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 چکیده

ای نیز خسارت های گلخانهای از آفات بسیار مهمی است که عالوه بر خیار، به سایر سبزیکنه تارتن دولکه

های مختلف کنترل، به دلیل پتانسیل باالی این آفت در طغیان جمعیت و خسارت زند. با وجود روشمی

ها یک روش اصلی در مدیریت آن عنوان بهکش همچنان ت کنهکمی و کیفی به محصول، کاربرد ترکیبا

ها نسبت به سموم، آلودگی شود. نظر به اهمیت این موضوع از دیدگاه بروز مقاومت در کنهمحسوب می

، سالمت محصول و حفاظت از موجودات غیر هدف و حشرات مفید، مطالعه کارایی و معرفی ستیز طیمح

، ®های جدید اوبرون اسپیدکشامری ضروری است. کنه مؤثرمتفاوت و ترکیبات جدید با نحوه تاثیر 

دوام هستند که کم نسبتاًکوئینوسیل ترکیبات تماسی گوارشی با خواص انتخابی، ایمن و سایفلومتوفن و آسه

های عالوه بر تاثیر مطلوب در کنترل این آفت، و قابلیت استفاده در برنامه شده انجامبر اساس مطالعات 

(، ®اوبرون اسپیدروز ) 7( و کوئینوسیلآسهروز )سایفلومتوفن و  5یریت آفات، به دلیل دوره کارنس کوتاه مد

 باشند.ای قابل توصیه میجهت کاربرد روی خیار گلخانه

  کشترکیبات کنه ، کنترل شیمیایی،یا دولکهکنه تارتن ، ایخیار گلخانهواژگان کلیدی: 
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق

 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

 مقالهمتن 

:بیان مساله  

مزارع، در  جیرا یک آفت 0یا دولکه کنه تارتن    

 نیترمهماز و  سراسر جهان هایباغات و گلخانه

 گردد محسوب می ت محصوالت کشاورزیآفا

. اهمیت این کنه به 2(2100)مارکیک و همکاران، 

تواند باعث کاهش  میاین دلیل است که 

محصوالت کمی و کیفی عملکرد در  یتوجه قابل

د و در ، زیرا طول عمر کوتاهی دارشود یکشاورز

افزایش  سرعت بهها ، جمعیت آنمناسبشرایط 

ها  این کنه .5(2101لوئین و همکاران، یابد )فانمی

خیار، گوجه به یتوجه قابلخسارت اقتصادی 

)دکا  دنسازای وارد میلوبیا گلخانه فرنگی، فلفل و

 تارتنچک کنه اندازه کو .0(2100و همکاران، 

قرار گرفتن ها به گرایش آنای و همچنین  دولکه

شود تا زمانی که  ها باعث میدر سطح زیرین برگ

جمعیت آفت ایجاد خسارت نکند، حضورشان تا 

 .3(2117)هولت و همکاران،  حدودی پنهان بماند

ها تغذیه کرده و به علت زیرین برگ سطحاز ها آن

های نامنظم سفید  نقطهاز بین رفتن سبزینه گیاه، 

ممکن  و مایل به خاکستری در برگ ایجاد شده

ها نیز  است زرد و برنزه شوند. در اثر تغذیه ساقه

د. آلودگی شدید باعث سوختگی نشو نکروزه می

ممکن است مرگ  تیدرنهاها و ریزش آن و برگ

                                              
1
  Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)  

