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 پنبه  چه اهیو گ کوفلوربذریبذر با سموم مختلف بر م یضدعفون ریتاث
  

 *یعرب سلمان یمرتض
   یعیو منابع طب يرزو آموزش کشاو قاتیمرکز تحق بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی اریاستاد

 ، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزي، ورامین، ایرانتهراناستان 
  26/7/1399تاریخ پذیرش:   ؛   27/5/1398 تاریخ دریافت:

  ١چکیده
. بـذر پنبـه   باشند یپنبه م يزا عوامل خسارت نیتر  مهم پسیو تر چه اهیگ يها يماریبذر، ب  یدگیپوس  

و  دیـ داکلوپرایمیا  يهـا  کـش  گوگرد و حشـره  و گل رامیت نیسولفور،کاربوکس يها کش با قارچ نیرقم ورام
درون ماسـه   ابه نسبت پنج در هزار بذر به صـورت جـدا و تـوام پوشـش داده شـدند. بـذره       کارپیودیت

از گلدانک هـا   دهیپوس يها و بذر ماریب يها چه اهیشدند. گ ياریسترون کاشته و با آب سترون آب یساحل
درصـد، قطعـات     مینـ  میسـد  تیـ پوکلریبـا ه  یعفـون  با آب و ضد هیاول يشو ورده و پس از شستآ رونیب

انتقـال داده   کیـ وتیب        یآنت يآگار حاو ینیزم بیکشت عصاره س طیاز بافت آلوده انتخاب وبه مح یکوچک
بـا توجـه   انجام شد.  یشناس شکل يها یژگیبه دست آمده بر اساس و یقارچ يها هیجدا ییشدند. شناسا

گـوگرد بـه همـراه     گـوگرد، گـل   گـل  بیـ بذرپنبـه بـه ترت   یعفـون  ضـد  يبرا ماریت نیتر مناسب ج،یبه نتا
 کــارپ،یودیبــه همــراه ت رامیــت  نیکاربوکســ کــارپ،یودیســولفور، ســولفور بــه همــراه ت د،یــداکلوپرایمیا 

سـولفور بــه همــراه   کــارپ،یودیگــوگرد بـه همــراه ت     گـل  د،یــداکلوپرایمیا بـه همــراه   رامیــت نیکاربوکسـ 
، .Alternaria sp. ،Aspergillus spp.،Basipetospora spيهـا  قـارچ   شـود،  یمـ  هیتوصـ  دیـ داکلوپرایمیا 

Bipolaris sp. ،Cephalosporium sp. ،Cheatomium sp. ،Cladosporium sp. ،Fusarium spp. ، 
Geotrichum sp. ،Melanospora sp. ، Monascus sp. ،Myrothecium sp. ، Mucor sp. ، 

Penicillium spp. ،Rhizoctonia sp. ،Rhizopus sp. ،Sclerotium sp. ،Ulocladium sp  ـ  ی.، بـا فراوان
 شدند. يجداساز دهیپوس يها و بذر ماریب يها چه اهیبذر، بذر، گ ن،پوستهیمتفاوت ازجن
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  مقدمه 
و  یکشـ  روغن ،یمختلف نساج عیجهان است و در صنا یو صنعت یمحصوالت زراع نیتر پنبه از مهم

تـرین   لـذا بـذر مهـم    رد،یـ گ یانجام م یجنس قیپنبه از طر دمثلیو تول ری. تکثشود ی... استفاده مو یدام
بـذرزاد   يها يباشد. بیمار اي می زاي پنبه بخصوص در مقیاس کشوري و قاره عامل انتقال عوامل بیماري

باشد. ضدعفونی  یبیماري م هیاول ییجابجا یزا هستند که بذر عامل اصل پنبه آن دسته از عوامل بیماري
تر تیمار بذر عبارت است از آغشته کردن بذر به ماده یا مواد شیمیایی براي کـاهش،   یا به عبارت صحیح

کننـد.   چـه حملـه مـی    به بذر یا گیاه هکزا و سایر موجوداتی  کنترل یا دور کردن حشرات، عوامل بیماري
حفاظت بذرها موجب پرپشت شدن گیاهان در مزرعه، سالمت گیاهان، بهبود کمیت و کیفیت محصـول  

گردد. برآورد شده اسـت کـه هـیچ      و جلوگیري از پراکنده شدن و اشاعه آفات ( به معنی اعم کلمه ) می
و گاچو جزء سـموم   نیالرو يها کش ندارد. حشره يروش داشت دیگري به اندازه تیمار بذر بازده اقتصاد

چه خوار،  . پروانۀ بید آرد، مگس گیاهباشند یآفات اول فصل م هیبذر پنبه عل یعفون ضد يشده برا هیتوص
مگس لوبیا یا مگس هیلیما،کرم مفتولی یاسیمی ریشه، کرم طوقه بر، تریپس پنبه یاتریپس پیـاز، کـک   

