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.  باشدیآفات پنبه م یقیتلف تیری مد یدر اجرا  یباال، رکن اصل هینام یاستفاده از بذر سالم با قوه  سابقه و هدف:

برخ  یهاسنک  پنبه در  افزاسال   یبذر  پنبه  مزارع  تغذ  افتهی  یقابل توجه  تیجمع  شیها در  با  بر    هیو  بذور،  از 

ک  یکم  اتی خصوص مآن  ی فیو  اثر  پوره   حشرات.  گذارندیها  و  بذر    یهاکامل   Oxycarenusسنک 

hyalinipennis Costa  محتو تغذ  اتیاز  پنبه  جوانه   هیبذور  وزن، سرعت  و سبب کاهش    اتی محتو  ،یزنکرده 

  ند یپنبه در فرآ افیال یرو  Oxycarenus بذر جنس یهاسنک تی. فعالگردندی بذور م تروژنیو ن نیروغن، پروتئ

. حشرات آفت از گرددیپنبه م  افیال  تی فیو کاهش ک  ی فیدار شدن، کثو سبب لکه   هاختالل کرد  جاد یا  یزنن یج

از نوع   یکاهنده عملکرد محصول پنبه هستند که کنترل مناسب آنها در مزارع مستلزم شناخت کافعوامل مهم  

در مزارع   ربذ  یهاسنک   تیجمع  شیپنبه است. با توجه به افزا  اهیها در گخسارت آن  زانیو م  یشناسستیآفت، ز

سال در  ا   یگونه  ،یستیز  اتی خصوص  ییشناسا  ر،یاخ  یهاپنبه  برسنک  نیغالب  و  بر  آن  ریتاث  یرسها  ها 

 گرفت.   قرار   یمورد بررس  قیتحق  نیو در ا  نمودیم  یبذور ضرور   یفیو ک  یکم  یهایژگیو
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از مزارع    یبذر   یهااجرا شد که در آن سنک   1395-1396  یهادر سال   یقیتحق  منظورنیبد  ها:و روش   مواد

  قات یجنس و گونه به بخش تحق  دییو تا  ییشدند و جهت شناسا  یآورآباد جمع پنبه هاشم  قاتیتحق  ستگاهیپنبه ا

حشرات انجام    ومیدر انسکتار  رهکشور ارسال شدند. پرورش حش  یاهپزشکیگ  قاتیحشرات موسسه تحق  یبندرده

فاکتور  نظ  یستیز  یهاشد.  دوره   ر یحشره  کامل،  حشرات  عمر  پ  یریگجفت   یدوره   ،یپورگ  یطول  از    شیو 

دوره   یزادآور   ،یریگجفت  تخم  شیپ  یدوره   ،یزندگ  یحشره، مجموع  تخم  یگذاراز  دفعات    یگذارو  تعداد  و 

طول، عرض و وزن حشرات کامل    رینظ  یشناسختیر  اتیخصوص  نیقرار گرفتند. همچن  یابیمورد ارز  یگذارتخم

پنبه در   یهابذر با شروع باز شدن غوزه  یکی ولوژیزیف اتیآفت بر خصوص ریتاث یشد. جهت بررس ینر و ماده بررس

به    45مزرعه،   پاکت کاغذ   ی صورت تصادفغوزه  پوش  یجداساز   یبا  و    ده یو  به  غوزه عالمت   45شدند  طور  دار 

در    از بذور در مزرعه انجام شد.  یریگدر معرض آفت قرار گرفتند. در سه مرحله به فواصل ده روز نمونه  یعیطب

 بذر انجام گرفت.  یفیو ک  یکم  اتیالزم بر خصوص  یهای موسسه بررس  شگاهیآزما

علم  یآورجمع   یهاسنک  :هاافته ی نام  تحت  پنبه،  مزارع  از    Oxycarenus hyalinipennis Costa  یشده 

طول عمر    نیانگیاتاق رشد حشرات نشان داد که م  طیسنک بذر در شرا  یشناس ست یز  یشدند. بررس  ییشناسا

حشره    یزندگ  یچرخه   موعو مج  یگذار و تخم   یگذار از تخم شیپ  یدوره   ،یپورگ  یحشرات کامل، مجموع دوره 

بذور نشان    یابیارز  ج نتای.  بود  روز  30±47/2  ،16/19±27/2و    69/10±35/1  ،61/13±08/2  ،32±20/2  بیترتبه

گرم    71/10  زانیشده )شاهد( در مزرعه و به م  زولهیا  یهاوزن پنبه دانه در بذور غوزه   نیانگیم  نیشتریداد که ب

پنبه دانه  وزن    نیانگیدرصد م  1/27و    33/1  بیترتبه   شگاه،یسنک در مزرعه و آزما  هیدر معرض تغذ  هایبود. 

  دراتیدرصد کربوه  5/20زرعه نسبت به بذور در معرض سنک،  شده در م  زولهیا  یهاداشتند. در پنبه دانه  یکمتر

 درصد فنل کمتر مشاهده شد.    1/59محلول و  

  ر یو سا   هیبا کاهش قوه نام  تواندی م  ت،یجمع  شیحاصل سنک بذر پنبه در صورت افزا  جیطبق نتا  :یریگجهینت

 به محصول پنبه وارد کند.  یبذر، خسارت قابل توجه  ی فیو ک  یکم  اتی خصوص

 های زیستییژگی کش، وکش، حشره ، قارچ پنبه، بنیه بذر  های کلیدی:واژه
 

 مقدمه 
 محصولو تا زمان شخم بقایای شده پنبه آغاز گیاه ابتدای فصل رشد  زا ازی حشرات خسارتدمهص

های با طیف اثر وسیع جهتت کشحشرهدلیل استفاده از در گذشته به  (.2009  ،حسن مختار)  ادامه دارد

حدودی کنترل شده و خسارت چنتدانی   های بذری تاپنبه، آفاتی نظیر سنک  زا درخسارت  کنترل آفات