2
 Marcic et al., 2011 

3
 VanLeeuwen et al., 2010 

4
 Deka et al., 2011 

5
 Holt et al., 2007  

از  عمدتاًها  گیاه را در پی داشته باشد. این کنه

 هی به گیاه دیگر منتقلطریق جریان هوا از گیا

 از طریق ابزار و لباس آلودهتا حدودی و   شوند می

در  کنه. برای کنترل این قابل انتشار هستندنیز 

ها باید از سمومی استفاده کرد که تاثیر  گلخانه

های تارتن را  الزم بر مراحل مختلف زندگی کنه

روی  اثرات سوء حال نیدرعد و نداشته باش

 دندشمنان طبیعی نداشته باشگیاهان میزبان و 

 های به نظر محققین کنه .6(2102)مارکیک، 

ی و کنه قرمز ا دولکهکنه تارتن  ازجملهتارتن و 

علت پتانسیل ذاتی که دارند،  اروپایی سیب، به

-)فا کنندها مقاومت پیدا می کش به کنه عاًیسر

 21جهانی فهرستدر  .7(2115لوئین و همکاران، 

این دو کنه )کنه آفت از بندپایان مقاوم به سموم، 

در ی و کنه قرمز اروپایی سیب( ا دولکهتارتن 

 55ه بیب به ترتکه قرار دارند  06و  0 هایردیف

)والون و  اند ترکیب شیمیائی  مقاوم شده 03و 

 نیبا توجه به چن، نیبنابرا .2(2112همکاران، 

مطالعه ، ایتن دولکهکنه تار زایی درمقاومت توان

های جدید و با  کش کارگیری کنه بهدر جهت 

یک  همواره و متفاوت تاثیر جدید هایروش

، رو نیازا (.2102ضرورت است )مارکیک، 

کش جدید کنه 5تاثیر ارزیابی جهت  یا مطالعه

اوبرون ) فنیرومسیاسپ + نیآبامکتترکیب 

کوئینوسیل )کنه (، آسه%20 یس اس ،®دیاسپ

-)دانی فلومتوفنیسا %( و 03ی س اس، ®مایت

                                              
6
 Marcic, 2012  

7
 Van Leeuwen et al., 2009 

8
 Whalon et al., 2008  
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 جنوب استان کرمان یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و قاتیمرکز تحق

 نامور و همکاران، کنه کش های جدید جهت کنترل کنه تارتن

 
 

 

 

 

 تارتن برای کنترل کنه  %(21ی س اس، ®سارابا

و نتایج  های خیار انجام شد گلخانهروی  یا دولکه

 گردد.های آن ارائه میو یافته

 معرفی یافته

 ایکنه تارتن دولکه

دامنه میزبانی بسیار وسیع دارد. روی این کنه     

 ازجملهای غیر گلخانه ای وهای گلخانهانواع سبزی

و  یفرنگ گوجهخیار، بادمجان، خربزه، هندوانه، 

های بالغ به کنه زند.خسارت می شدت به غیره

تر ها درشتمتر بوده و مادهمیلی 5/1 - 3/1طول 

از نرها هستند. انتهای بدن نرها دوکی شکل است 

ها در بهار و تابستان به گرد. این کنه ها مادهو 

ل به زرد با دو لکه تیره در پشت رنگ سبز مای

باشند اما در پاییز و زمستان به رنگ قرمز بدن می

ها های تیره در پشت بدن هستند. تخمو بدون لکه

در  عمدتاًکروی شکل و شفاف تا کاهی رنگ که 

ها و در پوشش تارهای تنیده سطح زیرین برگ

 (.0)شکل شوند شده توسط کنه گذاشته می

-تغذیه شدید از شیره گیاهی سلولاین آفت با     

ها در پشت برگ گیاهان میزبان، باعث 

ای و خشک قهوه تیدرنها، زردی و یدگیپر رنگ

شوند. فعالیت این کنه همواره با ها میشدن برگ

تولید مقدار زیادی تارهای عنکبوتی ظریف همراه 

های میزبان را پوشانده و است که تمام سطح برگ

سبب گرد آلود شدن ظاهر ، گردوغباربا جلب 

 (.2)شکل  شوندگیاهان آلوده می

 

 
-مراحل مختلف رشدی و خسارت کنه تارتن دو -0شکل 

ای روی خیار، افراد بالغ )تصویر باال(، تخم )تصویر لکه

 پایین(

 

های ماده صورت بهاین آفت  یزمستان گذران    

ها کرده زیر بقایای گیاهی، کلوخه یریگ جفتبالغ 

است. این کنه دارای  سبز شهیهمو روی گیاهان 

مراحل رشدی تخم، الرو، دو سن پورگی و بالغ 

جفت پا هستند  5است. الروها کروی شکل و با 

جفت پا هستند.  0اما سایر مراحل رشدی دارای 

های تمرکز و فعالیت اصلی این آفت پشت برگ
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

میزبان است. در پاییز با کاهش ساعات روشنایی 

ساعت در روز، به دیاپوز وارد  01به کمتر از روز 

 0هفته تا  2شود. دارای دوره رشدی کوتاه )می

های متعدد ماه بسته به شرایط محیطی( و نسل

 عمدتاًهای جالیزی جنوب کشور بوده در گلخانه

های اول )مهر و آبان( و یا از فروردین به در ماه

شود. در بعد فعالیت و خسارت آن مشاهده می

-رشد و توسعه می یخوب بهشرایط گرم و خشک 

 .(0520)خانجانی،  یابد

 

 

 
ای روی برگ عالئم خسارت کنه تارتن دولکه -2شکل

 خیار )تصویر باال( و برگ بادمجان )تصویر پایین(.

