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بررسی روشهای ممانعتکننده تخمریزی و تغذیه در کاهش خسارت آفات میوه خربزه
محمدرضا اخالقی ،6حسین فرازمند *2و رضا وفایی شوشتری
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 -6دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی ،گروه حشرهشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
 -2نویسنده مسوول :دانشیار ،موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران
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 -9استادیار ،گروه حشرهشناسی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
تاریخ پذیرش31/41/25 :

تاریخ دریافت35/41/26 :

چکیده
مگسهای میوه و سرخرطومی جالیز ،از مهمترین عوامل خسارتزای خربززه در مززارک کرزور بزوده و موجز
خسارت کمی و کیفی میشوند .با توجه به خسارت باالی این آفات ،همه ساله جالیزکاران برای کنتزرل آنهزا از
انواک حررهکشها استفاده میکنند .با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی ،تأثیر روشهای مختلف غیرشیمیایی بر
روی تخمریزی آفات و آلودگی میوه در منطقه سمنان ،بررسی شد .به همین منظور ،تأثیر پوشش میزوه بزا پاکزت
کاغذی و توری پارچهای ،محلولپاشی با کائولین فرآوری شده (غلظزت  05555پزیپزیام) ،اخزتط
(غلظت  05555پیپیام) با گوگرد میکرونیزه (غلظت  05555پیپیام) ،اخزتط

کزائولین

کزائولین ( 05555پزیپزیام) بزا

حررهکش آزادیرختین (غلظت  0055پیپیام) و حررهکش دیمتوآت (غلظت  0055پیپیام) بزر تخزمریززی و
خسارت آفات میوه خربزه مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج بهدست آمده ،کاربرد پوشش میوه و کزائولین
موج

بازدارندگی تخمریزی و کاهش میزان آلودگی میوه به مگسهای میوه و سرخرطومی جالیز شد .میانگین

درصد بازدارندگی تخمریزی مگسهای میوه و سرخرطومی جالیز در تیمار پوشش پارچزهای ،بزهترتیز  93/4 ،و
 78/0درصد و در تیمار اختط

کائولین با گوگرد ،بهترتی  83/0 ،و  38/0درصد بهدست آمزد .همننزین درصزد

آلودگی کل به آفات میوه در تیمارهای پوشش پارچهای ،پوشش کاغذی ،اخزتط

کزائولین بزا گزوگرد ،تیمزار

کائولین و شاهد ،بهترتی  ،حدود  00 ،00 ،04 ،00و  88درصد بود .عطوهبراین ،کاربرد کزائولین موجز

افززایش

وزن میوه در مقایسه با شاهد گردید .لذا کاربرد پوشش میوه و ترکیبات معدنی از قبیل کائولین فزرآوری شزده و
گوگرد میتوانند بهطور موفقیتآمیزی تخمریزی و خسارت آفات میوه خربزه را کنترل نمایند.

کلید واژهها :خربزه ،مگس خربزه ،مگس جالیز ،سرخرطومی جالیز ،بازدارندگی تخمریزی

مقدمه
خربزه یکی از مهم تررین محصروتت جرازیزی ایرران

یکی از مهمتررین مسرال کشرت و کرار خربرزه ،وجرود
آفررات ملتلرر

میرروهخرروار از جملرره مگررسهررای میرروه و

است ،بهطوریکه حدود  25درصرد از سر ز زیرکشرت

سرخرطومی جازیز میباشد که ضرمن تذذیره از میروه و افرت

محصوتت جرازیزی را بره خرود اختصراا داده اسرت و

کمرری و کیفرری محصررول ،باعررا کرراهش قاب ر ترروجهی در

ایران پس از چین و ترکیه با توزیرد سراتنه بریش از یرک

بازارپسندی میوه میشوند .بهعالوه وجرود یرک ترو داخر

میلیون و 944هرزار ترن خربرزه در رتبره سرو توزیرد ایرن

میوه ،راه ورود قرار هرای گنردخوار را براز کررده و باعرا

محصول صیفی در جهران قررار گرفتره اسرت ( Torabi

پوسیدگی میوه شده که در پی آن خسارات جبررانناپرذیری

.)and Torabi, 2011

به توزیدکننده تحمی میگردد .چنین محصوزی با توجره بره
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عد بازارپسندی ،عد توانایی رقابت با محصوتت سازم،

