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لیف طبیعی و  نیترپرمصرف (،hirsutum Gossypium) پنبه

، روغن تخم پنبه منظـوره جهـان است. تـرین گیـاه صـنعتی دومهم

های گیاهی است. همچنین کنجاله پنبه دانه یكی از مرغوبترین روغن

عنوان مكمـل پـروتئین در جیـره  پروتئین دارد و بهدرصد  33تا  33

در ایران نیز، پنبه یكی از محصوالت مهم و  .شودمی دام مصرف

استراتژیك صنعتی است. به دلیـل اهمیت باالیی که در اشتغال زایی 

 و کسب درآمد برای کشور دارد، به طالی سـفید شهرت پیدا کرده

 است.

 د بر صفات مورفولوژیک و عملکرد پنبه تحت تنش خشکیتاثیر میکوریزا و هیومیک اسی

زمایشی در مزرعه و عملكرد پنبه آ با هدف بررسی تاثیر سطوح آبیاری و کاربرد میكوریزا و هیومیك اسید بر صفات مورفولوژیكی

رار های کامل تصادفی در سه تكهای خرد شده در قالب طرح بلوکتحقیقاتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بیرجند به صورت کرت

درصد نیاز آبی گیاه به عنوان فاکتور اصلی، میكوریزا در دو سطح  111و  01، 31اجرا شد. در این پژوهش آبیاری در سه سطح 

قرار گرفت.  بررسیلیتر در هكتار به عنوان فاکتورهای فرعی مورد  11کاربرد و عدم کاربرد و هیومیك اسید در دو سطح صفر و 

درصد، ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات ساقه اصلی،  31به  111نشان داد با کاهش تامین نیاز آبی پنبه از  این آزمایش یجنتا

. با این وجود کارایی یافت داریکاهش معندرصد  61/5و   68/0، 38/3، 31/8، 29/6عملكرد وش و عملكرد بیولوژیك به ترتیب 

درصدی به ترتیب نسبت به  33/5و  19/2دار درصد نیاز آبی از برتری معنی 01پنبه در تیمار تامین مصرف آب برای تولید وش 

درصد نیاز آبی برخوردار بود. همچنین کاربرد میكوریزا نسبت به عدم کاربرد آن، باعث افزایش معنی  31و  111تیمارهای تامین 

ترتیب ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات ساقه اصلی، عملكرد وش، درصدی به  23/8و  38/8، 26/8، 38، 31، 12/5، 11/9دار 

لیتر در هكتار اسید هیومیك نیز باعث  11عملكرد بیولوژیك، کارایی مصرف آب برای تولید وش و بیوماس گردید و کاربرد 

درصدی به ترتیب ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد انشعابات ساقه اصلی، عملكرد وش  21/0و  23/5، 13/2، 9/3، 9/9 داریمعنافزایش 

و کارایی مصرف آب برای تولید وش گردید. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از میكوریزا و اسید هیومیك اثرات منفی تنش 

  .دهدیمکم آبی را به خصوص در شرایط تنش متوسط کاهش 

ی در شرایط متفاوت شوری آب آبیاری و محلول پاش ایموتانت پنبه به کمک فناوری هسته بررسی الین های

 با کود پتاسه

وری رودشت های پنبه در ایستگاه تحقیقات شمطالعه به منظور بررسی اثر آبیاری با آب شور بر عملكرد و اجزای عملكرد ژنوتیپاین 

ژنوتیپ موتانت و دو رقم تجاری پنبه )شاهد( دو ژنوتیپ برتر موتانت برای شش  اجرا شد. در سال اول در بین سه سالاصفهان طی 

بهزراعی و 

 بهنژادی
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هار های کامل تصادفی با چهای دوم و سوم انتخاب شد. آزمایش سال دوم به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکسال

های فرعی دسی زیمنس بر متر و کرت 12و  8)شاهد(،  3های اصلی شامل تیمارهای آبیاری تكرار انجام شد. در این آزمایش کرت

