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  عملکرد پنبه اجزاي و غیرشیمیایی برروي عملکرد شیمیایی و موادبررسی تاثیر 
  

  4عمران عالیشاه و 3مسعود محسنی ،2روح اله فائز ، 1محمدحسین حدادي
  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی،  عضو هیات 3و1

  ایران منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، ساري،
  علمی بخش گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی  عضو هیات2

  ایران مازندران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، ساري،
  ایران موسسه تحقیقات پنبه، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، گرگان،، ش به نژاديعلمی بخ عضو هیات4

  29/4/95؛ تاریخ پذیرش:  17/11/94تاریخ دریافت: 
  

  1چکیده
اجـزاي و عملکـرد موادشـیمیایی و غیرشـیمیایی بـر بـا بـذر تیمار این پژوهش به منظور بررسی اثر

ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل مازندران در قالب  در ،1394-1392زراعی  هاي طی سالعملکرد پنبه، 
بـدون (شـاهد  -1: مـورد بررسـی تیمارهـاي .گردیددر چهار تکرار اجرا طرح بلوك هاي کامل تصادفی 

 -3 جامـد) (کـود درصـد 50پوشش با مخلوط حاصل از مدفوع گاو وخاك رسی به نسبت  -2 )بذرتیمار
گـرم  5-7تیمار با گائوچو به میزان  - 4م آزال تی اس) (نی درصد چریش 5/1بذر با روغن کردن آغشته 

آغشته کردن بذور  - 6 گرم بذرگرم در کیلو 10تیمار با کاربوکسین تیرام به میزان  - 5 در کیلوگرم بذر
هـا روي بوتـه هفاصـل کشت شد. متري 10خط  8. هر تیمار آزمایش در باشد می مایع) (کود با ادرار گاو

هـاي  شـاخه تعـداد ارتفاع گیـاه،. بود سانتی متر 80هاي کاشت از هم  فاصله خطو  سانتی متر 20 خط
قبـل ، غوزهوزن یک  یک بوته، غوزه تعداد بسته، غوزه درصد باز، غوزه درصد زایا،  هاي شاخه تعداد رویا،

برداشـت در هـر  از وش پنبـه بعـد بعد از رویش پنبه و عملکرد سبز درصد از برداشت اندازه گیري شد.
بـه  کیلـوگرم در هکتـار 1060 گائوچوبـه مقـدار وش پنبه از تیمار بیشترین عملکرد تیمارمحاسبه شد.

 کـود ،6/944 (پهن گاو) با عملکرد کود جامد، کیلوگرم در هکتار 4/960 چریش باهاي تیمار دست آمد.
زلحـاظ آمـاري اکردنـد ولـی وش پنبه را ایجاد گائوچو و چریش بیشترین عملکرد از بعد 3/916 مایع با

کیلـوگرم  4/830هـاي شـاهد بـا کمتـرین عملکـرد وش پنبـه از تیمار داري باهم نداشتند.تفاوت معنی
سـبز از  بیشـترین درصـد. کیلوگرم در هکتار به دست آمد 5/833 کاربوکسین تیرام به مقدار درهکتار و

. این تیمار با تیمارهـاي به دست آمد درصد 08/91 به مقدار (بدون هیچ گونه مواد مصرفی) تیمار شاهد
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 و درصـد 42/88 چریش با میـزان درصـد سـبز درصد، 25/89 سبز میزان درصد گاو) با (ادرار کود مایع
  داري نداشت. از لحاظ آماري تفاوت معنی درصد 25/86 سبز درصد میزان گائوچو با

  
  .گائوچو ،کوددامی ،پنبه، چریش بذر :کلیديهاي واژه

  
 مقدمه

گون مصرف اکننده الیاف طبیعی است که در صنایع گون ترین گیاهان تولیدن و اصلیتریپنبه از مهم
تـرین دانـه دارد و در جهان بعـد از سـویا مهـم درصد روغن وجود11 محصول تا حدود دارد در دانه این

 76-48 گـردد، بـا داشـتن کشی حاصل میکنجاله پنبه دانه که پس از روغن .گردد روغنی محسوب می
اشـتغال در کشـاورزي و  پنبه عـالوه بـر ایجـاد .تئین یکی از ترکیبات اصلی خوراك دام استدرصد پرو

