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   هیعل ییایمشیریسموم و مواد غ یبذور با برخ یضدعفون ریتاث یبررس
 و آفات اول فصل پنبه ها يماریب

  

  3، عبدالرضا قرنجیکی2روح اله فائز ،*1نتاج یرضمحمد
  رانیگرگان، ا ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحقپنبه کشور،  قاتیموسسه تحق اریاستاد3و1

  استان مازندران،  یعیو منابع طب يکشاورز و آموزش قاتیمرکز تحقبخش تحقیقات گیاهپزشکی،  اریاستاد2
  رانیا ،يسار ،يکشاورز جیآموزش و ترو قات،یسازمان تحق

  6/8/1399؛  تاریخ پذیرش:   13/12/1398 تاریخ دریافت:
  ١چکیده

پـژوهش جهـت    نیـ بذر موثر اسـت. ا  یزا و آفات، ضدعفون يماریه منظور حفاظت بذور از عوامل بب  
 یزراعـ  هـاي سـال  یو آفـات اول فصـل پنبـه، طـ     هايماریبر ب ییایمیرشیو غ ییایمیاثر مواد ش یبررس

 ردگلسـتان،  -پنبه کارکنده قاتیمازندران و تحق لیقراخ یزراع قاتیتحق هايستگاهی،در ا1392-1394
شـاهد (بـدون    -1:یمورد بررسـ  يمارهایدر چهار تکرار اجرا شد. ت یکامل تصادف يقالب طرح بلوك ها

 –3درصد (کود جامـد)   50به نسبت  یپوشش با مخلوط حاصل از مدفوع گاو و خاك رس -2) ماربذریت
در هـزار   7-5 زانیبذر با گائوچو به م ماریت -4اس)  یآزال ت می(ن شچری درصد 5/1 روغن با آغشته بذر

) عیآغشته کردن بذور با ادرار گاو (کود مـا  -6در هزار  10-7 زانیبه م رامیت نیبذر با کاربوکس ماریت -5
 نیعملکرد و درصد سـبز بـذر،کمتر   زانینشان داد که استفاده از گائوچو با توجه به م شیآزما جیبود. نتا

در کـاهش خسـارت    یمناسب ریگائوچو تاث زبعد ا زین شیچر مارتی. شد مشاهده هاتلف شدن بوته زانیم
 عیکـود مـا   ماریآن در ت نیو کمتر م،ین ماریتعداد شته در ت نیشتریو کرم طوقه بر پنبه داشت. ب سیتر

 رامیـ ت نیفصـل کشـت و کاربوکسـ    يجامد جهت بذر مال کردن بـذور در ابتـدا   یمشاهده شد.کود دام
در  یعـ یطب بـات یو ترک یدامـ  يهـا  استفاده از کودرا داشتند.  دهیخسارت د هايچهاهیگ زانیم نیکمتر

در کنتـرل آفـات و عوامـل     ییایمیشـ  بـات یبـه کـاهش مصـرف ترک    یانیبذر پنبه کمک شـا  یضدعفون
  فصل پنبه خواهد کرد.  يابتدا يزایماریب

  
  کرم طوقه بر پس،یشته، تر چه،اهیمرگ گ :کلیدي هاي هژوا
  

                                                
  mrazinataj@yahoo.com   نویسنده مسئول:*
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  مقدمه 
 .ردگیـ  یو حشرات مختلف قرار م مارگرید مورد حمله عوامل بپنبه در طول دوره رشد و نمو خو اهیگ

 و زا. بـه منظـور کنتـرل عوامـل خسـارت     باشـد یمـ  ايچـه اهیـ مرحله رشد پنبـه مرحلـه گ   نتریحساس
 سـط شده است که حفاظت بذور تو شنهادیپ يمتعدد هايروش چهاهیپنبه در مرحله گ اهگی نابودکننده

 یعوامل یکیژنت هايفاکتور بر عالوه. است بوده هاروش نتریياقتصاداز  یکی هاکشحشره و هاکشقارچ
بـذر   یضـدعفون  هـاي بذور مانند درجه حرارت، رطوبت، نـور، تشعشـعات و روش   ينگهدار طیچون شرا

 تواندیم يادیخاك و تناوب محصول تا حد ز يزخیدهند. حاصل رییتوانند قدرت و سالمت بذر را تغ یم
اقـدامات   نیـ کند. اگـر ا  يریبذور جلوگ زنیقبل از کشت و در طول جوانه ها،يماریاز خسارت آفات و ب

با مـواد   یاستفاده کرد. ت ضدعفون توانیبذور م ماریت يبرا يگرید هاينباشد، از روش یکاف رانهیشگیپ
بـه  با توجه به اسـتفاده انسـان از پن   لذا. باشدیحفاظت بذر م جیرا هايدر زمان کشت از روش ییایمیش