زرد پنبـه   پسی. تـر رسـانند  یپنبه در مزرعه صدمه مـ  چه اهیبه بذر و گ ههستند ک یآفات نیتر پنبه، مهم
)Trips tabaciکـش   .حشـره باشد یمـ  رانیا يکار آفت اول فصل در اکثرمناطق پنبه نیتر ) به عنوان مهم

بـذر   یعفـون  آفت به صورت ضد نیبذر جهت کاهش خسارت ا لویهرک يگرم برا 7تا  5به نسبت  نیالرو
از گـروه   کـارپ یودیت یکش با نام عمـوم  حشره نی). ا2004 و همکاران، یسلمان برع( است شده هیتوص

اثــر  یو گوارشـ  یپــود قابـل انتشـار در آب و بـه صــورت تماسـ     ایـ هـا و بـه صــورت گرانـول     کاربامـات 
. باشـد  یبـذر مـ   یمناسـب ضـدعفون   یو بـه علـت دوام طـوالن    کیسـتم یس یکشـ  حشره نی.الروکند یم

 يقابل انتشـار و پـودر تـر شـونده بـرا      عیو به صورت ما نیدیتروگائونین وهرکش گاچو متعلق به گ حشره
). 2012 و همکاران، يدی(حم شده است هیبذر پنبه توص لویگرم در هرک 7تا  5 زانیبذر به م یعفون ضد

بیمـاري   هیـ اول ییجابجا یزا هستند که بذر عامل اصل بذرزاد پنبه آن دسته از عوامل بیماري يها بیماري
هـاي اولیـه بیمـاري اسـت. موجـودات زنـده هـــمـــراه بـذر          . نقش بذر بیشتر در ایجاد کانونشدبا یم

گونـه ارتبـاط    همراه با بذر  هستند وتوسط بذر فقط حمل شده و هیچ ایدارند که  يادیپنـــبـه  تنوع ز
حالـت   نیـ در ا کـه درون بذر  قـرار دارنـد    ایو گیاه میزبان وجود ندارد و  زا يبیولوژي بین عامل بیمــار

و ممکـن اسـت    گیرد یزا ایجاد شده و انتقال واقعی  صورت م ارتباط بیولوژي بین میزبان و عامل بیماري
 ؛ آهـون مـنش،  1997 نکلر،ی(آگـراوال و سـ   زا باشـند  در یکی از مراحل رشد و تکامل بوته پنبه بیمـاري 

از استقــرار در مزرعـه،    ــعـــد ه، بزاد پنبـ  بـذر  يزا يمـار ی). عـــوامــل ب2001 ک،یپاتر کی؛ کر1999
چه، سوختگی، ایجـاد لــکــــه در بـرگ، پوسـیدگی قـوزه و پژمردگـی        باعث پوسیدگی بذر، مرگ گیاه

دانـه هـا ممکـن     ). پنبـه 1997 و والر، لوکسی؛ ه1997 نکلر،ی(آگراوال و س شوند چه و بوته پنبه می گیاه
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ـ     عواملد حمله بعد از کاشته شدن مور ایاست در مزرعه، انبار و  برونـد.   نیپوسـاننده قـرار گرفتـه و از ب
درصـد گـزارش گردیـده اسـت. میـزان خسـارت        12زاد در پنبه، تـا   بذر مارگرهايیخســارت ناشی از ب

درصـد بـرآورد شـده اسـت. در      48/1-3/40بـین   ایـ چه، در مزارع دن بیماري پوسیدگی بذر و مرگ گیاه
کـرد،   روند. خسارت شـامل کـاهش عمـل    از بین می ها چه گیاهدرصد  80بعضی از مزارع، گاهی تا حدود 

هاي اجرایی براي زدودن آلودگی از بذرها، هزینه تهیه مواد شیمیایی، کاهش اندازه، وزن و تعـداد   هزینه
رویشـی بـذرها، تولیـد ریشـه و سـاقه       هاي کمتر، کاهش قـدرت  هایی با شاخه و ریشه بذرها، تولید بوته
تغییر فرم و شکل بـذرها، کـاهش مقـدار و     ها، چه اهیشدن گ و بیمار چه رگ گیاهبذر، م ضعیف، پوسیدگی

هـاي   هاي چرب آزاد و تولید توکسین دانه، کاهش کیفیت روغن و افزایـــش اسید هاي پنبه نوع پروتئین
 ،و همکـاران  یمانی؛ سـل 1997 نکلر،ی(آگـراوال و سـ   باشـد  دانـــه و روغــن خوراکی مـی  قارچی در پنبه

 نیـ اند. تعدادي از ا چه و پوسیدگی بذر پنبه گزارش شده گونه قارچ عامل مرگ گیاه 40 ز). بیش ا1995
ها داراي دامنه میزبانی وسیع و غیر اختصاصی بوده در حـالی کـه تعـدادي داراي میزبـان کمتـري       قارچ

کننـد.   یمـ  تیفعال ياریاخت و انگل ياجبار انگل ت،یبه صورت نکروتروف، ساپروف يا هیهستند. از نظر تغذ
کننـده   هستند. بعضی محدود به خاك و بعضی حمله ثانویه مارگریو تعداد دیگري ب اولیه مارگریتعدادي ب