کشی را بحرکت درآورده و صدها فرآورده غذایی، دارویی، نظامی، صنایع نساجی، چرخ کارخانجات روغن
 .رددا بـه جامعـه عرضـه مـی، باشـند میبهداشتی و صنعتی را که تنها با مشتقات نفت خام قابل مقایسه 

 کشورها ازاین بسیاري در و شودمی کشت جهان کشور 80 از بیش در ).Gossypium hirsutum L( پنبه

  ).Dutt et al., 2004( است مطرح کشورها براي آور ارز و کشاورزان اي بر درآمدزا محصول یک عنوان به
قتصادي کشت عنوان زراعت مهم و ا در حال توسعه بهپنبه در بسیاري از کشورهاي پیشرفته و 

افزوده باال با ارزش  عنوان محصول و به شود استان کشور کشت می 14شود و در ایران نیز در بیش از  می
 )Ardekani et al., 2009  et al., 2008; Heydari(شود  میمحسوب 

تواند از خسـارت آفـات و بیمـاري هـا، قبـل از حاصلخیزي خاك و تناوب محصول تا حد زیادي می
هـاي طول جوانه زنی بذور جلوگیري کند. اگر این اقدامات پیشگیرانه کـافی نباشـد، از روشکشت و در 

توان استفاده کرد. تولید بذر پنبـه بـه روش مرسـوم و ضـد عفـونی بـا مـواد بذور میدیگري براي تیمار 
طـور  هه بـ. لذا با توجه به استفاده انسـان از پنبـه دانـباشد میهاي رایج شیمیایی در زمان کشت از روش

توانـد در سـالمت انسـان و محـیط زیسـت مستقیم و غیر مستقیم، عدم یا کاهش استفاده از سموم می
دست آمـده از  بهي هاکش آفتي طبیعی، ها کش آفت ).Gullan and Cranston, 2010( بسیار مهم باشد

نوان جایگزینی بـراي ع به که استها، مواد معدنی خاص)  (حیوانات، گیاهان، میکروارگانیسم مواد طبیعی
را د آلودگی هـاي کشـاورزي نتوان می ي طبیعیهاآفت کشبطور کلی  شود. استفاده میسموم شیمیایی 

داشته و مـدت نتاثیر سریعی برروي مهره داران یا بی مهرگان  معموالًبوده و زیرا آنها ایمن کاهش داده، 
ک چریش در مدیریت آفات مـوثر اسـت. . کی)Lowery and Isman, 1994( ندنمامیباقی  یزمان کوتاه

 -4آفـت  دافـع -3جلـب  -2ضـد تغذیـه  -1 تـاثیر شـامل:هفـت نـوع داراي کیک چریش در خـاك، 
، Salanninایـن کیـک حـاوي . اسـت ضد میکروبی -7رشد و  رهم زنندهب -6نماتد کش  -5کش  حشره
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Nimbin ،Azadirachtin  وAzadiradione ازریش، یـک درخـت . چـآن اسـت عنوان اجـزاي اصـلی به 
 و و بومی هنـد استچریش داراي دو گونه . باشد می اي مایل به قرمز رنگ قهوهو به  Meliaceaeخانواده 
میـوه هـا و . باشـند میدرحال افزایش  و در مناطق گرمسیري و نیمه گرمسیري بنگالدش بوده پاکستان

که از درخت  )نیم(چریش  فاده ازاست .)Schmutterer, 2002( است از روغن چریش یدانه هاي آن منبع
دلیـل بـی خطـر  هآفات بوده و ب منبع خوبی براي کنترل شودگرفته می )Azadirachta indica( چریش

 Jacobson, 1988; Okonkwo and( شـودبودن براي محیط زیست و انسان، به طور وسیعی استفاده می

Okoya, 1996; Khattak, et al, 2000 (  
 تیمار ).Silva et al., 2011( ها به طور گسترده در بین کشاورزان رایج است کش چربا قا بذر تیمار

 در سالمتی پنبه و در نتیجه در عملکرد آن موثراستیی مانند کاربوکسین تیرام، ها قارچکشبذر با 
)Goulart, 2002(. عملکرد پنبه بسیار مهم است بهبود باکاربوکسین تیرام در تیمار بذر )Cook,2000(.  

