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 چكیده

صوالت  از يکی نبهپ ستراتژيک  مح شور  ا سوب  ک   هک شود  می مح

شتغال  در زيادی نقش شور  مختلف مناطق در ا  عوامل از. دارد ک

  آفات از تعدادی مهم محصوووول اين تولید کاهش در گذار تاثیر

 به خسارت  موجب ها بوته شدن  سبز  اوايل در که هستند  مکنده

شاورزان . شوند  می پنبه های گیاهچه  زا عوامل اين کنترل برای ک

  که کنند می اسووتداده پاشووی محلول بصووورت شوویمیايی سوومو 

ندان    محیط آلودگی چون عوارضوووی و گردد نمی واقع موثر چ

  .دارد دنبال به را مدآدر کاهش و تولید های هزينه افزايش زيست، 

پیشووریری از تغذيه و ر قبل از کاشووت، ضوومن  وبا تیمار کردن بذ

خسارت آفات مکنده و بیماريهای اول فصل، اثرات مندی سمو  نیز 

کاهش می يابد. با توجه به اينکه در اکثر مناطق، کشووواورزان از           

  اواخر فروردين تا اوايل خردادماه اقدا  به کشوووت پنبه می کنند،        

چه از             یاه های مری گ ماري یه بی به عل بذور پن برای ضووودعدونی 

تا  4( به میزان  WP %75بوکسووین تیرا  یويتاواک  قارچکش کار
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 در هزار و برای کنترل تريپ ، زنجرک و شووته پنبه از رشووره  6

يد یگاچو      کش  در هزار، 5به میزان   (  WS 70های ايمیداکلوپرا

یامتوکسوووا  یکروزر    کارب    7به میزان   ( FS 35ت در هزار و تیودي

 توان استداده نمود.در هزار می  7( به میزان DF 80 یالروين 

 ضدعدونی بذر، پنبه، رشره کش ، قارچکش   کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه

 میان  در که  باشووود  می زراعی گیاهان   مهمترين از يکی پنبه 

 گیاه است. اين  ای برخوردار ويژه جايراه از روغنی و لیدی گیاهان

 آفات و بیماری های مختلف رمله مورد نمو و رشد  دوره طول در

 ای گیاهچه مررله پنبه رشد  مررله می گیرد. رساس ترين  قرار

 Aphis ، شووته Thrips tabaciاسووت که آفات مکنده مثل تريپ  

gossypiiپنبووه     زنجرک    وAsymmetrasca decedens   و عواموول

بیماريزا باعث خسوووارت روی پنبه می گردند. کنترل اين عوامل با 

استداده از روش های معمول مثل سمپاشی بعد از سبز شدن گیاه       
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نه تنها موفقیت آمیز نبوده بلکه باعث افزايش هزينه های کنترل           

 مررله  در زا خسوووارت کنترل موثر عوامل  منظور می گردد. به 

شهای گیاهچه ای و کاهش هزين شنهاد  متعددی ه ها رو  شده  پی

ست  سط  بذور که رداظت ا ها قبل   کش رشره  و ها کش قارچ تو

 .است بوده ها روش ترين اقتصادی از يکی از کاشت

 

 عوامل خسارتزا

ست  مکنده آفات از مهمترين يکی Thrips tabaci پنبه، تريپ   ا

شروع به تغذيه نموده و در       که شدن گیاه،  سبز  صله پ  از   بالفا

تغذيه آن ادامه می يابد ولی بیشترين تغذيه   پنبه رشد  فصل  طول

سارت اين آفت،  شش برگی  چهار از مررله گیاهچه ای تا و خ  تا 

شد. اين  شره  می با شتی  سطح  در ر  و جوان های بری ها، لپه پ

 ايجاد باعث و کرده تغذيه گیاهی از شووویره انتهايی های جوانه

رنری  ای نقره نقاط و شووده ها بری پیچیدگی و شووکل تغییر

 شده  پاره ها بری سنرین  خسارت  صورت  در که شود  می نمايان
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 بودن باال صووورت در .می خورد پیچ باال بطرف آنها راشوویه و

  جوانه انتهايی،   از بین رفتن عالئمی مثل کوتولری،  آفت  جمعیت 

شدن      ساقه  ماندن کوتاه ، دهی بار در تاخیر شاخه ای  ها و چند

 (.1یشکل  عملکرد محصول  کاهش می يابدبوته ها مشاهده و 

به،      ته پن به،  وAphis gossypii شووو  Asymmetrasca زنجرک پن

decedens  در پشت برگهای پنبه از شیره گیاهی تغذيه کرده، باعث

کاهش رشوود بوته ها، پیچیدگی و چسووبندگی سووطح برگها و در   

 .نتیجه کاهش کمی و کیدی محصول می گردند

 