 طیدر سـالمت انسـان و محـ    تواندیکاهش استفاده از سموم م ایعدم  م،یرمستقیو غ میدانه بطور مستق
  ).2005و همکاران،  هورنیمهم باشد (ا اریبس ستیز

از سـموم   کننـد، یرا مختل مـ  يمحصوالت کشاورز دیکه تول یکنترل آفات يبرا ،يمزارع کشاورز در
ـ یم نـد یفرآ رییـ تغ ،ییایمشـی  مـواد  تجمـع  باعث هاکشتشود. کاربرد آف-یاستفاده م ییایمیش  ،یکروب

 هـا کـش . آفتشودیم زيموجودات خاك تیباعث سم نیو همچن اهیدر گ ییایمیجذب مواد ش شیافزا
. عـالوه  شـود یکنند، مـ -یم هیتغذ زيکه از آفات آلوده و موجودات زنده خاك یواناتیتجمع در ح باعث

آفـات (بـه عنـوان     یعـ یحشرات گرده افشان و دشـمنان طب  رینظ دیمفحشرات  براي هاکشآفت ن،یبرا
(گـولن   دآفات هدف خود دارن يبرا يشتریآفات) ضرر ب هايتیپاراز ایو  یحشرات شکارچ يمثال بر رو

). شته سبز پنبه ، از آفات مهم پنبه در کشور محسـوب شـده و هـر سـاله خسـارت      2010و کرانستون، 
کـه   کننـد یاستفاده مـ  یآفت، کشاورزان هر ساله از سموم مختلف نیکنترل ا ي. براکندیوارد م یفراوان

 ها یگردد. بررس یم ستیز طیمح یآفت و آلودگ نیمقاومت در ا جادیا د،یرفتن حشرات مف نیباعث از ب
مگـس   هـاي از گونـه  یگونه از حشـرات از جملـه برخـ    200از  شیب شینشان داده است که عصاره چر

 دهـد یقرارمـ  ریآرد آلـود را تحـت تـاث    هـاي وشپشـک  هـا سـن  سوسک، ها،روها، شتهال نوزها،یم د،یسف
  ).  2001 نگ،ی(کوپ

 سازيمرسوم آماده هايوهیپنبه هستند که در گذشته، به علت ش اتفاقی آفات جزء برطوقه هايکرم
 بیآسـ  بودنـد،  یاهیـ از پوشش گ يعار یدر فصل بهار که مزارع قبل از کشت پنبه به مدت طوالن نیزم

طوقه  ،ورزياكکاهش خ هايبرنامه شیافزا لیبدل ر،یاخ هاي. در سالکردیبه پنبه وارد نم یقابل توجه
پوشـش   رایـ در مـزارع بـوده ز   يشـتر یب دیـ ال حاضـر تهد حـ  در هابر. طوقهشوندمی خسارت باعث هابر

. در بهـار  شـوند یت مـ آفا نیا هايتیفعال يباعث ادامه  یعیطب یاهیپوشش گ ایمحصوالت در مزارع و 
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تا زمان کشت پنبه، در  هاروو ال کنندیم گذاريشده و تخم یاهگی پوشش جذببرماده طوقه هايپروانه
  ).1990مزارع وجود دارند (عثمان و پورت،  نیا

ــارچ در ــران ق   ، Alternaria alternata  ،Aspergillus niger،Fusarium accuminatumهــايای
F. solani،Pythium ultimum  ،Rhizopus arrizopus ،Aspergillus spp. ،Rhizoctonia solani ،

Penicillium sppرویـش   زا قبل پنبه چهامل پوسیدگی بذر و مرگ گیاهع هاي. به عنوان میکروارگانیزم
 F. solani ،F. buharicum ،F.quiseti ،F. proliferatum،A. alternate  ،Sclerotium يمارگرهـا یو ب

rolfsiiهـاي قـارچ  رویـش،  از بعـد  پنبـه  چـه گیاه مرگ هاي، به عنــــوان میکروارگانیزمVerticillium 

dahliae ،V.albo- atrum وF. oxysporum f.sp. vasinfectum،   پژمردگـی آونـدي،    امـل بـه عنـوان عو
و  F. solani ،F. semitectum ،F. proliferatum ،F. accuminatum ،S.rolfsii هـــايقــــارچ

Macrophomina phaseolina  هـــــاي به عنوان عوامل پوسیـــــــدگی ریشه و قـارچ A. alternata،  
A. macrospora ،Ascochyta  gossypina ،Rhizopus spp. ،Penicillium spp.، Bipolaris spicifera ،
Nigrospora sp و .F. roseum انـد رش شدهعنوان عوامل ایجاد کننده لکه برگی و پوسیدگی غوزه گزا به 