 .)Talhouk, 1983میرزان خسرارت مگرس جرازیز ،در

و همچنررین برره دزی ر وجررود قرروانین قرن ینررهای و مسررال

هرمزگان تا  04درصد و در مزارع خیرار پراییزه مشرهد ترا

بهداشتی ،به هیچ وجه امکان صرادرات نردارد و ایرن امرر

 04درصررد گررزارش شررده اسررت (Arghand, 1983؛

سبب از دست دادن جایگاه بازار پر رقیب جهانی شرده و

.)Hadizadeh and Hosseini, 1998

درنتیجه خسارت قاب تروجهی بره منرابع ارزی ییرر نفتری

سرررخرطومی جررازیزAcythopeus curvirostris ،

کشور وارد میآید (.)Behdad, 1996
مقوزه میزان خسارت این آفرات در کشرور آمارهرای
در ٔ
گوناگونی وجود دارد که بسرته بره رقرم میروه و موقعیرت
دامنه آن برین 5ترا
جذرافیایی من قه بسیار متفاوت است و ٔ
 35درصد ذکر شده است .اما بهطورکلی میتروان گفرت
که آفرات میروهخروار ،درصرورت عرد مبرارزه ،برهطرور
متوسط  04درصد محصول خربزه کشور را نابود میکنند
(.)Khanjani, 2005
مگس خربرزهMyopardalis pardalina Big. ،
) ،(Dip.: Tephritidaeیکی از آفات خ رناک مزارع
دامنه انتشار آن از یرب دریرای
جازیز محسوب میشود و ٔ
مدیترانه تا یررب هندوسرتان اسرت (.)Rahimi, 2011
این آفرت در ایرران 9 ،ترا  0نسر (Eghtedar, 1991؛
 )Hadizadeh and Hosseini, 1998در آذربایجران،
 9نسر ( )Janjua, 1979و در ترکیره  2نسر در سرال
( )Giray, 1979دارد .حشررات کامر مگرس خربرزه،
اوای خرداد از شفیره خارج شده و پس از جفتگیری شرروع
به تلمریزی روی میوههای خربزه ،طرازبی ،گرمرک ،خیرار،
هندوانه و کدو میکنند (.)Rahimi, 2011
مگررس جررازیزDacus ciliatus Loew ،

)،perisicus Thompson (Col.: Curculionidae
از آفات مهرم میروهخروار جرازیزی اسرت کره بره گیاهران
خانواده کدولیان از قبی هندوانه ،خربزه ،طرازبی ،خیرار و
کدو حمله میکند ( .)Ghavami, 1977خسارت ایرن
آفت شباهت زیادی بره خسرارت مگرس جرازیز و مگرس
خربزه دارد و بهطور متوسط  04تا  04درصد به میوههرای
هندوانه و خربزه خسرارت وارد مریکنرد ( Ghavami,
 .)1977سرخرطومی جازیز در سال دارای سه نس بروده
و میوه در اثر تذذیه ترو آن فاسد میشود و برا توجره بره
چندنسلی بودن آن ،ساتنه مقادیر زیادی سمو شریمیایی
فسفره ،در طی فص رشد میوه ،جهت کنترل آن بره کرار
میرود (.)Mohammadpur et al., 2014
در حال حاضر ،مبارزه شریمیایی ،مترداولتررین روش
کنترل آفات میوهخوار خربزه در ایران است ،بهطوریکه
در مرحلهای که اکثریت میوهها بره انردازه فنردس هسرتند،
علیره حشررات کامر آفررات ،بره فواصر زمرانی  0تررا 64
روز سمپاشری انجررا مرریگیرررد (.)Javadzadeh, 2001
بررسی کارایی گروههرای ملتلر

حشررهکرشهرا نشران

داده است که فقط حشرهکرشهرای پایروترولیردی از قبیر

( ،)Dip.: Tephritidaeاز مهررمترررین آفررات گیاهرران

سایپرمترین ،فن پروپاترین و بیوفنترین بیشترین کرارایی در

جازیزی خانواده کدولیان میباشد ،بهطوریکره خسرارت

کنترل مگس خربزه و جازیز داشته و در بین سمو فسفره،

کمی و کیفی را روی میروه هرای گیاهران مرذکور ایجراد

تنها حشرهکش مونوکروتوفوس ،کرارایی مناسربی داشرته

میکند ( .)Javadzadeh, 2001مگرس جرازیز در ایلرب

اسررت ( .)Yarom et al., 1997در ای رران ،جهررت

نقاط ایران بهترتیب اوزویرت برر روی میزبرانهرای خیرار،

مبررارزه شرریمیایی سررمو ملتلفرری از قبیرر دیمترروآت،

ک ردو ،خربررزه ،طررازبی و هندوانرره گررزارش شررده اسررت

فنوازریت ،فوزازون ،تریکلرفن ،اکامت و تریسر توصریه

( .)Khanjani, 2005تعداد نس این مگس در عربسرتان،

شده اسرت (Eghtedar, 1991؛ Hadizadeh and

بیش از  64نس و در شرایط مشرهد 0 ،نسر اعرال شرده

Hosseini, 1998؛ Mahmoudvand et al., 2011؛

اسررت (Hadizadeh and Hosseini, 1998؛

.)Sheikhi-Garjan, 1999
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) ،)Stephen, 2000( ،(L.پروانه ابریشرم برا

نراجور

مگس خربزه ،مگس جازیز و سرخرطومی جرازیز در روی

) Lymantria dispar (L.و کررر جوانرره صررنوبر

میرروههررای کوچررک و فنرردقی ،بهترررین روش در کرراهش

)(Clem

، Choristoneura

خسارت آفت ،جلوگیری از آزودهشردن میروه مریباشرد.