تتی پنبته و کتاهش نستبی مصترف قتام تتراژن بیردنیتا بتا کشتت ا  درحال حاضر در  .کردندایجاد نمی

این ارقتام بتر آفتات کنترلی  عدم تاثیر    نیخوار در آنها و همچنهای غوزهترل الروها جهت کنکشحشره

جدیتد نظیتر مکنتده  آفتات    تتا جتایی کتهه  شتددر مزارع پنبه دچتار معضتل  کنترل این آفات  مکنده،  

 ایجتادها  کشتور  از  برخی  یمحصول پنبه  در  خسارت اقتصادینیز  های آردی  های برگی و شپشکسنک

 از گونته کیت شاملها، هفت گونه سن شرایط زراعتتی و تغییر در  های بیپس از معرفی پنبه  .کنندمی
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، چهتار ستن از Miridae های برگی خانوادهاز سنک تا  سه  ،Lygaeidaeخانواده    یبذر  یهاسنک  خانواده

کته برختی در پنبته ایجتاد   انتدطور مداوم در اکوسیستم پنبته ههتور یافتته، بهPentatomidaeخانواده  

استت بتا آفتی   O. hyalinipennisپنبهسنک بذر  (.2018 دیسفانی و همکاران،آزاد ) نمایندخسارت می

تتی پنبته هتای بینوتیپ. ژکنتدمیپنیرکیان تغذیه ی پنبه و خانواده انگیاهبذور  که از  پراکنش جهانی  

گتزارش تتی  بی  از ارقام غیتر  بیشتر  این ارقامدر    سنک  جمعیتو    این آفت داشتهحساسیت بیشتری به  

 .(2017،  نوید  )خان و استشده  

 این آفتت .شد گزارشدر گیاهان پنبه و گلرنگ در ایران  1354در سال اولین بار  O. pallens گونه

وجتود در مزارع پنیرکیان که نیز  O. hyalinipennis یگونه داشته ودر تمام مناطق کشت کلزا فعالیت 

ستنک نیتز    (2020در تحقیق بولو و همکتاران )  (.2016خانجانی،  )  این گونه استبه  بسیار شبیه    ،دارد

 شناستایی و معرفتی شتد.ترکیته عنوان گونه غالتب در منققته آنتاتولی  به O. hyalinipennis بذر پنبه

هتا در تخم  و  کترده  یگذارتخمهای باز شده پنبه  غوزهالیاف  گیری با نر، روی  حشرات ماده پس از جفت

 خیروز بعتد تفتر  43گراد  یدرجته ستانت  6/14حترارت    درروز و    4درجته هترف متدت    30-35حرارت  

در نسل تابستانه حدود سه هفتته و در آن  پورگی  ی  هدور  است که  سن پورگی  5دارای  حشره  ند.  وشیم

دمتا و رطوبتت ( 2017خان و نویتد )ی  در مقالعه  (.2006خانجانی،  )  دکشطول میهفته    6  زهیینسل پا

 بذربیولوژی سنک    در بررسی.  گزارش شددرصد    41درجه و    5/35ترتیب  به  این آفترشد  اپتیمم برای  

O. lavaterae  طول عمر حشرات کامل که در ماه اکتبر به آزمایشگاه منتقتل و پترورش داده شتدند در

. حشرات کامتل بودروز  113گراد، درجه سانتی 20±2)روشنایی به تاریکی( و دمای  16:8ی نوری  دوره

 هایپورهکامل و  حشره  (.2014  ،)ندود و همکاران  های بعد طول عمر کمتری داشتندمنتقل شده در ماه

را مکیتده خانواده پنیرکیان    گیاهان  پنبه و سایر  یهکوتیلدون بذور رسیدشیرة  ،Oxycarenusسنک بذر  

های صورت حشره کامل روی علف  زمستان را به  .دهندمی  دست  ود را ازخ  و بذور صدمه دیده قوة نامیة

هتای بوتته رشددر بهار شروع به فعالیت نموده و پس از  گذرانده ومانند ختمی  ی پنیرکیانههرز خانواد

 بتذرستنک هتای حشترات کامتل و پتوره  (.2016)هتروی،    دکننتبته متزارع پنبته مهتاجرت متی  ،پنبه

O. hyalinipennis زنی، محتویتات سرعت جوانه ،سبب کاهش وزن کرده وپنبه تغذیه  رومحتویات بذ از

( نیتز 1993بررسی سویفی و سیمیدا )  .(2009)حسن مختار،    دنگردنیتروژن بذور می  روغن، پروتئین و

مقالعتات . درصتد عملکترد پنبته را کتاهش دهتد  8/6توانتد  که ستنک بتذر متذکور می  است  موید این

روی  O. laetus  های بتذرموازات افتزایش جمعیتت ستنک نشان داد که به (2004) اسرینیواس و پاتیل

نیتز و ( نظیتر طتول، ضتخامت، میکرونتری، رنتگ الیتاف و...)  صفات کیفتی الیتاف پنبته  های پنبهغوزه

همچنتین اثتر منفتی   کتاهش پیتدا کترد.  محتوای روغن  و  هنظیر وزن دان  خصوصیات کمی و کیفی بذر

)رابترتس و  ته استالیاف پنبته در تحقیقتی دیگتر گتزارش شتد صفات کیفی های بذری برتغذیه سنک
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روی الیتاف پنبته در   Oxycarenusهای سنک بتذر جتنسفعالیت حشرات کامل و پوره (.2005نارز، دب

 گترددمی پنبته دار شدن، کثیفی و کاهش کیفیت الیافزنی ایجاد اختالل کرده و سبب لکهفرآیند جین

در مراحل اولیه رشتد گیتاه پنبته و ریتزش  O. hyalinipennisهای بذر سنک (.2016)شاه و همکاران، 