  ).  1373و حمداله زاده،  منصوري(
و مـواد   هـا سـم یارگان کـرو یم اهـان، یگ وانات،ی(ح یعیدست آمده از مواد طب به یعیطب هايکشآفت

 یآلـودگ  یعیطب هايکشهستند. آفت ییایمیسموم ش يبرا ینیگزیخاص) است که به عنوان جا یمعدن
ـ  ایـ  دارانبر مهره یعیسر رید، معموال تاثهستن منیا رایز دهند،یرا کاهش م يکشاورز هاي  مهرگـان یب

وجـود دارد   هـایی یحال نگران نی). با ا2009 س،یو را گوی(پد مانندیم یباق کوتاهی زمان مدت و ندارند
 وتز،یو  لریداشته باشند (م رهدفیگونه غ تیجمع يبر رو یمنف راتتاثی است ممکن هاکشآفت نیکه ا

  ،دفـع آفـت   -3 ،جلـب  -2 ،هیضـدتغذ  -1 ل،یـ از قب یدر خاك، اثراتـ  شیچر کیک ی). منبع تلخ1998
 کیـ ک نیـ گـزارش شـده اسـت. ا    ،یکروبیضدم -7 و رشد زننده برهم -6 ،کشنماتد -5 ،کشحشره -4

اسـت (اشـموترر،    یاصـل  يبه عنوان اجزا Azadiradioneو  Salannin ،Nimbin ،Azadirachtin يحاو
 تبـه صـور   یجـذب و توسـط آونـد چـوب     شـه یر قیـ را از طر شیفعـال چـر   باتیترک اهان،ی). گ2002

قبـل   دبایـ  کش،آفت نی). کاربرد ا2003 نوس،ی(مونتس کنندیم تیهدا اهیگ يبه سمت باال کیستمیس
شده  يداشته و مانع تخم گذار ايهیاثرات ضدتغذ بیترک نی. اردیآفت انجام گ تیسطح جمع شیاز افزا
) و در 1993و همکـاران،   سـبت ی(ن دهدیکم تا متوسط آفت نشان م هايتیرا در جمع جهینت نیو بهتر

  ).1999 ،يدارد (پور یاثرات کنترل یگرم به خوب يهوا طیشرا
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  ها مواد و روش
گلسـتان و   در ایستگاه هاي تحقیقات پنبه کارکنـده  1394الی  1392هاي زراعی آزمایش طی سال

هاي کامل تصـادفی در چهـار تکـرار    قالب طرح بلوكمازندران در  -ایستگاه تحقیقات کشاورزي قراخیل
درصـد   50آغشته کردن بذور با کود مایع( ادرار گاو) به نسـبت   -1اجرا شد. تیمارهاي آزمایشی شامل: 

تیمـار   -3درصد  50دهی با مخلوط حاصل از مدفوع گاو و خاك رس به نسبت پوشش -2قبل از کشت 
آغشـته کـردن    -4در هزار  10-7با کاربوکسین تیرام به میزان  تیمار -5در هزار  7-5با گاچو به میزان 

 6شاهد بدون تیمار بودند. هر تیمار آزمایش در  -6اس) و -درصد چریش (نیم آزال تی 5/1بذر با روغن 
مترکشت گردید. عملیات زراعی کاشت و داشـت محصـول    سانتی 80×20متري و به فواصل بوته  8خط 

  .گیري شد و درپایان عملکرد محصول اندازه براساس نظر کارشناسی انجام
ها از اول فصل پنبه به صورت هفتگی و یادداشت برداري :هاي اول فصلهاي بیماريآوري دادهجمع

خط میانی، با شـمارش   4ها در کرت هاي آزمایشی، بر روي بعد از حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي ردیف
  رچی انجام گرفت. هاي آلوده به عوامل قاچهتعداد گیاه

 بـر  هـاي آفـات اول فصـل شـامل کـرم طوقـه      بـرداري یادداشت :هاي آفات اول فصلآوري دادهجمع
هـا در  تریپس پنبه به صورت هفتگی و بعد از حذف نیم متر از ابتدا و انتهاي ردیـف  شته و (آگروتیس)،

  خط میانی انجام گرفت.  4هاي آزمایشی، بر روي کرت
هـا، داده هـا بـا اسـتفاده از روش آمـاري      بـرداري پـس از پایـان یادداشـت    :عاتتجزیه و تحلیل اطال

MSTATC هـا مقایسـه و بهتـرین تیمـار از     -اي دانکـن میـانگین  آنالیز، با استفاده از آزمون چند دامنه
  لحاظ صفات اندازه گیري شده مشخص شدند.