 گائوچو از حشره کشهاي مفیدي است که خسارت کمی به محیط زیست وارد آورده و از طرف دیگر
 .Dhawan and Simwat( کند می آفات مکنده را در پنبه به خوبی کنترلاز جمله  ،بسیاري از آفات

2002., Vadodaria, et al., 2001. Maienfisch, 2001., ,Dandale  et al., 2001(.  
باال بردن تولید، کاهش  خسارت هر ساله آفات و بیماریها در ابتداي فصل کشت،به ا توجه بنابراین ب

هزینه تولید و جلوگیري از مصرف سموم براي کنترل این گروه از آفات و بیماریهاي پنبه، مطالعه بر 
 روي میزان تاثیر ترکیبات غیر شیمیایی ضد عفونی بذر ضرورت داشته و پس از بدست آمدن نتایج

  توان آنرا توصیه و استفاده کرد. می مورد نظردر کنترل، در مدیریت مزارع پنبه و حتی سایر محصوالت
  

  ها  روش مواد و
، منظور بررسی اثر مواد شیمیایی و غیرشیمیایی بر عملکـرد و اجـزاي عملکـرد پنبـه این پژوهش به
زنـدران در قالـب طـرح بلـوك در ایستگاه تحقیقات زراعی قراخیل ما ،1394-1392طی سالهاي زراعی 

-2شـاهد (بـدون تیماربـذر)  -1 هاي کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهاي مورد بررسی:
آغشـته  -3جامـد)  (کـود درصـد 50با مخلوط حاصل از مدفوع گاو  و خاك رس به نسبت  بذر پوشش
گـرم در  5-7ئوچو بـه میـزان تیمـار بـا گـا -4درصد چریش(نیم آزال تی اس)  5/1 بذر با روغنکردن 

آغشته کـردن بـذور بـا  -6گرم بذر کیلوگرم در 10ربوکسین تیرام به میزان تیمار با کا -5 کیلوگرم بذر
  . باشد میادرار گاو(کودمایع) 

سـانتی متـرو فاصـله  20ها روي خـط  متري کشت شد. فاصله بوته 10خط  8هر تیمار آزمایش در 
 درصـد زایـا،  هاي شاخه تعداد هاي رویا، تعدادشاخه ارتفاع گیاه، بود. رمت سانتی 80هاي کاشت از هم خط
بـراي  گیـري شـد. ، قبل از برداشت اندازهغوزهوزن یک  یک بوته، غوزه تعداد بسته، غوزهدرصد باز، غوزه
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بعد از رویش پنبـه و  سبز درصد طور تصادفی انتخاب شدند. ها از هر تیمار ده گیاه به ن صفتمحاسبه ای
بعد از حذف نـیم برداشت  محاسبه شد. در هر تیمارخط میانی  چهار ازبرداشت  وش پنبه بعداز کردعمل

. عملیات زراعی کاشت و داشـت محصـول گرفتمتر از ابتدا و انتهاي ردیف ها از چهار خط میانی انجام 
میانگین بـه و مقایسات   MSTAT-Cافزار جهت تجزیه واریانس از نرمبراساس نظر کارشناسی انجام شد .
  روش آزمون دانکن انجام پذیرفت.

  

    
 نتایج و بحث
هـا نشـان دادکـه بیشـترین عملکـردوش پنبـه از تیمارگائوچوبـه  مقایسـه میـانگین: پنبه عملکردوش

کـود جامـد(پهن ،کیلـوگرم در هکتـار 4/960 کیلوگرم در هکتاربه دست آمد.تیمارچریش با1060مقدار
گـائوچو و چـریش بیشـترین  از بعـد کیلـوگرم در هکتـار 3/916 بـاکودمـایع  ،6/944 گاو) با عملکـرد

کمتـرین عملکـرد  .بـاهم نداشـتند داري معنی از لحاظ آماري تفاوت اماند عملکردوش پنبه را ایجادکرد
کیلوگرم در 5/833 به مقدار تیرامکاربوکسین  کیلوگرم در هکتارو4/830هاي شاهد با وش پنبه از تیمار