). نتـایج بدسـت آمـده در آمریکـا نشـان داده اسـت کـه        1999 و آهـون مـنش،   ي(علو به خاك هستند
سـطحی بـذرها    ودگیز میزان آلکننده بذر پنبه هستند. ا هاي آلوده ترین قارچ شایع Fusariumهاي  گونه

هـا   درصد از آلودگی جنینی بذرها نیز مربـوط بـه ایـن گونـه     5/20درصد آن مربوط به فوزاریوم و  5/37
). خسارت ناشـی از آلـودگی بـذر پنبـه بـه      2001 ک،یپاتر کی؛ کر1997 نکلر،یبوده است (آگراوال و س

در لوئیزیانا آمریکا نزدیک   Pythium ultimumو  Thielaviopsis basicola ، Fusarium solaniهاي قارچ
). حمـل و انتقـال   2015 ،ی(عـرب سـلمان   به چهار تا پنج درصد کل پنبه این ایالت گزارش شـده اسـت  

 ، Alternaria spp. ، Fusarium spp. ، Ascochyta gossypii يزایمـار یب هـاي ناشـی از عوامـل    بیمـاري 
Aspergillus flavus ، Botryodiplodia theobromae ، Gladosporium herbarum ، Colletotrichum 

gossypii ، Curvularia lunata ، Lesiodiplodia theobromae ، Nematospora coryli ، Fusarium 

oxysporum f.sp. vasinfectum ، Verticillium dahliae  وXanthomonas smithii sub sp. smithii 
 .Vقـارچ   .)2001 ک،یـ پاتر کیـ ؛ کر1997 نکلر،یآگـراوال و سـ  (توسط بذر پنبه گزارش گردیده اسـت  

dahliae    هـاي مرکـزي سـاقه تشـکیل      در ریشه کمتر از ساقه است و بیشـترین جمعیـت را در قسـمت
بـذر جنـین    شود و در صـورت آلـودگی پوشـش    بذر ظاهر می دهد. این قارچ به ندرت در روي پوشش می

 ، .Fusarium spp. ، Alternaria sppاز یبـذر ناشـ   یدگیشـود.انتقال یـا حمـل عوامـل پوسـ      آلوده نمـی 
Aspergillus spp. ،Rhizopus spp. ،Penicillium spp. ،C. gossypii ،Rhizoctonia solani و  

X. s.sub sp. smithii چه،  بذر، مرگ گیاه پوسیدگییزایماریتوسط بذر گزارش شده است.انتقال عوامل ب
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، A. gossypiiچـه ناشـی از    گیـاه  یبرگی وسوختگ لکه، .Alternaria sppلکه برگی و سوختگی  ناشی از 
 B. theobromae،پوسـیدگی خشـک ناشـی از   A. flavusچه و پوسـیدگی قـوزه ناشـی از     گیاه یسوختگ

چـه، آنتزاکنـوز، پوسـیدگی صـورتی ناشـی از       ،مرگ گیاهGladosporium herbarum پوسیدگی ناشی از
Clumerella gossypii ، زچه ناشـی ا  اهگی یسوختگ C. lunata ، B. theobromae،    پوسـیدگی ریشـه و

چـه و   ، کاهش رشد، پوسیدگی بـذر، مـرگ گیـاه   Macrophomina phaseolinaساقه ناشی از  یسوختگ
، Nematospora coryliiپوسیدگی داخلی قوزه پنبه ناشی از ، هاي فوزاریوم پوسیدگی قوزه ناشی از گونه

ناشـی از   یسـوختگ  و V. dahliaeپژمردگـی ناشـی از   ، F.o. f.sp. vasinfectumپژمردگی بوته ناشی از 
 لـوکس ی؛ ه1997 نکلر،یتوسط بذرپنبه گزارش شده است (آگراوال و س  X. s. sub sp. smithiiباکتري 
ــر، ــارچ  ).1997 و وال ــران ق ــاي  در ای  ، Alternaria alternata ،A. niger،Fusarium acuminatumه

Fusarium solani ،Pythium ultimum ،R. arrhizus ،R. solani  وSclerotium rolfsii عنوان عوامل  به
 ، A.alternata  (3 %)هـاي   اند. از عوامل ذکر شده قـارچ  شده یچه پنبه معرف پوسیدگی بذر و مرگ گیاه

A. niger (6 %) ،F.accminatum (12 %) ، R.arrhizus (1 %) ، R.solani (11    بـه عنـوان عوامـل (% 
 .R. solani (31 %) ،S.rolfsii (11 %) ،Rهـاي   قبـل از رویـش و قـارچ    چـه  اهیبذر و مرگ گ انندهپوس

solani (46  و (%P. ultimum (12 شناسایی وبه عنوان  ، هاي بیمار بعد از رویش جداسازي چه %) از گیاه
 زاده، حمدالـه  ؛1996 و حمدالـه زاده،  يانـد (منصـور   شده یمعرف شیبعداز رو  چه اهیگ یدگیعوامل پوس

