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 چکیده
موجز    خربززه در مززارک کرزور بزوده و     زای خسارتن عوامل یتر ز، از مهمیجال یوه و سرخرطومیم های مگس

از هزا   آنبرای کنتزرل   جالیزکارانآفات، همه ساله ن یا یه به خسارت باال. با توجشوند می یفکیو  یمکخسارت 

بر  ییایمیرشیمختلف غ های روش تأثیر. با هدف کاهش مصرف سموم شیمیایی، کنند میاستفاده  ها کش حررهانواک 

ا پاکزت  پوشش میزوه بز   تأثیرن منظور، یشد. به هم یبررسدر منطقه سمنان، وه یم یآفات و آلودگ ریزی تخم یرو

، اخزتط  کزائولین   (ام پزی  پزی  05555)غلظزت   شده  فرآوریبا کائولین  پاشی محلول، ای پارچهکاغذی و توری 

 بزا  (ام پزی  پزی  05555)، اخزتط  کزائولین   (ام پی پی 05555)غلظت زه یرونیکگوگرد مبا  (ام پی پی 05555)غلظت 

و  ریززی  تخزم بزر   (ام پی پی 0055)غلظت آت دیمتو کش حررهو  (ام پی پی 0055)غلظت ن یرختیآزاد کش حرره

ن یوه و کزائول یآمده، کاربرد پوشش م دست بهج ی. بر اساس نتاقرار گرفت یمورد بررس خسارت آفات میوه خربزه

شد. میانگین  زیجال یوه و سرخرطومیم های مگسوه به یم یزان آلودگیاهش مکو  ریزی تخم یموج  بازدارندگ

و  4/93، ترتیز   بزه ، ای پارچزه  مار پوششیز در تیجال یوه و سرخرطومیم های مگس ریزی تخم یدرصد بازدارندگ

ن درصزد  یآمزد. همننز   دست بهدرصد  0/38و  0/83، ترتی  به گوگرد، بان یائولکاختط  مار یدرصد و در ت 0/78

مزار  یت ،گزوگرد  بزا ن یائولکز ، اخزتط   یاغذک، پوشش ای پارچهپوشش  یمارهایدر ت میوهل به آفات ک یآلودگ

ش ین موجز  افززا  یائولکز اربرد کن، یبرا درصد بود. عطوه 88و  00، 00، 04، 00، حدود ترتی  به، و شاهد نیائولک

و شزده   یفزرآور ن یائولکل یاز قب یبات معدنکیوه و تریاربرد پوشش مکد. لذا یسه با شاهد گردیوه در مقایوزن م

 ند.یوه خربزه را کنترل نمایرت آفات مو خسا ریزی تخم یزیآم تیطور موفق توانند به یگوگرد م

 
 ریزی تخم یبازدارندگز، یجال یز، سرخرطومیمگس خربزه، مگس جالخربزه،  ها: کلید واژه

 

 مقدمه

محصروتت جرازیزی ایرران     تررین  مهمخربزه یکی از 

شرت  کریدرصرد از سر ز ز   25ه حدود ک یطور است، به

را بره خرود اختصراا داده اسرت و      یزیمحصوتت جراز 

ک یر ش از ید سراتنه بر  یر ه با توزین و ترکیان پس از چریا

ن یر د ایر هرزار ترن خربرزه در رتبره سرو  توز      944ون ویلیم

 Torabi) در جهران قررار گرفتره اسرت     یفیمحصول ص

and Torabi, 2011.) 

مسرال  کشرت و کرار خربرزه، وجرود       تررین  مهمیکی از 

میرروه و  هررای مگررساز جملرره  خرروار میرروهآفررات ملتلرر  

که ضرمن تذذیره از میروه و افرت      باشد میز یسرخرطومی جاز

کمرری و کیفرری محصررول، باعررا کرراهش قابرر  ترروجهی در  

 عالوه وجرود یرک ترو داخر     ه. بشوند میبازارپسندی میوه 

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

 ناپرذیری  جبرران پوسیدگی میوه شده که در پی آن خسارات 

  بره  با توجره  محصوزی. چنین گردد میبه توزیدکننده تحمی  
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 عد  بازارپسندی، عد  توانایی رقابت با محصوتت سازم،

و مسررال   ای قرن ینررهقرروانین  و همچنررین برره دزیرر  وجررود

بهداشتی، به هیچ وجه امکان صرادرات نردارد و ایرن امرر     

سبب از دست دادن جایگاه بازار پر رقیب جهانی شرده و  

منرابع ارزی ییرر نفتری    درنتیجه خسارت قاب  تروجهی بره   

 (.Behdad, 1996) آید میکشور وارد 

 میزان خسارت این آفرات در کشرور آمارهرای    ٔمقوزهدر 

گوناگونی وجود دارد که بسرته بره رقرم میروه و موقعیرت      

ترا   5آن برین  ٔدامنهجذرافیایی من قه بسیار متفاوت است و 

گفرت   تروان  میکلی  طور درصد ذکر شده است. اما به 35

طرور   ، درصرورت عرد  مبرارزه، بره    خروار  میروه  که آفرات 

 کنند میدرصد محصول خربزه کشور را نابود  04متوسط 

(Khanjani, 2005.)  