    ).2دول (ج دست آمد هکتار به
انسان بی ضرر بوده و حشرات مکنده را در پنبه به خوبی کنترل کـرده  و گائوچو براي حشرات مفید

، ایـن افـزایش عملکـرد ناشـی از تاثیرگـائوچو در جلـوگیري از شود می و باعث افزایش عملکرد در پنبه
و همکـاران  ز. دابـ)Udikeri et al., 2007( باشد می تریپس و زنجرك ها خسارت آفات مکنده مانندشته،

)et al., 2006 Dobbs( گزارش کردند که تیمار بذر با گائوچو باعث افزایش عملکرد در پنبه شـده اسـت 
 گـائوچو .بـوده اسـت گـائوچومکنـده توسـط که این افزایش عملکرد در اثر جلوگیري از خسارت آفـات 
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)Imidacloprid( فات به خصوص آفات مکنده را در تواند آ می هاي خوبی بوده که به خوبی ازحشره کش
. گائوچو سیستمیک بوده و بـا اثـر بـرروي یابد می این طریق عملکرد پنبه افزایش و از. پنبه کنترل کند

با توجه به باال بودن عملکرد  ).Prasanna et al., 2004(برد  می آفات آنها را ازبین مرکزي سیستم عصبی
 این ماده با جلوگیري از خسـارت آفـات باعـث رسد که  می نظر تیمار گائو چو به استفاده از وش پنبه در

شـود  مـی گاوچو با اثرخوب برروي آفات باعث افزایش عملکرد در گیـاه. افزایش عملکرد پنبه شده است
)Patil et al., 2004( .استفاده از چریش نیز در سالمت گیاه پنبه بسیار موثراست )Khan et al., 2002.( 

  .)Nisbet et al .,1993( گردد می اي داشته و مانع تخم گذاري آفاتضد تغذیه اثراتاین ترکیب 
 درصـد 08/91به مقدار (بدون هیچ گونه مواد مصرفی) سبز از تیمار شاهد بیشترین درصد: درصد سبز

 42/88چریش با میـزان  درصد،25/89(ادرارگاو) با میزان  دست آمد. این تیمار با تیمارهاي کود مایع  به
کمتـرین در  داري نداشـت. از لحـاظ آمـاري تفـاوت معنـیسـبز  درصد 25/86گائوچو بامیزان  و ددرص

 00/85و 08/84 ترتیـب بـا مقـادیر بـه و کاربوکسین تیـرام (مدفوع گاو) ز از تیمارهاي کود جامدبصدس
 رسـد مـی بـه نظـر .)2 (جـدول داري نداشـتند که از لحاظ آماري با هم تفاوت معنی دست آمد درصد به

  مدفوع گاو وکاربوکسین تیرام اثرمنفی برمیزان سبز شدن بذر پنبه دارد.
ها نشـان داد کـه بـین تیمارهـا در سـطح پـنج در صـد  تجزیه واریانس و مقایسه میانگین: ارتفاع گیاه

متر به دسـت  سانتی5/128چریش به مقدار بیشترین ارتفاع گیاه از تیمارداري وجود دارد.  اختالف معنی
 از متـر سـانتی 4/121 و 3/123 ،1/124 ترتیب با به جامد رهاي شاهد، کاربوکسین تیرام و کودتیما آمد.

نداشـتند. کمتـرین ارتفـاع گیـاه از  ارتفاع گیاه در صفت داري با تیمار چریش لحاظ آماري تفاوت معنی
  دست آمد. متر به سانتی8/116گائوچووکودمایع به مقدار تیمارهاي

بـین تیمارهـا اخـتالف  هـا نشـان داد کـه ه میـانگینسـمقایجزیـه واریـانس وت: هاي رویا شاخه تعداد
 ازتیمـار عـدد، 28/2 مقدار رویا به  هاي شاخه بیشترین تعداد داري در سطح پنج درصد وجود دارد. معنی
 بیشـترین تعـداد جامد کود بعد از عدد 98/1 و 15/2تیمارچریش و کود مایع با  .آمد  دست به جامد کود

