 abc  4/19  سیلند  16

 cde  84/4 b 3/16 a-d  2/111 bc 70/1 a  9/57 abc  7/18  رویال   17

 a  72/5 b 8/14 abc  7/120 b 89/1 ab 7/53 abc  7/19  لیف  اسموث  18

 ef  54/4 b 3/14 cde  3/107 ab 49/1 ab 6/51 abc  20  اچ.آ.آر 19

 ef  41/4 b 2/15 a-d  1/114 bc 67/1 a 6/57 abc  5/19  سیندوز  20

  LSD   11/2   22/16   44/0    76/12    75/3    55/0  درصد پنج  
  باشند، از نظر آماري (در سطح احتمال پنج درصد) در یک گروه قرار می گیرند. میرك تحروف مشهاي هر ستون که داراي  میانگین -
  

ترین میزان  ) نیز بیش4از نظر تعداد تخم شمارش شده سفیدبالک در واحد سطح برگ (جدول 
لس نیز  لیف، پاك، الیاف رنگی و نکتاري هاي اسموث ترمز بود و پس از آن بر روي ژنوتیپمربوط به رقم 

دفورمه و پس از  ترین میزان تخم سفیدبالک نیز مربوط به رقم برگ مشاهده شد. کمتعداد تخم زیادي 
  آن اکرا برگ قرمز بود.
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گروه قرار داشـت و پـس از    دفورمه در آخرین در مورد تراکم حشرات کامل سفیدبالک، ژنوتیپ برگ
پهن قرمز قرار گرفتند و داراي آلـودگی پـایینی    قرمز، سوپراکرا و برگ اکرا، اکرا برگ ساي هاي آن ژنوتیپ

رنگی در گـروه دوم قـرار    لیف، پاك و الیاف هاي اسموث بودند. در مقابل، رقم ترمز در گروه اول و ژنوتیپ
  ).4این آفت بودند (جدول  ترین میزان آلودگی به گرفتند و داراي بیش

ها به  ) هشت ژنوتیپ پنبه را جهت تعیین میزان تحمل آن2007در پژوهش مشابهی، امجد و غالم (
هـا از نظـر تـراکم     داري در بـین ژنوتیـپ   هـاي معنـی   سفیدبالک پنبه مورد آزمایش قرار دادند و اختالف

عـدد پـوره و حشـره کامـل      31/3بـا تـراکم    CIM499ژنوتیـپ   جمعیت سـفیدبالک گـزارش نمودنـد.   
  ترین تعداد آفت را داشتند. عدد، کم 99/1با  CIM707ترین و ژنوتیپ  سفیدبالک در برگ، بیش

ترین میزان آلـودگی را   دفورمه کم رقم برگهاي مورد بررسی،  بر اساس مجموع نتایج، از بین ژنوتیپ
بـودن   کوچـک  ی خاص آن از جملـه خاطر صفات مورفولوژیک که احتماال به به سفیدبالک پنبه نشان داد

) 1(جـدول  هـاي هـوایی گیـاه     ر روي قسمتبکرك پایین بودن تراکم دن برگ و بوسطح برگ، دفورمه 
را بـه   میزان آلـودگی ین تر کم ،مورد بررسی هاي ي ژنوتیپ که در بین کلیه نآباشد. این رقم با وجود  می

  شت.آفات مکنده نشان داد ولی عملکرد و صفات مورفولوژیکی مناسبی ندا
پهن قرمـز نیـز    اکرا و سوپراکرا) و ژنوتیپ برگ قرمز، ساي هاي اکرا (اکرا برگ هاي داراي برگ ژنوتیپ

 رسد علت به نظر میترین میزان آلودگی را به سفیدبالک نشان دادند که  دفورمه، کم پس از ژنوتیپ برگ
هـاي باربـادنس،    طوري کـه در ژنوتیـپ   بهها باشد،  پهنک برگوضعیت و برگ اصلی این وضعیت، شکل 

انـدازي و   علـت سـایه   تر از سـایر ارقـام اسـت و بـه     رنگی، سطح پهنک و ضخامت برگ بیش ترمز و الیاف
باشـد،   میکروکلیماي ایجاد شده در پشت برگ، براي زندگی سـفیدبالک داراي شـرایط مسـاعدتري مـی    

دفورمه بـه علـت    قرمز و برگ اکرا، سوپراکرا، اکرا برگ تر از قبیل ساي هاي متحمل درحالی که در ژنوتیپ
تر و نورگیري شـدیدتر، شـرایط نامسـاعدتري را     اندازي ضعیف ها، سایه تر بودن سطح پهنک برگ کوچک

  نمایند. براي زندگی سفیدبالک ایجاد می
اي چهارساله در کالیفرنیا، سطوح بسیار باالیی از  مطالعات مزرعه ) با انجام2006ویک ( واکر و نات

طوري  مشخص کردند به B.argentifoliiرا به سفیدبالک  G.thurberiي  ي وحشی پنبه مقاومت گونه
هاي حاوي  داري از کرت طور معنی ي پنبه به هاي حاوي این گونه اي در کرت هاي مزرعه که خسارت