و شایان( با محلول پاشی سه سطح سولفات پتاسیم به  1313، ال ام 1603شامل تلفیق فاکتوریل سه ژنوتیپ )ژنوتیپ موتانت ال ام 

 آبیاری سببلیتر آب در هكتار و شاهد )آب( انتخاب شدند. نتایج آزمایش نشان داد شوری آب  1111کیلوگرم در  6و  3، 2میزان 

کاهش درصد کیل، عملكرد وش و شاخص برداشت شد. در بین ارقام نیز باالترین درصد کیل و عملكرد وش در ژنوتیپ ال ام 

ایج های پنبه را در شرایط شور افزایش داد. نتمشاهده شد. محلول پاشی دارای اثر مثبت بر این صفات بود و عملكرد ژنوتیپ 1313

اثرات شوری و افزایش  کاهشص نمود که در شرایط شور از محلول پاشی سولفات پتاسیم در جهت حاصل از این مطالعه مشخ

در طی دو سال آزمایش دارای عملكرد  1313های پنبه بهره برد. نتایج این مطالعه نشان داد ژنوتیپ موتانت ال ام عملكرد ژنوتیپ

 .را برای کاشت در مناطق شور توصیه نمودتوان این ژنوتیپ ها بود و میباالتری نسبت به سایر ژنوتیپ

 های هرز در شرایط مصرف کودهای شیمیایی و بیولوژیکارزیابی رشد و عملکرد پنبه در رقابت با علف

های خرد ورت کرتبه ص یهای هرز آزمایشو بیولوژیك بر رقابت پنبه با علف ییایمیفسفر شبا هدف مقایسه اثر کودهای نیتروژن و 

م های هرز در دو سطح کنترل و عد. علفانجام شددو سال در بجنورد  طیهای کامل تصادفی با سه تكرار طرح بلوکشده در قالب 

 351وره +سوپر فسفات تریپل )به ترتیب ا -2 ،دون مصرف کود )شاهد(ب -1کنترل به عنوان عامل اصلی و پنج سطح تیمار کودی: 

 اوره % 111سوپر فسفات تریپل+ %51+2ارورب -3 ،سوپرفسفات تریپل % 111وره+ا %51یتروکسین+ن -3 ،کیلوگرم در هكتار( 131و 

ال های هرز در سسوپرفسفات نیز به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شد. کنترل علف %51اوره+ %51+2بارور یتروکسین + ن -5و 

پنبه شد و عملكرد در سال اول وزه قدرصدی تعداد  22درصدی شاخص سطح برگ و افزایش  33اول آزمایش موجب افزایش 

داری بر طول ساقه، سطح درصد افزایش یافت. نوع کود مصرفی اثر معنی 51درصد و در سال دوم به میزان  60آزمایش به میزان 

ه تنهایی به شیمیایی ب کاربرد کودهای هرز وزه و عملكرد پنبه داشت. در شرایط تداخل علفقبرگ، تعداد انشعابات زایشی، تعداد 

های هرز موجب کاهش رشد و عملكرد پنبه شد در حالی که با کاهش مصرف اوره به میزان نصف دلیل افزایش توان رقابتی علف

یایی حدود وزه در بوته در مقایسه با تیمار مصرف کودهای شیمق و جایگزینی آن با نیتروکسین، عملكرد پنبه به سبب افزایش تعداد

ی به منفی کودهای شیمیای افزایش یافت. این نتیجه گویای آن است که مصرف کودهای بیولوژیك ضمن کاهش اثردرصد  61

 .شودهای هرز در زراعت منجر میافزایش توان رقابتی گیاه زراعی و کاهش خسارت علف

 

 پنبه یکش سنتتیک با چند عامل بیولوژیک در کنترل مرگ گیاهچه ریزوکتونیایاثر تلفیقی چند قارچ

