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   :چکیده
جاد خسارت و هاي گیـاهی از مهـم ترین عـوامـل ای ویروس

و  کدوئیـان در بسیـاري از کشـورهاي دنیـــا کاهـش میـزان محصول
گیاهی هاي   ویروست خسارت اهمیبا توجه به  .آیند مـیایـران بـه شمـار 

هاي   ، اتخاذ روش و یا روشهاي مختلف  هرز در زراعتهاي   و علف
روري ــزا ض  وامل خسارتــمناسب جهت کاهش خسارت این ع یتلفیق

هاي ، میزبان ثانویه ویروسهاي هرزعلفهاي برخی از گونه. می باشد
یکی از . اشندبمهم در جالیز و دیگر گیاهان زراعی سبزي و صیفی می

هاي ویروسی محصوالت مختلف در مدیریت بیماري مهمترین موارد
-ویروسکنترل جمعیت ناقلین  از طریقجلوگیري از ایجاد آلودگی اولیه 

 علیه ناقل هاي شیمیاییکشحشره در اکثر موارد. باشدمیهاي خسارتزا 
ه این روش در گرو .توصیه و مصرف می شود در ابتدا و طی فصل زراعی

شوند از روش ناپایا منتقل میزا که بههاي بیماريخاصی از ویروس
ها براي کاهش کارایی چندانی برخوردار نبوده و بایستی از سایر روش

مدیریت غیر . جستخسارت بهره میزان آلودگی و بدنبال آن کاهش 
مصرف سم و تولید محصول سالم میزان شیمیایی در چارچوب کاهش 

یکی از روش هاي کنترل  .باشدز جامعه امروزي میامري ضروري و نیا
 .می باشداتیلنی مناسب هاي پلی)خاکپوش( استفاده از مالچ غیر شیمیایی

اتیلنی توسط کشاورزان به دالیل مختلفی هاي پلیامروزه استفاده از مالچ
هاي مختلف مورد استفاده فعلی مالچ مقایسه کارایی  .استشده رایج 



 

 

امري هاي گیاهی به عنوان ناقل ویروسدر مهار آفات کشاورزان توسط 
یکی از اقدامات . است مورد غفلت واقع شده زیادي است که تا حد
، تهیه مالچ ترکیبی با تغییر الگوي هااین گونه از خاکپوش افزایش کارایی

گر نشان یج بدست آمده از این تحقیقانت .باشدمیمالچ بکار رفته در رنگ 
-سطح رو نقره(سیاه -مالچ پلی اتیلن دو رنگ نقرهفاده از که استآن است 

عنوان یک جایگزین مناسب با کارکرد تواند بهمی) اي و سطح زیر مشکی
چند منظوره جهت کاهش جمعیت آفات مکنده و بدنبال آن کاهش میزان 

هاي هاي بیماریزاي گیاهی و کاهش جمعیت علفآلودگی به ویروس
  .دباشهرز 

  هرز، کنترل هاي علفویروس، آفات مکنده، : ديهاي کلیواژه

  :مقدمه 
هاي هرز به عنوان  علف، آفات و زاي گیاهی عوامل بیماري

ي ها ویـــروس. اندالیز و خربزه مطرح بودهجعوامل محدود کننده کشت 
ها در رده به لحـــاظ اهـمیت و میـزان خسـارت وارده بعد از قـارچگیاهی 

یکی هاي هرز علف .)Swiss et al. 2007( دندوم اهمیت قرار دار
در و کدوئیان کاهش عملکرد گیاهان سبزي و صیفی مهم عوامل  دیگر از

 تأثیر تحت بهاره محصوالت عملکرد کاهش میزان .می باشند رکشو
 محصوالت عملکرد کاهش میزان از بیش تابستانه هاي علف تداخل
 قرار تداخل مورد نهزمستا هرز هاي علف ي بوسیله که است اي پاییزه



 

 

 علف به کدوییان تیره کلی طور به .)Bhan et al. 1998( گیرند می
 این در میوه تشکیل و دهی گل از پس آن کاربرد و هستند حساس هاکش

 داده نشان تحقیقات نتایج). Stall, 2007( شود نمی توصیه گیاهان
 و است همراه زیادي هاي دشواري با خربزه شیمیایی مدیریت

 از باالتر مراتب به خسارتی بروز موجب تواند می دقتی بی ترین چککو
 ،Brown and Masiunas 2002( گردد هرز هاي علف خسارت

Stall, 2007(. 