کـه بصـورت    Thrichodermaو  Aspergillus ، Penicillium ، Rhizopusهاي متعلق بـه   ). گونه1989
کنند به عنوان عامـل   زندگی می افیبذر وال ، زنده ریساپروفیت یا گندروي در خاك هوا و سطح اجسام غ

شـود یـا شـرایط بـراي رشـد       عیفچه ض چه و بذر اهیمت ندارند مگر اینکه گیاه  گیاه اصلی بیماري مرگ
چـه قبـل    پوسند و مرگ گیاه ). در چنین حالتی بسیاري از بذرها می1998 گیاهچه مناسب نباشد (مود،

 ژهیـ کـش بـه و   سموم قارچ یبرخ رانی). در حال حاضر در ا1981 ،نسونییابد (واتک از رویش افزایش می
و همکـاران،   یی(خباز جلفـا شـوند  یم هیوصبه تپن يبذرها یضدعفون يبرا رامیت نیکاربوکس یبیسم ترک
بـذرزاد پنبـه اثـر     يزا يمـار یب يهـا  کدام قـارچ  يکه بر رو ستیمشخص ن قیطور دق ) هر چند به2011

بـذر   یضـدعفون  يکش بـرا  از موارد به صورت مخلوط با سموم حشره ياریسموم در بس نیموفق دارند. ا
سـم   کیـ عنوان  گوگرد به مانند گل يگوگرد ومسم یخچرا استفاده از بر ستیمشخص ن .روند یبه کار م

با کمک بـه   ،یکش و کنه یکش حشره ،یکش با اثرات توأم قارچ ،یروارداتیغ ،يسوز اهینسبتاً ارزان، بدون گ
نشـده اسـت. در    جیـ پنبـه را  يبـذرها  مـار یت يکمتر، بـرا  یطیمح ستیو اثرنامطلوب ز اهیبهتر گ هیتغذ

استفاده از سموم کم خطـر و کـاهش مقـدار مصـرف سـم       یقیلفت تیریمهم مد ياز اجزا یکی کهیصورت
 نیتـر  از مهـم  یکـ ی یفرنیبـا محلـول کـال    بیـ و در ترک یی). گوگرد بـه تنهـا  1992 ،لوکسی(ه باشد یم

 دكیسـف  يمـار یب هیـ ، گـرد گـوگرد برعل  1900سـال   يو در ابتـدا  1800. در سال باشد یها م کش قارچ
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 هیـ بـر عل  گـر ید يها کش از قارچ شتریگوگرد ب 1958سال  ر. دشد یاستفاده م وهیدرختان م يرو يپودر
 بـات یترک گـر یاستفاده گـوگرد بـا د   یآل يها کش . اگرچه، امروزه با گسترش قارچشد یها استفاده م قارچ

 میو کلسـ  دیسـولف  یپلـ  میسـولفور، مخلـوط کلسـ    میـ ال ای یفرنیاست. محلول کال افتهیکاهش  یرآلیغ
از  یکنتـرل انـواع   ي. امروزه براشود یم دیآهک با گوگرد تول بیترک طول توسمحل نیاست. ا وسولفاتیت
سـال اسـت    50از  شـتر یب سولفور می. الشود یتمشک استفاده م يها يماریرزو ب اهیس مانند لکه ها يماریب

 حیمسـ  الدیگوگرد از هزاران سـال قبـل از مـ    ).1996و همکاران،  ریال( که به طور گسترده کاربرد دارد
ـ   ،یکش معدن قارچ باتیترک نیاست. در ب شده یمنازل و انبارها استفاده م ینضدعفو يبرا  نیگـوگرد اول

 190گوگرد خالص حـداقل   یکش است .خواص قارچ یاهیگ يها يماریمؤثر در کنترل ب اریکش بس قارچ
 ،یکشـ  قـارچ  تیخاصـ  يگـوگرد خـالص دارا   یمعدن باتیاز ترک يشناخته شده است. تعداد شیسال پ

کـش   آفت باتیدر آب با اکثر ترک قیهستند. امکان اختالط گوگردقابل تعل یکش حشره یو حت یکش هکن
در مـورد اسـتفاده از گـوگرد در     یقـ ی). تـاکنون تحق 1995 (بانچنـاتور،  ها وجـود دارد  روغن يبه استثنا

به منظـور   قیتحق نیاست. ا افتهیانتشار ن ایانجام نشده و  رانیبذر و به خصوص بذر پنبه در ا یعفون ضد
موجـود   یقارچ تیبا سموم بر جمع ماریت ریبذر پنبه، تأث یعفون ضد يبرا يسموم گوگرد ییکارآ یبررس
ها بـا سـموم    آن ینیگزیبذر وامکان جا ماریت نیتر مناسب هیسالم و توص چه اهیپنبه و تعداد گ چه اهیدر گ
 انجام شد. یواردات

  
  ها مواد و روش

هاي پنبه از مزارع پنبه سـوپرالیت رقـم ورامـین بـه دلیـل خلـوص        یور ماه وشدر اواخر شهر تهیه بذر:
هـاي   عفونی با سموم در ایجـاد ریشـه   بیشتر و کیفیت عالی بذر آن و به منظور حذف اثرات احتمالی ضد