این ریزش در ارتباط با فاکتورهتای اکولتوژیکی و اثری ندارند.    ی گلدهی گیاههای زایشی در دورهاندام

 3-4ایتن ستنک  (.2015 ،عبتاس و همکتاران)  استتزراعی و کمبود عناصر غذایی ماکرو و میکرو بوده  

و از مزرعته محصتول پنبته زودتتر برداشتت  استت بهتر آنجهت مدیریت خسارت و    نسل در سال دارد

دشتمنان طبیعتی ستنک تختم پنبته  از .ی روی آنها نشتودگذارحشره موفق به تخم  تا  ددرگآوری  جمع

 هتای آن ازپتوره و حشترات کامتلکته  نام برد را Reuter Draeocoris pallens توان سنک شکارگرمی

 Beauveriaهمچنتین قتارچ(. 2006خانجتانی، ) کننتدایتن آفتت تغذیته متی کامتلحشرات ها و پوره

bassiana  عنوان عامل موثر در کنترل بیولوژیک سنک بهO. hyalinipennis  معرفی و بررسی شده است

کی از عوامل مهم کاهنده عملکرد محصول پنبه، حشرات آفتت هستتند کته ی (.2014همکاران، )خان و 

ها در میزان خسارت آنشناسی و ، زیستتآنها در مزارع مستلزم شناخت کافی از نوع آفکنترل مناسب  

شناستایی ، ی اخیترهار ستالپنبه دهای بذر در مزارع افزایش جمعیت سنکتوجه به  باگیاه پنبه است. 

هتای کمتی و کیفتی بتذور بر ویژگی  هانآ  بررسی تاثیر  وها  ی غالب این سنکگونه  ،یات زیستیخصوص

 گرفت. در این تحقیق مورد بررسی قرارنمود و  ضروری می

 

 هامواد و روش

آبتاد  در ایستگاه تحقیقتات پنبته هاشتم 1395-1396های این تحقیق در سال:  زمان و مکان تحقیق

شناسی و آزمایشتگاه های آزمایشگاهی )بررسی بیولوژی یک نسل( در انسکتاریوم حشرهو بررسیگرگان  

 انجام شد.به زراعی موسسه تحقیقات پنبه گرگان 

متر روی ردیف و فاصله بتین سانتی 20 در 80بذر پنبه رقم گلستان با فواصل کشت : کاشت گیاه پنبه

داشت و برداشت پنبه طبق عرف منققته انجتام   مراحل کاشت،کلیه    متر کشت گردید.سانتی  75ردیف  

 شد.

ستال آزمتایش از  ماده سنک بتذر پنبته در هتر دو نر و حشرات کامل: های بذرشناسایی گونه سنک
در آزمایشگاه   و  ندآوری شدجمع  گیاهفصل رشد    یپایانمراحل  ی پنبه در  های باز شده و بوتهالیاف غوزه

 برداریبترای اطمینتان از صتحت نمونته  ند.درصد قترار داده شتد  70  تانولوی احاهای  در داخل شیشه
 جهت شناسایی و تایید جنس و،  در چند مرحله  شدهاتاله    آوری شده به صورت زنده و نیزحشرات جمع

 .ندارسال شدکشور گیاهپزشکی تحقیقات بندی حشرات موسسه گونه به بخش تحقیقات رده
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بترای ایتن منظتور پترورش آزمایشتگاهی :  O. Hyalinipennis  رسنک بذخصوصیات زیستی    مطالعه
( با انتدکی تغییتر انجتام شتد. 2020( و بولو و همکاران )2014حشره بر اساس روش ندود و همکاران )

آوری و بته انستکتاریوم متاه از مزرعته جمتع  های سنک مورد نظر در اواستط مهترکامل و پورهحشرات  
 35±5گراد و رطوبتت درجه ستانتی 25±2حشرات موسسه منتقل شدند. در شرایط کنترل شده دمای  

ساعت تاریکی( حشرات بر روی بذر و الیاف پنبته   8ساعت روشنایی به    16)  16:8ی نوری  درصد و دوره
پنبه آغشته به محلول آب عسل ده درصد به عنتوان منشتا    .هروف دردار پالستیکی قرار داده شدنددر  

. حدودا یک ماه بعد از پترورش، در تتاریخ کربوهیدرات و تامین رطوبت در اختیار حشرات قرار داده شد
هتای انطتور جداگانته در لیو  ستن، بتههتای ستن آختر همنمونته حشتره از پوره  60آبان ماه تعداد  15

ای، با همان رژیم غذایی، در اتاق رشد حشترات بار مصرف کوچک با درپوش توری پارچه  پالستیکی یک
برای هر حشره جفتت قترار داده ها و ههور حشرات کامل  اندازی همگی پورهقرار گرفتند. پس از پوست

زیستی حشتره نظیتر های  شد و تا اواسط بهمن ماه هر روز مشاهدات از وضعیت حشره ثبت شد. فاکتور
گیری، زادآوری حشتره، گیری و پتیش از جفتتی جفتتی پورگی، دورهطول عمر حشرات کامل، دوره

گتذاری متورد گتذاری و تعتداد دفعتات تختمگتذاری و تخمی پیش از تخمی زندگی، دورهمجموع دوره
رات کامتل نتر و شناسی نظیر طول، عترض و وزن حشتارزیابی قرار گرفتند. همچنین خصوصیات ریخت

 ماده بررسی شد.
صتورت تصتادفی   غتوزه بته  45  های پنبه،شدن غوزه  شروع باز  باک  بذری  فیک  وی  کم  صفاتی  ابیارز
طور طبیعی در معرض آفتت   دار بهغوزه عالمت  45ها با پاکت کاغذی جداسازی و پوشیده شدند و  هغوز
 گیری از بتذور در مزرعته انجتام شتد. در آزمایشتگاهنمونتهگرفتند. در سه مرحله به فواصل ده روز    قرار