میزبان ثانویه  ، به عنوانهرزهاي  علفاز طرف دیگر بعضی از 
زراعی سبزي و صیفی  هاي مهم در جالیز و دیگر گیاهان ویروسبراي 
در بسیاري از موارد بدون نشان دادن عالئم هاي گیاهی ویروس .باشند می

و  هرز باعث ایجاد آلودگی می شوندهاي  روي علفبر خاصی بارز و 
هاي هرز مذکور به عنوان منـابع آلودگی در مــزارع ایفــاي نقش علف

هاي ویروسی توسط پس از کاشت گیاهان اصلی، آلودگی. می کنند
جبات و مو یاهان کشت شده انتقال یافتهه گب هاي هرز آلودهناقلین از علف

ها از زردي، موزائیک و تردي برگ. آلودگی آنها را فراهم می نمایند
" هاي ویروسی در کدوئیان و خصوصاهاي رایج و شایع آلودگینشانه

منجر به  میزبان گیاه در مراحل اولیه رشد وقوع آلودگی .دباش میخربزه 
د میزان محصول ــدیــهم چنین کاهش شبروز عالئم شدید آلودگی و 

هاي اولیه در ابتداي فصل حفاظت گیاهان از وقوع آلودگیو می شود
اهمیت عدم استفاده و  خوري با توجه به مصرف تازه. بسیار مهم می باشد



 

 

هاي غیر شیمیایی بر علیه آفات مکنده پروازي  بررسی روش ،هااز آفتکش
موضوع تحقیق  ...ها و ، سفید بالکها، زنجرهها، تریپسهاهمچون شته

 نشان دادن میزان تأثیر ن تحقیقاز ایهدف . بوده است بسیاري از محققین
 در مزارع،رایج  هاي هرز مهار علف در یپالستیکهاي چند منظوره  مالچ

کاهش  و در نهایت هاي گیاهی توسط ناقلینجلوگیري از انتقال ویروس
  .می باشد خربزهوسی در زراعت ویربیماریزاي خسارت عوامل میزان 

برخی از مهم ترین ویروس هاي خســارتــزا در مزارع خربزه در      
 موزائیک زردي کدوروس ـــوی :مناطق مختلف کشور عبارتند از

Zucchini yellow mosaic virus (ZYMV)، وزائیک ــم
، موزائیک پیسک Watermelon mosaic virus(WMV)هندوانه 

 Cucumber green mottle mosaic virusسبز خیار 

(CGMMV)، موزائیک خیار Cucumber mosaic virus 

(CMV) کدوییان، کوتولگی زرد)Cucurbit yellow stunting 

disorder virus,CYSDV( لکه حلقوي پاپایا  ،) PRSV-

W(Papaya ring spot virus  موزائیک کدو ،
)SqMV(Squash mosaic virusموزائیک ارومیه  ،-

 ، زردي شته زاد خیار   OuMV(Ourmia melon virus(اي
)CABYV(Cucurbit aphid-borne yellow ،  ویروس زردي

،  Cucumber vein yellowing virus (CVYV) رگبرگ خیار 



 

 

، Melon necrotic spot virus (MNSV)خربزه بافت مردهلکه 
 CCYV Cucurbit chloroticویروس زردي کلروتیک کدوییان

yellows virus, و Zucchini yellow fleck virus (ZYFV)  )
 ؛1368 ،زيـــرویـــپ ؛1977 ،جـــانـــبن ؛1951 ،راهیم نسبابــ
ج و ـــانـــبن؛ 1383 ،اهـــنـــزدپــــکشاورز و ای ؛1365 ،انیـــربـــق

 Bananej et al., 2013; Bananej and، ؛ 1383کاران، هم

Vahdat 2008(.   

