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چکیده

توالی کشت محصوالت از نکات مهم در انتخاب الگوی کشت هر منطقه می باشد. به منظور بررسي توالي کاشت بر تغییرات  صفات مهم 
زراعی و غیرزراعی پنبه در ايستگاه تحقیقات پنبه کارکنده در  قطعه ای از مزرعه در سال اول و دوم پنبه کشت گرديد. براي يکنواخت 
کردن خاك مزرعه  ساقه هاي پنبه با ساقه خرد کن قطعه قطعه و به خاك برگردانده شد . در سال سوم و چهارم  سويا ، جو ، اسفناج ، کلزا 
، جو قصیل ، ماش ، کنجد ، کاهو . پیاز ، سورگوم ، شخم تنها ، شخم همراه با کود اوره به مقدار 100 کیلوگرم در هکتار ، تره شاهي ، گوجه 
فرنگي ، باقال و لوبیا سبز  و در توالي هاي متفاوت بر اساس طرح بلوك های کامل تصادفی در چهار تکرار کشت گرديدند.  جمعیت عامل 
بیماري بر اساس پرگنه در هر گرم خاك خشك قبل  و بعد از کاشت پنبه با استفاده از محیط نیمه انتخابي الکل آگار در نمونه مرکب خاك  
اندازه گیري شد . از ارديبهشت سال پنجم  پنبه  در محل تیمارها کشت گرديد . عملکرد  ، تعداد قوزه پنبه در بوته ، وزن يك قوزه ، ، 
درصد زود رسي ، ارتفاع بوته ، تعداد شاخه زايا ، طول شاخه زايا و طول شاخه روياي پنبه ، درصد و شاخص بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي 
، اندازه گیري گرديد . نتايج بدست آمده با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که  بیشترين 
عملکرد پنبه در توالی پنبه + کود اوره + پنبه ، پنبه + سورگم + پنبه و شخم + شخم + پنبه ، کمترين عملکرد  در توالی کلزا ، جو قصیل 
+ پنبه و پنبه + ترتیزك + پنبه ،  گسترده ترين شاخه رويا را توالی جو قصیل + پنبه + پنبه ، بیشترين تعداد شاخه زايا و طول شاخه زايا 
به ترتیب در توالی های  جو قصیل + ماش + پنبه و پنبه + سورگم + پنبه ، توالی  جو + اسفناج + پنبه بیشترين  محصول در چین اول ، 
باالترين درصد زود رسي در توالی جو + اسفناج + پنبه و کلزا + جو قصیل + پنبه اندازه گیری شد. درصد افزايش جمعیت عامل بیماري  
پژمردگی ورتیسیلیومی  در توالی پنبه + پنبه + پنبه + پنبه +پنبه  از سال اول تا پنجم به ترتیب برابر با 52/5، 25 ، 13/5 ، 6/5 و 0 برآورد  
شد . بیشترين کاهش جمعیت V . dahliae بعد از غالت ) گندم ، جو و سورگوم ( و در مرحله بعد جو قصیل و پیاز و در مرحله سوم کاهو 

و کلزا ، باقال و شخم قرار داشت . کمترين میزان کاهش بعد از گوجه فرنگي اتفاق افتاد.
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اثر توالي کشت بر صفات مهم  ........

In order to evaluate the effect of crops rotation on agronomical and non agronomical  characters of cotton in Karkandeh 
Station in Golestan Proviences .The first and second  years planted  cotton and stems were cut to pieces and ploughed in soil . 
In the third and fourth years 15 treatments includes: soybean ,barley, onion , ploughing  ,ploughing+100kg  nitrogen ,tomato 
, wheat ,lettuce, broad bean ,green bean ,green pea ,sesame ,sorghum,colsa based on randomized complete block design with 
four replications were planted. The yield, boll weight, percentage of earliness, sympodial length, monopodial number, mono-
podial length, disease indexes of wilt and Verticillium wilt percent were measured. Population of Verticillium dahliae,in dried 
soil were assessed before and after treatments by using semi selective Alcohol agar medium. The results were compared using 
Duncan’s multiple range test. The results showed that the highest yield of cotton in cotton + urea + cotton, and plowing + plow-
ing  + and  cotton +, sorghom+ cotton, and  lowest yield in succession, canola + forage barly + cotton  and  Cotton + Cotton + 
garden cress, widest monopodial length forage barly + cotton + cotton and  the highest of sympodial length,cotton +sorghom 
+cotton , that the highest of monopodial number , barely+ spinach+ cotton and  , the highest percentage of earliness barely+ 
spinach+ cotton were measured. Percent increase in the population of ofVerticillium dahliae  in cotton + Cotton + Cotton + 
Cotton + Cotton sequence from first to fifth respectively 52/5, 25, 5/13, 5/6 and 0, respectively.The results showed that, popu-
lation ofVerticillium dahliae, were incresed after cotton in first year(35%- 70%),in second year(14%- 36%),third year(12%- 
15%),fourth year(4% - 9%) and  fifth year without increase. Population ofVerticillium dahliae, were increased  after wheat(66.
7%),barley(68%),colsa(33.3%0,forage barly(48.5%- 54.5%),lettuce(25%- 39%),onion(52%),soybean(36%), ploughing(36%), 
ploughing+100kg  nitrogen(50%), green bean (12.5%) and sorghum(62.5%). population ofVerticillium dahliae, were decresed 
after tomato(6.6%),  and sesame(26.6%).