آوري گردیدنـد.   غیر طبیعی و افزایش بیمارگرهاي ثانوي در ایسـتگاه تحقیقـات مرکـزي ورامـین جمـع     
تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی واقـع در مرکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزي و منـابع       ها به بخش  وش

عـدد   500شدند.  ها جدا دانه اي جین زده و الیاف از پنبه طبیعی استان تهران انتقال و با جین هشت اره
 گیـري و بـا   درصد کـرك  98دار جدا و بقیه بذرها با اسید سولفوریک  دار به منظور شاهد کرك بذر کرك
بندي و تا زمان بررسـی در   هاي کاغذي مناسب بسته شو و خشک گردیدند. بذرها درون پاکت آب شست

  داري شدند.  دماي اتاق خشک و خنک نگه
گوگرد به همـراه ایمیداکلوپرایـد،    گوگرد، گل گلبذرهاي پنبه پس از دلینته شدن با ها: عفونی بذر ضد

تیرام بـه همـراه    تیرام به همراه تیودیکارپ، کاربوکسین سینسولفور، سولفور به همراه تیودیکارپ، کاربوک
عفـونی شـدند(عرب    ضـد  گوگرد به همراه تیودیکارپ، سولفور به همراه ایمیداکلوپراید ایمیداکلوپراید،گل

شـوندگی   ). فرموالسیون همه سموم از نوع پودر با قابلیت تـر 2011 ؛ آرندت، 2004 سلمانی و همکاران،
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عفونی شده و  هر سم پنج گرم براي هرکیلو بذر استفاده شد. در شکل یک بذرهاي ضدانتخاب گردید. از 
 20ابتـدا بـا    کیلـو بـذر   انـد. هـر   در جدول یک تیمارهاي همراه با مقدار مصرف سـموم مشـخص شـده   

  مخلوط و خشک گردیدند.  لیتر آب مرطوب و سپس سم وزن شده بابذرها کامالً میلی
  

Sulfur+LarvinSulfur

Cottonseed

Delinter Sulfur+ Gaucho

Sulfur+ Carboxin-Thiram Kumulus

Kumulus+ Gaucho

Kumulus+ Larvin

Carboxin-Thiram+Kumulus

Carboxin-Thiram+Larvin

Carboxin-Thiram+Gaucho  
  عفونی شده با ترکیبات مختلف : بذر هاي ضد 1شکل 

  

چـه از محـیط کشـت     کننـده گیـاه   هاي احتمالی آلوده براي جداسازي و کشت قارچکشت:  تهیه محیط
کشـت ذکـر شـده و بـه محـض       دکستروز آگار استفاده گردید. پس از اتوکالو کردن محیط-زمینی سیب

بیوتیـک   گـرم آنتـی   میلـی  250گراد)، به ازاي هر لیتر،  نتیدرجه سا 40(حدود  رسیدن به دماي مناسب
  متري ریخته شد. هاي پتري با قطرشش سانتی سیلین اضافه و درون تشتک آمپی

آوري شـده از سـاحل    بادي جمع کیلوگرم ماسه 12تا  10براي تهیه بستر، ابتدا کاشت بذرها در خاك: 
گراد اتوکالو و سترون شـدند.   درجه سانتی 121اي خزر (در شمال ایران) به مدت دو ساعت در دم دریاي

هاي کاشت پالستیکی ریخته شـد. بـه    ها، مقداري ماسه در شانه کش مناسب براي چاهک بعد از تهیه زه
عدد بذر کامل براي هر یک از تیمارها کاشـته   100ازاي هر چاهک، یک بذر انداخته شد و بدین ترتیب 

(چهار تکـرار) در نظـر گرفتـه     صد عدد بذر درچهار شانه پالستیکیبراي هر تیمار چهار ).2(شکل  شدند
  شد.
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  جدول یک : تیمارهاي بذر استفاده شده.
  مقدار استفاده سم  نام تجاري سم  تیمارها(نام عموي سم)  ردیف

  -  -  کدار بذر کر  1
  -  -  بذر دلینته  2
  پنج گرم براي هرکیلوبذر Micronized Sulfur  پودر سولفور  3
  پنج گرم براي هرکیلوبذر  Kumulus  پودر سولفور  4
 پنج وپنج گرم براي هرکیلوبذر  Kumulus and Vitavax-Tiram  تیرام-پودر سولفور و کاربوکسین  5

  پودر ایمیداکلوپرید و   6
 پنج وپنج گرم براي هرکیلوبذر Gaucho and Vitavax-Tiram  تیرام-کاربوکسین

 Micronized Sulfur and  امتیر- گوگرد و کاربوکسین پودر گل  7
Vitavax-Tiram  پنج وپنج گرم براي هرکیلوبذر 

 Micronized Sulfur and  گوگرد و تیودیکارب پودر گل  8
Larvin پنج وپنج گرم براي هرکیلوبذر 