دو خصوصیت مورفولوژیکی عمده  G.thurberiي  ها اظهار نمودند که گونه . آنتر بود ارقام تجاري کم
به  B.argentifoliiتر آن در برابر سفیدبالک  هاي صاف و تیپ اکرا دارد و مقاومت بیش شامل برگ

  باشد. وجود همین دو خصوصیت مربوط می
ها و ارقام  هاي صاف نسبت به الین برگپنبه داراي ها و ارقام  روي الین) نیز 1991( و همکاران باتلر

ویلسون و همکاران  د.تري از سفیدبالک را مشاهده نمودن کم راکم جمعیتفاقد این خصوصیت، ت
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 به سفیدبالک پنبه نسبتتري  برگ اکرا و سوپراکرا ممکن است مقاومت بیش ) نشان دادند ارقام1993(
  .ژنتیکی گیاه اثر متقابل داشته باشد ي هاحتمال دارد این عامل با زمین هرچندند، داشته باش

عمیق  هاي بریدگی ه دلیل داشتنهاي تیپ اکرا ب د که برگنموتوان چنین استنباط  می ،نتیجه در
 میزان تجمع آفات مکنده تر بیش موجب کاهش ،پهن برگ هاي خود در مقایسه با ژنوتیپبرگ پهنک در 
تر باشد، تراکم جمعیت آفات  ها عمیق هاي آن یتر و بریدگ ها کوچک ي برگ هرچه اندازه د وشون می

مورد مطالعه، میزان تجمع آفت بر روي هاي  در بین ژنوتیپ همچنین، تر خواهد بود. مکنده نیز کم
توان نتیجه گرفت که حشره رغبتی  پهن قرمز نیز کم بود. بنابراین، می قرمز و برگ هاي اکرا برگ ژنوتیپ

 دیگر، از طرفندارد به طرف رنگ قرمز جلب شود و یا حتی ممکن است رنگ قرمز باعث فرار آن شود. 
  .ی قرار داشتروي ارقام تجاري ساحل، مهر، بختگان و ورامین در حد متوسط جمعیت سفیدبالکتراکم 

روي ارقام ترمز و پاك مشاهده پنبه لک سفیدباجمعیت تخم، پوره و حشرات کامل ترین تراکم  بیش
رقم پاك یک ). 1هستند (جدول . اکثر صفات مورفولوژیکی این دو رقم بسیار متفاوت )4(جدول  دش

آن هاي  برگبوده و باربادنس  ي هرقم ترمز از گون درحالی که هیرسوتوم است ي از گونه بدون غدهرقم 
آلودگی به میزان که این دو رقم را از نظر اي  ویژهمورفولوژیکی  صفت. باشد میسبز تیره پهن و به رنگ 

ترین تراکم  طوري که بیش بهباشد  میتراکم کرك  سازد احتماالً میبه یکدیگر نزدیک پنبه سفیدبالک 
 ).1شد (جدول هاي هوایی این دو رقم مشاهده  مورد بررسی، بر روي اندام هاي ژنوتیپکرك در تمام 

ي  آفات مکنده ،رقم پاكهاي  غدد ترشحی بر سطح هیچ کدام از اندامنداشتن وجود  به دلیل همچنین،
  شوند.جلب آن ه سمت دهند ب تري ترجیح می بیش

بین تراکم کـرك   ) نشان داد که6(جدول هاي پنبه  صفات مورد مطالعه در ژنوتیپنتایج همبستگی 
پنبـه همبسـتگی   سـفیدبالک   حشـرات کامـل  ها و  ها، پوره تراکم جمعیت تخمو ارتفاع تارهاي کرکی با 

هـا،   شـدن آن تـر   پیچیده هم بهدر سطح برگ و بلندتر و  ها تراکم کرك شت. لذا با افزایشوجود دامثبت 
افـزایش خواهـد   بـه آن نیـز   خواهد شد و میـزان آلـودگی    نیز مساعدترریزي این آفت  براي تخم شرایط

ی نیز در حد ارقام مذکور و بسیار زیاد بود و این رقـم  رنگ ر روي رقم الیافبتراکم کرك  ،یافت. همچنین
  ي به سفیدبالک نشان داد.شدیدنیز آلودگی 

 صـفات در زمینـه  را اي  مطالعـه بـود کـه    )1989ویـر ( و نتایج پژوهش حاضر منطبق بر نتایج بـاتر  
م دادنـد. در  جمعیت سفیدبالک پنبه انجـا  بر روي تراکمها  رات آنیاثتمورفولوژیکی ارقام مختلف پنبه و 

 ي ، زاویـه هـا  کـرك پهنک بـرگ، تـراکم    ضخامتسطح برگ، هایی از قبیل  با بررسی ویژگی ،این مطالعه
تـراکم جمعیـت سـفیدبالک روي     گیري شد که نتیجه سیپولوگ يها از برگ و تراکم غده ها کركخروج 