   انجام گرفت. های الزم بر خصوصیات کمی و کیفی بذربررسی موسسه
 جهت ارزیابی اثر سنک بر وضعیت بذر پنبه آزمایشی در دو مرحله انجام شد:

در سه مرحله با فاصله  آفت()در معرض  ایزوله نشدهو ( پاکت) بذور پنبه ایزوله شده با  در مرحله اول  (1
روز، برداشت و جهت بررسی خصوصیات کمتی و کیفتی بتذر بته آزمایشتگاه منتقتل شتدند.   10زمانی  

زدایتی، جهتت در سه تکرار اجرا شد، بتذور پتس از کرک  تصادفی  کامالٌ  هایپایه بلوک  آزمایش در طرح
 26 ± 2ر اتاقتک کشتت بتا دمتای عتدد د  100بررسی روند بنیه بذر و رشد گیاهچه به تعداد هر تکرار  

چه و چه بررسی شتد و روزانته رونتد رشتد ستاقهدر روز اول ههور ریشه  .گراد کشت شدنددرجه سانتی
زنی در روز هفتتم شتمارش شتد. رشتد گیاهچته از نظتر طتول چه یادداشت شدند. درصتد جوانتهریشه
ترشتحی در   دچه ثبت شد. تعداد غتدساقهچه و  چه، طول کولئوپتیل و وزن خشک ریشهچه، ساقهریشه

 زیر میکروسکوپ در هر تیمار یادداشت شدند.  
صتورت بته  بذرهای پنبه که در معرض تغذیه سنک در انستکتاریوم قترار داده شتدنددر مرحله دوم  (  2

بتذرهایی کته از آزمایشتات  در سه تکترار بررستی شتد.  های کامالٌ تصادفیفاکتوریل در طرح پایه بلوک



   1400(، 2( شماره )9های پنبه ایران جلد )مجله پژوهش                                                            6

آوری شده بودند، از نظر خصوصیات فیزیولتوژیکی و شتیمیایی بتذر متورد ارزیتابی قترار ای جمعهمزرع 
ی ذختایر آندوستپرم بتذر، غلظتت کربوهیتدرات، نشاستته و اصفاتی از جمله وزن پوسته، محتو.  گرفتند
 ی فنل بذر مورد بررسی قرار گرفتند.  امحتو

ی امحتتو و(  1956  ،دوبیس و همکتاران)  کاسید سولفوری  -با روش فنلتعیین کربوهیدرات محلول  
تجزیته و تحلیتل   (.1965ستینگلتون و روستی  )  دسیوکاتیو انجام ش  –فنل بذر با استفاده از روش فولن

 .انجام شد  هابرای مقایسه میانگین   LSDآزمون و SASافزار آماری با استفاده از نرم

 

  نتایج و بحث

ایتن جتنس و گونته توستط کوستتا از   1847بار در سال    اولین:  های بذر پنبهسنکشناسایی گونه  
 Lygaeidaeهای ختانواده  این حشره که قبال در گتروه ستنک  (.1997هنری،  )  کشور ایتالیا توصیف شد

و  2009، حستن مختتار) قرارگرفته است  Oxycarenidaeبندی جدید جز  خانواده  قرار داشته، در طبقه
بنتدی حشترات های مورد بررسی توسط متخصصتین بختش ردهدر تحقیق حاضر سنک  (.2014  ،نتِدوِد

 ذیل شناسایی شدند:  نام علمیشور، تحت کموسسه تحقیقات گیاهپزشکی 
Oxycarenus hyalinipennis (Costa) 
(Hemiptera : Oxycarenidae) 

 Dusky( و یتا1994اسالتر و بارانووسکی )  cotton seed bugسنک بذر پنبهعمومی این آفت تحت نام 

cotton seed bug  ( 1960و اودهیامبو 1958پیرسون )شود.دنیا شناخته می در 

ههتور آباد  مزارع پنبه ایستگاه تحقیقات پنبه هاشتمدر  :  خصوصیات زیستی سنک بذر پنبهمطالعه  
در سال اول اجترای پتروژه بته  .از اواسط شهریورماه مشاهده شد O. hyalinipennisهای بذر سنک آفت

ستاله ههتور   دلیل سرمای زودرس پاییزه و کاهش دما آفت با جمعیت کمتری نسبت بته جمعیتت هتر
ذر در پتاییز سنک بت  هایو پوره  کاملدر سال دوم آفت با جمعیت بیشتری مشاهده شد. حشرات    یافت.

ها های داخل کپسولعلف هرز گاوپنبه در حاشیه مزارع مشاهده شدند که از دانه  در داخل کپسول میوه
 ستتنک بتتذر پنبتته تغذیتته در تحقیقتتی (2018)اعظمتتی ستتردویی و همکتتاران  کردنتتد.تغذیتته می

 O. hyalinipennis  کردندگزارش پنبه در ایران   جالیز و گاو  ،های هرز سسر علفوبذ ازرا. 
ر وبذ ،تایی روی الیافهای دو تا ششهای خود را به صورت انفرادی یا دستهماده تخم  حشرات کامل 

ها ابتدا کروی شکل و به رنگ ستفید کریستتالی شتفاف تخم رار دادند.پنبه و یا در کف هروف پرورش ق
 بته هتاپورههای چشم درآمدند. متمایل به قرمزدوکی شکل شده و به رنگ  کشیده و  بودند که به تدریج  

 (2020همکتاران ) بولتو و یدر تحقیقهای سن اول از تخم خارج شدند. پوره بوده ومشاهده قابل ضوح  و
های ویتژه روی غنچته تایی و بته 20تا  5های های خود را در دستهگزارش کردند که حشرات ماده تخم

