
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يسارت جهاد کشايرسی

 ساسمان تحقیقات، آمًسش ي تزيیج کشايرسی

مزکش تحقیقات کشايرسی ي مىابع طبیعی فارس 

به سوی بذر پهجًاوه

 

 

 مهىذس سیايش کزیمی، مهىذس علیزضا گل، 

 مهىذس ایمان محمًدی، مهىذس مزضیه دهقان 

 بخش تحقیقات ثبت ي گًاهی بذر ي وهال  
در هزکش اطالعات و  ۴۷۳۴۴به شواره   8/4/94در تاریخ  این نشزیه

 .هدارک علوی کشاورسی به ثبت رسیده است

 

 
های هزس ههن هشارع پنبه علف  -5شکل 

 

 
نشده  ی رویش بذر ضدعفونی شده وهقایسه  -6شکل 

 

  

 

 خسارت کزم خلزدار پنبه -3شکل 

 

 

ی ناهیه بذرهای قزار داده شده در کاغذ صافی بزای تعیین قوه  -4شکل 

 



 

 مقدمه 

ٍ تا  Malvacea یچٌدسالِ، دٍلپِ، اش خاًَادُ یاُیپٌثِ گ   

 یاُیگ کِىیاتا . تاضدیم Gossypium hirsutum یًام علن

 یاداهِ .ضَدیم تیزیهد سالِکصَزت یتِ یچٌدسالِ است ٍل

دّی سثة کن ضدى تَاى گیاُ تسای زضد زٍیطی پس اش گل

تَلید داًِ ٍ الیاف خَاّد ضد، تٌاتسایي زضد چٌدسالِ هٌاسة 

 ییک داًِ. تاضدًژادی ًویاصالح اّداف سیستن کًٌَی

الشم تسای تَلید یک  ّایاًدام یّوِ ضاهلپٌثِ  یزسیدُ

. تاضدکَچک هی یچِگیاُ

حضَز زطَتت ٍ اکسیژى اش  شًی دزپس اش کاضت ترز، خَاًِ   

خرب آب سثة هتَزم ضدى . ضَدکاالشا آغاش هی یًاحیِ

ّا ضسٍع تِ زضد ٍ ّای ترز ضدُ ٍ اش آى پس، سلَلتافت

-خازج  ٍ تِ( زٍشًِ)چِ اش هیکسٍپیل زیطِ. کٌٌدتقسین هی

-تس خاک ًفَذ هیسوت پاییي حسکت کسدُ ٍ تِ هٌاطق عویق

. کٌد تا تتَاًد آب ٍ عٌاصس غرایی زا تسای گیاُ فساّن آٍزد

 .ضَدهی پدیداززٍش پس اش کاضت  14تا  4چِ  گیاُ

شدُ ٍ سثص تعداد ترزّایی کِ دز یک هدت شهاى هعیي خَاًِ   

ترز پٌثِ . ٍدًاهیِ ترز خَاٌّد بیقَُ یدٌّدًُطاىضًَد، هی

-قَُ تَاًدهیدازی ضَد، کِ دز ضسایط استاًدازد ًگِدز صَزتی

. (4ٍ  2ضکل ) خَد زا دز طی چٌد سال حفظ کٌد یًاهیِی 

دلیل ٍخَد زٍغي ٍ است کِ تا گرضت شهاى تِ گفتٌی

 کنکناسیدّای چسب دز ترز ٍ اکسیدُ ضدى اسیدّای چسب، 

 حداقلهَزد ترز پٌثِ  دز) یاتدترز کاّص هی یًاهیِ یقَُ

 (.ضَددزصد تَصیِ هی 80ًاهیِ،  یقَُ

 

دستگاه بوجاری بذر پنبه  -1شکل

ًام کسک ی ٍش دازای الیافی کَتاُ تِترز پٌثِ پس اش تصفیِ   

تاضد کِ دزطی فسآیٌد دلیٌتِ، ترزّا تَسط اسیدسَلفَزیک هی

تستسی ترزّای . ضًَدشدایی هیکسک گًَاگَىّای تِ زٍش

 ،شًی تاالتسسسعت خَاًِ داز دزدلیٌتِ ًسثت تِ ترزّای کسک

قاتلیت استفادُ دز  ،شاترزّا تِ عَاهل تیوازی ُ ًثَدىآلَد

 .تاضدکاضت هکاًیصُ ٍ کاّص هیصاى هصسف ترز دز ّکتاز هی

تَخازی اش  فسآیٌدتَاى ترز دلیٌتِ زا طی چٌیي هیّن

تٌدی ضدعفًَی تستِ ترزّای پَک خدا ٍ تعد اش ّا ًٍاخالصی

. (1ضکل ) کسد

ترزّای پٌثِ دز هدت اًثازدازی ٍ دز طی تسداضت ٍ حتی    

 ّا ٍقازذ هاًٌدّایی ٍ تیوازی ّاتهکي است تِ آفدز هصزعِ م

خسازت تِ خٌیي  سثةشا آلَدُ ضًَد ٍ دیگس عَاهل تیوازی

  (.3ضکل ) سثص ًطدى ترز ضَد سثة سساًدامترز ٍ 

  . 

 

 

 ی نامیهی پنبه در آزمون قوهبذرهای جوانه زده -2شکل 

ّای ّسش تس ّا ًطاى دادُ است کِ اثس دگسآسیثی علفتسزسی   

ّای ّسش ی علفدلیل تسضحات زیطِتَاًد تِگیاّاى شزاعی هی

-تِ. ّای ّسش تاضدتی ترز علفیا تقایای ساقِ، زیطِ، تسگ ٍ ح

خلَگیسی  سثةتٌد ّسش ّفتعٌَاى هثال تقایای حاصل اش علف

تسخی اش علفْای ّسش زایح پٌثِ . ضَدشًی ترز پٌثِ  هیاش خَاًِ

  .ًطاى دادُ ضدُ است 5دز ضکل 

آى زا دز تساتس حولِ  ،ضدعفًَی کسدى ترز قثل اش کاضت   

شًی ترز زا دزصد خَاًِ ٍ کٌدایوي هیّا ٍ تیوازی ّاتآف

تَاى اش تسای ضدعفًَی ترز پٌثِ هی. (6ضکل) دّدافصایص هی

استفادُ ...  ٍ سوَهی هاًٌد ٍیتاٍاکس، گاچَ، ایویداکلَپساید

. ًوَد

 