( ،)Cadogan and Scharbach, 2005کر سرر

روش پوشاندن میوهها برا بررخ خربرزه برهعنروان روشری

پنبره )،Pectinophora gossypiella (Saunders

م مئن و با صرفه اقتصادی برای کراهش جمعیرت آفرات

(  ،) Sisterson et al., 2003سررف ی دبازک پنبرره ،

میوه خربزه معرفی شده است (.)Arghand, 1983

Izadmehr et al., ( ،Bemisia tabaci Gennadius

کالوزین یک ماده معدنی سفیدرنگ حاوی سیلیکات
آزومینیررو  ،قابرر حرر در آب و فاقررد اثرررات ملرررب

fumiferana

 ،)2015و تریپس پیاز ،Thrips tabaci Lindeman
( )Larentzaki et al., 2008گردیده است.

زیسررتمحی رری مرریباشررد .فرمررول شرریمیایی کررالوزین

با توجه به کاربرد فرراوان سرمو شریمیایی در مرزارع

( Al4si4o10)oHمیباشرد (.)Knight et al., 2000

خربزه و مشکالت زیستمحی ی آن ،در این تحقیق تأثیر

این ماده معدنی برای پستانداران ییرسمی است و بنابراین

روشهای ییرشیمیایی از جملره پوشرش میروه و کرالوزین

یرک ترکیرب مناسررب و م مررئن جهررت برنامرره مرردیریت

فرآوری شده روی میزان تلمریرزی آفرات میروهخروار و

تلفیقی آفات میباشرد (.)Glenn and Puterka, 2005

درصد آزودگی میوه در شررایط صرحرایی مرورد بررسری

کررالوزین برررای محافظررت از گیاهرران در برابررر حشرررات،

قرار گرفت.

پاتوژنها و همچنین آفتابسوختگی و تنشهای حرارتی
به کار میرود (Farazmand, 2013؛ Farazmand
et al., 2015؛ Glenn et al., 1999؛ Puterka, 1999؛
.)Wand et al., 2006
ذرات کررالوزین برره پنجرره پررای حشرررات چسرربیده

مواد و روشها
جهررت انجررا تحقی رق ،در سررال  ،6939ی رک مزرعرره
خربزه در من قه دتزیان شهرستان سمنان (رقم مشرهدی)
انتلاب شد .آزمایش در قازب طرر بلروکهرای کامر

و امکرران حرکررت و جابجررایی در آن هررا کررم و رونررد

تصرادفی برا  0تیمرار (پوشرش میروه برا پاکرت کایرذی،

تذذیه و تلم گذاری آن هرا را دچرار اخرتالل نمروده و

پوشش میوه با پارچه توری ،کالوزین ( 54444پریپریا )،

این روند تا نابودی حشرات ادامه پیدا میکنرد ( Glenn

اختالط کرالوزین ( 54444پریپریا ) برا گروگرد (64444

 .)and Puterka, 2005کراربرد کرالوزین در بایرات

پرریپرریا ) ،اخررتالط کررالوزین ( 54444پرریپرریا ) بررا

پسته ایران ،موجرب کراهش جمعیرت پروره پسری پسرته،

حشرررهکررش آزادیررراختین (یلظررت  2544پرریپرریا )،

)Agonoscena pistaciae (Burckharat and Lauterer

حشرهکش دیمتروآت (یلظرت  6544پریپریا ) و شراهد

گردیرد ( .)Farazmand et al., 2015کراربرد کرالوزین

(بدون پوشش و محلولپاشی با آب) در  0بلوک با فاصله

از قبی پسته ،سیب ،گالبی ،مرکبات،

1

در گیاهان ملتل

حدود  24متر و هر واحرد آزمایشری شرام دو ردیر

بلرروط ،صررنوبر ،پنبرره و پی راز ،بررهترتیررب موجررب کرراهش

متری (با  20بوته خربزه) ،انجا شد .فاصله بین واحدهای

تلررمریررزی آفررات پسرری پسررته،A. pistaciae ،

آزمایشی حدود  5متر بود.

( ،)Hassanzadeh et al., 2014کر سیب Cydia

برای پوشش گذاری ،از زمان شرروع گلردهی ،ب رور

) ،)Unruh et al., 2000( ،pomonella (L.پسری

روزانه بازدید انجا و تما میوههرای تشرکی شرده درون

گالبری )Erler and Cetin, ( ،Cacopsylla pyri (L.

پوشررش مررورد نظررر قرررار مرریگرفررت .اوزررین مرحلرره

 ،)2007سرخرطومی ریشره Diaprepes abbreviatus

با

محلولپاشی تیمارهای موردنظر در  20خرداد (مصاد

اخالقی و همکاران :بررسی روشهای ممانعتکننده تلمریزی و تذذیه ...