مقدمه 
بدست  کشاورزی  های  زمین  در  زراعی  توالی  از  اصلي  هدف 
آوردن سود بیشتر از کاشت گیاهانی است که امکان کشت آنها در 
منطقه وجود داشته و عملکرد اقتصادی تولید می کنند)5( . توالی 
زراعي شامل چندین موضوع مهم شامل  امکان کشت محصول ،اثر 
ترشحات ریشه  گیاهان بررشدو نمو یکدیگر ،تغذیه و حاصاخیزی 
خاک ، تکنولوژی در دست رس ، خریدار مطمئن ، کاهش جمعیت 
آفات ، بیماری ها و علف های هرز ،  مهیا کردن شرایط مناسب 
براي ظهور و بیان استعداد رقم زراعي ، تنظیم رشد و نمو گیاه و 
افزایش سود زارع در برنامه درازمدت و اهداف کشاورزی پایدار می 
با  بنابراین در توالی زراعی مطالعه همه جنبه های مرتبط   . باشد 
مزرعه ، خصوصیات کمی و کیفی  و آفات و بیماری های کلیدی 
کنترل  های  روش  سایر  با  مبارزه  امکان  که  شده  کشت  محصول 
آفات وجود ندارد ، ضرروری می باشد ) 16 ( . برخی از روش هایی 
که برای مبارزه با آفات و بیماری ها توصیه میگردد معموال همان 
روش هایی است که برای تولید محصول بکار برده می شوند. تلفیق 
باشد. می  مهم  بسیار  محصوالت  تولید  مدیریت  با  ها  روش  این 

تحمیل  زارع  به  دیگری  جانبی  هزینه  که  نظر  این  از  به خصوص 
نکرده و در کاهش خسارت  و بیماری ها و افزایش محصول به زارع 

کمک نموده و در حفظ محیط زیست و کاهش مصرف سموم موثر 
باشد.برنامه های توالی زراعی متعددی برای زراعت  پنبه پیشنهاد 
شده است هرکدام مخصوص منطقه ای خاص می باشد. عالوه بر 
برابر  در  مقاومت  تفاوت  علت  به  نیز  زراعی  ارقام  نوع  زراعی  گونه 
تهیه  آنها  از  ناشی  بیماری  کنترل  راه  موثرترین  که  بیمارگرهایی 
ارقام مقاوم و توالی زراعی است بسیار مهم می باشد)2 (. پنبه از 
رشد  دارای  معمول  شرایط  در  و  محدود  نا  رشد  با  گیاهان  جمله 
منظم و قابل پیشگویی با الگوی فیزیولوژیک معین می باشد. بذر 
پنبه 5 تا 15 روز پس از کاشت سبز و ریشه ، ساقه ، شاخه های 
رویشی و زایشی را در 45 تا 55 روز بعد از کاشت کامل می کند. 
غنچه و غوزه ها در50 تا 60 روز پس از کاشت ایجاد و حدود 80 
درصد غوزه ها در 6 هفته اول گل دهی تشکیل می گردند.در ارقام 
تجاری ایران غنچه دهی از 36 تا 40 روز پس از کاشت شروع و 
در 100 تا 115 روز پس کاشت خاتمه می یابد.گل دهی از 50 تا 
55 روز پس از کاشت شروع و در 115 تا 135 روز پس از کاشت 
خاتمه می یابد و حدود 60 روز گل دهی مفید می باشد.غوزه ها 
از 65 تا 75 روز پس از کاشت تشکیل و تا 135 تا 165 روز پس 
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از کاشت خاتمه می یابد.باز شدن غوزه ها از 100 تا 115 روز پس 
از کاشت شروع و تا 165 تا 170 روز پس از کاشت ادامه می یابد.