یكی از  Rhizoctonia solani قارچ بیمارگر

مهم است که دارای دامنه  زادخاکبیمارگرهای 

میزبانی وسیعی بوده و باعث مرگ گیاهچه یا 

شود. پوسیدگی طوقه و ریشه در گیاهان میزبان می

استفاده از چند عامل کنترل در مدیریت تلفیقی 

های ها به عنوان یكی از روشآفات و بیماری

کارآمد در کنترل عوامل بیمارگر توصیه شده است 

که اهمیت آن به خصوص در بحث مدیریت 
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سه قارچ کش زینب، کاپتان و کربوکسین تیرام  EC25 و EC51 ، مقادیریك بررسیمقاومت به سموم متداول بسیار زیاد است. در 

 یاگلخانهدر شرایط آزمایشگاهی و  Trichoderma harzianum T22 و   Pseudomonas fluorescens 03 و دو عامل بیوکنترلی

های مورد بررسی، کشدر بیماری مرگ گیاهچه پنبه مورد بررسی قرار گرفت. در بین قارچ Rhizoctonia solani علیه بیمارگر

های شکتالط قارچدر مقایسه با زینب و کاپتان در کنترل بیمارگر موثرتر بود. در اخ ppm 1015 معادل EC51 کربوکسین تیرام با

کش آنتاگونیست با قارچEC51 بیشترین میزان بازدارندگی مربوط به ترکیب مقادیر T. harzianum T22 شیمیایی با آنتاگونیست

نیز بیشترین بازدارندگی  P. fluorescens 03 ها با باکتری آنتاگونیستکش(. همچنین در اختالط قارچ%05کربوکسین تیرام بود )

ای (. در مطالعات گلخانه%05)هر دو  بودکش کاپتان باکتری آنتاگونیست با قارچ EC25 و  EC51ترکیب تیماری مقادیرمربوط به 

 که تاثیر عوامل کنترلی به صورت انفرادی و در ترکیب با یكدیگر مورد بررسی قرار گرفته بودند، بیشترین کنترل در شاهد مثبت و

EC51 ها در ترکیب باکشقارچ T. harzianum T22 و P. fluorescens 03  مشاهده شد. در این بررسی مشخص شد که تلفیق

های کنترل در مدیریت این بیماری نتیجه قابل قبولی در شرایط آزمایشگاهی دارد و در گلخانه نیز با این روش مدیریت تلفیقی، روش

 .دیابامكان کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی ریشه پنبه افزایش می

 و کیتیناز در ارقام پنبه تجاری از طریق تالقی cry1Ab یهاژنانباشت 

ستی به خصوص های زیهای پنبه مقاوم به تنشپالسمهای اصالح کالسیك به دلیل محدودیت در ژرماصالحگران پنبه به کمك برنامه

ژن مقاومت )  cry1Abهای اند. در تحقیقی ژنهای داشتههای پنبه مقاوم به تنشآفات و بیماری، موفقیت کمی در رابطه با ایجاد الین

 chi و cry1Ab های ترانسژنیك حاوی ژن مقاومت به پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه( توسط تالقی الین) chitinase و (به کرم قوزه پنبه

ورامین خرداد، ساحل و بختگان(. جهت بازیابی زمینه ژنتیكی ارقام تجاری، نتاج ) ارقام تجاری پنبه ایرانی شدند با ارقام ایرانی، وارد

مورد ارزیابی  PCRوسترن بالت و  كیتكنهای حاصل از تالقی برگشتی توسط حاصل با والد تجاری تالقی برگشتی داده شدند. نسل

در گیاهان  Verticillium dahliaمت به کرم قوزه پنبه و ، مقاو in vitroها در شرایط قرار گرفتند. ارزیابی مربوط به حشرات و قارچ

آمیزی در ارقام به صورت موفقیت chi  و cry1Abهای های همسانه سازی شده نشان داده شد. بر طبق نتایج، ژنژنحاوی ترانس

و  BC1های ژن به ترتیب در نسلژن و یك ترانسترانس گیاهان دارای دو سازی شدند. همچنینوارد و همسانه تجاری پنبه ایرانی

BC2 .ایجاد شدند  
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