تريپ  پنبه: ايجاد لکه های نقره ای در پشت خسارت -1شکل 

 برگهایسمت راست( و پیچیدگی و تغییر شکل برگهایسمت چپ(
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چه   مری  یها يمار یب یاه به،  گ له ر  پن و  و یتیپ ا،ی زوکتونياز جم

سط  ماکروفومینا سیله خاک،  به و بذر زاد خاکزی های قارچ تو  و

شر  و بذر باد آلوده، های آب گیاهی، بقايای  عالئم .شوند  می منت

سیدگی    به ها بیماری اين بارز  سبز  تازه های گیاهچه صورت پو

 اوايل در کاهش رشوود بوته ها گیاهچه، مری و پژمردگی شووده،

 نقاط ، رنگ قرمز چه ريشوووه کوچک، های زراعی، لپه فصووول

 .(2یشووکل  باشووند می ها ريشووه چه روی آبسوووخته و قهو ه ای

خشک و   بسیار  نقاط در متمرکز يا و پراکنده بصورت  آلوده گیاهان

 . باشند می مشاهده قابل مزرعه مرطوب در
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 خسارت بیماری مری گیاهچه پنبه  -2شکل
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 بذور پنبه: بذر کرکداریباال( و بذر دلینتهیپايین(-3شکل 
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 ضدعفونی بذور پنبه 

 زراعی تولیدات بخش در نهاده مهمترين و گیاه آغاز نقطه بذر

ست  سیل  تنها نه که ا صول،  پتان  ساير  تاثیر میزان بلکه تولید مح

 بر نیز را آب و سوومو  شوویمیايی، های کود جمله از ها نهاده

از اقدامات اولیه و  درمزارع پنبه نمايد. می تعیین عملکرد محصول 

ضدعدون   ضروری در اجرای مديريت مزرعه   ستداده از بذر  شده   یا

 (. 3یشکل باشد یم

شده،گیاه    توصیه آفت کش های زيستی و شیمیايی   با  بذر تیمار  

 را در اوايل دوره رشووودی از خطر رمله آفات و عوامل بیماری زا     

رداظت نموده، گیاه بدون اين عوامل بهتر رشوود کرده و پتانسوویل  

عملکرد افزايش می يابد. با ضووودعدونی بذر يک اليه نازک از آفت       

دن بذر، آفت کش  کش در اطراف بذر قرار گرفته، به محض جوانه ز

هدته در   6تا  4به صورت سیستمیک وارد گیاهچه شده، به مدت      

داخل شوویره گیاهی باقی می ماند و آفات و عوامل بیماريزا به اين 

 گیاه خسارتی وارد نمی کنند.
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 مزایای  تیمار  بذر

محافظت گیاه از خطر رمله آفات و بیماری های اول فصل با -1

 رداقل هزينه

 شده عوامل بیماريزا در خاکريشه کن  -2

کنترل بیولوژيکی علف های هرز با هدايت آفات مکنده به روی -3

 آنها 

سهولت استداده و عد  نیاز به تجهیزات خاص مثل سمپاش و -4

 تراکتور

 کاهش هزينه های کنترل-5

 مصرف آفت کش کاهش -6

  زيستآلودگی محیط کاهش  -7
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 آفت کش های  مورد توصیه 

پنبه برای پیشریری از  بذور تیمار  منظور به مناسب قارچکش -1

کاربوکسین تیرا  یويتاواک   یمری گیاهچه(، بیماريهای اول فصل

WP %75  و قارچ کش زيستی تاالرومین به  در هزار 4-6( به میزان

کیلوگر  بذر مصرفی پنبه در  41تا  31میزان يک کیلوگر  برای 

 .هکتار 

  .در هزار 5به میزان  (  WS 70وپرايد یگاچو ايمیداکل کش رشره -2

 .در هزار  7به میزان  ( FS 35تیامتوکسا  یکروزر  کش رشره -3

 .در هزار 7( به میزان DF 80 تیوديکارب یالروين  کش رشره -4

 

