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چکیده
فرنگی تغذیه و عالئـم خسـارت آن باعـث حنـایی و خشـک شـدن       از سبزینه سطح زیرین برگ و ساقه گوجهکنه حنایی 

سی مایت، بایومایـت  ترتیب جی در هزار سموم گیاهی به3و 2، 1براي کنترل این کنه از غلظت . شودمینارس ماندن میوهبرگ و 
هاي بیفنازیت، سـایفلومتوفن،  کشدر هزار کنه5/0در مقایسه با تاثیر غلظت هاآنغلظت کمتر % 25و فرموالسیون چریش ایرانی و 
هاي کامل تصادفی مزرعه با سه تصادفی گلخانه و بلوكدر هزار میل بمکتین، در طرح کامال75/0ًاسپیرودایکلوفن، اسپیرومیسفن، 

نمونـه بـرگ در فواصـل    30آوري تصـادفی  پاشی تیمارها با جمعتلفات کنه از سم. پاشی در تیمار شاهد استفاده شدر و از آبتکرا
ترتیب با هاي گلخانه و مزرعه بهها انجام و دادهو شمارش جمعیت زنده کنه درسطح زیرین برگبعدروز15و 7، 3یک روز قبل و 

در %70/94روز بعـد بـیش از   15تلفـات کنـه تـا    . ندشـد به درصد تلفات تبدیل و تجزیـه آمـاري   تیلتون –فرمول آبوت و هندرسون
بیشـترین  . متفـاوت بـود  ) p<0.05% (89مشاهده نشد و در مزرعه بـیش از  ) p>0.05(روز تفاوتی بین تیمارها 3گلخانه و جزء نوبت 

و %) 15/95و 11/97(، چـریش  )%22/97و 23/93(، دو غلظـت بایومایـت  )%39/92(تلفات کنه براي غلظت کـم جـی سـی مایـت     
روي مـورد مطالعـه در ایـن تحقیـق،     گیـاهی  هاي بـا منشـاء  آفتکش. در مزرعه مشاهده شد%) 98/80(کمترین براي اسپیرودایکلوفن 

رنگی سالم مزرعه و فحنایی و تولید گوجهکنه کنترل در هاآفتکشربرد با سایرو در تناوب کافعالیت دشمنان طبیعی بازدارنده نبود 
.توان استفاده کردگلخانه می

فرنگی، کنترل  کش گیاهی، کنه آفت، گوجهکنه: هاي کلیديواژه
مقدمه

Aculops lycopersici)اولـین بـار کنـه حنـایی      Tryon,

tomato)فرنگـی با نـام کنـه زنگـار گوجـه    )2شکل ((1917

russet mite) کنـه  براي دنیـا معرفـی شـد ایـن    1917درسال
فرنگـی اي و گوجـه مزرعههاي تمامی کشتآفت امروزه در

Jeppson(دنیـا پراکنـده شـده اسـت      et al., درمیـان  ).1975
ــه ــانواده   گون ــده از خ ــی ش ــاي معرف ــهه ــده  کن ــاي اریوفی ه

)Eriophyidae(، میزبـان خاصـی گیـاهی دارنـد و     هاآناکثر
هیتنوع میزبـان گیـا  فقط تعدادي از جمله کنه حنایی داراي 

Lycopersicon)فرنگــیبــوده کــه عــالوه بــر ارقــام گوجــه

esculentum Miller) تیـره گیاهی متعلـق بـه   هاي گونهروي

ــان ــوع از روي )Solanaceae(بادنجانی ــه 26و در مجم گون
;Perring, 1962)گیاهی براي دنیا گزارش شده است  Rice

& Strong, شـود کنـه حنـایی    این شرایط باعـث مـی  . (1996
که نیازي به رقابت بـا سـایر آفـات داشـته باشـد، از      ن آنبدو

ي گیاهی بتواند براي حفظ بقـاء اسـتفاده کنـد    هاانسایر میزب
)Duso et al., Aculops lycopersici)کنه حنـایی  ). 2010