10

اوج گلدهی) و دو مرحله بعردی بره فواصر دو و چهرار

داد که بین تیمارها اختال

هفته بعد از محلولپاشی اول انجا شد .محلرول پاشری برا

وجود داشرت ( .)F5, 15=3.21; P=0.0364برر اسراس

سررمپرراش پشررتتراکترروری مجهررز برره همررزن انجررا شررد.

نتایج بهدست آمرده ،در برین تیمارهرا ،بیشرترین میرانگین

ترکیبررات مررورد اسررتفاده شررام کررالوزین فرررآوری شررده

درصد بازدارندگی تلمریرزی مربروط بره تیمرار پوشرش

( )Sepidan® WP 95%سراخت شررکت کیمیاسربزآور،

پارچررهای و پوشررش کایررذی (بررهترتیررب 39/0 ،و 03/0

گروگرد میکرونیرزه ( )Sulfur® WDG 80%سراخت

درصررد) بررود (جرردول  .)6کمترررین درصررد بازدارنرردگی

شرکت ژکم چین ،حشررهکرش آزادیرراختین ( ®Nimarin

تلمریزی در تیمار حشرهکش دیمتوآت ( 04/9درصد)

 )EC 15%سرراخت شرررکت صررنایع زیسررتی ایرانی ران و

مشرراهده شررد .همچنررین تمررا تیمارهررا ،برره جررز تیمررار

حشرهکش دیمتوآت ( )Roxion® EC 40%سراخت

حشرهکش دیمتوآت ،از زحرا آمراری در یرک گرروه

شرکت پرتونار بود.

قررررار گرفتنرررد ،کرره در بررین آنهرررا ،بیشرررترین درصرررد

برررای آمرراربرداری ،از زمرران شررروع تحقیررق (اواسررط
خرررداد) تررا پایرران برداشررت میرروه (اواسررط مرررداد) ،در

معنیدار در س ز پنج درصد

بازدارنرردگی تلررمریررزی در محلررولپاشرری کررالوزین +
گوگرد ( 09/5درصد) بهدست آمد.

زمانهای قب و  0 ،0و  60روز پس از هرر محلرولپاشری

در مورد سرخرطومی جازیز ،نترایج تجزیره واریررانس

بازدید انجا شده و تعداد میوههای آزوده به تلرم مگرس

نشان داد که بین تیمارها اختال

معنیدار در س ز یرک

خربزه ،مگس جازیز و سرخرطومی جازیز شمارش و ثبرت

درصد وجود داشرت ( .)F5, 15=7.62; P=0.0010برر

گردید .بهمنظور تعیین بازدارنردگی تلرمریرزی تیمارهرا،

اسرراس نتررایج بررهدسررت آمررده ،در ب رین تیمارهررا ،بیشررترین و

درصد بازدارندگی تلمریزی طبرق فرمرول زیرر محاسربه

کمترین میانگین درصد بازدارندگی تلمریزی سررخرطومی

گردید (:)Keita et al., 2000

جررازیز ،بررهترتیررب در تیمارهررای پوشررش پارچررهای (00/2

Oviposition deterrence = (1-(NEt/NEc))*100

درصد) و حشرهکش دیمتوآت ( 64/0درصد) مشاهده شد
(جدول  .)6تیمارهای کالوزین نیز در یک گروه آماری قررار

تعداد تلم در تیمار=NEt

گرفترره کره در مقایسرره بررا تیمررار حشرررهکررش دیمترروآت از

تعداد تلم در شاهد=NEc

همچنین درصدک میوه های آزوده ،درصد آزرودگی

کارایی بهتری برخوردار بودند.

میوهها به هر یک از آفات میوهخوار و میانگین وزن میروه

درصد آلودگی میوه به مگسهای میوه و سرخرطومی

(توزین ک میوهها در تما تکرارها با تررازوی دیجیترال) در

جالیز

تیمارهای ملتل

محاسبه گردید .تجزیه آماری نترایج برا

استفاده از نر افزار آماری  SAS 6.2انجا و گروهبنردی برا
استفاده از آزمرون چنددامنرهای دانکرن ( )α=0.01صرورت
گرفت ( .)SAS Institute, 2001برای تبردی دادهرای
فاقد توزیع نرمال از تبدی داده ) Log(xاستفاده شد.

نترررایج تجزیرره واریرررانس در مررورد مگررس خربررزه،
 M. pardalinaنشرران داد کرره بررین تیمارهررا اخررتال
معنیدار در س ز یک درصد وجود داشت ( ;F6, 18=22.5

 .)P=0.0001برر اسراس نترایج برهدسرت آمرده ،در برین
تیمارها ،بیشترین میانگین درصد آزودگی مربوط به تیمار
شرراهد ( 50/5درصررد) بررود (جرردول  .)2کمترررین درصررد

نتایج

آزودگی در تیمار پوشش پارچهای ( 9/9درصد) مشراهده

درصد بازدارندگی تخمریزی مگس های میوه و

شد که از نظر آماری تفاوت معنی داری با تیمرار پوشرش

سرخرطومی جالیز

کایذی و نیز تیمارهرای کرالوزین  5درصرد و کرالوزین +

در مورد مگسهای میوه ،نترایج تجزیره واریررانس نشران

گوگرد نداشت.