 

 هاکشکنه

%، 20سی ، اس®دیابرون اسپ دیکش جد کنه    

 است. فنیرومسیو اسپ نیآبامکت مؤثرهماده دارای 

است که دارای  یکش حشره کش و کنه آبامکتین

در سیستم  وخاصیت تماسی و گوارشی بوده 

کنترل  منظور به دارد کهبازدارندگی تاثیر عصبی 

 شود. یها استفاده م مراحل متحرك کنه

کش  کش و کنه شرهحنیز یک  فنیرومسیاسپ

در بدن  یچرب وساز سوختاز است و  یتماس

در  یخوب اریبس ریتاث و ی کردهریجلوگ حشرات

 با توجه به خاصیت این ها دارد.تخم و پوره برابر

( فنیرومسیو اسپ نیآبامکت) مؤثرهدو ماده 

تواند عالوه بر می ®دیاسپابرون یریکارگ به

های  تاثیر روی جمعیت کنه ییافزا همخاصیت 
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 نامور و همکاران، کنه کش های جدید جهت کنترل کنه تارتن

 
 

 

 

 

آفت، روی تمامی مراحل زیستی کنه کنترل ایجاد 

 .(0555)اردشیر و همکاران،  نماید

سی ، اس®کنه مایتکوئینوسیل )ترکیب آسه    

کش تماسی (، ساخت کشور ژاپن یک کنه03%

گوارشی که روی تمام مراحل متحرك کنه تارتن 

روی  کوئینوسیلآسهی موثر است. ا دولکه

 مهارکنندهها اثر گذاشته و لذا میتوکندری سلول

های باشد. از ویژگیها میسیستم انتقال الکترون

های مهم این ترکیب این است که برای کنه

 .ضرر استشکارگر، حشرات مفید و غیر هدف بی

های مدیریت سازگار با برنامه کامالً نیبنابرا

ره وشود. همچنین دمحسوب می 0انبوهی آفات

روز تعیین  5ها کش در گلخانهکارنس این کنه

 (.0555شده است )اردشیر و همکاران، 

نیز  %(21 یس اس، ®سارابا)دانی فلومتوفنیسا    

ژاپن  2تکنو اگری اتسوکا شرکتاولین بار توسط 

کش نیز روی این کنه معرفی شده است.