 .Myopardalis pardalina Bigمگس خربرزه،  

(Dip.: Tephritidae) ،مزارع  کاز آفات خ رنا یکی

 یایر انتشار آن از یرب در ٔدامنهو  شود میز محسوب یجاز

 (.Rahimi, 2011) هندوسرتان اسرت  ترانه تا یررب  یمد

؛ Eghtedar, 1991) نسر   0ترا   9ران، یر ن آفرت در ا یا

Hadizadeh and Hosseini, 1998) جران، یدر آذربا 

 نسر  در سرال   2ه کیر تردر و  (Janjua, 1979) نسر   9

(Giray, 1979)   امر  مگرس خربرزه،    کدارد. حشررات

 شرروع  یریره خارج شده و پس از جفتگی  خرداد از شفیاوا

  ار،یر ، خک، گرمر یخربزه، طرازب  های میوه یرو ریزی تلمبه 

 (.Rahimi, 2011) کنند میدو کهندوانه و 

   Dacus ciliatus Loewز،یمگررس جرراز 

(Dip.: Tephritidae،)  اهرران یآفررات گ ترررین مهررماز

خسرارت   کره  طوری به، باشد میان یدولکخانواده  یزیجاز

جراد  یا ورکاهران مرذ  یگ هرای  میروه  یرا رو یفکیو  یمک

 ز در ایلرب یمگرس جراز   (.Javadzadeh, 2001) کند می

ار، یر خ هرای  میزبران  یت برر رو یر اوزو ترتیب بهران ینقاط ا

و هندوانرره گررزارش شررده اسررت   یدو، خربررزه، طررازبکرر

(Khanjani, 2005.) ن مگس در عربسرتان، یتعداد نس  ا 

نسر  اعرال  شرده     0ط مشرهد،  ینس  و در شرا 64 ش ازیب

  ؛Hadizadeh and Hosseini, 1998)اسررت 
 

Talhouk, 1983.) ز، در یزان خسرارت مگرس جراز   یر م

زه مشرهد ترا   ییار پرا یر درصد و در مزارع خ 04هرمزگان تا 

؛ Arghand, 1983) درصررد گررزارش شررده اسررت 04

Hadizadeh and Hosseini, 1998 .) 

 Acythopeus curvirostrisز،یجرراز یسرررخرطوم

perisicus Thompson (Col.: Curculionidae) ،

اهران  یه بره گ کر اسرت   یزیجراز  خروار  میروه از آفات مهرم  

ار و یر ، خی  هندوانه، خربزه، طرازب یان از قبیدولکخانواده 

ن یر خسارت ا (.Ghavami, 1977) کند میدو حمله ک

ز و مگرس  یبره خسرارت مگرس جراز     یادیآفت شباهت ز

 هرای  میوهدرصد به  04تا  04طور متوسط  هخربزه دارد و ب

 ,Ghavami) کنرد  مری بزه خسرارت وارد  هندوانه و خر

سه نس  بروده   یز در سال دارایجاز ی. سرخرطوم(1977

و برا توجره بره     شود میه ترو آن فاسد یوه در اثر تذذیو م

 ییایمیسمو  شر  یادیر زیبودن آن، ساتنه مقاد چندنسلی

 ارکر ه بر نترل آن کوه، جهت یفص  رشد م یفسفره، در ط

 (.Mohammadpur et al., 2014) رود می

روش  تررین  مترداول ، ییایمیدر حال حاضر، مبارزه شر 

 که طوری بهران است، یخربزه در ا خوار میوهنترل آفات ک

بره انردازه فنردس هسرتند،      ها میوهت یثرکه اک ای مرحلهدر 

  64تررا  0 یامر  آفررات، بره فواصر  زمران    که حشررات  یر عل

(. Javadzadeh, 2001) گیرررد مرریانجررا   یسمپاشررروز 

 نشران   هرا  کرش  حشرره ملتلر    هرای  گروه ییرااک یبررس

  یر از قب یدیر روترولیپا هرای  کرش  حشرهه فقط کداده است 

در  ییاراکر ن یشترین بیوفنتریو ب پروپاترین فن ن،یپرمتریسا

ن سمو  فسفره، یز داشته و در بینترل مگس خربزه و جازک

داشرته   یمناسرب  ییاراکر روتوفوس، کمونو کش حشرهتنها 

ران، جهررت یرردر ا (.Yarom et al., 1997)اسررت 

مترروآت، ی  دیرراز قب یسررمو  ملتلفرر  ییایمیشررمبررارزه 

ه یسر توصر یامت و ترک، اکلرفن تری، فوزازون، وازریت فن

 Hadizadeh and؛ Eghtedar, 1991)شده اسرت  

Hosseini, 1998 ؛Mahmoudvand et al., 2011؛ 

Sheikhi-Garjan, 1999.)   
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 ریرزی  تلرم طریق  از ها میوه آزودگیبا توجه به نحوه 