ناقلین از  از طریق کنترلایجاد آلودگی اولیه جلوگیري از 
این امر با . می باشد هاي گیاهیمهمترین راهکارهاي مدیریت ویروس

دا و طی فصل زراعی ــتــرد سموم آفت کش علیه ناقل در ابــکارب
در گروه خاصی از علیه ناقلین شیمایی مبارزه روش  .صورت می گیرد

 اراییـشوند از کمیمنتقل  پایانا طریقزا که به بیماريهاي ویروس
 ممانعت ازها براي روشاز سایر می بایستی وردار نبوده و ــرخــدانی بــچن

مدیریت غیر . و بدنبال آن کاهش خسارت بهره گرفت ه شدن میزبانآلود
مصرف سم و تولید محصول سالم میزان شیمیایی در چارچوب کاهش 

مورد توج قرار بایستی می که باشد میامري ضروري و نیاز جامعه امروز 
   .گیرد



 

 

ی یا مصنوعی که با ي طبیع پوش عبارت است از هر ماده خاك          
ها، فضاي مختلف و به منظور پوشاندن خاك در باغات، باغچهاهداف 

پوش  خاك .دگیر شاورزي مورد استفاده قرار میاراضی کسبز و 
که به دلیل ارزانی و ست اهایی  پوش خاكانواع کی از ییا مالچ پالستیکی 

ایران مورد استفاده قرار در دسترس بودن در سطح وسیع در جهان و 
کاري شده  اي بنام پالستیک کاربرد زیاد آن باعث رواج واژه و گیرد می

ي کاربرد پالستیک در  است و شاید هیچ فناوري تاکنون به اندازه
 .ه استکاري را در جهان دچار تحول نکرد کشاورزي، مسیر سبزي

پوش پالستیکی در جهان همچنان در حال گسترش است به  کاربرد خاك
حت ها هکتار از اراضی کشاورزي جهان هر ساله ت نحوي که امروزه ملیون
طبق گزارش بانک جهانی در  .دگیر پوش قرار می پوشش این خاك

پوش پالستیکی در  هکتار خاك 2867000، 1989کشور چین در سال 
ین کشور استفاده شده است، در حالی که این سطح در اراضی کشاورزي ا

). Jensen and Malter, 1994(هکتار بوده است 44تنها  1979سال 
هاي قابل  هم اکنون به خاطر سازگاري با محیط زیست از پالستیک

بی ومیکر -ي نوري ي نوري و یا قابل تجزیه ي میکربی، قابل تجزیه تجزیه
ها  این پالستیک .در کشور هنوز رایج نیستشود که متاسفانه  استفاده می

هاي خاك  پس از برداشت محصول توسط آفتاب و یا میکروارگانیزم
هاي معمولی بسیار  پالستیک. شوند و نیاز به جمع آوري ندارند تجزیه می

گردند که البته در مناطقی  دیر تجزیه شده و مانع انجام عملیات زراعی می



 

 

والً جمع آوري قطعات پالستیک باقی که نیروي کار ارزان است معم
ی دگتوان از آلو شود و بدین وسیله می انجام می نیروي انسانیمانده توسط 

   .خاك جلوگیري کرد
خاك پوش پالستیکی نسبت به رطوبت و هوا غیر قابل نفـوذ اسـت و        

ممکن است باعث باال رفتن بیش از حد حرارت شـود کـه در مواقـع نیـاز     
اخ کردن پوشـش یـا آغشـته کـردن سـطح خـارجی آن بـا        توان با سور می

تحقیقـات   .آهک یا مواد مشـابه، ایـن مشـکل را تـا حـدي برطـرف کـرد       
اتـیلن، ابتـدا در تـوت فرنگـی بـراي       هـاي پلـی   پوش گذشته بر روي خاك

هاي هـرز و افـزایش کیفیـت میـوه متمرکـز       علف حذفافزایش عملکرد، 
بعـد، آزمایشـات انجـام      بـه  1986ز سـال  ا ).Benoit. 1994(بودند  شده

. هاي اکولوژیکی در تولیـد سـبزیجات را مـد نظـر داشـتند      شده بیشتر جنبه
میزان آبشویی ازت در خاك که  کاهشعلف کش،  بجز کاهش مصرف
نیـز از سـایر   داران محیط زیست را فراهم ساخته بـود  موجبات نگرانی طرف

هاي آبیاري  روشي  میالدي و همزمان با توسعه 90ي  در دهه .اهداف بود
آوري  همچنین فن .پوش کارایی بیشتري یافت زیرسطحی استفاده از خاك