 
  و بحث نتایج

هاي اول  هاي بیماري هاي داده قایسه میانگینتجزیه واریانس و م هاي اول فصل پنبه:نتایج بیماري
). مقایسه 1دار نبودند (جدول  درصد معنی 5، نشان داد که تیمارها در سطح 1392فصل پنبه در سال 

هاي عملکرد نشان داد که بیشترین مقدار عملکرد در تیمار کود مایع و کمترین میزان عملکرد  میانگین
  ).2در تیمار گاچو حاصل شد (جدول 
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 گلستان -1392تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مختلف در سال  - 1جدول 

درجه   فاکتور
 آزادي

چه مرگ گیاه
  هفته اول

چه مرگ گیاه
  هفته دوم

چه مرگ گیاه
  هفته سوم

چه مرگ گیاه
  هفته چهارم

چه مرگ گیاه
 عملکرد  نهایی

7ns 5 ns 49/5 3 تکرار  ns 39/2  ns 37/56  ns 353987 ns 
97/1 5 رتیما  ns 27/2  ns 32/2  ns 47/0  ns 87/8  ns 96446 ns 
63/7 15 خطا  53/7  58/7  42/0  61/71  383997 

41/18  ضریب تغیرات  41/26  41/26  96/25  04/10  49/20  
ns ،05/0: معنی دار در سطح  *: غیر معنی دار P< ،**       01/0: معنی دار در سطح P<  
  

درصد ) در سال  5اندازه گیري شده با استفاده از روش دانکن ( در سطح ات مقایسه میانگین هاي صف -2جدول 
  گلستان -1392

چه در مرگ گیاه  تیمار
  هفته اول (%)

چه در مرگ گیاه
  هفته دوم (%)

چه در مرگ گیاه
  هفته سوم (%)

چه در مرگ گیاه
  هفته چهارم (%)

چه مرگ گیاه
  (%)نهایی 

عملکرد 
)Kg/ha(  

5/1  نیم  a 25/4 a  5/1  a  1a 25/8  a  2904 a  
a  5 a  1 a  25/0 3  کاربوکسین a 25/9  a  3180 a  
a  75/3 3  کود مایع  a  5/1  a  25/0 a 5/8 a  3222 a  
25/2  کود جامد  a  75/3  a  75/2  a  5/0 a 25/9  a  2920 a  

5/1  شاهد  a  75/2  a  25/1  a  0a 5/5  a  3071 a  
75/2  گائوچو  a  5/3   75/2  a  5/0 a 5/9  a  2852 a  

  
نشان داد که تیمارها بـا هـم    1393هاي اندازه گیري شده در سال  هاي بیماريتجزیه واریانس داده

ها تیمار بذري با گاچو و نیم کمترین ). ولی بر اساس مقایسه میانگین3دار نداشتند (جدول تفاوت معنی
  ).4چه نهایی را داشتند (جدول میزان مرگ گیاه

  
 گلستان -1393تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مختلف اندازه گیري شده در سال  -3جدول 

 فاکتور
درجه 
 آزادي

چه مرگ گیاه
 هفته اول

مرگ 
چه  گیاه

  هفته دوم

چه مرگ گیاه
 هفته سوم

چه مرگ گیاه
 هفته چهارم

چه مرگ گیاه
 عملکرد  نهایی

28/62 3 تکرار ns 37/264 ns 44/97 * 1 ns 17/471 ns 372575 ns 
97/61 5 تیمار ns 67/198 ns 2/43  ns 6/0  ns 639ns 1281689 ns 
28/25 15 خطا  41/115  911/24  2/1  4/228  483205 

79/27  تغیرات ضریب  73/24  82/29  09/21  46/25  12/20 
ns ،05/0دار در سطح  : معنی *: غیر معنی دار P< ، **      01/0دار در سطح  : معنی P<  
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 -1393درصد ) در سال  5با استفاده از روش دانکن ( در سطح  سه میانگین هاي صفات مختلفمقای - 4جدول 
  گلستان
چه در مرگ گیاه  تیمار

 هفته اول (%)
چه در مرگ گیاه

 هفته دوم (%)
چه در مرگ گیاه

 هفته سوم (%)
چه در مرگ گیاه

 هفته چهارم (%)
چه مرگ گیاه

(%)نهایی   
عملکرد 

)Kg/ha(  
5/10  نیم a 5/11 ab 25/2 a 25/0 a 5/24 ab 1937ab 

75/8  کاربوکسین ab 25/18 ab 75/8 a 1a 7/36 a 1304b 
25/1  کود مایع b 25/1 b 25/1 a 0a 35b 2693a 
25/12  کود جامد a 75/17 ab 25/5 a 75/0 a 36a 1879ab 