 Micronized Sulfur and  گوگرد و ایمیداکلوپرید پودر گل  9
Gaucho  پنج وپنج گرم براي هرکیلوبذر 

 پنج وپنج گرم براي هرکیلوبذر Kumulus and Larvin  ور و تیودیکاربپودر سولف  10
 پنج وپنج گرم براي هرکیلوبذر  Kumulus and Gaucho  پودر سولفور و ایمیداکلوپرید  11
 پنج وپنج گرم براي هرکیلوبذر Vitavax-Tiram and Larvin  تیرام و تیودیکارب-کاربوکسین  12

  

  
  

  ها. انککاشت بذرها در گلد  :2شکل 
  

هـا، تعـداد    چـه  پس از گذشت دو هفتـه و رویـش گیـاه   چه:  زاي بذر و گیاه جداسازي عوامل بیماري
)، 4و  3(شکل  آن دسته از گیاهانی که عالیم بیماري داشتند هاي فاقد عالیم بیماري شمارش و چه گیاه

ــا م  هــا خــارج شــدند و پــس از شســت  از گلــدانک ــا آب و ضــدعفونی ســطحی ب ــول شــوي اولیــه ب حل
هاي سالم و آلوده، انتخـاب   درصد به مدت یک دقیقه، قطعات کوچک از مرز بافت 5/0سدیم  هیپوکلریت

اي  چـه  داده شدند. برخی از بذرها نیز اصالً رشد نکردند و گیـاه  بیوتیک قرار حاوي آنتی PDAو در محیط 
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کشـت   به سطح محـیط  بذر، پس از طی مراحل ضدعفونی سطحی، ها حاصل نشد. در این حالت کل از آن
  شد. انتقال داده

  

 
  دار (راست) و دلینته (چپ) هاي بیمار و سالم حاصل از بذر کرك چه گیاه، هاي پوسیده : بذر 3شکل 

  
هـاي پوسـیده،    هـاي بیمـار وبـذر    یک تا دو هفته پـس از کاشـت بافـت   هاي قارچی:  شناسایی جدایه

-وك ریسه یا تک اسپور و با تهیۀ محیط کشـت آب هاي رشد کرده جدا و بسته به نوع قارچ روش ن قارچ
؛ 1993معتبر استفاده شد (بارنت و هـانتر،  سازي شدند. براي تشخیص از کلیدهاي  درصد، خالص 2آگار 

متر برداشـته و روي الم   ). در مرحلۀ اول، از هر کشت، یک بلوك به اندازه دو در پنچ میلی1990،هانلین
ردید. در مرحله بعد با توجه به نیاز، با سـافرانین یـا اسـید فوشـین     گذاشته و زیر میکروسکوپ بررسی گ

برداري از نمونه میکروسکوپی بـه وسـیله لنـز دینوالیـت،      آمیزي انجام گردید. در مرحله آخر عکس رنگ
  انجام شد. 

 
  چه هاي آلوده و پوسیده  ها و گیاه : بذر4شکل 
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  يرتجزیه و تحلیل آما
با دوازده تیماردرچهار تکرار تصادفی  در قالب طرح کامالًچه فاقد آلودگی قارچی  میانگین تعداد گیاه

   انجام شد. ver:19  SPSSافزار با استفاده از نرمها به روش دانکن  تجزیه واریانس و مقایسه میانگین
  

  نتایج و بحث
شد  مشخص چه، گیاه کنندة آلوده هاي قارچ جمعیت کاهش در مختلف تیمارهاي تأثیر مقایسه از پس

چـه و افـزایش    کننده بذر و گیـاه  هاي آلوده قارچ تعداد کاهش به منجر هاي مورد استفاده، کلیه تیمار که
 کـش  قارچ عفونی توام با  دلنیته کردن بذر ضد اند. دار شده گی نسبت به بذر کرك هاي فاقد آلوده چه گیاه

عفـونی   ضد گاچو، کش و حشره تیرام عفونی توام با کاربوکسین ضد ین،کش الرو حشره و تیرام کاربوکسین
باعـث افـزایش    بـه تنهـایی،   بـذرها  کردن دلینته حتی و گوگرد گل و کومولوس، تیرام توام با کاربوکسین

، .Alternaria spهـاي   پنبه قارچ هاي آلوده چه هاي پوسیده وگیاه از بذر .) 5شدند(شکل  چه سالمت گیاه
Aspergillus spp. ،Basipetospora sp. ،Bipolaris sp. ، Cephalosporium sp. ،Chetomium sp. ،

Cladosporium sp. ،Fusarium spp. ، Geotrichum sp. ،Melanospora sp. ،Monascus sp. ،Mucor 

sp. ،Myrothecium sp. ،Penicillium spp.،Rhizopus sp. ،Sclerotium sp. ،Ulocladium sp. و 
Rhizoctonia solani     .هـا از نظـر تـاثیر     براسـاس مقایسـه آمـاري تیمـار    جداسـازي و شناسـایی شـدند