ترکیب  مانند بهها اثر گذاشته و میتوکندری سلول

قبل یک مهارکننده سیستم انتقال الکترون در 

-سلول است. سایفلومتوفن ترکیبی تماسی با اثر 

هفته بعد از کاربرد(  5)تا  مدت یطوالنکشی کنه

های تارتن است که روی تمام مراحل رشدی کنه

موثر است اما بیشترین تاثیر را زمانی دارد که 

-عمده جمعیت از تخم خارج شده باشند. این کنه

 اثر یبهای گالزا( های اریوفیده )کنهکش روی کنه

                                              
1
 I.P.M. 

2
 Otsuka AgriTechno Co. 

توان های بسیار مطلوب آن میباشد. از ویژگیمی

های شکارگر و نامطلوب روی کنه راتیتأثبه عدم 

روز آن اشاره  0حشرات مفید و دوره کارنس تنها 

 (.0011نمود )اردشیر و همکاران، 

 دستورالعمل   

در یک  شده انجامبر اساس نتایج مطالعات     

ای در خیار آلوده به کنه تارتن دولکه گلخانه

فوق با میزان  کشجنوب استان کرمان، سه کنه

روز بعد  00و  7، 5درصد طی 52تا  71تاثیر بین 

پاشی، نسبت به سایر ترکیبات مورد مقایسه از سم

بودند.  مؤثرترنظیر تترادیفون و اسپیرومسیفن 

 باشد:روش کاربرد این سه ترکیب به شکل زیر می

فرموالسیون و غلظت سم: این سه ترکیب با  -0

اند که به این ه شدهفرموالسیون سوسپانسیون تهی

در این سموم در آب و  مؤثرهمعنا است ماده 

بوده و لذا در هنگام  حل قابلحالل روغنی غیر 

هم زده ی مخلوط و بهخوب بهی باید ساز قیرق

 3/1غلظت  با ®دیابرون اسپ ها شیآزماشوند.  در 

و  درهزار 23/0با غلظت  کوئینوسیلآسه، درهزار

 00و  7، 5طی  درهزار 0سایفلومتوفن با غلظت 

و  60پاشی با میزان تاثیر حداقل روز بعد از سم

درصد، بهترین کارایی را داشته و لذا  50حداکثر 

برای  بیترت نیا بهشود. ها توصیه میاین غلظت

از این  هرکداملیتر محلول سمی از  011تهیه 

ابرون سی سی 31ترکیبات به ترتیب مقدار 

 011وئینوسیل و کسی آسهسی 023، ®دیاسپ

 سی سایفلومتوفن الزم است.سی
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 دوم / شماره چهارم/ جلد 0011مجله سبزیجات گلخانه ای/ سال 

  

 

نحوه تهیه محلول سمی: برای این منظور ابتدا  -2

حجم تانکر  برحسبرا  ازیموردنمقدار سم 

( محاسبه 0و دزهای فوق )مطابق بند  موردنظر

نموده و سپس این مقدار را در سطل آبی جداگانه 

 هملیتر آب مخلوط نموده خوب به 0تا  5با حجم 

شود. سپس این مخلوط به تانکر خالی زده می

ریخته شده  و با اضافه نمودن آب به  موردنظر

داخل تانکر، حجم آن به حد نهایی خود رسانده 

 شود. می

پاشی باید بر پاشی: عملیات سمنحوه سم -5

 با مشاهده اولین موارد کنه اساس پایش جمعیت

و قبل از اینکه جمعیت کنه در تمام سطح گلخانه 

-در این حالت تنها سم منتشر شود، انجام گردد.

ای یا کانون کوبی توصیه شده و نیاز به پاشی لکه

پاشی تمام سطح گلخانه نیست. با توجه به سم

خاصیت تماسی این ترکیبات، الزم است تمام 

ها سطح زیرین برگ خصوص بهها سطح بوته

کامل توسط محلول سم پوشش داده شود.  طور به

الکترواستاتیک پاش به این منظور استفاده از سم

که در آن هم مقدار مصرف محلول سم در واحد 

سطح کمتر است و هم اینکه قطرات ریز و 

کند و به دلیل باردار نمودن یکنواخت تولید می

ها را بیشتر از سایر انواع قطرات، سطح زیرین برگ

. قرار دارنددهد، در اولویت ها پوشش میپاشسم

کارایی بهتری های اتومایزر پاشبعد از آن سم

دار معمولی استفاده پاش النسدارند. اما اگر از سم

، بهتر است از نوع سرالنس کج بجای شود یم

 سرالنس معمولی که مستقیم است استفاده گردد.

باقیمانده سموم و دوره کارنس: بر اساس نتایج  -0

این مطالعات مشخص شده است که در مورد 

-بعد از سم روز 7و  5در  سایفلومتوفنکش کنه

سوزی ای نداشته و اثرات گیاهپاشی هیچ باقیمانده

(. 0011نیز ایجاد نکرده است )اردشیر و همکاران، 

باید دوره کارنس  حتماً ®دیابرون اسپاما در مورد 

روز بعد از  5 کوئینوسیلآسه روز و در مورد آسه 7

پاشی رعایت شود )اردشیر و همکاران، سم

0555 .) 

 یجیترو هایتوصیه

خصوص در اطراف ها بهپایش مداوم بوته    

های گلخانه و کنترل وضعیت ها و دربپنجره

ها بسیار اهمیت دارد. حضور و میزان جمعیت کنه

ای آغاز صورت لکهها بهکه آلودگی کنهنظر به این

شود با بازدیدهای منظم شود توصیه اکید میمی

به روزانه و مشاهده اولین تجمع کنه نسبت 

های آلوده و ها از طریق حذف تک بوتهکنترل آن

ای( اقدام نمایند. پاشی موردی )لکهیا سم

پاشی بعد از شود عملیات سمهمچنین توصیه می

برداشت محصول و هنگام صبح صورت گرفته و 

پاشی فراهم شرایط تهویه داخل گلخانه بعد از سم

 گردد.
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