از ظهور گل تا باز شدن غوزه حدود 45 روز طول  می کشد.  مدت 
زمان گلدهي موثر در تولید محصول در پنبه هفت هفته و   بیش از 
85 درصد محصول در سه هفته اول گلدهي تولید مي شود و تنها 
15 درصد محصول در 4 هفته آخر گلدهي عملکرد را بوجود مي 
آورد. پنبه، گل و بار خود را از دو نوع شاخه رویشی و زایشی تولید 
می نماید  که هر کدام دارای رشدی مخصوص به  خود دارند)5 
و 2 ( . نگرشی به روند تولید پنبه در ایران موید آن است که این 
محصول در دهه 1350-1340 بیشترین سطح زیر کشت و حدود 
350 هزار هکتار را در کشور داشته و یکي از مهم ترین کاالهاي ارز 
آور در صادرات کاالهاي غیر نفتي بوده است. پنبه از لحاظ ارزش 
مبادله باالیي که در بازارهاي جهاني دارد و هم چنین از نظر ایجاد 
کار ، یکي از پشتوانه هاي استقالل اقتصادي کشورهاي پنبه خیز از 
جمله ایران است. با وجود کاهش سطح زیر کشت سالیانه بین 100 
اختصاص می  پنبه  به کشت  اراضی کشور  از  هکتار  هزار  تا 130 
 Verticillium باید)4 (. بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي پنبه ناشي
dahliae Kleb . یکي از پنج بیماري مهم پنبه در دنیا مي باشد که 
تقریباً در تمام مناطقي که پنبه کشت مي گردد شیوع دارد و در 
بعضی مناطق عامل محدود کننده کاشت ارقام حساس و پرمحصول 
بیماری  این  راه مدیریت  ترین  اقتصادی   .  ) است )16 ،18 و 27 
تناوب زراعی و استفاده از ارقام متحمل می باشد.در ایران در استان 
از  بیشتر  آلودگي  میزان  استهبان(  )خیر  فارس  استان  و  گلستان 
 V. سایر مناطق پنبه کاري مي باشد)1 ،6 و 14(. برهمکنش قارچ
مورفولوژیکي  و  فیزیولوژیکي  تغییرات  باعث  پنبه  گیاه  با   dahliae
گیاه مي گردد که این تغییرات بصورت نشانه هایي نمایان مي شود 
، اگرچه برهمکنش بعضي گونه هاي ورتیسیلیوم با گیاه پنبه باعث 
ایجاد عالئم نمي شود . بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه ، یک 
دوره  یک  زراعی  فصل  هر  در  و  است   )monocyclic( ای  چرخه 
بیماري در سالهاي  . خسارت   ) و 20    18، دارد )16  بیماریزایي 
و  کشت  مورد  زراعي  ارقام  متغیر،  هواي  و  آب  دلیل  به  مختلف 
جهان  در  آن  کلي خسارت  بطور  کند.  مي  تغییر  زراعي،  عملیات 
1/5 میلیون عدل )bale( پنبه )هر عدل پنبه 227 کیلوگرم( برآورد 
شده است. بادام زمیني ، لوبیا چشم بلبلي ، کرفس ، گوجه فرنگي 
، سیب زمیني ، بادنجان ، شلغم ، گلرنگ ، اطلسي ، گاو پنبه ، گل 
مینا ، گل کوکب ، آفتاب پرست ، سماق ، تمشک ، افرا ، جوالدوز 
، درخت عرعر . زیتون ، پنبه و نارون از میزبانهاي مهم آن به شمار 
مي روند  . در ایران عامل بیماري تا کنون از زرد آلو ، پسته ، اقاقیا ، 
پنبه ، سیب زمیني ، بـــادنجـــان وچند گیاه دیگر جداسازي شده 
است )3 ،4 و 14( .  ریز سختینه های قارچ  V. dahliae توان زنده 
ماندن به مدت 14 سال در شرایط مزرعه در غیاب میزبان را دارند  
) 32 ( . به دلیل دامــنه میزباني زیاد پاتوژن  ،تناوبهاي  زراعی 
کوتاه مدت توان  کاهش جمعیت زیاد قارچ را ندارد ) 28 و 33  ( 
زیرا  ریز سختینه ها  V. dahliae توان زنده ماندن  و گاهي افزایش 
ریشه  روي  در  هایي  پرگنه  صورت   به  را  بیماري  عامل  جمعیت 
گیاهان میزبان و غیر میزبان را دارند  )20 و 21 ( . ریز سختینه 
هاي    V. dahliae بر روي سطح ریشه تعداد زیـــادي از گیاهـــان 
شکل مي گیرند  ) 20 (. این ریز سختینه ها با بقایاي گیاهي به 
خاک برگردانده مي شوند . اگر میزان مرگ میکرو اسکلروتها بیشتر 