 تا تفریخ تخم  در شرایط اتاق رشد حشرات زمان ههور  قرار دادند.آزمایشگاهی    بررسیدر    پنبه  باز نشده
 طول انجامید. نیز به تا ده روز( ی انکوباسیون تخمدوره)

https://en.wikipedia.org/wiki/Lygaeoidea
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxycareninae&action=edit&redlink=1
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سنک  حشرات کامل نر و ماده  شناسی  و ریخت  1های زیستی در جدول  نتایج بررسی برخی ویژگی
 آورده شده است.  2در جدول 

 

پننرورش   O. hyalinipennisهای تولید مثلی حشرات کامل سنننک بننذر( برخی ویژگی±SEمیانگین ) :1 جدول

 یافته روی بذر پنبه

 استاندارد خقای  ±میانگین  مرحله رشدی حشره 

 Mean ± SE 

32 ± 20/2 (  روز)  ی بالغ طول عمر حشره  

 42/17 ± 82/3 (  روز)  ی بالغ نرطول عمر حشره

 07/20 ± 75/2 (  روز ) ی بالغ ماده طول عمر حشره

 61/13 ± 08/2 (  روز )  ی پورگیطول دوره

 31/10 ± 68/0 (  روز)  گیریی پیش از جفتدوره

 30 ± 47/2 (  روز )  زندگیی  مجموع چرخه

 69/10 ± 35/1 (  روز )  گذاریی پیش از تخمدوره

 16/19 ± 27/2 روز( )  گذاریی تخمدوره

 03/1 ± 12/0 دفعات تخم ریزی 

 35/2 ± 05/0 نسبت جنسی)ماده به نر( 

 03/8 ± 4/1 زادآوری
 

انتهای بدن دم سیاه رنتگ کتوچکی های تازه تفریخ شده به رنگ صورتی کم رنگ بودند که در  ورهپ 

به رنگ قرمتز تیتره درآمدنتد. ایتن   2ی انتهایی مخرج داشتند و پیش از تبدیل به پوره سن  شبیه زائده

ی ای تیره درآمدند. میانگین مجمتوع دورهها به رنگ قهوهتدریج پوره  سن پورگی داشته که به  5حشره  

 روز بود. 61/13±08/2پورگی حشره 

گیری روز جفتت 31/10±68/0طتور میتانگین پتس از   ماده تازه هاهر شتده بته  کامل نر وحشرات  

و  69/10±35/1ترتیتتب  گتتذاری حشتترات بتتهگتتذاری و تختتمی پتتیش از تختتممیتتانگین دوره .نتتدکرد

روز   46گتذاری  ی پتیش از تختمدورهدر سنک بتذر    در تحقیقی گزارش شد که  روز بود.  27/2±16/19

میتانگین تعتداد دفعتات  (.2014تخم گذاشتتند )نتدود و همکتاران   392ها به طور متوسط  مادهبوده و  

بار در شترایط کنتترل شتده اتتاق   03/1±12/0گذاری توسط هر حشره ماده در طول دوره رشدی  تخم

 رشد حشرات بود.

زادآوری بستته بته  عدد تخم/ماده بود.    O. hyalinipennis  ،4 /1  ± 03 /8ی سنک  میانگین زادآوری حشره 

تترین شتاخص  کنتد. مهم های فیزیولوژیک و اکولوژیک مختلف در یک گونته یتا جمعیتت تغییتر می شاخص 

 زادآوری حشتتره ستتنک بتتذر   ( 2014) تحقیتتق نتتدود و همکتتاران    ی بتتدن افتتراد بتتالغ متتاده استتت. در انتتدازه 
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O. lavaterae   در شترایط محتیط    زمستتانگذرانی ماندن بیشتر حشره در دوره  گیری و  با افزایش دفعات جفت

 ذکر شد. حشره ماده  گذاری  عدد تخم در روز به عنوان نرخ تخم   4، کاهش یافت و نیز تعداد  طبیعی 

 35/2±05/0برابتر ( نسبت جنسی: تعداد حشره ماده به نر) میانگین نسبت جنسی حشره سنک بذر

مزرعه نیز حشرات نر به تعتداد کمتتری نستبت بته  آوری شده ازجمعهای سنک بذر پنبه بود. در کلنی

 حشرات ماده وجود داشتند.

روز بتود. در  30±47/2ی زندگی حشره در شرایط اتاق رشد حشرات برابر با میانگین مجموع چرخه

در پتاییز   دن حشرات در محیط طبیعیتحقیقی میانگین طول عمر حشره سنک بذر با افزایش زمان مان

ی روز، در شترایط دوره  63تتا    113ه و از  پرورش آزمایشگاهی کتاهش یافتتانتقال و  پس از  ،  و زمستان

)نتدود و همکتاران گراد گتزارش شتد درجته ستانتی  20±2)روشنایی به تتاریکی( و دمتای    16:8نوری  

2014 .) 
 

 O. hyalinipennisکامل نر و ماده سنک بذر پنبه  شناسی حشرهخصوصیات ریخت :2  جدول

 ( mmطول بدن ) مرحله رشدی 
Mean ± SE 

 ( mm)  عرض بدن
Mean ± SE 

 ( gوزن )
Mean ± SE 

 002/0 ± 0001/0 42/1 ± 04/0 91/3 ± 11/0 نر  کاملی حشره

 003/0 ± 0001/0 34/1 ± 03/0 19/4 ± 11/0 ماده  کاملی حشره

 

 ارزیابی تاثیر آفت بر خصوصیات کمی و کیفی بذور پنبه 

بر تعداد های ایزوله و در معرض سنک در مزرعه، بذور از غوزهتاثیر زمان برداشت  : تعداد غدد ترشحی

در آخترین مرحلته برداشتت، تعتداد غتدد   (.3جتدول)  دار بوددرصد معنی  1غدد ترشحی بذر در سقح  

گیاهان ایزوله نشده، بیشترین بود. کمترین تعداد غدد ترشحی، در مرحله اول برداشت   غوزهترشحی در  