جامـد بـا توجـه بـه  کودداري با هـم نداشـتند. هاي رویا را داشته ولی از لحاظ آماري تفاوت معنی شاخه
  .  این رو تعداد شاخه هاي رویا افزایش یافته است از سبب رشد رویشی بیشتري شده و، ازت درآن وجود

رویـا در شـاخه  عـدد 83/1و  85/1، 88/1بـه ترتیـب بـا  گـائوچو و تیمارهاي کاربوکسین تیرام، شاهد
  .)2(جدول داري با هم نداشتند ولی از لحاظ آماري تفاوت معنی ،بعدي قرار گرفته  هاي رتبه
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  تجزیه واریانس صفت هاي مورد بررسی در سه سال :1جدول 
  هاي رویا تعدادشاخه  ارتفاع گیاه  درصد سبز  عملکردوش درجه آزادي منابع تغییرات

8/83722  2  سال  ns 088/0  ns 5/5994 ** 80/3 ** 
4/265846 9  خطا   004/0  6/694  ns 17/0  

6/66070 5  (تیماربذر) aفاکتور ns 009/0  ns 8/243 ** 40/0 * 
1/10500 10 سال ×تیماربذر   ns 006/0  ns 0/25  ns 02/0  ns 
9/35781  45  خطا   004/0   4/71  13/0  

C V %  1/19  5/7  9/6  3/18  
  غیرمعنی دار. nsدومعنی دار در سطح احتمال یک وپنج درص * و  **

  
  در سه سال مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده: 2جدول 

  تعدادشاخه هاي رویا
  ارتفاع گیاه
  (سانتی متر)

  درصد سبز
  وش عملکرد

  (کیلوگرم در هکتار)
  منابع تغییر

  تیمار بذر     
85/1 b 1/124 ab 08/91 a 4/913 ab (بدون تیمار) شاهد  
28/2 a 4/121 ab 08/84 b 6/944 ab کودجامد  
15/2 ab 5/128 a 42/88 ab 4/960 ab چریش  
83/1 b 8/116 b 25/86 ab 0/1060 a گائوچو  
88/1 b 3/123 ab 00/85 b 5/833 b کاربوکسین تیرام  
98/1 ab 8/116 b 25/89 ab 3/916 ab کودمایع  

                                   %5حتمـال دار در سـطح ا هایی که در یک ستون حداقل داراي یک حرف مشـترك هسـتند فاقـد اخـتالف معنـی میانگین
  باشند. در آزمون مقایسه میانگین به روش دانکن می

  
نشان داد که بـین تیمارهـاي مـورد ها  گینننتایج تجزیه واریانس و مقایسه میا: شاخه هاي زایا تعداد

 شاهد و گائوچو  ارهايتیم .اشتند وجود زایا  داري از نظراثر برروي تعداد شاخه هاي بررسی تفاوت معنی
  ).4 (جدول آوردند را به وجود عدد بیشترین و کمترین شاخه زایا 57/12 و 18/14 ترتیب با به

ها نشان داد که بین تیمارهـاي مـورد بررسـی  نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین: غوزهوزن یک 
چریش به ترتیـب  مایع و تیمار کود .مشاهده نگردید غوزهروي وزن یک  اثر بر داري از نظر تفاوت معنی

 چریش با تاثیر ضد تغذیـه اي خـود بـر ).4 (جدول را داشتند غوزهبیشترین وزن  گرم، 24/6 و  37/6 با
  این رو باعث افزایش وزن آن شده است. از و بگذارد غوزهروي وزن  روي آفات توانست اثر مطلوبی بر
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داري در سطح پـنج  اختالف معنینشان داد که واریانس تجزیه  وها  نتایج مقایسه میانگین: غوزه تعداد
 دسـت آمـد. عدد به85/12 به میزان گائوچو از تیمار غوزه بیشترین تعداددارد.  درصد بین تیمارها وجود

  شده است. غوزهتر شدن گیاه و افزایش تعداد  گائوچو با اثر برروي آفات مکنده و کنترل آنها باعث قوي
بیشـترین  گـائوچو از بعد عدد 07/12 با کودجامد و 08/12کودمایع با  ،32/12 چریش باتیمارهاي 