مگس خربزه، مگس جازیز و سرخرطومی جرازیز در روی  

هررای کوچررک و فنرردقی، بهترررین روش در کرراهش  میرروه

. باشرد  مری میروه   شردن  آزودهخسارت آفت، جلوگیری از 

عنروان روشری    برا بررخ خربرزه بره     ها میوهروش پوشاندن 

م مئن و با صرفه اقتصادی برای کراهش جمعیرت آفرات    

 (.Arghand, 1983) شده است میوه خربزه معرفی

کات یلیس یدرنگ حاویسف یک ماده معدنین یکالوز

و ، قابرر  حرر  در آب و فاقررد اثرررات ملرررب     یررنیآزوم

 نیکررالوز ییایمیفرمررول شرر  .باشررد مرری ی رریمح سررتیز

(oH)Al4si4o10 باشرد  می (Knight et al., 2000.) 

ن یاست و بنابرا یسم ریپستانداران ی یاین ماده معدنی برا

ت یریمناسررب و م مررئن جهررت برنامرره مررد بیررترکک یرر

 .(Glenn and Puterka, 2005) باشرد  میآفات  یقیتلف

اهرران در برابررر حشرررات، یمحافظررت از گ ین برررایکررالوز

 یحرارت های تنشو  سوختگی آفتابن یو همچن ها پاتوژن

 Farazmand؛ Farazmand, 2013) رود میبه کار 

et al., 2015 ؛Glenn et al., 1999 ؛Puterka, 1999؛ 

Wand et al., 2006.) 

 ده یحشرررات چسررب  یپنجرره پررا برره ن یذرات کررالوز

 کررم و رونررد هررا  در آن ییامکرران حرکررت و جابجرراو 

  را دچرار اخرتالل نمروده و   هرا   آن گذاری تلمه و یتذذ

 Glenn) کنرد  می دایحشرات ادامه پ ین روند تا نابودیا

and Puterka, 2005.)  ات ن در بایر یاربرد کرالوز کر 

   پسرته، یت پروره پسر  یر ران، موجرب کراهش جمع  یپسته ا
 

Agonoscena pistaciae (Burckharat and Lauterer) 
 

 نیکراربرد کرالوز   .(Farazmand et al., 2015)د یر گرد

، مرکبات، یب، گالبی  پسته، سیاهان ملتل  از قبیدر گ

موجررب کرراهش  ترتیررب بررهاز، یرربلرروط، صررنوبر، پنبرره و پ

،  A. pistaciae  پسررته،یپسررآفررات  ریررزی تلررم

(Hassanzadeh et al., 2014) ،ب یکر  سCydia 

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

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

 Diaprepes abbreviatus شره یر یسرخرطوم (،2007

(L.)، (Stephen, 2000)، نراجور  برا   شرم یابر پروانه 

Lymantria dispar (L.) صررنوبر جوانرره کررر  و 

Choristoneura fumiferana (Clem)، 

(Cadogan and Scharbach, 2005،)  سرر   کر 

 ،Pectinophora gossypiella (Saunders) پنبره 

(Sisterson et al., 2003،) پنبرره کدبازیسررف،  

Bemisia tabaci Gennadius، (Izadmehr et al., 

 ،Thrips tabaci Lindeman ازیپس پیتر و (،2015

(Larentzaki et al., 2008) است.  دهیگرد 

در مرزارع   ییایمیاربرد فرراوان سرمو  شر   کبا توجه به 

 تأثیرق ین تحقیآن، در ا محی ی زیستالت کخربزه و مش

ن یوه و کرالوز یر از جملره پوشرش م   ییایمیرشیی های روش

و  خروار  میروه  آفرات  ریرزی  تلمزان یم یرو شده فرآوری

 یمرورد بررسر   ییط صرحرا یوه در شررا یم یدرصد آزودگ

 قرار گرفت.

 