   (.4جدول)  و در حضور آفت مشاهده شد

 ( بته5تعداد غدد ترشحی در بذور تحت تاثیر تغذیه سنک، تفاوت معنی داری را نشان داد )جتدول  

شتده بیشتترین تعتداد غتدد را داشتتند  در معرض آفت در مزرعه نسبت به بذور ایزولته  طوری که بذور

افزایش غدد ترشحی به دلیل تجمع ترکیبتات فنولیتک و ترپنوییتدی، بته عنتوان شتاخص   (.9)جدول  

  .(2014)گادلها و همکاران،    شودبذر پنبه در نظر گرفته می ازآفت   تغذیهارزیابی  

ارقتام بتدون غتدد ترشتحی نستبت بته ( گزارش کردند که 2010کای و همکاران در )از آنجایی که  

عنوان صتفات قابتل توجته رشحی زیاد را بتهغدد تخصوصیت  بدین ترتیب    ،تر بودندهجوم آفات حساس

. افتزایش غتدد اصالح ژنتیک در معرفی ارقام متحمل به آفت با هدف استفاده از الیتاف پیشتنهاد دادنتد

 شوند توانند به کاهش آلودگی محیط زیست منجرها میکشدلیل کاهش مصرف آفتدر بذر به ترشحی
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 .(2010)کای و همکاران، 

چه در بذور مرحله اول برداشت و در تیمار ایزولته بیشترین درصد از نظر ههور ریشه: زنیدرصد جوانه

ههور ریشه چه، در مرحله آخر برداشت و در بذور در معترض که کمترین درصد    مشاهده شد؛ در حالی

 (.3آفت مشاهده شد )جدول

مهتر( مشتاهده  16درصد( در تیمار شاهد و در تاریخ برداشت اول )  100بیشترین درصد جوانه زنی)

درصتد( در آخترین زمتان برداشتت و در حضتور آفتت   52شد، در حالی که کمترین درصد جوانه زنی )

 (. 1)شکل  سنک مشاهده شد 

هتای مختلتف داری را بتین زمان( تفتاوت معنتی3 درصد بذور آلوده در کشت آزمایشگاهی )جتدول

برداشت و هجوم آفت سنک نشان داد. همان طور که مقایسه میانگین هتا نشتان داد، بیشتترین درصتد 

پاتیتل  (. اسرینیواس و1بذور آلوده در آخرین زمان برداشت و در معرض آفت سنک مشاهده شد )شکل 

( در مقالعه اثر سنک بذری بر خصوصیات جوانه زنی دریافتند کته بتا افتزایش جمعیتت ستنک 2004)

هتای ی حشرات کامل و پتورهزنی بذر کاهش یافت. در تحقیقی گزارش شد که تغذیهغوزه، درصد جوانه

نیتتروژن زنی، محتویات روغن، پتروتئین و سبب کاهش وزن، سرعت جوانه  O.hyalinipennisسنک بذر  

درصد شدند )حستن مختتار،   5/19و    5/12درصد،    3/6درصد،    7/3درصد،    3/2ترتیب به میزان  بذور به

2009.) 
 

 
 در مزرعه در طی سه زمان برداشت بذر  سنکآفت در معرض درصد جوانه زنی بذور ایزوله و  :1شکل 
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متر در زمتان ستانتی  5/0جوانه زنی،  چه در روز اول  بیشترین طول ریشه:  گیاهچه  یرشدهای  ویژگی

که هجوم سنک در آخرین مرحله برداشت، ستبب   اول برداشت و در محیط ایزوله مشاهده شد در حالی

زنی، نیتز بیشتترین طتول در روز هفتم جوانته (.4جدول) چه در گیاهچه شددار رشد ریشهکاهش معنی

کته   متر( مشاهده شد و در حتالیسانتی  4/4)  چه در آخرین مرحله برداشت و در عدم حضور آفتریشه

های روز چه در گیاهچتهدر تاریخ اول برداشت و در حضور آفت سنک، بذور پنبه جوانه نزدند. رشد ساقه

متر بیشتترین بتود، در آخترین تتاریخ ستانتی  4/7هفتم، در آخرین تاریخ برداشت و در محیط ایزوله با  

 (.4جدول) چه مشاهده شدمتر کمترین طول ساقهسانتی 4/2برداشت و با هجوم آفت سنک، 

( نشان داد، هجوم سنک بر بنیته بتذر پنبته و 5  جدول)  گونه که جدول تجزیه واریانسهمان:  بنیه بذر

زنی، طتول کولئوپتیتل، چه، درصد جوانهچه، ساقهزنی آن از جمله سرعت ههور ریشهخصوصیات جوانه

داری درصتد از نظتر آمتاری تفتاوت معنتی  1چه و وزن پنبه دانه در سقح  ساقهچه و  وزن خشک ریشه

داشت. تعداد غدد ترشحی روی بذر پنبه، وزن آندوسپرم بذر و وزن پنبه دانه تحت تتاثیر تیمتار ستنک 

 (.8  جدول)داری را در سقح احتمال یک درصد داشت تفاوت معنی

دهنده توانایی ههتور گیاهچته از ختاک استت در آخترین تتاریخ   طول کولئوپتیل که در واقع نشان

بته دلیتل تکمیتل بلتو  کته  کتردتوان بیتان میو  مقدار را داشتبرداشت و در محیط ایزوله، بیشترین  

کته در   حتالی  دارد، در  را(  مترستانتی  3)  لفیزیولوژی بذر، این تیمار آزمایشی، بیشترین طول کولئوپتی

برداشت، هجوم آفت سنک به ذخایر بذر، بر قوه نامیته و طتول کولئوپتیتل آستیب رستانده و این زمان  

طول کولئوپتیل شاخصی جهتت ارزیتابی واکتنش   (.8  جدول)  سبب کاهش طول کولئوپتیل خواهد شد