از تعداي باشد که به خاک اضافه مي شوند ، جمعیت عامل بیماري 
کاهش مي یابد ) 22 و 23 ( . مدیریت بیماري شامل بکار گیری و 
استفاده از  ارقام متحمل ، تاریخ و تراکم کاشت مناسب ، تعادل در 
آبیاري و کوددهي ، کاشت بر روي بسترهاي برآمده ، عــملــیـات 
زراعي مناسب ، مبارزه با علفهاي هرز و رعایت تناوب زراعي... می 
باشد) 15 ، 16 و 21 ( .تعدادی از خاک ها به طور طبیعی بیماری 
 ) conductive soil ( یا افزایش ) supressive  soil ( را کاهش داده
مي دهند . هدف اصلي از تناوب زراعي و مدیریت زراعي در خاکهاي 
آلوده هدایت آنها به سمت خاکهاي بازدارنده است . مدیریت زراعي 
شامل چندین موضوع است که شامل ممانعت از تشکیل و پخش 
زاد مایه  عامل بیماري در خاک ، ریشه کن کردن یا کاهش کارایي 
، مهیا کردن شرایط مناسب  بیماري  زاد مایه ) پروپاگول ( عامل 
براي ظهور و بیان استعداد رقم زراعي و ایجاد زمینه نامناسب براي 
بیان استعداد و بیماري زایي بیمارگر مي بـــاشد  ) 16 ( . روشهاي 
اجرایي براي رسیدن به اهداف ذکر شده شامل تناوب زراعي مناسب 
، شخم به موقع ، کاشت در زمان و با تراکم مناسب ، تغذیه متعادل 
و آبیاري مناسب مي باشد . کارایي هر کـــدام از روشهاي ذکر شده 
در کاهش خسارت بیماري بستگي به جمعیت اولیه عامل بیماري ، 
شرایط محـــیــط و تــنـــوع عوامل بیماري زا و محصول کشت 
کشت  توالي  در  که  گیاهاني  انتخاب   .)  21 و   16  ، دارد)9  شده 
پنبه در زمینهاي آلوده قرار گیرند محدود بوده و بستگي زیادي به 
اقتصاد محصول و شرایط رشد براي گیاهان زراعي دارد . بهترین 
تناوب زراعي   ) توالي زراعي ( زمانـــي بــــدست آمـــده است 
توالي کاشت سویا   . استفاده شده است  از گیاهان  از دو گروه  که 
پنبه  و  گندم   ، نخود  کاشت  توالــي  و  پنبه  و  ســـورگوم  جو    ،
باعث کاهش کارایي زادمایه ) propagule ( به میزان 96 درصـــد 
گزارش شده است )  16 ( . تناوب پنبه با جو ، برنج ، ذرت خوشه 
اي و بقوالت غیر میزبان قارچ V . dahliae موجب کاهش جمعیت 
تا 15  بین 13  پنبه هر ساله  متوالي  ، کاشت  قارچ مي شود  این 
افزایش  افزایش جمعیت عامل بیماري شده ولي این  درصد باعث 
بعد از پنج سال متوقف خواهد شد و جمعیت عامل بیماري تقریباً 
ثابت  باقی مي ماند  .تناوب پنبه با کنجد ، گلرنگ ، بادام زمیني 
، لوبیا چشم بلبلي ، کرفس ، سیب زمیني ، گوجه فرنگي ، چغندر 
و بادنجان سبب افزایش جمعیت قارچ  V . dahliae مي شود . در 
حالي که کاشت برنج در یک سال در زمین آلوده قادر خواهد بود تا 
اینوکلوم قارچ را به زیر سطح زیان اقتصادي برساند . کاشت گندم 
، جو و سورگوم کارایي زادمایه عامل بیماري را به میزان 50 تا 75 
درصد کاهش داده است . کاشت گیاهاني که به عنوان کود سبز در 
یک سال قادر بوده است کارایي اینوکلوم عامل بیماري را بین 80 
تا 90 درصد کاهش دهد. )10 ، 16 و 21( . کاشت سیب زمیني ، 
جــو ، بـــاقــال ، کتان ، نخود ، چغندر ، پیاز در خاک با آلودگي 
خاک  گرم  هر  در  اسکلروت  میکرو   200 و   2 نسبت  به  مصنوعي 
خشـــک نشان داده است که بعد ازکاشت محصـــوالت ذکر شده 
ولـــي   ، داده  رخ  پیاز  و  در جو  میکرواسکلروت  بیشترین کاهش 
یافته  افزایــــش  بیماري  عـــامل  زمیــــني  سـیــب  از  بعـــد 
بود ) 22 ( . تناوب زراعي پنبه با جـــو ، ذرت ، گندم و سورگوم 
باعث کاهش جمعیت قــارچ V . dahliae و کاهش کارایـــي زاد 