75/5  شاهد ab 20a 9a 25/0 a 35a 1166b 
6ab 5/17  گاچو ab 5/3 a 75/0 a 7/27 a 1413b 

 
داري مشـاهده نشـد   گیري شـده، تفـاوت معنـی    ها در بین صفات بیماري اندازهیانس دادهتجزیه وار

  ).5(جدول 
 

 گلستان - 1394تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات مختلف اندازه گیري شده در سال  - 5جدول 

درجه   فاکتور
 آزادي

چه مرگ گیاه
  هفته اول

چه مرگ گیاه
  هفته دوم

چه مرگ گیاه
  هفته سوم

چه گیاهمرگ 
  هفته چهارم

- مرگ گیاه
  چه نهایی

عملکرد 
)Kg/ha( 

71/17 3 تکرار ns 37/5  ns 67/217  ns 38/13  ns 94/476  ns 1428420
* 

34/9 5 تیمار  ns 94/7  ns 73 ns 87/4  ns 4/161  ns 530423 ns 
94/10 15 خطا  54/5  73/47  36/4  97/138  3056105 

82/26  ضریب تغیرات  8/27  28/21  18/20  74/25  74/25  
ns ،05/0: معنی دار در سطح  *: غیر معنی دار P< ،  **       01/0: معنی دار در سطح P<  

  
 -1394درصد) در سال  5با استفاده از روش دانکن (در سطح مقایسه میانگین هاي صفات مختلف  - 6جدول 
  گلستان

مرگ گیاهچه در   تیمار
 هفته اول (%)

مرگ گیاهچه در 
 هفته دوم (%)

چه در گیاهگ مر
 هفته سوم (%)

مرگ گیاهچه در 
 هفته چهارم (%)

مرگ گیاهچه 
(%)نهایی   

عملکرد 
)Kg/ha(  

25/3  نیم a  25/0  a  75/11  a  25/1  a  5/16  a  2022 a  
a  3 a  25/15 1  کاربوکسین  a  25/4 a  5/23  a  2031 a  
a  1 a  25/6 0  کود مایع  a  2 a  25/9  a  1889 a  
75/0  کود جامد  a  75/1  a  5/4  a  5/1  a  5/8  a  2250 a  

25/0  شاهد  a  5/0  a  75/4  a  2 a  5/7  a  1811 a  
5/3  گاچو  a  75/3  a  5/8  a  5/1  a  25/17  a  2159 a  
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چه، نتایج آنالیز و تجزیه واریانس داده ها در سه ساله آزمایش نشان داد که درصد نهایی مرگ گیاه
) و استفاده از کود مایع کمترین میزان مرگ گیاهچه را در بین 7تند (جدول داري داشتفاوت معنی

  ). 8(جدول  تیمارها داشت
  
 گلستان - تجزیه واریانس مرکب میانگین مربعات صفات مختلف اندازه گیري شده در سه سال آزمایش - 7جدول 

ns ،05/0: معنی دار در سطح  *: غیر معنی دار P< ،  **       01/0: معنی دار در سطح P<  
  

صد ) در در 5اندازه گیري شده با استفاده از روش دانکن ( در سطح مقایسه میانگین صفات مختلف  -8جدول 
  گلستان-سه سال آزمایش

مرگ گیاهچه   تیمار
 اول (%) در هفته

چه مرگ گیاه
 دوم (%) در هفته

مرگ گیاهچه در 
 سوم(%) هفته

مرگ گیاهچه در 
 هفته چهارم (%)

مرگ گیاهچه 
 (%)نهایی 

 عملکرد
)Kg/ha(   

08/5  نیم a  33/8 ab  17/5 ab  83/0 a  42/16 ab  2288ab  
25/4  کاربوکسین ab  75/8 a  33/8 a  83/1 a  17/23 a  2172ab  
41/1  کود مایع b  2b  3b  75/0 a  08/7 b  2603a  
08/5  کود جامد a  75/7 ab  17/4 ab  92/0 a  92/17 a  2349ab  

5/2  شاهد ab  75/7 ab  5ab  75/0 a  16ab  2016b  
08/4  گاچو ab  25/8 a  19/4 ab  92/0 a  17/18 a  2141ab  

  
نشـان داد کـه تیمارهـا تفـاوت      1392تجزیه واریانس داده هـا در سـال    به:نتایج آفات اول فصل پن

هـاي صـفات انـدازه گیـري شـده هـم نشـان داد کـه          ). مقایسه میـانگین 9داري نداشتند (جدول معنی
بیشترین تعداد شته در برگ مربوط به تیمار نیم و تیمار استفاده از کود مایع دامی هم کمتـرین تعـداد   