 ها مواد و روش

ک مزرعرره یرر، 6939ق، در سررال یررجهررت انجررا  تحق

( ی)رقم مشرهد  خربزه در من قه دتزیان شهرستان سمنان

 امر  ک هرای  بلروک طرر    قازب در شیانتلاب شد. آزما

، یایرذ کت کر وه برا پا یر مرار )پوشرش م  یت 0 برا  یتصرادف 

، (ا  پری  پری  54444ن )ی، کالوزیتور پارچهوه با یپوشش م

 64444گروگرد )  برا ( ا  پری  پری  54444ن )یاختالط کرالوز 

 بررا ( ا  پرری پرری 54444ن )ی(، اخررتالط کررالوز ا  پرری پرری

(، ا  پرری پرری 2544ن )یلظررت یتاخریررآزاد کررش حشررره

( و شراهد  ا  پری  پری  6544 متروآت )یلظرت  ید کش حشره

له با فاص کبلو 0با آب( در  پاشی محلول)بدون پوشش و 

 1  یر شرام  دو رد  یشر یو هر واحرد آزما متر  24حدود 

 ین واحدهایفاصله بشد.  بوته خربزه(، انجا  20)با  یمتر

 متر بود. 5حدود  یشیآزما

، ب رور  ی، از زمان شرروع گلرده  گذاری پوشش یبرا

درون  شرده   تشرکی   هرای  میوهد انجا  و تما  یروزانه بازد

لرره ن مرحی. اوزررگرفررت مرریپوشررش مررورد نظررر قرررار    

خرداد )مصاد  با  20موردنظر در  یمارهایت پاشی محلول
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بره فواصر  دو و چهرار     ی( و دو مرحله بعرد یاوج گلده

برا   یاول انجا  شد. محلرول پاشر   پاشی محلولاز  بعد هفته

مجهررز برره همررزن انجررا  شررد.  تراکترروری پشررت پرراش سررم

 شررده ین فرررآوریبررات مررورد اسررتفاده شررام  کررالوزیترک

(Sepidan® WP 95%)   اسربزآور، یمیسراخت شررکت ک 

سراخت   (Sulfur® WDG 80%)زه یر رونیکگروگرد م 

 ®Nimarin) نیتاخریر آزاد کرش  حشرره ن، یم چکت ژکشر

EC 15%) ان و یرررانیا یسررتیع زیت صررناکسرراخت شررر

سراخت   (Roxion® EC 40%) متوآت دی کش حشره

 ت پرتونار بود.کشر

 ق )اواسررط یرر، از زمرران شررروع تحق یبرررای آمرراربردار 

وه )اواسررط مرررداد(، در  یرران برداشررت میررا پاخرررداد( ترر 

 پاشری  محلرول روز پس از هرر   60و  0، 0قب  و  های زمان

آزوده به تلرم مگرس    های میوهد انجا  شده و تعداد یبازد

ز شمارش و ثبرت  یجاز یز و سرخرطومیخربزه، مگس جاز

مارهرا،  یت ریرزی  تلرم  ین بازدارنردگ ییمنظور تع بهد. یگرد

ر محاسربه  یر طبرق فرمرول ز   یزیر تلم یدرصد بازدارندگ

 :(Keita et al., 2000) دیگرد
 

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

  NEtمار=یتعداد تلم در ت

 NEcتعداد تلم در شاهد=

 یآزوده، درصد آزرودگ  های میوه  کن درصدیهمچن

وه یر ن وزن میانگیو م خوار میوهاز آفات  یکبه هر  ها میوه

ترال( در  یجید یرارها با تررازو کدر تما  ت ها میوه  کن ی)توز

برا  ج ینترا  یه آمارید. تجزیملتل  محاسبه گرد یمارهایت

برا   بنردی  گروهانجا  و  SAS 6.2 یآمار افزار نر استفاده از 

صرورت   (α=0.01)دانکرن   ای چنددامنره استفاده از آزمرون  

 یدادهرا   یتبرد  یبرا(. SAS Institute, 2001) گرفت

 استفاده شد. Log(x)  داده یال از تبدع نرمیفاقد توز

 

 جینتا

وه و یم های مگس ریزی تخم یدرصد بازدارندگ

 زیجال یسرخرطوم
  رانس نشران یر ه واریر ج تجزینترا  وه،یم های مگسدر مورد 

 

س ز پنج درصد  در دار معنیاختال   تیمارهان یداد که ب

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

ن یانگیر ن میشرتر یمارهرا، ب ین تیآمرده، در بر   دست هج بینتا

مرار پوشرش   یمربروط بره ت   ریرزی  تلم یدرصد بازدارندگ

 0/03و  0/39، ترتیررب برره) یایررذکو پوشررش  ای پارچرره

 ین درصررد بازدارنرردگیمترررک (.6)جرردول درصررد( بررود 

درصد(  9/04) متوآت دی کش حشرهمار یدر ت ریزی تلم

مررار یت مارهررا، برره جررز ین تمررا  تیمشرراهده شررد. همچنرر 

گرروه   یرک در  ی، از زحرا  آمرار  متوآت دی کش حشره

ن درصرررد یشرررتریهرررا، ب ن آنیه در برررکرررقررررار گرفتنرررد، 

 + نیالوزکرر پاشرری محلررولدر  ریررزی تلررم یبازدارنرردگ

 دست آمد.  هدرصد( ب 5/09گوگرد )