مــــایه قــــــارچ مذکور شده است )31 ( .  
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اثر توالي کشت بر صفات مهم  ........

مواد و روش تحقیق
مهم  تغییرات  صفات  بر  کاشت  توالي  بررسي  منظور  به   -  1
در  کارکنده  پنبه  تحقیقات  ایستگاه  در  پنبه,  غیرزراعی  و  زراعی 
سال اول قطعه اي که به طور متوالي دو سال پنبه کشت شده بود 
محل  قطعه  در  مزرعه   خاک  کردن  یکنواخت  براي  شد.  انتخاب 
بذر  Siokra  ( کشت و نصف   ( پنبه رقم سپید   ، آزمایش  اجراي 
آن برای سال پنجم آزمایش نگهداری  و پس از برداشت محصول  
ساقه هاي پنبه با ساقه خرد کن قطعه قطعه و به خاک برگردانده 
بر  زراعي  محصوالت  کاشت  توالي  بررسي  منظور  به  سپس   . شد 
تغییرات  صفات مهم زراعی و غیرزراعی پنبه, 15 توالي محصول 
شامل  : پنبه – گندم + سویا + پنبه ، پنبه – جو + اسفناج + پنبه ، 
پنبه – کلزا + جو خصیل + پنبه، پنبه – جو قصیل + ماش + پنبه، 
پنبه – جو قصیل + پنبه + پنبه، پنبه - کاهو + کنجد + پنبه، پنبه 
– کاهو + پنبه + پنبه، پنبه – پیاز + قصیل + پنبه، پنبه – پنبه + 
کود اوره + پنبه، پنبه - پنبه + سورگم + پنبه، پنبه - شخم + شخم 
+ پنبه، پنبه - پنبه + ترتیزک + پنبه، پنبه - پنبه + گوجه فرنگي + 
پنبه، پنبه – باقال + پنبه + پنبهو پنبه - پنبه + باقال + لوبیا سبز + 
پنبه  در کرت هایی به مساحت 50 متر مربع در چهار تکرار کشت 
گردید.هر کرت پنبه شامل 6 خط به طول 11 متر و فواصل کشت 
پنبه  80x20 سانتیمتر و کلیه یاداشت برداری ها از چهار خط وسط 
با حذف نیم متر از انتها صورت گرفت.فاصله هرکرت با کرت مقابل 

از  هرطرف یک متر در نظر گرفته شد.
 V. اندازه گیری جمعیت قارچ  2 - جمع آوري نمونه خاک و 
از  از هر کشت و از عمق 30 ـ 0 سانتیمتر  dahliae : قبل و بعد 
هرکرت  ، نمونه مرکب خاک تهیه شد )7 ،10 ،12 و 25(. جمعیت 
قارچ V. dahliae در خاک آلوده بر اساس روش آشر و همکاران  )   
8 ) به روش زیر اندازه گیري شد .  نمونه هاي خاک   در پاکت 
کاغذي قرار داده شده و به مدت 4-6 هفته   در آزمایشگاه قرار داده 
شدند)19 و 29 (  . پنجاه گرم خاک )با نمونه گیریهاي متعدد( از 
خاک برداشته و بعد از کوبیدن با هاون از الک 2 میلیمتري عبور 
داده شدند و سپس 20 گرم از خاک را برداشته )با نمونه گیري( 
cc 200 آب مقطرسترون حاوي مقدار جزئي ماده شستشوي  با  و 
برف) ماده تجارتی ( مخلوط و در مخلوط کن به مدت 3/5 دقیقه 
بهم زده شدند . سپس از الک هاي 125 و 37 میکرومتر گذرانده 
 2-3 مدت  به  و  شدند  داده  شستشو  مقطر  آب  کافي  مقدار  با  و 
دقیقه با هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد خاک باقیمانده روي الک 37 
به تشتک  تهیه شده  از سوسپانسیون  میکرومتر ضدعفوني و پس 
الکل آگار و در سطح آن پخش شد )4  های پتری حاوي محیط 
تشتک پتری براي هر نمونه خاک(. سپس تشتک ها به مدت 14 
روز در انکوباتور در دماي 1- + 20  در تاریکی قرار داده شدند . بعد 
از 14 روز پرگنه های  قارچ ورتیسیلیوم داهلیا شمارش و جمعیت 
 colony forming(   آن  بر اساس پرگنه در هر گرم خاک خشک
unit = CFU( محاسبه گردید. محیط کشت مورد استفاده در این 
 15 شامل  که  بود  شده   اصالح  آگار  الکل  کشت  محیط  آزمایش 
گرم آگار، 7/5 گرم ساکارز، 2 گرم نیترات سدیم، 0/5 گرم کلراید 
پتاسیم، 0/5 گرم سولفات منیزیم، 0/1 گرم سولفات دی هیدروژن 
 cc 1000 و cc 5 پتاسیم  و 0/1 گرم سولفات آهن، اتانل 96 درجه
استریپتومایسین  و  کلرامفنیکول  از  ام  پي  پي   100 مقطر،  آب 