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  04شماره  ،0زمستان 6931

15

جدول  -0میانگین درصد بازدارندگی تخمریزی آفات میوهخوار خربزه در تیمارهای مختلف
Table 1. Mean percentage of melon fructivores oviposition deterrency in different treatments
Cucurbit weevil

Fruit flies

69.03±5.94b
78.19±2.70a
34.03±7.44c
38.19±8.05c
32.64±9.45c
10.42±5.41d

Treatment

a

Paper cover
Cloth net cover
Kaolin
Kaolin + Sulfur
Kaolin + Neemarin
Dimethoate insecticide

89.39±3.59
93.43±0.50a
79.93±4.08ab
83.49±5.65ab
78.10±3.30ab
70.28±6.12b

Means within each column followed by the same letter were not significant (P<0.01, DMRT).

جدول  -0میانگین درصد آلودگی میوه خربزه به آفات مختلف در تیمارهای متفاوت
Table 2. Mean percentage of melon fruit infestation rate to various pests in different treatments
A. curvirostris
7.02±1.25c
6.63±1.42c
13.70±0.59b
12.24±1.67b
12.47±0.45b
27.40±2.02a
27.44±1.40a

D. ciliatus
a

1.79±0.89
2.17±1.08a
2.28±0.93a
1.61±0.93a
2.35±1.41a
2.09±1.21a
4.35±2.56a

M. pardalina
d

5.72±2.76
3.27±1.10d
8.85±1.63bcd
6.31±1.55cd
13.12±1.20bc
16.66±3.06b
54.53±5.50a

Treatment
Paper cover
Cloth net cover
Kaolin
Kaolin + Sulfur
Kaolin + Neemarin
Dimethoate insecticide
Control

Means within each column followed by the same letter were not significant (P<0.01, DMRT).

در مورد مگس جازیز ،D. ciliatus ،نتررایج تجزیره

( .)F5, 15=56.3; P=0.0001بر اساس نترایج برهدسرت

معنریدار

آمده ،در بین تیمارها ،کمترین میانگین درصرد آزرودگی

واریرانس نشران داد کره برین تیمارهرا اخرتال
وجود نداشت (.)F6, 18=0.58; P=0.7406

مربوط به تیمارهای پوشش پارچره ای ( 64/33درصرد) و

نترررایج تجزیرره واریرررانس مربرروط برره سرررخرطومی

کایذی ( 69/19درصد) بود (شرک  .)6بیشرترین درصرد

جرازیز ،A. curvirostris ،نشران داد کره برین تیمارهرا

آزودگی در تیمرار شراهد ( 01/92درصرد) مشراهده شرد.

معنرریدار در س ر ز یررک درصررد وجررود داشررت

همچنین بین تیمارهای کرالوزین تفراوت معنریدار از نظرر

( .)F5, 15=35.02; P=0.0001بر اساس نتایج برهدسرت

آماری وجود نداشت و در مقایسره برا تیمرار حشررهکرش

آمده ،در بین تیمارها ،کمترین میانگین درصرد آزرودگی

دیمتوآت از درصد آزودگی کمتری برخوردار بودند.

مربرروط برره تیمررار پوشررش پارچررهای و پوشررش کایررذی

عالوهبراین بررسی میزان آزودگی در زمانهای ملتلر

(بهترتیب 1/1 ،و  0/4درصرد) برود (جردول  .)2بیشرترین

نمونهبررداری نشران داد کره تذییررات آزرودگی در دو تیمرار

درصررد آزررودگی میرروه در تیمارهررای شرراهد ( )20/00و

پوشررش می روه از رونررد ثررابتی برخرروردار برروده و تیمارهررای

حشرررهکررش دیمترروآت ( 20/04درصررد) مشرراهده شررد.

کالوزین نیز دارای افزایش جزلی بودند .ایرن در حرازی اسرت

تیمارهای کالوزین نیز در یک گروه آماری قرار گرفتره و

که در دو تیمار شاهد و حشرهکش دیمتروآت ،برا گذشرت

در مقایسرره بررا تیمررار حشرررهکررش دیمترروآت از کررارایی

زمان ،تذییرات آزودگی زیاد بروده و درصردک آزرودگی از

اخررتال

بهتری برخوردار بودند.