عفـونی بـذر پنبـه بـا      آلودگی قارچی، ضـد  چه سالم و بدون عفونی بذر با سموم مختلف بر حضور گیاه ضد
بـه همـراه   تیـرام   کاربوکسین تیرام، کومولوس به همراه کاربوکسین گوگرد به همراه گاچو، گل گوگرد، گل

 ،)abآمـاري (  )، کومولوس بـه همـراه الرویـن در یـک سـطح     a( آماري الروین و بذر دلینته در یک سطح
گوگرد بـه همـراه    )، گلbآماري (  عفونی با کومولوس در یک سطح ضد تیرام به همراه گاچو و کاربوکسین
رد به همرا الروین در یـک  گوگ )، کومولوس به همراه گاچو و گلcآماري (  تیرام در یک سطح کاربوکسین

  ).5(شکل  قرار گرفتند )eآماري ( یک سطح دار در ) بذر کركdآماري و ( سطح
عفـونی بـذر بـا     هـا بـه ترتیـب اولویـت شـامل ضـد       عفونی کننده بهترین تیمـار  رس بودن عامل ضد

ام به همـراه  تیر  گوگرد به همراه گاچو، کومولوس، کومولوس به همراه الروین، کاربوکسین گوگرد، گل گل
گـوگرد بـه همـراه الرویـن، کومولـوس بـه همـراه گـاچو و          تیرام به همراه گاچو، گل الروین، کاربوکسین

عوامـل پوسـاننده بـذر و    شـود.   عفونی کننده، دلینته کردن بذر توصـیه مـی   درصورت نداشتن عامل ضد
بـر ایـن اسـاس    ) 1983لر، زاد، بذرزاد و یا هوازاد باشند (مینوتون و گـار  گیاه چه ممکن است خاك مرگ

شود ولی اگـر ماهیـت عامـل بیمـاري      هاي سالم می چه دلینته نمودن بذر گرچه باعث افزایش شمار گیاه
چـه و آلـودگی مجـدد بـذر وجـود دارد.       زاد و هوازاد باشد، در مزرعه و انبار امکان ازبین رفتن گیاه خاك

  کند. بنابراین دلنته نمودن بذر به تنهایی کفایت نمی
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  حروف مشابه ، هاي سالم پنبه چه تولیدگیاه کردن بذربر و دلینته شیمیایی تیمارهاي : تأثیر 5شکل 

  (اعداد میانگین چهار تکرار است). دار نبودن در سطح احتمال پنج درصد می باشد دهنده معنی نشان
  

ارزان بـودن و در  ، چی و جلـوگیري از حملـه تـریپس   هاي فاقد آلودگی قار چه با توجه به تعداد گیاه
 بیمارگرهـاي  مهـار  در مشـابهی  تأثیر تنهایی به گوگرد، گل مانند کش حفاظتی قارچ در این تحقیقدست 
 قبولی قابل و باال قابلیت نیز گاچو کش حشره با مخلوط کاربرد حالت حتی در و داشته چه گیاه در قارچی

 تیـرام،  هـاي کاربوکسـین   کـش  عفونی توام قارچ جام شده در مورد امکان ضدتحقیقات ان .داد نشان خود از
هاي گـاچو و الرویـن و نیـز اثـرات جـانبی آنهـا مشـخص کـرده کـه           کش بنومیل و کاربندازیم با حشره

چـه پنبـه مـوثر و توصـیه شـده و بـا        تیرام و گاچو .براي حفاظت بذر و گیـاه  عفونی توام کاربوکسین ضد
). با توجه به اهمیـت سـموم   2004 (عرب سلمانی و همکاران، ین تحقیق مطابقت داردقسمتی از نتایج ا

گوگرد گردد.  گوگردي و وجود مقدار زیاد آن درکشور، حصوصیات گوگرد و اهمیت آن در ادامه بیان می
کشـی غیـر    گوگرد قـارچ اسـت. کشی  کشی و باکتري کشی و حشره کشی، کنه خالص داراي خاصیت قارچ

هـاي   در کاهش نرخ آلـودگی و شـدت آلـودگی بیمـاري    التیامی است و  -خواص حفاظتیسیستمیک با 
القـایی   . کاربرد گوگرد موجـب مقاومـت  )1999 (بامدادیان، موثر بوده استقارچی در محصوالت مختلف 

گـوگرد   ).2017 (رخشـانی و طـاهري،   مـوثر اسـت   در گیاه شده و در زراعت ارگانیک والقـاي مقاومـت  
 د.باشـ  موجود میبا سایر مواد به حالت آزاد و یا در ترکیب وطور گسترده  ر طبیعت بهداست که عنصري 
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عنوان یک محصول جانبی و ارزان بـه وفـور تولیـد و تهیـه و توزیـع آن آسـان        هاي ایران به در پاالیشگاه
کـان  ام ها است. کش داري و فرموله کردن آن داراي خطرات جانبی کمتري نسبت به سایر قارچ نگه است.

با سـایر   کنترل چندین بیماري و آفت به طور همزمان وجود دارد. سمیت پایینی براي انسان و دام دارد.
 (خانجـانی و پـورمیرزا،   ی اسـت کشـ  کشـی و حشـره   داراي خاصـیت کنـه   مواد شیمیایی سازگاري دارد.