 و اختالط سازگاری

 و تاثیرات سوء قارچ کش گزارشی در مورد ناسازگاری تاکنون

با گیاهان مختلف عنوان نشده است. گرچه کاربرد  را یت نیکربوکس

بیش از رد آن اثری به قوه نامیه ندارد ولی در میزان مصرف آن 
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ين . اه و طبق مقدار توصیه شده مصرف شودبايستی ارتیاط نمود

 نیست.الط اخت قابلکش با ترکیبات قلیايی باال و يا اسیدی باال قارچ

رشره  ل اثرات مندی اختالطبا توجه به گزارشات متعدد و ارتما

اهش ک کربوکسین تیرا  در با قارچکش یالروين( کش تیوديکارب

رساسیت گیاهچه پنبه افزايش  ريشه چه و یجوانه زنی و رشد طول

 استداده از، مری گیاهچه در شرايط مزرعه زاییبه عوامل بیمار

صورت  به یگائوچو( و تیامتوکسا یکروزر(ايمیداکلوپرايد رشره کش

 بهتر است. های توصیه شده بذر با قارچکش یمار تلدیقتی

 تهیه محلول سمی

ابتدا مقدار رشره کش، سپ  قارچکش الز  را در مقادير کم آب 

لیتر( بخوبی رل کرده تا به شکل دوغاب درآيد بتدريج ضمن  1-2ی

به هم زدن، به آن آب اضافه نموده تا به رجم الز  برسد. در ايران 

بذر پنبه به دو صورت کرکدار و کرک زدايی شدهیدلینته( کشت 

رکدار بذر کالز  برای يکصدکیلوگر   می گردد بنابراين میزان آب

 می باشد. لیتر  3تا  2 بذر دلینتهبرای  و لیتر 01تا  8
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برای چسبندگی بهتر محلول سمی به بذور دلینته می توان از مواد 

 چسباننده مثل مويان ها به میزان الز  استداده نمود.

 روش  تیمار دهی

الز  است پ  از رعايت نکات ايمنی در استداده از  تیمار دهی  در 

های مناسب، ماسک و لباس مخصوص نسبت به انجا  دستکش

 ساعت قبل از کاشت اقدا  شود. 4تا 3مرارل زير 

 تیمار دهی  به صورت دستی -0

بذور پنبه را روی يک سطح پالستیکی پهن کرده، محلول سمی 

بذور بهم زده شود. توسط سمپاش روی بذور پاشیده و همزمان 

آغشته به محلول سمی گردد.  "طوری که سطح خارجی بذور کامال

 3سپ  بذور در فضای آزاد هوا دهی شده تا خشک شوند و پ  از 

 ساعت آماده کاشت می باشند. 4تا 

 تیمار دهی با بشكه مخصوص  -2

بشکه مخصوص ضدعدونی بذر به دو صورت دستی و برقی وجود 

دارد. در اين روش بذور مورد نظر را در داخل بشکه مخصوص قرار 



 

 

15 
 

داده ، بتدريج محلول مورد نیاز اضافه شده و بهم زده می شود تا 

 سطح خارجی بذور بطور يکنواخت به محلول سمی آغشته گردد.

 

 شده در انبارمحدودیت زمان نگهداری بذور  تیمار 

به دلیل پیشریری از بروز هرگونه مسمومیت اتداقی، بهتر است بذور 

آغشته به سم در انبار نرهداری نشوند ولی در صورت ضرورت بايد 

در نظر داشت که دوره محافظت بذور توسط مواد ضدعدونی کننده 

اغلب کوتاه است و بستری به ماده شیمیايی بکار برده شده، شرايط 

طوبتی و نور انبار دارد. ولی در شرايط انبارداری متعارف ی دمايی، ر

درجه سانتیرراد  21تا  16درصد، دمای انبار 11رطوبت بذر کمتر از 

ماه و در غیر اينصورت  6تا   4درصد( 61تا  51و رطوبت نسبی انبار

درصد و در  81قوه نامیه بذر بايستی بیش از . یباشدروز می 21تا 

 (.رد استاندارد باشد

 

 

 



 

 

16 
 

 منابع       
امینی، ،ع. وفايی اسکويی،ف. دستور کار مديريت تلدیقی آفات و -1

سازمان ردظ نباتات  بیماريها وعلدهای هرز در زراعت پنبه.

 .1386.کشور

. گزارش نهايی طرح تاثیر توا   1381آزاد ديسدانی، فاطمه. -2

 قارچکشها و رشره کشهای متداول ضدعدونی بذر بر جوانه زنی و

 صدحه. 196مری گیاهچه .