 .(2002ماتسویی و همکاران، ) بز مقلوب و یکنواخت در مزرعه استبذور به عمق کشت و سقح س
چه در آخرین تیمتار زمتان برداشتت بته ترتیتب در همچنین بیشترین و کمترین وزن خشک ساقه

محیط ایزوله و در هجوم آفت ستنک مشتاهده شتد. بیشتترین وزن خشتک ریشته در محتیط ایزولته و 

(. بتر استاس 8کمترین وزن خشک در آخرین تاریخ برداشت و با هجتوم ستنک، مشتاهده شتد )جتدول

چه نمایانگر یکنتواختی رشتد و بنیته قتوی بتذری چه و ریشه( وزن خشک ساقه2015تحقیقات فیلهو )

چه است، چه و ساقهباشد. پتانسیل رشد جنین بر اساس رشد گیاهچه که بر مبنای وزن خشک ریشهمی

 (. 1995شود )گرس و بوریس،  ارزیابی می

دانته در شترایط میتانگین وزن پنبتهشان داد که ن( 8جدول) نتایج مقایسه میانگینزن کل پنبه دانه: و

در هتای ایزولته شتده طوری که بیشترین میانگین وزن پنبه دانه در غتوزه دار بود، بهمورد مقالعه معنی

هتا ایزولته نبودنتد و پنبته گرم مشاهده شد که نستبت بته گیاهتانی کته غوزه  71/10با میانگین  مزرعه  

 درصد میانگین وزن بیشتری داشتند.  1/27و  33/1ب ، به ترتیدر انسکتاریوم های در معرض سنکدانه
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یتتز ن( 1993تحقیتتق ستتویفی و ستتیمیدا )

عدد   50در تیمار    پنبهکه سنک بذر    نشان داد

توانتد میدر هر غوزه    O.hyalinipennis  سنک

وزن و  ،درصتتد 6و  32میتتزان  ترتیتتب بتته بتته

 ی پنبته را کتاهش دهتد.محتویات روغن دانته

( در مقالعته نقتش 2004اسرینیواس و پاتیل )

هتای ختود در پژوهش  پنبته  سنک بر بنیه بذر

 کتاهشدریافتند که بیشتترین تتاثیر آفتت در  

درصتتد(، وزن بتتذر  92/42) وزن پنبتته دانتته

 درصتد(16/35)  درصد( و میزان روغن84/40)

جفت سنک در هتر غتوزه   50بود که در تیمار  

جفتت   5مشاهده شد و تیمتار شتاهد و تیمتار  

 .اشتنددسنک در هر غوزه کمترین خسارت را  

به طورکلی با افزایش جمعیت سنک، وزن پنبه 

استاس  وزن پنبه دانه که بتردانه کاهش یافت.  

 ،شتتودی ذختتایر بتتذری ستتنجیده میامحتتتو

گیاهچته بتالقوه و بنیته تواند مسئول رشتد  می

سوزا )  بذری مقلوب و طول عمر گیاهچه باشد

 (.2001، و فیلهو
تجزیه واریانس وزن پوستته :  وزن پوسته بذر

داری از نظتر فاوت معنتیت(  5جدول)  هپنبه دان

آماری نشان داد. مقایسه میتانگین اعتداد ایتن 

ایتن مقلتب بتود دهنده  نشان(  8جدول)  صفت

پوسته پنبه دانه را کاهش که هجوم آفت، وزن  

های موجتود در طوری که در پنبه دانه  داد، به

محیط ایزوله بیشترین وزن پوستته پنبته دانته 

ضخامت پوسته اولین و مهمترین   .مشاهده شد

ستتد دفتتاعی جهتتت محافظتتت بتتذر از عوامتتل 

  یاسن و  ) دشوزیستی و غیرزیستی محسوب می
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طوری  معکوسی بین وزن پوسته و وزن دانه در پنبه گزارش شد بهرابقه  در تحقیقی    (.1994همکاران،  

افزایش   دانه  وزن  پوسته،  وزن  کاهش  ضمن  فیلهو)  یافتکه  و  در  (.2001،  سوزا  همکاران  و  رانیال 

آنتی2007) و  فنلی  پلی  ترکیبات  تجمع  می(  پوسته  در  موثر اکسیدانی  پوسته  وزن  افزایش  در  تواند 

 باشد. 

های در شده در مزرعه، نسبت به تیمار ایزوله نشتده و پنبته دانته  های ایزولهپنبه دانه: آندوسپرموزن 

درصتد، وزن آندوستپرم بیشتتری داشتتند   6/73درصد و    76/1معرض آفت در انسکتاریوم، به ترتیب با  

 باشتد، نستبت وزن(. وزن آندوسپرم معترف محتتوای ذختایر بتذر بترای رشتد دانته رستت می4)جدول

(. همتانقور 2001آندوسپرم به وزن پوسته معیاری جهت ارزیابی بنیه بالقوه بذری است )سوزا و فیلهو،  

که نتایج نشان داد بذور ایزوله شده از هجوم سنک در امان بودند، بنابراین ذخایر آندوسپرم بذری تقریباٌ 

تر، متاده خشتک، چربتی و ( بیان داشتند که ترکیبات خاکست2005حفظ شدند. برتراند و همکاران در )

 باشد.پروتیین از ترکیبات موثر در ذخایر بذر می

تغذیه شده  لظت فنل در بذر پنبه غ ( 7 جدول ) براساس جدول تجزیه واریانس :  ی فنل پنبه دانهامحتو

ایزوله شده   از نظر آماری  توسط سنک بذر و    ددار داشتنمعنیاختالف  در شرایط مزرعه و انسکتاریوم 

درصد نسبت به   47/91های در معرض تغذیه سنک،  محتوی فنل در پنبه دانه   (.در سقح یک درصد)

ی ترکیبات فنلی  ار ارزیابی اثر سنک بر محتود(  1987)  رد  نراما(.  9)جدول   بیشتر بودهای ایزوله  پنبه 