تفاده از فسـفر  در اصالح خاك و تغذیه گیاه کاربرد دارد و مصرف کردن آن مو جب تثبیت و اس .)2005
عفـونی   اهمیـت ضـد  ها تـا کنـون گـزارش نشـده اسـت.       مقاومت به آن توسط قارچ شود. توسط گیاه می

 اقتصـادي وسیاسـی بـه    جنبـه  شـود کـه   گوگرد و ترکیبات گوگردي تولید داخل زمانی مشخص می گل
 در ارزان نسـبتا  بهـایی  بـا  و فراوانی به گوگرد گل که چرا شود، نظر گرفته در نیز آفات و ها بیماري مدیریت

در هندوستان گوگرد را بـه مقـدار زیـادي هـر      شود. وبه خارج از کشور صادر می شده تولید کشور داخل
 خاصـیت  ترکیـب  ایـن  دیگـر،  سـویی  از کننـد.  کـش وارد مـی   ساله براي تولید کـردن محصـوالت قـارچ   

 آن را بتـوان  اسـت  مکـن م و )2011 (طالبی جهرمـی،  داشته نیز کشی کنه و کشی(کنترل تریپس) حشره
 کنترل بر عالوه گوگرد ي پنبه با گلبذرها تیمار با نمود. مصرفی در پنبه کش آفت سموم جایگزین بعضی

 کـه  نکتـه  ایـن  گرفتن نظر در با مزرعه، و داري انبار طی چه در ي بذر و گیاه بیمارگرها و آفات قبول قابل
 کاربرد به نیاز تواند می ترکیب این از استفاده است، لذا گیاه نیاز مورد معدنی غذایی ماده نوعی خود گوگرد

براي  پایینی بسیار سمیت گوگرد گل سازد. نیز برطرف را چه گیاه رشد آغازین مراحل در سولفوره کودهاي
بـراي   انبـار،  در داري نگـه  از پس شده، تیمار بذور از بخشی که صورتی در و دارد پستانداران سایر و انسان
 قابـل  تغذیه دام جهت را آن و حذف را گوگرد گل ماندة باقی آب، با بذر شوي شست ده نشود؛استفا کاشت

سـایر   بـا  مقایسـه  در گـوگرد  از اسـتفاده  کـه  اسـت  آن از حـاکی  شد اشاره باال در آنچه سازد. می استفاده
یافت  نهاییت به جدید شیمیایی ترکیبات از یک هیچ در تاکنون که است خاصی مزایاي داراي ها کش  قارچ

 ,Clifton sulfur, Lacco sulfur هـاي تجـارتی بـراي محصـوالت گـوگردي شـامل:       نـام . اسـت  نشـده 
Brimstone Sul-Cide, Cosan, Kumulus S, Sofrill, Sulfex, Thiolux, Thiovit, Magnetic 

6Liguide Sulfur, Thion, Zolvis, Golden Dew ي هـا  بیمـاري  قابـل حـل در آب  باشـند. گـوگرد    می
و اسیدي کـردن خـاك    pHدر کاهش  از گوگردکند. هاي روي گیاهان را کنترل می ها و کنه قارچی، کرم
کننـده بـه ذرات    کننده و پخـش  بوسلیه افزودن ترکیبات خیس قابل حل درآبشود. گوگرد  استفاده می

پاشـی بـا    مدر مخزن س کندولی تولید نمی نواخت محلول یکگوگرد در آب  گلشود.  ریز گوگرد تهیه می
  .شود نواخت ایجاد می محلول یکو یک  شدهآب مخلوط 
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 گیري  نتیجه
رسد عدم توجه به مواد اولیه سـموم در داخـل کشـور و تمرکـز بـه واردات سـموم باعـث         به نظر می

کاهش استفاده از ترکیبات گوگردي در زراعت پنبه شده است. با توجه به ماهیت عوامل پوساننده بذر و 
مصرف در دامپروري بذور اضافه و سنواتی، خاصیت حشـره و  ، داري بذر در انبار چه، امکان نگه مرگ گیاه

در اول  )2011، (طـالبی جهرمـی   گوگرد و جلوگیري از حملـه تـریپس و دورکننـدگی آن    کشی گل کنه
مواد ترین  گوگرد یکی از مناسب اي پنبه به گوگرد، گل رس بودن نیاز تغذیه ارزان بودن و در دست، فصل

داري آن  گوگرد و انبـار  عفونی بذر با گل باشند.در صورت ضد عفونی کردن بذر پنبه می شیمیایی براي ضد
  شوند. کشی بذرها از حمله آفات انباري و موش محافظت می به دلیل خاصیت دورکنندگی و حشره

  
  سپاسگزاري

به اجراي این تحقیق و  از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزي و منابع طبیعی تهران به دلیل کمک
  شود. موسسه تحقیقات پنبه کشور به دلیل کمک به تصویب طرح و کمک به اجراي آن سپاسگزاري می
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