سولفات مي باشد که با 0/5 گرم PCNB مخلوط شده بود. 

3 - اندازه گیري درصد و شاخص  بیماري: برای تعیین شاخص 
بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه،  ابتدا تعداد بوته های بیمار 
نسبت به بوته های سالم در هر کرت اندازه گیری و درصد بیماری 
آلودگی درجات  به شدت  بوته  بسته  به هر  تعیین گردید. سپس 
نظر گرفته شد که  بیمار در  ای  بوته   .) داده شد)11  زیر  مختلف 
نیز داشته  را  ، عالیم برگی   آوندی در ساقه  تغییر رنگ  بر  عالوه 

باشد)6 ، 29 و 31 ( . 
بوته کاماًل سالم = 0
تا 33 % برگها عالئم بیماري را نشان مي دهند = 1
از 34 تا 66 % برگها عالئم بیماري را نشان مي دهند = 2
از 67 تا 100 % برگها عالئم بیماري را نشان مي دهند = 3
بوته کاماًل لخت و بدون برگ و قوزه  = 4
سپس شدت بیماری  با استفاده از از فرمول زیر محاسبه گردید:

بوته  تعداد   :B درجه صفر،  با  بوته  تعداد   :A  ، معادله  این  در 
با درجه  : تعداد بوته   D ،با درجه دو با درجه یک، C: تعداد بوته 
سه ، E: تعداد بوته با درجه چهار ، M: تعدادکل بوته می باشد . 
سپس شاخص بیماری با استفاده از فرمول " شدت بیماری × درصد 

بیماری = شاخص بیماری  محاسبه گردید:
4- بعد از اجرای توالی های ذکر شده با پنبه، دردیبهشت سال 
آزمایش  اول  در سال  که  رقم سپیدی  پنبه  بذر  از  مجدداً   پنجم 
تکرار کشت  در چهار  مختلف  تیمارهاي  ،درمحل  بود  کشت شده 
گردید . عملکرد  ، تعداد قوزه پنبه در بوته ، وزن یک قوزه ، ، درصد 
زود رسي ، ارتفاع بوته ، تعداد شاخه زایا ، طول شاخه زایا درصد 
و شاخص بیماري پژمردگي ورتیسیلیومي)،چهار ماه بعد از کاشت( 
،  درصد مرگ گیاهچه پنبه و طول شاخه رویاي پنبه اندازه گیري 
گردید . نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون چند دامنه اي دانکن 

مورد مقایسه قرار گرفتند.
نتايج و بحث 

       نتایج دو ساله تجزیه مرکب آزمایش توالی های کشت 
انجام شده نشان داد که اثر توالي کشت بر صفات مهم زراعي پنبه   
نظیر ارتفاع بوته ، طول شاخه رویا ، تعداد شاخه زایا ، طول شاخه 
زایا ، تعداد قوزه ، وزن قوزه ، عملکرد چین اول ، درصد زود رسي 
مقایسه    .  ) یک  ) جدول  نبود  دار  معني  اختالف  عملکرد کل  و 
میانگین توالي هاي مورد آزمایش نشان داد که از نظر ارتفاع بوته 
پنبه در بین توالي ها اختالف معني دار وجود دارد .  بوته هاي پنبه 
در توالي  پنبه + گوجه فرنگي + پنبه به طور معني دار بر توالي 
هاي کلزا + جو خصیل + پنبه و شخم + پنبه ارتفاع بــاالتـــري 
داشته اند و لی با بقیه تیمارها  این اختالف معني دار وجود نداشت  
. همچنین توالي کلـــزا + قصــیــل + پنبه ارتفاع کمتري نسبت 
به بوته هاي توالي پنبه + باقال + لوبیا سبز + پنبه ، گندم + سویا + 
پنبه داشت ) جدول دو( . از نظر طول شاخه رویا ، گسترده ترین 
شاخه را تیمار جو قصیل + پنبه + پنبه داشته است و به طور معني 
دار از این نظر بر تر  از تیمار کلزا + جو قصیل + پنبه بوده است و 
این تیمار با سایر تیمارها اختالف معني دار نداشت . توالی کلزا + 
جو قصیل + پنبه از نظر ارتفاع بوته و طول شاخه رویا بوته هاي 