 تیمارهـاي کاربوکسـین تیـرام بـا داري بـا آن نداشـتند. داشته ولی از لحاظ آماري تفاوت معنی را غوزه
 از لحاظ آماري تفاوتی با هـم نداشـتند لیو هرا داشت غوزه،کمترین تعداد غوزه 02/10 با شاهد و 95/10

  .  )4 (جدول
  تجزیه واریانس صفت هاي مورد بررسی در سه سال :3جدول 

 منابع تغییرات
  درجه 
 آزادي

  هاي  تعداد شاخه
  زایا

وزن یک 
  غوزه

 غوزه تعداد
  هاي  غوزهدرصد 

  باز شده
81/24  2  سال  ns 7/27  ** 88/246 ** 61/6721 ** 

73/13 9  خطا  26/0  45/14  ns 80/828  ns 

02/4 5  (تیماربذر)a فاکتور ns 14/0  ns 88/12 * 30/313  ns 

35/2 10 سال ×تیماربذر   ns 17/0  ns 32/2  ns 58/54  ns 

93/3  45  خطا  16/0  06/4  55/144  
C V %  0/15  4/6  2/17  7/18  

  غیرمعنی دار. nsو پنج درصد دار در سطح احتمال یک و معنی *و  **
  

  مقایسه میانگین صفات اندازه گیري شده در سه سال: 4جدول 
  هاي  غوزه درصد

  باز شده
   تعداد
  غوزه

 غوزهوزن یک 
  (گرم)

تعدادشاخه هاي 
  زایا

  منابع تغییر

  تیمار بذر     
54/47 a 95/10 bc 17/6 a 57/12 a (بدون تیمار) شاهد  
76/42 ab 07/12 ab 12/6 a 45/13 a کودجامد  
60/38 ab 02/10 c 24/6 a 18/14 a چریش  
10/48 a 08/12 ab 07/6 a 80/12 a گائوچو  
15/36 b 32/12 ab 23/6 a 27/13 a کاربوکسین تیرام  
93/37 ab 85/12 a 37/6 a 88/12 a کودمایع  

%  در 5دار در سطح احتمال  هایی که در یک ستون حداقل داراي یک حرف مشترك هستند فاقد اختالف معنی میانگین
  باشند. آزمون مقایسه میانگین به روش دانکن می
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ها نشان داد کـه بیشـترین درصـدغوزه هـاي بـاز شـده در  گینمقایسه میان: هاي باز شده درصد غوزه
ه کـه از لحـاظ آمـاري درصد بود 54/47و شاهد با  10/48هنگام برداشت مربوط به تیمارهاي گائوچو با

و  38/ 60، 76/42ترتیب با  مایع بهکود  داري با هم نداشتند. تیمارهاي کودجامد، چریش و تفاوت معنی
داري بـا هـم  هاي بعدي قرار گرفته و از لحاظ آماري تفـاوت معنـی در رتبه درصد غوزه باز شده 93/37

 ).  4نداشتند. تیمار کاربوکسین تیرام کمترین درصد غوزه باز شده را بوجود آورد (جدول 
 

  گیري نتیجه
اسـتفاده از گـائوچو گردیدکـه   با توجه به بررسی تیمارهاي به کاربرده شده در این پژوهش مشاهده

نسـبتا  عدد) و درصد85/12( غوزهباالي  تعداد کیلوگرم در هکتار)، 1060( ه میزان عملکرد باالباتوجه ب
 4/960 عملکرد بابود. تیمار چریش  درصد) از تیمارهاي دیگر بهتر 25/86باالي سبزشدن بذر در پنبه (

 بعـداز گـائوچو) نیـز 42/88( سبزبذر درصد عدد) و 32/12( شده ایجاد غوزه تعداد و کیلوگرم در هکتار
درصـد)،  85( تیمارخوبی براي پنبه بود. تیمار کاربوکسین تیرام به دلیل کاستن از درصد سـبزبذر پنبـه

. باشـد میکیلوگرم در هکتـار)، تیمـار مناسـبی ن 5/833) عملکرد پائین (95/10( در بوته غوزهتعدادکم 
ازتیمارهـاي  ، کش استفاده کنـیم چراز قا عفونی بذر در صورتی که بخواهیم براي ضد شود می پیشنهاد
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