رانس یر ه واریر ج تجزینترا  ز،یجاز یدر مورد سرخرطوم

 یرک ر س ز دار داختال  معنی تیمارهان ینشان داد که ب

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

ن و یشررتریمارهررا، بین تیآمررده، در برر دسررت بررهج یاسرراس نتررا

 یسررخرطوم  ریزی تلم ین درصد بازدارندگیانگین میمترک

 2/00) ای پارچررهپوشررش  یمارهررایدر ت ترتیررب بررهز، یجرراز

درصد( مشاهده شد  0/64) متوآت دی کش حشرهدرصد( و 

قررار   یگروه آمار یکز در ین نیالوزک یمارهایت (.6)جدول 

از  مترروآت دی کررش حشرررهمررار یسرره بررا تیه در مقاکررگرفترره 

 برخوردار بودند. یبهتر ییاراک

 های میوه و سرخرطومی درصد آلودگی میوه به مگس

 جالیز
  نترررایج تجزیرره واریرررانس در مررورد مگررس خربررزه،  

M. pardalina   نشرران داد کرره بررین تیمارهررا اخررتال

 ;F6, 18=22.5)دار در س ز یک درصد وجود داشت معنی

P=0.0001).     آمرده، در برین    دسرت  بره برر اسراس نترایج

تیمارها، بیشترین میانگین درصد آزودگی مربوط به تیمار 

کمترررین درصررد  (.2)جرردول درصررد( بررود  5/50شرراهد )

درصد( مشراهده   9/9ای ) آزودگی در تیمار پوشش پارچه

داری با تیمرار پوشرش    تفاوت معنیکه از نظر آماری   شد

 + و کرالوزین  درصرد  5کایذی و نیز تیمارهرای کرالوزین   

 گوگرد نداشت.
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 خوار خربزه در تیمارهای مختلف آفات میوه ریزی تخممیانگین درصد بازدارندگی  -0جدول 
Table 1. Mean percentage of melon fructivores oviposition deterrency in different treatments 

Cucurbit weevil Fruit flies Treatment 

69.03±5.94
b
 89.39±3.59

a
 Paper cover 

78.19±2.70
a
 93.43±0.50

a
 Cloth net cover 

34.03±7.44
c
 79.93±4.08

ab
 Kaolin 

38.19±8.05
c
 83.49±5.65

ab
 Kaolin + Sulfur 

32.64±9.45
c
 78.10±3.30

ab
 Kaolin + Neemarin 

10.42±5.41
d
 70.28±6.12

b
 Dimethoate insecticide 

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

 

 میانگین درصد آلودگی میوه خربزه به آفات مختلف در تیمارهای متفاوت -0جدول 

Table 2. Mean percentage of melon fruit infestation rate to various pests in different treatments 

A. curvirostris D. ciliatus M. pardalina Treatment 

7.02±1.25
c
 1.79±0.89

a
 5.72±2.76

d
 Paper cover 

6.63±1.42
c
 2.17±1.08

a
 3.27±1.10

d
 Cloth net cover 

13.70±0.59
b
 2.28±0.93

a
 8.85±1.63

bcd
 Kaolin 

12.24±1.67
b
 1.61±0.93

a
 6.31±1.55

cd
 Kaolin + Sulfur 

12.47±0.45
b
 2.35±1.41

a
 13.12±1.20

bc
 Kaolin + Neemarin 

27.40±2.02
a
 2.09±1.21

a
 16.66±3.06

b
 Dimethoate insecticide 

27.44±1.40
a
 4.35±2.56

a
 54.53±5.50a Control 

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

 

نتررایج تجزیره    ، D. ciliatusدر مورد مگس جازیز،

دار  واریرانس نشران داد کره برین تیمارهرا اخرتال  معنری      

  (.F6, 18=0.58; P=0.7406) وجود نداشت

 نترررایج تجزیرره واریرررانس مربرروط برره سرررخرطومی    

 ، نشران داد کره برین تیمارهرا     A. curvirostrisجرازیز،  

  داشررت دار در سرر ز یررک درصررد وجررود معنرریاخررتال  

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

آمده، در بین تیمارها، کمترین میانگین درصرد آزرودگی   

ای و پوشررش کایررذی  مربرروط برره تیمررار پوشررش پارچرره 

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

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

درصررد( مشرراهده شررد.  04/20مترروآت ) کررش دی حشررره

تیمارهای کالوزین نیز در یک گروه آماری قرار گرفتره و  

مترروآت از کررارایی  کررش دی در مقایسرره بررا تیمررار حشررره

 بهتری برخوردار بودند.

 خوار میوهوه خربزه به آفات یم یل آلودگکدرصد 
 تیمارهرران یرانس نشرران داد کرره برریرره واریررج تجزینترررا