. دستورالعمل مديريت تلدیقی آفات پنبه 1387ریدری، اصغر.  -3

 87/396(. موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور یتحت شماره IPMی

 در مرکز اسناد و مدارک علمی کشاورزی به ثبت رسیده(

. 1398گل محمدی، غالمرضا، سیرجانی محمد، توکلی غالمرضا،  -4

 بذر ضدعدونی صورت به کش رشره چند تاثیر سیبررگزارش نهايی 

 صدحه. 41، پنبه فصل اول آفات علیه بر

. معرفی قارچ کش بیولوژيک تاالرومین و 1398نراقی، الله.  -5

 62فرآيند تجاری سازی آن در ايران. انتشارات نوآوران دانش، 

 صدحه.

سازگاری . گزارش  1381.هوشیارفرد محمود, درويش مجنی تقی-6

ضدعدونی تلدیقی بذر پنبه با ترکیبات رشره کش و قارچکش از 



 

 

17 
 

نهال و بذر . جنبه جوانه زنی، رويش و کنترل بیماری مری گیاهچه

 .296-281 ; 3, شماره   23, دوره   1386:   آذر 

 معاونت پنبه، بذر ضدعدونی های(. روش1391هروی، پ. ی -7

 کشاورزی وزارت ترويج و ،آموزش تحقیقات آموزش سازمان و ترويج

 81کشاورزی.نشريه فنی شماره  جهاد

8. Monga, D.  S. K. Sain, S.K. and Sevugapperumal, N. 

2018 

 Effectiveness of Seed Treatment with Recommended 

Fungicides on Seed, Soil Borne Diseases and Productivity 

of Cotton. J. Mycol Pl Pathol, Vol. 48, No.  

9. North, . J. H.,   Gore, J.,  Catchot, A. L.,  Stewart, .  S. 

D.,   Lorenz, G. M., Musser, F. R.,   Cook, D. R., Kerns, D. L. 

and Dodds, D. M. 2018. alue of Neonicotinoid Insecticide 

Seed Treatments in Mid-South Cotton (Gossypium 

hirsutum [Malvales: Malvaceae]) Production Systems. 

Journal of Economic Entomology, 111(1),  10–15. 