(Massee)) ــه ــه آفــت مهــم گلخان هــاي اي از کنــهتنهــا گون
Arbabi(در ایـران  خانواده اریوفیده  & Baniameri, 2016 (

ــت    ــده اس ــزارش ش ــا گ ــکل .)Gerson, 1992(و در دنی ش
بوده و داراي مراحل ) 2شکل (ظاهري کنه حنایی کرم مانند 

زیستی تخـم، دو مرحلـه نمفـی، نـر و مـاده بـالغ و داراي دو       
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باشد و با این ویژگی بـه  میجفت پا درتمامی مراحل رشدي 
بیشـترین . شـود تفکیـک مـی  کنه يهاخانوادهسایرراحتی از 

کنـه حنـایی در شـرایط دمـایی     زا و فعالیتجمعیت خسارت
درجـه سلسـیوس   32تـا  21ییگرم و مرطوب و در دامنه دما

27الی 23در دمايروز 8/5ایجاد و میانگین دوره نسلی آن 
تـا  8/0ریزي روزانـه  تخمبا متوسط روز 5/6درجه سلسیوس 

يریـز تخـم تخـم در دوره 53الی 10تخم و تعداد کلی 9/2
Rice)گــزارش شــده اســت هروز29الـی  10 & Strong,

روي هـر دو  جمعیت کنه حنایی در شـرایط طغیـانی   . (1962
یابـد و  مـی ها گسـترش  بوتهو ساقه فرنگیسطح برگ گوجه

روز نیـز اعـالم   3ها تـا  بررسیطول دوره نسلی آن در برخی
ــت   ــده اس Fischer)ش & Mourrut–Salesse, و (2005
هـاي  کنـه کوتـاهترین دوره نسـلی را در میـان    تقریبا یکی از

که از میزان خسارت با این. آفت محصوالت کشاورزي دارد
اي مزرعـه و گلخانـه  فرنگـی این کنه آفت در کشـت گوجـه  

کشور اطالعی در دسترس نیست؛ ولی میزان خسارت آن در 
مریکـا بـیش از   آایالت فلوریداي فرنگیمزارع کشت گوجه

Eschiapati)اعالم شده است65% et al., 1975) .
فرنگـی از مـزارع گوجـه  یاولـین بـار فعالیـت کنـه حنـای     
بـراي ایـران   1342در سـال  اطراف تهران، خرم آباد، بهبهـان 

سپس فعالیت این کنـه  . )Farahbakhsh, 1961(گزارش شد 
منتشـر  (مشـاهده شـد  زمینـی در اطـراف تهـران   روي سیباز 

در ایـران، از روي  رنگـی فایـن کنـه عـالوه برگوجـه    ).نشده
پرست، پیچک، پنیرك، ازمک و آفتابهرز تاجریزي، علف

آوري شـده  تاج خروس، اطلسی، نیلوفر نیز جمـع زینتی نظیر 
& Baradaran)است  Daneshvar, 1992).

زاي کنـــه حنـــایی در مـــزارع اولـــین فعالیـــت خســـارت
هجـري شمسـی مـورد    1360ورامـین در دهـه   فرنگـی گوجه

اي مطالعـه و منجـر بـه   ) 5الی 2هاي شکل(رفت توجه قرار گ
) کاراتـان (، دینوکاپ %80درباره کارائی سموم پودرگوگرد 

اي % 25) نئورون(، برموپروپیالت %80)دیتان زد(، زینت 25%
)ماالتیون(اي سی، ماالتیون % 57)اومایت(سی، پروپارژیت 

Baradaran(اي سـی شـد   57% & Daneshvar, 1992 .( در
شـوند یـا در   توصیه نمیضر اغلب این سموم یا دیگر حال حا

ــ  ــتند و اس ــترس نیس ــوص  دس ــی بخص ــمنان طبیع تفاده از دش

منظور کنترل بیولوژیک کنـه حنـایی بـه    بههاي فیتوزئیده کنه
از سوي دیگر توسـعه  . نتیجه قابل قبولی در دنیا نرسیده است