  درصرد وجرود داشرت    کیر دار در سر ز  اختال  معنری 

(F5, 15=56.3; P=0.0001 .) دسرت  بره ج یبر اساس نترا 

 ین درصرد آزرودگ  یانگین میمترکمارها، ین تیآمده، در ب

درصرد( و   33/64) ای پارچره پوشش  یمارهایمربوط به ت

ن درصرد  یشرتر یب (.6  ک)شر درصد( بود  19/69) یایذک

درصرد( مشراهده شرد.     92/01مرار شراهد )  یدر ت یآزودگ

از نظرر   دار معنری ن تفراوت  یالوزکر  یمارهاین تیب نیهمچن

 کرش  حشرره مرار  یسره برا ت  یآماری وجود نداشت و در مقا

 از درصد آزودگی کمتری برخوردار بودند. متوآت دی

ملتلر    های زماندر  یزان آزودگیم یبررس این بر عالوه

مرار  یدر دو ت یرات آزرودگ ییر ه تذکر  دادنشران   بررداری  نمونه

 یمارهررایبرخرروردار برروده و ت یثررابتوه از رونررد یررپوشررش م

اسرت   ین در حراز یر . ابودند یش جزلیافزا یز داراین نیالوزک

، برا گذشرت   متروآت  دی کش حشرهمار شاهد و یه در دو تک

از  ی  آزرودگ کاد بروده و درصرد  یز یرات آزودگییزمان، تذ

 (.2  ک)ش برخوردار بود ای مالحظهش قاب  یفزاا

 میانگین وزن میوه خربزه

تجزیره واریررانس نشران داد کره برین تیمارهرا       نترایج 

دار از نظر وزن میوه در س ز یرک درصرد    اختال  معنی
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برر اسراس    (.F6, 18=14.3; P=0.0001) وجود داشرت 

آمده، در بین تیمارها، بیشترین میانگین وزن  دست بهنتایج 

 + پاشی شرده برا کرالوزین    میوه مربوط به تیمارهای محلول

کیلرروگر ( و  50/0، کرالوزین ) کیلرروگر ( 50/0سروزفور ) 

کیلرروگر (، بررود کرره تفرراوت  10/0نیمررارین ) + کررالوزین

متوآت نداشرتند. کمتررین    داری از نظر آماری با دی معنی

کیلوگر ( و  62/6میانگین وزن میوه در تیمارهای شاهد )

 (.9مشاهده شد )شک  پوشش میوه 

 

 
 

 خوار در تیمارهای مختلف آفات میوهمیانگین درصد آلودگی کل میوه خربزه به  -0شکل 

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) 
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 برداری های نمونه میوه در تیمارهای مختلف در زمانمیانگین درصد آلودگی کل  -0شکل 
Figure 2. Mean percentage of total melon infestation rate in different treatments at the sampling time 
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 میانگین وزن میوه خربزه در تیمارهای مختلف -3شکل 
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

 یمارهایی تیآمده، میزان کارا دست بهاساس نتایج  بر

اهش کن در یکالوز یحاو یمارهایوه و سپس تیپوشش م

نسبت به بقیره  مگس خربزه و سرخرطومی جازیز  یآزودگ

 شتر بود.بیتیمارها 

و  ای پارچره پوشش  یمارهایوه در تیم یزان آزودگیم

متر بود و با ممانعرت از  ک، نسبت به شاهد یایذکپوشش 

نسربت بره    یبهترر  ییاراکر وه، یم یحشرات رو ریزی تلم

برا   جره یایرن نت  از خود نشران دادنرد.   ییایمیمار مبارزه شیت

اهش خسرارت آفرات در   کر وه جهرت  یر اربرد پوشرش م ک

ب و خرما م ابقت دارد. ی  انار، سیاز قبر محصوتت یسا

ر  کر وه انرار جهرت مبرارزه برا     یاربرد انواع پوشش در مک

،  Ectomyelois ceratoniae Zellerگلوگاه انرار، 

 یبررا  ای پارچره  یوه انرار برا ترور   یه پوشش تاج مکنشان داد 

وه، موجرب  یر م هرای  پررچم  یآفرت رو  ریرزی  تلمممانعت از 

د یر گردسه با شاهد یر مقاخسارت آفت د یددرص 00اهش ک

(Rafiei et al., 2012 .)نشان یلیمکقات تین تحقیهمچن 

 یوه انار برا ترور  یتاج گ  و م گذاری پوششه دو مرحله کداد 

ر  کر ش خسرارت آفرت   اهکر را در  ییاراکر ن ی، بهترای پارچه

 (.Farazmand et al., 2014) لوگراه انرار داشرت   ک

 21اهش کر اعا ز بین یمیس های توریپوشش خوشه خرما با 

، خرروار میرروه یهررا ر کرراز  یوه )ناشرریررزش میررر یدرصررد

، زنبورهرا  .Carpophilus spلوس، یارپوفک های سوسک

، وجرود پوشرش باعرا بهبرود     برراین  عرالوه و پرندگان( شد. 

ن اساس در منراطق  یخرما شده و بر هم یفکیو  یمکخواا 

ر یو در سرا  یمیسر  یگر  و مرطوب استفاده از پوشش با تور

 هیرافررت توصررکایررذ کو  ای پارچررهاربرد پوشررش کرر منرراطق

 (.Mohammadpour, 2001)شود  می

 ریزی تلمن ضمن ممانعت از یالوزک یحاو یمارهایت

 یاز آفرات سررخرطوم   وه خربرزه یر حشرات و محافظرت م 

مرار  ینسربت بره ت   یبهترر  ییاراک، وهیم های مگسز و یجاز

آمرده   دسرت  بره ج یاز خود نشان دادند. نتا ییایمیمبارزه ش

ن در یالوزکررر ییاراکرررن پرررشوهش در خصررروا یررردر ا

ن یر محققیسا های پشوهشج یبا نتا ریزی تلم یبازدارندگ

ن یپنبره برا کرالوز    هرای  بوتره  پاشری  محلولم ابقت داشت. 