  ).10را بودند (جدول شته در برگ را دا
  
  
  

درجه   فاکتور
 آزادي

مرگ گیاهچه 
  هفته اول

مرگ گیاهچه 
  هفته دوم

چه گیاه مرگ
  هفته سوم

مرگ گیاهچه 
  هفته چهارم

مرگ گیاهچه 
 عملکرد  نهایی

4/248 2 سال ns 1104* 270 ns 16/21 ns 2269* 11007344* 
59/5 106 91 29 9  خطا  334 718334 
2/26 5  تیمار  ns 78 ns 37 ns 07/2 ns 331 ns 498850 ns 

5/23 10 سال× تیمار   ns 65 ns 40 ns 93/1 ns 238 ns 492693 ns 
6/14 45 خطا  45 26 99/1  146 356948 

33/10  تغییرات ضریب  6/10  06/21  16/21  5/23  42/26  
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 مازندران -1392گیري شده در سال  تجزیه واریانس میانگین مربعات خصوصیات اندازه - 9جدول 
 عملکرد  هاي سبز شدهدرصد بوته  آگروتیس در کرت  تعداد شته در برگ درجه آزادي  فاکتور
93/2243 3 تکرار ns  11/6 ns  003/0  ns 184334* 
67/217 5 تیمار ns  5/3 ns  003/0  ns 22023 ns 
81/248 15 خطا  74/3  003/0  16671 

75/29 21  ضریب تغییرات  34/6  76/13  
ns ،05/0: معنی دار در سطح  *: غیر معنی دار P< ،**       01/0: معنی دار در سطح P<  

 
) در  درصد 5اندازه گیري شده با استفاده از روش دانکن ( در سطح مقایسه میانگین هاي صفات  - 10جدول 

  مازندران - 1392سال 
 )Kg/haعملکرد ( هاي سبز شدهدرصد بوته آگروتیس در کرت تعداد شته در برگ  تیمار
1/25  نیم a  75/2 a  91/0  a  3/916 ab  

75/18  کاربوکسین a  2a  84/0  a  6/944 ab  
45/5  کود مایع a  5/2 a  88/0  a  4/960 ab  
44/9  کود جامد a  1a  86/0  a  1060a  

84/9  دشاه a  75/0 a  84/0  a  5/833 b  
4/9  گائوچو a  3a  89/0  a  4/913 ab  

 
دار  نشان داد که تیمارها با هم تفاوت معنی 1393تجزیه واریانس صفات اندازه گیري شده در سال 

هاي میزان کرم طوقه بر در تیمارها به روش دانکن، در سطح  ). اما مقایسه میانگین11نداشتند (جدول 
دار بود. بیشترین میزان کرم طوقه بر مربوط به تیمار استفاده از کود جامد دامی جهت  معنیدرصد  5

بذر مال کردن و کمترین میزان خسارت این آفت مربوط به تیمار استفاده از سم گاچو و کاربوکسین 
یشترین ). تیمارهاي گاچو و کود دامی، کمترین میزان شته را در ابتداي فصل و ب12تیرام بود (جدول 

  ).12میزان شته نیز مربوط به تیمار استفاده از سم کاربوکسین تیرام و نیم بود (جدول 
  

 مازندران - 1393گیري شده آفات در سال  تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات اندازه -11جدول 
 عملکرد  درصد بوته سبز شده  آگروتیس در کرت  تعداد شته در برگ درجه آزادي  فاکتور
02/16 3 تکرار ns  04/4 ns  006/0  ns 302032*  
33/18 5 تیمار ns  37/2 ns  009/0  ns 46610 ns  
11/45 15 خطا  31/1  007/0  40593 

6/30  ضریب تغییرات  14/26  37/10  2/20  
ns ،05/0: معنی دار در سطح  *: غیر معنی دار P< ،  **      01/0دار در سطح  : معنی P<  
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) در سال درصد 5ي شده با استفاده از روش دانکن (در سطح گیر اندازههاي صفات  گینمقایسه میان -12جدول 
  مازندران -1393

  )Kg/haعملکرد ( درصد بوته سبز شده آگروتیستعداد  تعداد شته در برگ  تیمار
35/17  نیم a 4ab 857/0  a 974 a 

47/19  کاربوکسین a 75/3 b 824/0  a 1009 a 
71/14  کود مایع a 75/4 ab 865/0  a 1067 a 
32/18  کود جامد a 75/5 a 785/0  a 1162 a 