تـراکم   هبرگ نسبت بـ  ضخامتو  ها کركتراکم ها، بین  . طبق اظهار نظر آنتر است ایینپ کرك ارقام کم
د که اسـتفاده  یرس چنین به نظر میو  وجود داشت یهمبستگی مثبت ،سفیدبالک کاملجمعیت حشرات 
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تـرین مقـدار ممکـن     کـم خسـارت سـفیدبالک پنبـه را بـه      ،هاي نازك و بدون کرك برگداراي از ارقام 
  . رساند می

ضمن دارا هایی را انتخاب کرد که  به آفات مکنده باید ژنوتیپ تحملجهت انتخاب ارقام م ،در نتیجه
رقـم ترمـز در   در بررسی حاضر،  .دنباش ي داشتهتر میزان کرك کمبودن تمام صفات بارز مربوط به رقم، 

 ممکـن اسـت دلیـل    ویژگید که این ا بوترین سطح برگ را دار بیش مطالعه،مورد  هاي ژنوتیپبین تمام 
رنـگ   هـایی بـه   که داشتن بـرگ  باشد و یا اینبه سوي این رقم تر سفیدبالک  یشبشدن ب لبر ج دیگري

نیـز نشـان داد کـه همبسـتگی      6نتایج جـدول   شدید نماید.در این رقم، جلب شدن آفت را تسبز تیره 
مثبتی در سطح احتمال یک درصد بین سطح برگ و میزان تجمع آفت وجود داشـت. همچنـین میـزان    
تجمع آفت با صفات ارتفاع بوته و تعداد شاخه زایا همبستگی مثبت داشت اما بین صـفات رنـگ بـرگ،    

  ).6داري وجود داشت (جدول  معنی ي گل با تراکم آفت همبستگی منفی رنگ گل و شکل براکته
  

  گیري کلی نتیجه
، سـطح بـرگ،   تراکم کرك و ارتفاع تارهاي کرکـی نتایج نشان داد که همبستگی مثبتی بین صفات 

امـا   هاي پنبه وجود داشـت  ارتفاع بوته و تعداد شاخه زایا با میزان تجمع آفت سفیدبالک بر روي ژنوتیپ
ي گـل بـا تـراکم ایـن آفـت، منفـی بـود. در         همبستگی بین صفات رنگ برگ، رنگ گل و شکل براکتـه 

هـا و   ها، تـراکم کـم کـرك    هاي تیپ اکرا و سطح برگ کوچک، رنگ قرمز بوته هاي برگ ویژگی مجموع،
و ي سـفیدبالک پنبـه مـوثر بودنـد      تعداد متوسط تا زیاد غدد ترشحی در تحمل پنبـه بـه آفـت مکنـده    

تـرین   پهـن قرمـز کـم    فریگو و بـرگ  اکرا، سوپراکرا، براکته قرمز، ساي برگ دفورمه، اکرا برگ هاي ژنوتیپ
  ها داشتند. میزان آلودگی به سفیدبالک را در سطح برگ

  
  گزاريسپاس

آباد گرگان که  ي هاشم ي کشور و ایستگاه تحقیقات پنبه ي تحقیقات پنبه از تمامی همکاران موسسه
این پژوهش همکاري داشتند، و همچنین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي که در اجراي 

  شود. گزاري می هاي اجراي این طرح تحقیقاتی را پرداخت نمود، سپاس هزینه
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Abstract 
Tolerant cultivars are the important components of integrated pest management. In 

this study, 20 different cotton genotypes were evaluated during 2 years using RCBD in 
Gorgan in order to compare genotypes for frequency of whitefly (Bemisia tabaci 
Genn.) eggs, nymphs and adult population, and also to determine the relationship 
between effective morphological characteristics of cotton and pest accumulation. 
Results showed significant differences among genotypes for majority of morphological 
characteristics and B.tabaci population. Deformed Leaf, Red Leaf Okra, Broad Red 
Leaf, Siokra and Frigo Bracteeles genotypes had the least nymph's density, but Termez, 
Alyaf Rangi and Pak showed the highest density of nymphs. Regarding adult whitefly 
population, Deformed Leaf genotype had the least pest density, and also Siokra, Red 
Leaf Okra, Super Okra and Broad Red Leaf genotypes had the low pollution, but 
Termez, Alyaf Rangi, Pak and Smooth Leaf had the highest density of adult whiteflies. 
Results suggested that leaf shape and area could be supposed as two most important 
factors affecting pest population density, as the more reducing leaf area and more deep 
evolve its dents, the less pest population density. In addition, the low pest population 
on red leaf genotypes suggested non-preference or escape mechanism. There was 
positive correlation between density and height of pubescences and whitefly population 
density, as the more and higher pubescences, the more pest population. In addition, 
there was positive correlation between leaf area, plant height and sympodia number 
with whitefly population density, but there was negative correlation between the traits 
of leaf color, flower color and shape of the flower bracts with density of this pest. 
Overall, results showed that the characteristics of okra leaf shape, low leaf area, red 
plants, low density of pubescences and high density of glands could be effective in 
reducing the whitefly population density. 
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