و حفـظ  اي مزرعهاي و گلخانهفرنگیکشت اقتصادي گوجه
,Arbabi)خوري آن که روزانه مـورد نیـاز اسـت    تازهمسئله

2010; Zanoli, 2015)  علیـه  باعث شد براي مصرف سـموم
ــه روز  ــایی و بـ ــه حنـ ــاآنآوري کنـ ــههـ ــاره مطالعـ اي دربـ

هــاي آلــی و گیــاهی جدیــد در شــرایط گلخانــه و کــشکنــه
. انجام شوداي مزرعه

هامواد و روش
ــی، از   ــن بررس ــتدر ای ــاي غلظ ــزار 3و2، 1ه در ه

هاي گیـاهی جـی سـی    کشکنهترتیب براي بهتوصیه شده و 
ــت  ــت )GC–mite(مایـ ــیون )Biomite(، بایومایـ ، فرموالسـ

غلظـت  %25و ) EC)Neem 1.8% EC%8/1ایرانی چریش 
در فرنگـی علیه جمعیت فعال کنـه حنـایی گوجـه   هاآنکمتر 

ز بـراي مقایسـه ا  . اي اسـتفاده شـد  اي و گلخانهمزرعهشرایط 
اس سـی %24هـاي بیفنازیـت   کـش هدر هزار کن5/0غلظت 

)Bifenazate 24% SC(  ،بـــا نــام تجـــاري فلورامایـــت ،
با ) Spirodiclofen 24% SC(اس سی 240اسپیرودایکلوفن 

%24نــــام تجــــاري ترمینــــاتور، اسپیرومیســــفن اس ســــی 
)Spiromesifen 24% SC (   ،ــرون ــاري ابـ ــام تجـ ــا نـ بـ

با نام ) Cyflumetofen 20% SC(اس سی %20سایفلومتوفن 
ــی ســارابا، غلظــت   ــین 75/0تجــاري دان ــل بمکت در هــزار می

)Milbemectin 1% EC ( با نام تجاري ناك اوت)  دردسـت
در . شویی در تیمـار شـاهد اسـتفاده گردیـد    از آبو ) مطالعه

ــه     ــادفی و در مزرع ــامال تص ــاري ک ــرح آم ــه از ط ازگلخان
ترتیـب در تهـران و   هبـ هاي کامل تصادفی با سه تکرار بلوك

ــد  ــتفاده ش ــین اس ــاء    . ورام ــت نش ــراي کش ــالت ب ــم ف از رق
در شـرایط  . در هر دو شـرایط اسـتفاده گردیـد   فرنگیگوجه

در هـر گلـدان   فرنگـی حداقل تعداد دو نشاء گوجـه گلخانه،
کشت شدند و در هر تکرار تعداد چهار گلـدان و بـراي هـر    

رعـه و در هـر   در شـرایط مز . تکرار در نظرگرفته شد3تیمار 
فرنگـی بوتـه گوجـه  30عنـوان یـک تکـرار تعـداد     بـه کـرت  

پاشی تیمارها مشاهده آلودگی براي زمان محلول. شداستفاده 
صـورت  هها بـه جمعیـت کنـه حنـایی کـه بـ      نمونه برگ30%
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پاشـی روي  شدند تعیین و مقدار محلـول آوريتصادفی جمع
ار مسـاوي  هاي هر تیمار در هر دو شرایط بررسی به مقـد بوته

براي تعیین کـارائی هـر تیمـار بـر جمعیـت کنـه       . استفاده شد
هاي بوتههاي مختلف نمونه برگ از قسمت30حنایی، تعداد 

بطور تصادفی در فواصل زمانی یک روز قبل و فرنگیگوجه
جمعیـت زنـده کنـه در    . شـد آوريروز بعد جمـع 15و 7، 3

یحتشــریســطح زیــرین بــرگ بــا اســتفاده از میکروســکوپ 
هاي آماري تیمارهـا در شـرایط گلخانـه    دادهشمارش شده و 