18/15  شاهد a 25/4 ab 742/0  a 891 a 
23/14  گاچو a 75/3 b 805/0  a 877 a 

 
نشان داد که تیمارهـا   1394گیري شده در سال هاي صفات اندازه تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

  ).  14و  13داري نداشتند (جدول تفاوت معنی
  

 مازندران - 1394تجزیه واریانس میانگین مربعات صفات اندازه گیري شده آزمایش در سال  -13جدول 
 عملکرد  درصد بوته هاي سبز شده  آگروتیس در کرت  تعداد شته در برگ درجه آزادي  فاکتور
39/4924 3 تکرار * 33/1 ns  005/0  ns 311172 ns 
9/258 5 تیمار ns  68/6 ns  008/0 * 18436 ns 
16/819 15 خطا  68/6  003/0  50081 

34/29  ضریب تغییرات  56/25  81/5  46/25  
ns ،05/0: معنی دار در سطح  *: غیر معنی دار P< ، **       01/0: معنی دار در سطح P<  

 
درصد) در سال  5گیري شده با استفاده از روش دانکن (در سطح  اندازههاي صفات  مقایسه میانگین -14جدول 
  مازندران -1394

 عملکرد درصد بوته سبز  آگروتیستعداد   تعداد شته در برگ  تیمار

89/55  نیم  a 75/4 a  965/0 a  8/857 a  
14/39  کاربوکسین a  25/4 a  857/0 b  4/880 a  
67/39  کود مایع a  75/4 a  905/0 ab  5/853 a  
48/44  کود جامد a  5/7 a  94/0 ab  4/958 a  

08/55  شاهد a  6a  96/0 a  3/775 a  
16/55  وگاچ a  75/6 a  98/0 a  949a  

  
هاي تعداد شته، نتایج آنالیز سه ساله اجراي آزمایش نشان داد که تجزیه واریانس و مقایسه میانگین

).  بیشترین تعدادشـته در تیمـار   15داري وجود نداشت (جدول نشان داد که بین تیمارها اختالف معنی
هـا وتجزیـه   ). نتایج مقایسه میـانگین 16مایع بود (جدول نیم و کمترین تعداد شته مربوط به تیمار کود 

داري بین تیمارها وجود نداشت. بیشترین تعـداد  بر، نشان داد که اختالف معنیواریانس تعدادکرم طوقه
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هـا   ). مقایسه میانگین16بر در تیمارکود جامد و کمترین تعداد تیمار کاربوکسین تیرام بود(جدول طوقه
ن عملکرد وش پنبه از تیمار گـائوچو و کمتـرین عملکـرد وش پنبـه در تیمارهـاي      نشان داد که بیشتری

  ). 16و  15شاهد بدست آمد (جداول 
  

 مازندران -گیري شده در سه سال آزمایشتجزیه واریانس مرکب میانگین مربعات آفات اتدازه -15جدول 
 عملکرد  درصد سبز بوته  آگروتیس در کرت  تعداد شته در برگ درجه آزادي  فاکتور
6/9035 2 سال * 01/83 * 088/0 ns  8/83722 ns  
8/1721 9 خطا   83/3  004/0  4/265846  

تیمار بذر)تیمار(  5 6/208 ns  35/3 ns  009/0 ns 6/66070 ns 
سال× تیمار   10 15/143 ns  6/4 ns  006/0 ns 1/10500 ns 

03/371 45 خطاي تیمار  9/3  004/0  9/35871  
3/24  ضریب تغییرات  24/29  5/7  1/19  

ns ،05/0: معنی دار در سطح  *: غیر معنی دار P< ، **       01/0: معنی دار در سطح P<  
  

) در سه درصد 5ي شده با استفاده از روش دانکن (در سطح اندازه گیرمقایسه میانگین هاي صفات  -16جدول 
  مازندران -سال آزمایش 
آگروتیستعداد  تعداد شته در برگ  تیمار  عملکرد درصد سبز 
78/32  نیم a  83/3 a   08/91  a  4/913 ab  

79/25  کاربوکسین a  33/3 a  08/84 b  6/944 ab  
94/19  کود مایع a  4a  42/88 ab  4/960 ab  
08/24  کود جامد a  75/4 a  25/86 ab  1060a  

7/26  شاهد a  67/3 a  85b  5/833 b  
26/26  گاچو a  5/4 a  25/89 ab  3/916 ab  

  
ررسی تیمارهاي به کاربرده شده در این پژوهش، باتوجـه بـه میـزان عملکـرد و درصـد      با توجه به ب

نسبتا باالي سبزشدن بذر استفاده از گائوچو از تیمارهـاي دیگـر بهتـر و تیمـار چـریش بعـداز گـائوچو        
تیمارخوبی براي ضد عفونی بذر پنبه بود. بیشترین تعداد شته مربوط به تیمار نیم و کمترین تعداد شته 
مربوط به تیمار کود مایع بود.کود جامد دامی جهت بذر مال کردن بذور در ابتداي فصل کشت کمترین 