افزایش قاب مالحظهای برخوردار بود (شک .)2

درصد کل آلودگی میوه خربزه به آفات میوهخوار
نترررایج تجزیره واریررانس نشرران داد کرره برین تیمارهررا

میانگین وزن میوه خربزه
نترایج تجزیره واریررانس نشران داد کره برین تیمارهرا

معنریدار در سر ز یرک درصرد وجرود داشرت

معنی دار از نظر وزن میوه در س ز یرک درصرد

اختال

اختال
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 برر اسراس.)F6, 18=14.3; P=0.0001( وجود داشرت

 کمتررین.معنیداری از نظر آماری با دیمتوآت نداشرتند

 بیشترین میانگین وزن، در بین تیمارها،نتایج بهدست آمده

 کیلوگر ) و6/62( میانگین وزن میوه در تیمارهای شاهد

+ میوه مربوط به تیمارهای محلولپاشی شرده برا کرالوزین

.)9 پوشش میوه مشاهده شد (شک

 کیلرروگر ) و0/50(  کرالوزین،)  کیلرروگر0/50( سروزفور

Melon fructivores infestation rate
(%)

 بررود کرره تفرراوت،)  کیلرروگر0/10(  نیمررارین+ کررالوزین

Treatments
 میانگین درصد آلودگی کل میوه خربزه به آفات میوهخوار در تیمارهای مختلف-0 شکل
Figure 1. Mean percentage of total melon fructivores infestation rate of different treatments
Means within each column followed by the same letter were not significant (P<0.01, DMRT)

100

infestation
Melon
rate (%) rate
fructivores infection
Melonfructivores
(%)

Paper cover
Kaolin+Neemarin

Cloth net cover
Dimethoate

Kaolin
Control

Kaolin+Sulfur
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21Jun
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17 Jul
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Time

Time

 میانگین درصد آلودگی کل میوه در تیمارهای مختلف در زمانهای نمونهبرداری-0 شکل
Figure 2. Mean percentage of total melon infestation rate in different treatments at the sampling time
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)Melon fruit weight (kg

Treatments
شکل  -3میانگین وزن میوه خربزه در تیمارهای مختلف
Figure 3. Mean weight of melon fruit in different treatments
)Means within each column followed by the same letter were not significant (P<0.01, DMRT

بحث

کلوگراه انرار داشرت (.)Farazmand et al., 2014

بر اساس نتایج بهدست آمده ،میزان کارایی تیمارهای

پوشش خوشه خرما با توریهای سیمی نیز باعا کراهش 21

پوشش میوه و سپس تیمارهای حاوی کالوزین در کاهش

درصرردی ریررزش میرروه (ناشرری از کررر هررای میرروهخرروار،

آزودگی مگس خربزه و سرخرطومی جازیز نسبت به بقیره

سوسکهای کارپوفیلوس ،Carpophilus sp. ،زنبورهرا

تیمارها بیشتر بود.

و پرندگان) شد .عرالوهبرراین ،وجرود پوشرش باعرا بهبرود

میزان آزودگی میوه در تیمارهای پوشش پارچرهای و

خواا کمی و کیفی خرما شده و بر همین اساس در منراطق

پوشش کایذی ،نسبت به شاهد کمتر بود و با ممانعرت از

گر و مرطوب استفاده از پوشش با توری سریمی و در سرایر

تلمریزی حشرات روی میوه ،کرارایی بهترری نسربت بره

منرراطق کراربرد پوشررش پارچررهای و کایررذ کرافررت توص ریه

تیمار مبارزه شیمیایی از خود نشران دادنرد .ایرن نتیجره برا

میشود (.)Mohammadpour, 2001

کاربرد پوشرش میروه جهرت کراهش خسرارت آفرات در

تیمارهای حاوی کالوزین ضمن ممانعت از تلمریزی

سایر محصوتت از قبی انار ،سیب و خرما م ابقت دارد.

حشرات و محافظرت میروه خربرزه از آفرات سررخرطومی

کاربرد انواع پوشش در میوه انرار جهرت مبرارزه برا کرر

جازیز و مگسهای میوه ،کارایی بهترری نسربت بره تیمرار

گلوگاه انرار،Ectomyelois ceratoniae Zeller ،

مبارزه شیمیایی از خود نشان دادند .نتایج برهدسرت آمرده

نشان داد که پوشش تاج میوه انرار برا تروری پارچرهای بررای

در ایر رن پرررشوهش در خصررروا کر رارایی کر رالوزین در

ممانعت از تلمریرزی آفرت روی پررچمهرای میروه ،موجرب

بازدارندگی تلمریزی با نتایج پشوهشهای سایر محققین

کاهش  00درصدی خسارت آفت در مقایسه با شاهد گردیرد

م ابقت داشت .محلولپاشری بوترههرای پنبره برا کرالوزین

( .)Rafiei et al., 2012همچنین تحقیقات تکمیلی نشان

 54444پیپیا موجب  39درصد بازدارندگی تلمریزی

داد که دو مرحله پوششگذاری تاج گ و میوه انار برا تروری

سفیدبازک پنبره ،Bemisia tabaci Gennadius ،و

پارچهای ،بهترین کرارایی را در کراهش خسرارت آفرت کرر

کاهش تلمگذاری آن شرد (.)Izadmehr, et al., 2015
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همچنررین کرراربرد کررالوزین ،برره جهررت عررد امکرران قرررار