کشـت زود   اتـیلن، بـا هـدف    پـوش پلـی   پوشش مستقیم گیاه توسط خاك
ي تحقیقـات وارد شـد کـه آزمایشـات      بـه حـوزه   هنگام سبزیجات در بهار
نشـانگر  از آن جمله هسـتند کـه همگـی    ) 1994( انجام شده توسط ، سرنه

  .بوده استسی و افزایش محصول در زودر آوري این فناثیر ت



 

 

به دالیل مختلفی رایج  انشاورزهاي پالستیکی توسط کمالچاستفاده از      
هاي مختلف مورد استفاده فعلی کشاورزان امري مالچولی کارایی  .تاس

دو نوع مالچ پلی اتیلن . است که تا حدي مورد غفلت واقع شده است
شفاف و مات کاربرد زیادي دارند که در مواردي کارایی مناسبی نشان 

، هااین گونه از خاکپوش افزایش کارایی راهکار مناسب جهت .اندنداده
مالچ بکار رفته در ساخت الگوي رنگ یا اصالح تهیه مالچ ترکیبی با تغییر 

نشان  1395التی و همکاران نتایج تحقیقات انجام شده توسط ص. می باشد
میانگین مشکی توانسته روي -کاربرد خاکپوش دو رنگ نقرهداد که 

میزان  ودرصد نسبت به شاهد  5/56تراکم جمعیت کل آفات مکنده 
بکاهد و درصد نسبت به شاهد  67آلودگی به ویروس هاي گیاهی 

با  مشکی برابر-نقره علف هاي هرز در زیر تیمار خاك پوش مهارمیانگین 
  . بوده استدرصد نسبت به شاهد  5/89

  :دستورالعمل

مالچ دو رنگ که نشان داده است نتایج تحقیق صورت گرفته            
اي ـــه فزمان علهممدیریت  براي) اي در رو و مشکی در زیرنقره(
 جالیز شته اهی از قبیلــهاي گیروســـوی نــیاقلـــن، زرعهـــم رزـــه

(Aphis gossipii) سفید بالک و(Bemisia tabaci)  کاهش و
  .بسیار موثر می باشد هاي ویروسیمیزان آلودگی



 

 

در پالستیک این نوع افزایش کارآیی با هدف  در این راستا و          
  :شوندمیرعایت نکات فنی ذیل توصیه  ،مزارع

ها بیشتر در سیستم آبیاري تحت فشار گیري اینگونه از مالچبکار -1
شوند تا توصیه میهاي نواري اي موسوم به تیپبویژه قطره ايقطره

مصرف  جویی درهمزمان با حفظ رطوبت در خاك موجب صرفه
 اطرافمقدار نیاز در  که در این روش، آب بهضمن این. آب گردد

هاي هاي هرز بین ردیفقرار خواهد گرفت و علف گیاه هدف ریشه
   .واهند کردکاشت از آب محروم خواهند بود و رشد نخ

به  همزمان با انتقال نشاءمالچ در ابتداي کاشت بذر یا  زمان کاربرد -2
که در این صورت از همان ابتدا از جوانه زنی و  باشدمیزمین اصلی 

ج این ــایـــنت. هاي هرز ممانعت خواهد کردرشد و رقابت علف
، ).Alhagi maurorum Medik(خارشتر که  نشان داد تحقیق

، سوروف ).Poa annua L(ی ــشــن وحــمــچ
)Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. (و تاج خروس  
)Amaranthus sp. ( به ترتیب از نظر تراکم و فراوانی نسبی در هر

تحقیق نشان داد نتایج این  .ها بودند ترین گونه دو سال آزمایش مهم
یر خارشتر در ابتداي رویش در ز از قبیل هاي هرز چند سالهعلف

خارشتر کاهش یافته و هاي رشد بوتهو  هپالستیک از نور محروم شد



 

 

متوقف  هاي زرد و ضعیف ن در زیر پالستیکرشد بوته سپس
ها و شته( در کاهش جمعیت آفات مکنده  بهترین کارآیی .گردید