پنبه کمترین حجم بوته را داشته اند.
از نظر تعداد شاخه زایا و طول شاخه زایا بین تیمارهاي مورد 
ساده  مقایسه  در  اما  نداشت.  وجود  دار  معني  اختالف  آزمایش 
بیشترین تعداد شاخه زایا و طول شاخه زایا به ترتیب تیمارهاي جو 
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قصیل + ماش + پنبه و پنبه + سورگم + پنبه داشت  . در بوته هاي 
در کرت هاي آزمایشي تعداد قوزه و وزن قوزه نیز اختالف معني 
تیمارهاي  بین  در  ساده  مقایسه  همچنین   . نگردید  مشاهده  دار 
مورد آزمایش تیمار جو + اسفناج + پنبه باالترین محصول در چین 
اول داشت و پائین ترین عملکرد در واحد سطح را نیز تیمار پنبه 
رسي  زود  درصد  نظر  از   .  ) دو  ) جدول  داشت  پنبه   + +ترتیزک 
باالترین درصد زود رسي را تیمارهاي جو + اسفناج + پنبه و کلزا 
+ جو قصیل + پنبه داشت که این تیمار ها به طور معني دار برتر 
 . بود  پنبه   + پنبه   + و جو قصیل  پنبه   + پنبه + سورگم  تیمار  از 
این دو تیمار برتر با تیمارهاي گندم + سویا + پنبه ، جو قصیل + 
ماش + پنبه ، کاهو + کنجد + پنبه ، کاهو + پنبه + پنبه ، پیاز + 
قصیل + پنبه ، پنبه + کود اوره + پنبه ، شخم + شخم + پنبه ، 
پنبه + ترتیزک + پنبه ، پنبه + گوجه فرنگي + پنبه ، باقال + پنبه 
+ پنبه و باقال + لوبیا سبز + پنبه اختالف معني دار نداشتند .  از 
نظر عملکرد در واحد سطح در مقایسه ساده بیشترین عملکرد را 
تیمارهاي پنبه + کود اوره + پنبه ، پنبه + سورگم + پنبه ، شخم + 
شخم + پنبه  داشتند . این تیمارها اختالف معني دار با سایر توالی 
ها نداشتند . در بین تیمارها ، توالی های کلزا ، جو قصیل + پنبه 
توالي  اثر    . را داشتند  و پنبه + ترتیزک + پنبه کمترین عملکرد 
کاشت محصوالت کشاورزي بر جمعیت قارچ V . dahliae  متغیر 
بود .) جدول سه( . با کاشت پنبه بعد از پنبه  در سال اول جمعیت 
افــزایــش ولی در سال دوم   عامل بیماري بین 70 ـ 35 درصد 
در مزرعه آلوده جمعیت عامل بیماري در توالی ها بین 36 ـ 14 
درصد افزایش یافت . میانگین درصد افزایش جمعیت عامل بیماري  
پژمردگی ورتیسیلیومی  در توالی پنبه + پنبه + پنبه + پنبه +پنبه  
از سال اول تا پنجم به ترتیب برابر با 52/5، 25 ، 13/5 ، 6/5 و 0 
برآورد  شد .  احتما ال افزایش جمعیت عوامل بیولوژیک به خصوص 
آنتاگونیست هاي قارچ V . dahliae در سال دوم به موازات افزایش 
جمعیت  افزایش  درصد  کاهش  اصلي  عامل   V. dahliae جمعیت 
از  بعد  بیماري  عامل  .میزان کاهش جمعیت  است   بیماري  عامل 
 . بود  تا 68 درصد  بین 6/6  پنبه  از  کاشت محصوالت زراعي غیر 
بیشترین کاهش جمعیت V . dahliae بعد از غالت ) گندم ، جو و 
سورگوم ( و در مرحله بعد جو قصیل و پیاز و در مرحله سوم کاهو 
و کلزا ، باقال و شخم قرار داشت . کمترین میزان کاهش جمعیت 
V. dahliae بعد از گوجه فرنگي اتفاق افتاد .این یافته با نتایج سایر 
بیماری  عامل  و کاهش جمعیت  میزبانی  دامنه  مورد  در  محققین 
درصد    .)  35 و   34  ، دارد)30  هماهنگی  ورتیسیلیومی  پژمردگی 
کاهش جمعیت عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه بعد از 
گندم )66/7 ( ، جو )68 ( ، کلزا )33/3 ( ، جو قصیل ) 48/5 ( 
، پیاز )52( ، سویا )36 ( شخم )36 ( شخم بعالوه  ، کاهو)25 ( 
کود نیتروژن) 50( لوبیا سبز12/5 و سورگوم )62/5( اندازه گیری 