 ریزی تلم یدرصد بازدارندگ 39موجب  ا  پی پی 54444

و  ، Bemisia tabaci Gennadiusپنبره،  کدبازیسف

 .(Izadmehr, et al., 2015) شرد  آن گذاری تلمکاهش 
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  ن، برره جهررت عررد  امکرران قرررار  ین کرراربرد کررالوز یهمچنرر

اهی قروزه توسرط حشرره، موجرب     یر دادن تلم روی بافت گ

  کرره طرروری بررهآفررت شررد،   گررذاری تلررمر در رفتررار ییررتذ

 هرای  بوتره کرر  سرر  پنبره در     پره شب گذاری تلمن یشتریب

در محر    ،ترتیرب  بره ن و شراهد،  یشده برا کرالوز   پاشی محلول

مشرراهده شررد  پنبرره اتصررال برررخ برره سرراقه و قرروزه بوترره     

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

، موجرب  ه برود ن پوشریده شرد  یسیب که به وسریله کرالوز  

 (Unruh et al., 2000) بیر  سکزبان در یم افتنیدر اختالل 

 ریرزی  تلرم جه اختالل در تذذیره و  یو مگس سیب و درنت

ن، یر ا برر  عرالوه (. Leskey et al., 2010)د یردگها  آن

   ،یپسر  ریرزی  تلرم  ین موجرب بازدارنردگ  یکاربرد کالوز

A. pistaciae  آفت در درختران  این تیاهش جمعکو 

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

  یپسر  ریرزی  تلرم  ین مقردار بازدارنردگ  یانگیر ، میگرید

برا   شرده  پاشری  محلولدر درختان   A. pistaciaeپسته،

روز پرررس از  0، در زمررران ا  پررری پررری 54444ن یکرررالوز

 Hassanzadeh) آمد دست بهدرصد  39، پاشی محلول

et al., 2014.)  برا   یپوشش شا  و برخ درختان گالبر

 یبرابرر  66اهش کر سربب   که  این بر ه، عالوهین در ترکیالوزک

  (.Cacopsylla pyri L) ی  گالبرریپسرر گررذاری تلررم

درصرد   644موجرب   پاشری  محلولز پس از رو 60شد، تا 

 ,Erler and Cetin) دیر گرد ریرزی  تلرم  یبازدارندگ

انرار،   هرای  برا  در  شده فرآورین یاربرد کالوزک (.2007

  ر  گلوگراه، کر  ریرزی  تلرم و  شوندگی جلباهش کموجب 

E. ceratoniae  آفرت   یاهش آزرودگ کو به دنبال آن

 (.Moshiri et al., 2011) گردید

ه کر ن نشران داد  یالوزکر  یحاو یمارهایج تیسه نتایمقا

اثررر ن، یالوزکرراخررتالط گرروگرد بررا ن و یالوزکررمررار یدو ت

 یاهش آزودگکو  ریزی تلماز زحا  ممانعت از  یسانیک

وه در یر م یزان آزودگیه مک طوری به، ندداشتوه به آفات یم

، ترتیرب  بهن+گوگرد، یالوزکن و یالوزکپوشش  یمارهایت

قات یجه، با تحقین نتیآمد. ا ستد بهدرصد  2/22و  0/20

 هرای  کنره ه یکاربرد گوگرد علن م ابقت داشت. یر محققیسا

 داشرت هرا   آنت یر م لوبی در کاهش جمعتارعنکبوتی اث

(Prischmann et al., 2005 همچنر .)نشران   ن م ازعرات ی

بات گوگردی روی تلم، ترو و حشررات  یداده است که ترک

 ،Bruchidius atrolineatus Picکام  سوسک قهروه،  

 Tribolium castaneum Herbstشپشره قرمرز آرد   

کرارایی براتیی   ،  .Sitophilus oryzae Lو شپشه بررنج، 

(. Nammour and Huignard, 1989) شررتدا

 کاربرد سه ترکیب گوگردی پلی سوزفیدکلسریم، تیوسروزفات  

ازری   50آمونیو  و گوگرد خشک، موجب ایجاد تلفرات  

ت پس از کاربرد، بر روی ساع 00درصدی، در طی  644

، و Tetranychus urticae Koch، ای دوزکره کنره  

، Panonychus ulmi (Koch)کنره قرمرز اروپرایی،    

 (.Beers et al., 2009) دیگرد

خربرزه   یهرا  وهیر زان وزن میر مشاهدات در ارتباط با م

زان وزن یمن بر یبا کالوز ها بوته یه محلول پاشکنشان داد 

از وه را یر ن وزن میانگیر گذاشرت و م  دار یها اثرر معنر   وهیم

جرره ین، درنتیش داد. بنررابرایافررزالرروگر  کی 50/0برره  62/6

هرا   وهیر زان عملکررد و وزن م یر ن، نره تنهرا م  یکاربرد کالوز