10.  Rothrock, C. S.,   Miller, P. K., and Garber, R. H. 2012. 

Importance of Fungicide Seed Treatment and 

Environment on Seedling Diseases of Cotton. Plant 

Disease 96(12):1805-1817. 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/profile/Dilip_Monga2?_sg%5B0%5D=NqsT72zLpM2tITomjdsiue4119RZ6dlehuGxkXBItaaUEmQnq8Ko7FzhSr1h97GdvyQAvqg.lNRpACDf-BuC4-F8lVkwKSmazupYX_wnn5FCORbQ2SlGzGdzZpmbU0hqoSBiGJCp4vSUt4FNP7Ak_MhkT0xmww&_sg%5B1%5D=7x_N8EX4t4uYeL6c0jVK7xenMN6BPkWuGHNq13LSrWvEYUuyu1bfXi3wl_ywespggS8k7tA._QE5SEr4hziEdjk0rirn4vPwZ4YZDKNaTsNcnKB0dfelJqbFwrLfNv8s9nLRQiXFJpOzBQqdmSPJpE58hCe7Lg
https://www.researchgate.net/profile/S_K_Sain?_sg%5B0%5D=NqsT72zLpM2tITomjdsiue4119RZ6dlehuGxkXBItaaUEmQnq8Ko7FzhSr1h97GdvyQAvqg.lNRpACDf-BuC4-F8lVkwKSmazupYX_wnn5FCORbQ2SlGzGdzZpmbU0hqoSBiGJCp4vSUt4FNP7Ak_MhkT0xmww&_sg%5B1%5D=7x_N8EX4t4uYeL6c0jVK7xenMN6BPkWuGHNq13LSrWvEYUuyu1bfXi3wl_ywespggS8k7tA._QE5SEr4hziEdjk0rirn4vPwZ4YZDKNaTsNcnKB0dfelJqbFwrLfNv8s9nLRQiXFJpOzBQqdmSPJpE58hCe7Lg
https://www.researchgate.net/profile/Nakkeeran_Sevugapperumal2?_sg%5B0%5D=NqsT72zLpM2tITomjdsiue4119RZ6dlehuGxkXBItaaUEmQnq8Ko7FzhSr1h97GdvyQAvqg.lNRpACDf-BuC4-F8lVkwKSmazupYX_wnn5FCORbQ2SlGzGdzZpmbU0hqoSBiGJCp4vSUt4FNP7Ak_MhkT0xmww&_sg%5B1%5D=7x_N8EX4t4uYeL6c0jVK7xenMN6BPkWuGHNq13LSrWvEYUuyu1bfXi3wl_ywespggS8k7tA._QE5SEr4hziEdjk0rirn4vPwZ4YZDKNaTsNcnKB0dfelJqbFwrLfNv8s9nLRQiXFJpOzBQqdmSPJpE58hCe7Lg
https://www.researchgate.net/profile/C_Rothrock?_sg%5B0%5D=yiAcxjZyB4IJr5IFeC0NzKYJoZLkx55FaeQF2CraQ7ctApI0D34EXKjH3g8a22n01EYEiQQ.v7JN4i6YmMlswrNzwg7C8AccY-xo1UvvW8JQWmlxfN9bcXyMbMg1-8LaFY8VwX802VfTIj4DJL0rsEVDwnUVWg&_sg%5B1%5D=ypl-W7cRNtqd0zgSnEXwOsVcgdaV-J8HrmmpT-eynstgdPjCYCU7QpDhmirvSNfwEi-dtIw.gegkaZn7ZP6Bfz-KL0-wCKjZWFVqh3FQNJGsQpqNUF5CCvQmjOYOokrzLnP0anWTQRybQ1lvTISK-wOm0UG7uQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2075052984_P_K_Miller?_sg%5B0%5D=yiAcxjZyB4IJr5IFeC0NzKYJoZLkx55FaeQF2CraQ7ctApI0D34EXKjH3g8a22n01EYEiQQ.v7JN4i6YmMlswrNzwg7C8AccY-xo1UvvW8JQWmlxfN9bcXyMbMg1-8LaFY8VwX802VfTIj4DJL0rsEVDwnUVWg&_sg%5B1%5D=ypl-W7cRNtqd0zgSnEXwOsVcgdaV-J8HrmmpT-eynstgdPjCYCU7QpDhmirvSNfwEi-dtIw.gegkaZn7ZP6Bfz-KL0-wCKjZWFVqh3FQNJGsQpqNUF5CCvQmjOYOokrzLnP0anWTQRybQ1lvTISK-wOm0UG7uQ
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2079233843_R_H_Garber?_sg%5B0%5D=yiAcxjZyB4IJr5IFeC0NzKYJoZLkx55FaeQF2CraQ7ctApI0D34EXKjH3g8a22n01EYEiQQ.v7JN4i6YmMlswrNzwg7C8AccY-xo1UvvW8JQWmlxfN9bcXyMbMg1-8LaFY8VwX802VfTIj4DJL0rsEVDwnUVWg&_sg%5B1%5D=ypl-W7cRNtqd0zgSnEXwOsVcgdaV-J8HrmmpT-eynstgdPjCYCU7QpDhmirvSNfwEi-dtIw.gegkaZn7ZP6Bfz-KL0-wCKjZWFVqh3FQNJGsQpqNUF5CCvQmjOYOokrzLnP0anWTQRybQ1lvTISK-wOm0UG7uQ


 

 

18 
 

 

Abstract 

Cotton is one of the strategic products of Iran, which has a great 

role in employment in different parts of the country. One of the 

effective factors in reducing the production of this important 

product is some sucking pests that cause damage to cotton plants 

in the early stages of plant growth. Farmers use chemical 

insecticides to control these factors, which are not very effective, 

and have side effects such as environmental pollution, rising 

production costs, and declining incomes. By disinfecting the 

seeds before planting, while preventing nourishment and 

damage of sucking pests and diseases of the early season, the 

negative effects of toxins are also reduced. In most areas, 

farmers cultivate cotton from late April to early June, so the 

carboxin thiram fungicide is recommended at 4 to 6 per thousand 

to disinfect cotton seeds against seedling death. To control 

thrips, leafhoppers, and aphids, pesticides of imidacloprid 

(Gaucho WS 70) at the rate of 5 per thousand, thiamethoxam 

(cruiser FS 35) at the rate of 7 per thousand, and thiodicarb 

(Larvin DF 80) at the rate of 7 per thousand are recommended. 
Keywords: Seed disinfection, cotton, insecticide, fungicide 
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