شد. درصد  افزایش جمعیت عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی 
برآورد   )  26/6( از کنجد  بعد  و   )  6/6( فرنگی  از گوجه  بعد  پنبه 
بیماري  عامل  به  آلوده  زمینهاي  در  ..بنابراین  سه(  شد)جدول 
پژمردگي ورتیسیلیومي پنبه با توجه به عملکرد اقتصادي و قیمت 
هر یک از محصوالت زراعي براي کاهش جمعیت عامل بیماري و 
کاهش خسارت بیماري ها ، و خصوصیات زراعی بوته پنبه مي توان 
یکي از توالي هاي پنبه  که از نظر اقتصادی باصرفه تر است مثل ، 
غالت ، سویا ) ماش ، لوبیا سبز ( و پنبه را اجرا نمود و یا در صورت 
به صورت علوفه   پیاز و جو  و  ، کاهو  باقال  توان کاشت محصوالت 
سبز  جمعیت عامل بیماري را کاهش داده و  از فشار انتخاب بیشتر 
برای تولید ارقام متحمل تر و عوارض جانبی راکاهش داد )11  و 13  
( . زیرا این گیاهان میزبان عامل بیماری نمی باشند و توانایی تولید 
پنبه و خصوصیات فنولوژی آن اثر منفی نمی گذارند )26  و 28(  
مهمترین  از  یکی  ورتیسیلیومی  پژمردگی  بیماری  حاضر  حال  در 
بیماری ها در استان گلستان می باشدکه هزینه های زیادی جهت 
تهیه ارقام  متحمل برای مبارزه با آن مصرف میشود)24 (. ازطرف 
قارچ  از  ناشی  استرس  تحت  که  صورتی  در  متحمل  ارقام  دیگر 
نباشند تمایل زیاد به تیپ وحشی داشته و دیررس و شاخ وبرگ 
باعث جذب آفات مکنده شده و  زیادی تولید میکنند.این گرایش 
برای کنترل آنها کاربرد سموم اجتناب ناپذیر می گردد..درصورتیکه 
بتوان با سایر روش ها  مثل توالی زراعی بیماری را مدیریت  نمود 
، با  کاهش فشار بر سلکسیون ارقام و  کاهش هزینه امکان معرفی 
ارقام پرمحصول تر و کم متحمل تر فراهم می گردد . در صورت 
نداشتن آب کافي براي کاشت محصوالت ،  شخم عمیق همراه با 
افزودن کود اوره ، کاهش جمعیت       V. dahliae  ، امکان پذیر 
خواهد بود . تناوب پنبه گوجه فرنگي یا پنبه، کنجد و پنبه جهت 
کاهش مدیریت  بیماري توصیه نمي گردد)17 ( . برقراري توالي 
کاشت پنبه ، سویا ، پنبه یا پنبه ماش ، پنبه یا پنبه ، لوبیا سبز 
مرگ  درصد  افـــزایش  باعــث  پنبه  و  باقال   ، پنبه  یا  و   ، پنبه  و 
توالي  از  که  مناطقي  در   .  ) ) جدول چهار  پنبه مي شد  گیاهچه 
کاشت هاي ذکر شده استفاده    مي شود ضد عفوني بذور براي 

مبارزه با بیماري مرگ گیاهچه حتماً باید صورت گیرد)24 ( . 
 سپاس گزاری 

نگارندگان این مقاله از مسئولین  موسسه تحقیقات پنبه کشور 
به  کمک  و  تصویب  خاطر  به  کارکنده  پنبه  تحقیقات  ایستگاه  و  

اجرای تحقیق قدر دانی می نمایند 
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