ش ین موجرب افرزا  یانگیم طور بهافته است، بلکه یکاهش ن

. ازبتره  خربزه نسبت به شراهد شرد   یها وهیر وزن میچشمگ

 مرراریبررا ت نیالوزکرر یمارهرراین وزن در تیانگیررش میافررزا

جره در  ین نتیر ه اکر بود،  دار معنیفاقد اختال   متوآت دی

 .باشد میت یحالز اهم ییایمیاهش مصر  سمو  شک

گرر  ین در دیجره کراربرد کرالوز   یش عملکرد درنتیافزا

نشان داد که  ها بررسیز مشاهده شده است. یمحصوتت ن

ش ین، موجرب افرزا  یدرختران انرار برا کرالوز     یمحلول پاش

د و زررذا یررگردگررر   601برره  613از وه یررن وزن میانگیررم

زان عملکررد و وزن  یر ن، نره تنهرا م  یجه کاربرد کالوزیدرنت

ن موجرب  یانگیر طرور م  هبافته است، بلکه یها کاهش ن وهیم

انار نسبت به شاهد شرد   یها وهیوزن م یدرصد 3ش یافزا

(Farazmand, 2013) .ا یم ازعات انجا  شده در اسپان

بهبرود   ین برر رو یاز اثرر مثبرت کرالوز    یز حاکینه یو ترک

   وزن و انرردازه یررانررار از قب یفررکیو  یمررک هررای شرراخ 

انررار، وزن خشررک  هررای دانررهوه، وزن یرروه، وزن آب میررم
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 رنررگ قرمررز   ته ویدیوه، اسرریرروه، ضررلامت پوسررته م یررم

؛ Melgareo et al., 2003) بررودانررار  یهررا دانرره

Yazici and Kayanak, 2009.)  جررذب مررواد  

 شرده   پاشری  کرالوزین در درختران   هرا  ریشره  توسرط  یییرذا 

اه در اثررر یررانگررور و ممانعررت از واردشرردن اسررترس برره گ

و  هرا  سرشراخه رات دما، موجب رشرد سر ز بررخ و    ییتذ

؛ McCarthy, 1997) شرده اسرت   ها میوهش وزن یافزا

Rogiers et al., 2001) .درخترران  یمحلررول پاشرر 

انجا  شود ر کمتر یتبل شدن باعا یله کالوزیتون به وسیز

و شررده  ینرره از آب مصررف یاسرتفاده به باعررا جره  یو در نت

ش یجه افزایو در نت ها میوهش اندازه یموجب افزاهمچنین 

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

ب، یبادا  و سر   یاز قبوه یدرختان م ین رویکالوز مصر 

 ,.Steiman et al) دیر ش محصرول گرد یموجب افرزا 

ش وزن ین موجرب افرزا  یالوزکر اربرد کن یهمچن (.2007

اهش درصرد  کر پسرته،   های میوه یو درصد خندان کخش

 دیر سره برا شراهد گرد   یو بهبرود اونرس دانره در مقا    کیپو

(Hassanzadeh et al., 2014.) که  یاز عوامل یکی

 یتنش حرارتر  شود میموجب کاهش محصول در نباتات 

د ینور خورشر  ن باعا برگشت و انعکاسیاست که کالوز

 برررخ و  ی  پوشررش نررازک کرره رویررشررود و برره دز یمرر

 را هررا  آندرجرره حرررارت  کنررد مرریجرراد یوه ایررشرراخه و م

زان فتوسرنتز  یر اه، میر جه حفظ آب گی. در نتآورد مین ییپا

 شرود  مری ش محصرول  یت موجب افرزا یاد شده و درنهایز

(Glenn and Puterka, 2005). 

شرران داد کرره ن پررشوهش نیرراز ا آمررده دسررت بررهج ینتررا

ن یالوزکرر  یرراز قب یبررات معرردنکیز تریرروه و نیررپوشررش م

 یجراد بازدارنردگ  یبرا ا  تواننرد  میو گوگرد،  شده فرآوری

 .دینما یریجلوگها  آن یوه، از آزودگیآفات م ریزی تلم

وه یر ن دو روش، جهرت کنتررل آفرات م   یر زذا اسرتفاده از ا 

 هیقاب  توص قی آفاتیت تلفیریه، در قازب برنامه مدخربز

 .باشد می

 

 گزاری سپاس

، بره  یمر ینع یمهنردس مهرد   ینگارندگان از جنراب آقرا  

ق و از شررکت  یر تحق یدر اجررا  یجهت مشراوره و همکرار  

ر و کارزشررمند تشرر  هررای کمررکاسرربزآور برره جهررت  یمیک

 .نمایند می یقدردان
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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. 
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