از ابتداي پهن  هاي ویروسیآلودگیو متوقف کردن ) هاسفید بالک
پس از این مرحله  .گردید همشاهدذین آگلتا زمان ظهور کردن مالچ 
در این زمینه در سطح مالچ از کارآیی آن  هاپوشانی بوتهبدلیل هم

ها به ویروس ي چند برگیهاجلوگیري از آلوده شدن بوته .شد کاسته
-میین دستورالعمل از اهداف اصلی ادر ابتداي کاشت آنها  و ناقلین

 در ابتداي کاشت وسیهاي اولیه ویرآلودگیکاهش میزان . باشد
طی مرحله داشت را  لودگی درنقش بسیار مهمی در کاهش میزان آ

از مزرعه هرز  هاي علفمهار  در زمینهمالچ  کارآیی .کندایفا می
تا پایان دوره رویشی شروع شده و ابتداي کاشت بذر یا انتقال نشاء 

  .بود از کارآیی خوبی برخوردار گیاه

در حال . باشدمیاولویت بعدي  در تعریف دقیق رنگ پالستیک -3
ز رنگ سفید، مشکی با طیف وسیعی ا-مالچ دورنگ نقرهحاضر، 

 .اي در دسترس می باشدآلومینیومی یا نقرهشیري، طوسی، خاکستري،
کردن دور از کاربرد این نوع پالستیک اصلی هدف  از آنجایی که

فصل از طریق انعکاس نور  ابتدايمکنده پروازي در آفات 
، لذا تهیه مالچ داراي از سطح آن می باشد )Ultraviolet(شفرابنف

در شود که میپیشنهاد  .مهم است بسیاررنگ استاندارد تعریف شده 



 

 

اي به دارا بودن قابلیت نقرهضمن انتخاب دقیق رنگ زمان تهیه مالچ 
  .شودانعکاس نور از سطح آن نیز توجه کافی 

ه نیز از نکات ورشید در مزرعمالچ در برابر نور فرا بنفش خ دوام الیه -۴
ر مرحله ساخت منظور افزایش طول عمر مالچ دبه .باشدمی بسیار مهم

در صورت . شودمیاضافه  UVگرانول ضدفرموالسیون پایه به پلیمر 
عدم وجود این ماده در فرموالسیون مالچ، الیه مالچ پس از مدت 

قادر به نها نه ت کوتاهی در برابر نور خورشید ترد و شکننده شده و
 هاي چند ساله مثل خارشتر، بخصوص گونههرز هاي علف مهار کامل
تاثیري در بلکه نتیجه قاطع در دفع آفات مکنده پروازي و  نخواهد بود

- نتیجه کاربرد چنین مالچ. کاهش آلودگی به ویروس نخواهد داشت

با عدم قابلیت محیط زیست  به خطر انداختن سالمت بیشترهایی 
در لذا . دباشبقایاي مالچ پس از بکاربردن در مزرعه میآوري جمع

میزان  به زودنی در ترکیب مالچبایستی از داشتن این اف زمان تهیه مالچ
  .داشتاطمینان کامل درصد 1حداقل 
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Abstract 
 

     Plant viruses are the most important causes of damage and 
yield reduction of cucurbits in many countries and Iran. Due to 
the importance of the loss of plant viruses and weeds in 
agriculture, application of appropriate integration methods to 
reduce the damage of these agents are necessary. 
     Some weeds are important as a secondary host for plant 
viruses. Management of viral disease is possible by reduction 
of vectors population. Using pesticides against vectors takes 
place at the beginning and during the growing season. 
Insecticides treatments are largely ineffective in control of non-
persistent viruses. Other methods should be used to reduce 
plants infection. Non-chemical management of disease and 
pesticide usage reduction and production of safe products is 
necessary and needs in today's society which can be achieved 
by using polyethylene mulch. The use of polyethylene mulch is 
commonly used by farmers for many different reasons. Their 
effectiveness on vectors of plant viruses is somewhat 
neglected. Mulch efficiency can be increased by changing the 
color pattern of the initial composition. 
     Our research has shown that using the multifunctional 
plastic mulch (Silver-Black mulch) can be a suitable alternative 



 

 

solution for weed control and repel of viral vectors, as a result, 
damage has been reduced by viral diseases in melon culture. 
 
 Key words: virus, weed, control, sucker pest  
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