تارعنکبوتی اثر م لوبی در کاهش جمعیت آنهرا داشرت

دادن تلم روی بافت گیراهی قروزه توسرط حشرره ،موجرب

( .)Prischmann et al., 2005همچنرین م ازعرات نشران

تذییررر در رفتررار تلررمگررذاری آفررت شررد ،بررهطرروریکرره

داده است که ترکیبات گوگردی روی تلم ،ترو و حشررات

بیشترین تلمگذاری شبپره کرر سرر پنبره در بوترههرای

کام سوسک قهروه،Bruchidius atrolineatus Pic ،

محلولپاشی شده برا کرالوزین و شراهد ،برهترتیرب ،در محر

شپشره قرمرز آرد Tribolium castaneum Herbst

اتصررال برررخ برره سرراقه و قرروزه بوترره پنبرره مشرراهده شررد

و شپشه بررنج ،Sitophilus oryzae L. ،کرارایی براتیی

( .)Sisterson, et al., 2003شا و برخ و میوه درخرت

داشررت (.)Nammour and Huignard, 1989

سیب که به وسریله کرالوزین پوشریده شرده برود ،موجرب

کاربرد سه ترکیب گوگردی پلی سوزفیدکلسریم ،تیوسروزفات

اختالل در یافتن میزبان در کر سیب ()Unruh et al., 2000

آمونیو و گوگرد خشک ،موجب ایجاد تلفرات  50ازری

و مگس سیب و درنتیجه اختالل در تذذیره و تلرمریرزی

 644درصدی ،در طی  00ساعت پس از کاربرد ،بر روی

آنها گردید ( .)Leskey et al., 2010عرالوهبررایرن،

کنره دوزکرهای ،Tetranychus urticae Koch ،و

کاربرد کالوزین موجرب بازدارنردگی تلرمریرزی پسری ،

کنره قرمرز اروپرایی،Panonychus ulmi (Koch) ،

 A. pistaciaeو کاهش جمعیت این آفت در درختران

گردید (.)Beers et al., 2009

پسته شد ( ،)Farazmand et al., 2015در پرشوهش

مشاهدات در ارتباط با میرزان وزن میروههرای خربرزه

دیگری ،میرانگین مقردار بازدارنردگی تلرمریرزی پسری

نشان داد که محلول پاشی بوتهها با کالوزین بر میزان وزن

پسته A. pistaciae ،در درختان محلولپاشری شرده برا

میوهها اثرر معنریدار گذاشرت و میرانگین وزن میروه را از

کرررالوزین  54444پررریپررریا  ،در زمررران  0روز پرررس از

 6/62برره  0/50کیلرروگر افررزایش داد .بنررابراین ،درنتیجرره

محلولپاشی 39 ،درصد بهدست آمد ( Hassanzadeh

کاربرد کالوزین ،نره تنهرا میرزان عملکررد و وزن میروههرا

 .)et al., 2014پوشش شا و برخ درختان گالبری برا

کاهش نیافته است ،بلکه بهطور میانگین موجرب افرزایش

کالوزین در ترکیه ،عالوهبراین که سربب کراهش  66برابرری

چشمگیر وزن میوههای خربزه نسبت به شراهد شرد .ازبتره

تلررمگررذاری پس ری گالب ری ()Cacopsylla pyri L.

افررزایش می رانگین وزن در تیمارهررای ک رالوزین بررا تیمررار

شد ،تا  60روز پس از محلولپاشری موجرب  644درصرد

معنیدار بود ،کره ایرن نتیجره در

بازدارندگی تلرمریرزی گردیرد ( Erler and Cetin,

دیمتوآت فاقد اختال
کاهش مصر

سمو شیمیایی حالز اهمیت میباشد.

 .)2007کاربرد کالوزین فرآوری شده در برا هرای انرار،

افزایش عملکرد درنتیجره کراربرد کرالوزین در دیگرر

موجب کاهش جلبشوندگی و تلرمریرزی کرر گلوگراه،

محصوتت نیز مشاهده شده است .بررسیها نشان داد که

 E. ceratoniaeو به دنبال آن کاهش آزرودگی آفرت

محلول پاشی درختران انرار برا کرالوزین ،موجرب افرزایش

گردید (.)Moshiri et al., 2011

می رانگین وزن می روه از  613برره  601گررر گردی رد و زررذا

مقایسه نتایج تیمارهای حاوی کرالوزین نشران داد کره

درنتیجه کاربرد کالوزین ،نره تنهرا میرزان عملکررد و وزن

دو تیمررار ک رالوزین و اخررتالط گرروگرد بررا ک رالوزین ،اثررر

میوه ها کاهش نیافته است ،بلکه بهطرور میرانگین موجرب

یکسانی از زحا ممانعت از تلمریزی و کاهش آزودگی

افزایش  3درصدی وزن میوههای انار نسبت به شاهد شرد

میوه به آفات داشتند ،بهطوریکه میزان آزودگی میروه در

( .)Farazmand, 2013م ازعات انجا شده در اسپانیا

تیمارهای پوشش کالوزین و کالوزین+گوگرد ،به ترتیرب،

و ترکیه نیز حاکی از اثرر مثبرت کرالوزین برر روی بهبرود

 20/0و  22/2درصد بهدست آمد .این نتیجه ،با تحقیقات

شرراخ

هررای کمری و کیفری انررار از قبیر وزن و انرردازه

سایر محققین م ابقت داشت .کاربرد گوگرد علیه کنرههرای

میروه ،وزن آب میروه ،وزن دانررههررای انررار ،وزن خشررک

گیاهپزشکی (مجله علمی کشاورزی) ،جلد  04شماره  ،0زمستان 6931
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میرروه ،ضررلامت پوسررته میرروه ،اسرریدیته و رنررگ قرمررز