گرم در گرم میلی  73/18میزان فنل    ، در بذور تغذیه شده توسط سنک بذرپنبه دانه، گزارش کرد که  

( بیان داشتند که رنگ پوسته بذر به دلیل تجمع 2007) رانیال و همکاران در  .بیشتر بودزن پنبه دانه  

 تواند برای حشرات جذاب باشد. ترکیبات فنلی می

ی امحتو ،(9جدول) اهبراساس نتایج مقایسه میانگین داده: ایکربوهیدرات محلول و نشاسته ذخیره

 29/0)  هبیشترین غلظت نشاست  اماهم نداشتند    داری بانشاسته در تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنی

غلظت کربوهیدرات های در معرض سنک، مشاهده شد.  ر پنبه دانهد(  گرم در واحد وزن خشک بذرمیلی

طتوری کته در   به(  7جدول)  داری را نشان دادمحلول پنبه دانه در تیمارهای مورد آزمایش تفاوت معنی

داشتت، در حتالی کته در پنبته  وجتودپنبه دانه تغذیه شده توسط سنک، کربوهیدرات محلول بیشتری 

 نرامتا  (.9جتدول)  ندشتتدرصد کربوهیتدرات محلتول کمتتری دا  5/20های ایزوله شده در مزرعه،  دانه

را بتتذر  ستتنک تغذیتته در معتترض یدانتتهافتتزایش غلظتتت کربوهیتتدرات در پنبتته  در تحقیقتتی (1987)

ها در گیاه پنبه، افزایش قابتل تتوجهی در عنوان کرد. قبل از خزان برگ  العمل بذور به تغذیه آفتعکس

اند مشاهده شد، بنابراین بذرهای پنبه که بلو  فیزیولوژیک یافتهبذر پنبه  غلظت کربوهیدرات و پروتیین  

)هتی و  باشتندای مناستبی بترای ستنک بتذر میی کربوهیتدراتی، منبتع تغذیتهابه دلیل افزایش محتو

 .(2019همکاران، 
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 گیرینتیجه

 استت  O.hyalinipennisهای بتذرغالب سنک یگونه در مزارع پنبه نتایج این تحقیق نشان داد که

های کمی و کیفتی سبب کاهش ویژگیاز بذور پنبه تغذیه  تواند با  میدر صورت مساعد بودن شرایط  که  

شود. افزایش ترکیبات فنلی   وزن پنبه دانه  ،بذرگیاهچه، بنیه  صفات رشدی    زنی،درصد جوانهنظیر  بذور  

باشد. ذخایر کربوهیدرات و نشاسته  بذر با تاثیر بر افتزایش وزن بتذر بذر در جذب سنک بذری موثر می

تری در معترض آفتت بودنتد، بذوری که مدت طتوالنی.  استای مناسبی برای تغذیه سنک  منبع ذخیره

 .ی داشتندزنی کمترجوانهدرصد آلودگی بذر بیشتر و درصد 
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Abstract 

Background and Objectives: The most important element in the implementation 

of cotton IPM is the use of healthy seeds with high vitality. In a few years, cotton 

seed bugs have significantly increased their population in cotton fields and affect 

the quantitative and qualitative properties of seeds by feeding on them. Adults and 

nymphs of Oxycarenus hyalinipennis Costa feed on the contents of cottonseed, 

resulting in a loss in seed weight, germination rate, oil, protein and nitrogen 

content. The activity of the genus Oxycarenus on cotton fibers disrupts the ginning 

process and causes spotting, soiling and reduced quality of cotton fibers. Insect 

pests are important factors that reduce the yield of cotton crops. Proper control in 

the field requires adequate knowledge of the species of pest, its biology and the 

extent of its damage to the cotton plant.Due to the increase in the population of 

seed bugs in cotton fields in recent years, it was necessary to determine the 

biological characteristics, the predominant species of these seed bugs and their 

impact on the quantitative and qualitative characteristics of the seed and was 

investigated in this study.  
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Materials and Methods: For this purpose, a study was conducted in 2016-2017 in 

which seed bugs were collected from the cotton fields of Hashemabad Cotton 

Research Station and sent to Insect Classification Research Department of Iranian 

Plant Protection Research Institute to identify and confirm the genus and species. 

The insects were cultured under laboratory conditions. Biological factors of the 

insects such as adult life span, total nymphal life span, pre-oviposition period, 

oviposition period and total life cycle were evaluated. Morphological 

characteristics such as length, width and weight of adult male and female insects 

were also studied. To study the effects of the pest on the physiological 

characteristics of the seeds during the period of boll opening in the cotton field, 45 

bolls were randomly isolated and covered with paper bags, and 45 marked bolls 

were naturally exposed to the pest. The seeds were sampled in the field in three 

stages at intervals of ten days. Necessary investigations on quantitative and 

qualitative characters of the seeds were carried out in the laboratory of the institute.  

Results: The seed bugs were identified under the scientific name Oxycarenus 

hyalinipennis Costa (Hemiptera: Oxycarenidae). Laboratory studies on insect 

biology revealed that adult longevity, total nymphal duration, pre-oviposition time, 

oviposition time, and total life cycle Mean (±SE) 32±2.20, 13.6±2.08, 10.69±1.35, 

19.16±2.27, and 30±2.47 days, respectively. The results showed that the average 

weight of cotton seeds was highest in isolated bolls with an average of 10.71 

grams. Thus, the average weight was 1.33% and 27.1% higher than plants whose 

bolls were not isolated and cotton seeds exposed to beetles, respectively. In isolated 

cotton seeds in the field, 20.5% less soluble carbohydrates and 59.1% less phenols 

were observed than in seeds exposed to pests. 

Conclusion: When the population of cotton seed bugs increases, this pest can 

significantly damage the cotton crop by reducing the potency and other quantitative 

and qualitative properties of the seeds. 

Keywords: Cotton, seed vigour, fungicide, insecticide, biological characteristics.  

 

 

 