  چه و بوته هاي خسارت دیده را در بین تیمارها داشت.میزان تلفات مرگ گیاه
زا ترین و موثرترین راه کنترل اکثر عوامل بیمارياستفاده از سموم شیمیائی در ضدعفونی بذر، ارزان

کـش ممکـن اسـت باعـث نـابودي یـا بازدارنـدگی رشـد عوامـل          ضدعفونی بذر توسط یـک قـارچ   است.
زاد شده و یا با ایجاد مانع حفاظتی در اطراف بذر باعث کاهش پوسیدگی بذر و بالیـت  زاي خاك بیماري
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بـاال   هاي سالم و با قدرت رویشـی چهزاد و در نتیجه تولید گیاهزاي خاكچه ناشی از عوامل بیماريگیاه
 ).1993گردد (ننه و تاپلیلی، 

ترکیبات شیمیائی ضـدعفونی کننـده بـذر بصـورت فرموالسـیونهاي مختلـف در دسـترس هسـتند.         
هاي حفاظت کننده بذر از یک محصول به محصول دیگـر و از یـک منطقـه بـه منطقـه دیگـر       کش قارچ

تـوان از طریـق   نده بذر را میهاي ضدعفونی کنکش). عموما قارچ1987متفاوت هستند (آگراوال و ننه، 
تیـرام بـه   -کـش کربوکسـین  چه و یا ساقه چه انتقال داد. قارچبافت داخلی به درون محور زیر لپه، ریشه

کـش سیسـتمیک   ها، قـارچ منظور گسترش دامنه عملکرد و کاهش امکان گزینش براي انواع مقاوم قارچ
. مخلـوط متاالکسـیل و کلرونـب در    کش غیر سیستمیک تیـرام مخلـوط شـده اسـت    کربوکسین با قارچ

اسـتفاده   Rhizoctonia soloniو  Pythium ultimumچه پنبـه ناشـی از   کنترل موفق بیماري مرگ گیاه
چه ناشی هاي بنزیمیدازولی در کنترل بیماري مرگ گیاهکششده است. در هندوستان تاثیر بیشتر قارچ

ها را با ضـدعفونی  لودگی مزارع پنبه به انواع قارچاز ریزوکتونیا نسبت به کربوکسین گزارش شده است. آ
بذر و آغشتن خاك به کاربندازیم و کربوکسین کنترل شد. نتایج محققین نشان داده است که پودرهـاي  
خشک به خوبی به سطح بذر نچسـبیده و نوعـا ضـدعفونی نـاقص انجـام شـده و توزیـع و پوشـانندگی         

). بر اساس مقایسات انجـام یافتـه بـین دزهـاي برابـر از      1990یکنواخت نخواهد داشت (تیلور و هارمن، 
صـورت محلـول   % و بـه 38صـورت پـودر   ماده موثره و ترکیبات مختلف چسبندگی تیرام در بذر نخود به

کش ایپرودیون بـه بـذر بـه ترتیـب     ). اضافه نمودن پودر و محلول قارچ1986% بود (ماد و همکاران، 80
%) شامل شد (ماد 93ز هدف را در مقایسه با روش پوشش سطحی (درصد از د 81-71درصد و  63-81

  ).1986و همکاران، 
طبیعی در ضدعفونی بذر پنبه در نقاط مختلف دنیا خصوصا در هاي دامی و ترکیبات  استفاده از کود

هاي گرمسیري کاربرد زیادي دارد و کمک شایانی به کاهش مصرف ترکیبات شیمیایی در کنتـرل   کشور
زنی  هاي جامد و مایع دامی با تولید نیتروژن سبب افزایش قدرت جوانه اي فصل پنبه دارد. کودآفات ابتد

بـر در مراحـل ابتـدایی    هاي طوقـه  هاي اولیه و کاهش خسارت آفاتی نظیر کرم استقرار ریشه بذر، رشد و
از تاثیر مثبـت   رشد پنبه شده است. تحقیقات انجام شده در کشورهاي هند، نپال، فرانسه و ایتالیا نشان

بوده اسـت کـه بـا تـرویج آن در     هاي گیاهی جهت کنترل آفات پنبه  این ترکیبات به همراه سایر عصاره
هاي شیمیایی، حفظ سالمت  کش بین کشاورزان توانستند عالوه بر کنترل مقاومت آفات نسبت به حشره

    ).2005( ایهورن و همکاران، را تضمین کنند   محیط زیست، انسان و دام
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