است که کالوزین باعا برگشت و انعکاس نور خورشرید

دانررههررای انررار بررود (Melgareo et al., 2003؛

م ریشررود و برره دزی ر پوشررش نررازک کرره روی برررخ و

 .)Yazici and Kayanak, 2009جررذب مررواد

شرراخه و می روه ایجرراد مرریکنررد درجرره حرررارت آنهررا را

یرذایی توسرط ریشرههرا در درختران کرالوزینپاشری شرده

پایین میآورد .در نتیجه حفظ آب گیراه ،میرزان فتوسرنتز

انگررور و ممانعررت از واردشرردن اسررترس برره گی راه در اثررر

زیاد شده و درنهایت موجب افرزایش محصرول مریشرود

تذییرات دما ،موجب رشرد سر ز بررخ و سرشراخههرا و

(.)Glenn and Puterka, 2005

افزایش وزن میوهها شرده اسرت (McCarthy, 1997؛

نتررایج بررهدسررتآمررده از ایرن پررشوهش نشرران داد کرره

 .)Rogiers et al., 2001محلررول پاش ری درخترران

پوشررش می روه و نی رز ترکیبررات معرردنی از قبی ر ک رالوزین

زیتون به وسیله کالوزین باعا شد تبلیر کمتر انجا شود

فرآوریشده و گوگرد ،میتواننرد برا ایجراد بازدارنردگی

و در نتیجره باعررا اسرتفاده بهینرره از آب مصررفی شررده و

تلمریزی آفات میوه ،از آزودگی آنها جلوگیری نماید.

همچنین موجب افزایش اندازه میوهها و در نتیجه افزایش

زذا اسرتفاده از ایرن دو روش ،جهرت کنتررل آفرات میروه

عملکررد محصرول شرد (.)Moriana et al., 2003

خربزه ،در قازب برنامه مدیریت تلفیقی آفات قاب توصیه

مصر

کالوزین روی درختان میوه از قبی بادا و سریب،

میباشد.

موجب افرزایش محصرول گردیرد ( Steiman et al.,
 .)2007همچنین کاربرد کرالوزین موجرب افرزایش وزن

سپاسگزاری

خشک و درصد خندانی میوههای پسرته ،کراهش درصرد

نگارندگان از جنراب آقرای مهنردس مهردی نعیمری ،بره

پوکی و بهبرود اونرس دانره در مقایسره برا شراهد گردیرد

جهت مشراوره و همکراری در اجررای تحقیرق و از شررکت

( .)Hassanzadeh et al., 2014یکی از عواملی که

کیمیاسرربزآور برره جهررت کمررکهررای ارزشررمند تشررکر و

موجب کاهش محصول در نباتات میشود تنش حرارتری

قدردانی مینمایند.
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Abstract
The fruit flies and cucurbit weevil are the most important pests of melon which can
reduce the quantity and quality of the fruits. Several different synthetic insecticides have
been used to control melon fruit pests. To reduce the use of chemical insecticides,
application of non-chemical methods was tested in melon farms in Semnan region in
2014. Fruit cover with paper and cloth net, kaolin clay (Sepidan® WP 95%, 50000 ppm),
mixture of kaolin (50000 ppm) and sulfur (WDG 80%, 10000 ppm), mixture of kaolin
(50000 ppm) and azadirachtin (Nimarin® EC 15%, 2500 ppm), and dimethoate
insecticide (Roxion® EC 40%, 1500 ppm) were sprayed over the whole canopy of melon.
Based on the field studies, fruit covering and kaolin application deterred oviposition and
reduced the fruit pest's damage. The percentages of oviposition deterrence for fruit flies
and cucurbit weevil were 93.43, 78.19 for fruit cover with cloth net treatment and 83.49
and 38.19 for mixture of kaolin and sulfur treatment, respectively. The percentages of
damage reduction for melon fruit pests were 11, 14, 22, 25 and 86 in cloth net cover,
paper cover, mixture of kaolin and sulfur, kaolin and control treatments, respectively.
Also, the results showed that fruit weight increased in the kaolin treatments. Therefore,
application of fruit covers and mineral compounds such as kaolin and sulfur could be
used successfully to reduce fruit pests’ oviposition and their damage on melon.
Keywords: Melon, Melon fly, Cucurbit fly, Cucurbit weevil, Oviposition deterrence