ــوت و در شــرایط مزرعــه توســط فرمــول    توســط فرمــول آب
میـانگین  . تیلتون به درصد تلفات تبدیل گردیدند–هندرسون

تجزیه آماري SASر نرم افزادرصد تلفات کنه حنایی توسط 
چنــد شــده و بــراي مقایســه و کــارائی هــر تیمــار از آزمــون  

اثرات سوء احتمالی تیمارها روي . اي دانکن استفاده شددامنه
اي و همچنـین روي جمعیـت   صـورت مشـاهده  هبرگ، میوه ب

دشمنان طبیعی کنه حنایی در سطح زیرین برگ در مقایسه با 
.روز بعد مورد مقایسه قرار گرفتند15نوبت یک روز قبل و 

نتایج
نـه  جمعیت کدر کنترلارزیابی تاثیر تیمارها : الف

ايدر شرایط مزرعهفرنگیحنایی گوجه
پاشی تیمارهـا،  میانگین جمعیت کنه حنایی قبل از محلول

در شـرایط  فرنگـی هـاي گوجـه  بوتـه در سطح زیـرین بـرگ   
ــه ــن    اي مزرع ــداکثر ای ــداقل و ح ــاوت و ح ــین متف در ورام

کنه در سطح زیرین بـرگ و  67/56کنه و 67/5بینمیانگین 
و سم بایومایـت در  ) ردر هزا5/2(براي غلظت کمتر چریش 

مالحظه و به ثبت رسید فرنگیدوره برداشت محصول گوجه
).1شکل (

مقایسه میانگین درصد تلفات جمعیت فعال کنـه حنـایی   
بـرداري در شـرایط مزرعـه    ههاي نمونو نوبتدرمیان تیمارها 

;F=1.28)روز 3هــاي نوبــتدر ورامــین بــراي  df=9,10;

p<0.1333) بعد روز 15و)F=1.04; df=9,10; p<0.5886 (
ولی این ) 1جدول (معنی دار ) p<0.05(%5در سطح احتمال 

;F=1.05)روز بعد 7تفاوت آماري بین تیمارها و براي نوبت 

df=9,10; p>0.2677)دار نشــد و همگــی درگــروه معنــیa

کمتـرین تلفـات کنـه    ). 1جدول (آزمون دانکن قرار گرفتند 

ز بعد از سمپاشی درمیان سموم گیـاهی  رو3حنایی در نوبت 
در هـزار بایومایـت و در   5/1براي غلظـت  % 53/81به مقدار 

کـــش بـــراي کنـــه%65/72آلـــی هـــايکـــشکنـــهمیـــان 
بیشـترین رونـد کـاهش تلفـات     . اسپیرودایکلوفن مشاهده شد

روز براي غلظت 7کنه حنایی در بین سموم گیاهی در نوبت 
در هـزار  3و غلظـت  ) %11/4(در هزار جی سی مایـت  75/0

ــریش  ــه %) 81/12(چ ــان کن ــشو در می ــراي  ک ــی ب ــاي آل ه
با تاثیر سایر تیمارها ). 1جدول (ثبت شد ) %68/9(میلبمکتین 

. روز به همراه شد7در نوبت روند افزایش تلفات کنه حنایی 
روز بعد از15ت کمترین و بیشترین تلفات کنه حنایی در نوب

ه ترتیب براي اسـپیرودایکلوفن  ب–آلی هاي کشکنهکاربرد 
به ثبت رسید، در حـالی  %)36/98(و سایفلومتوفن ) 98/80%(

که درصد تلفات کنه حنایی ناشی از تاثیر سموم گیاهی بـین  
در مجمـوع ). 1جـدول  (مشاهده گردید %22/97تا 02/89%

مجدد کنه کاربرد تمامی تیمارها توانست به خوبی از فعالیت 
.  ندجلوگیري نمایحنایی

ارزیابی تاثیر تیمارها بر جمعیـت کنـه حنـایی    : ب
ايدر شرایط گلخانهفرنگیگوجه

تجزیه آماري میانگین درصد تلفات جمعیت فعـال کنـه   
برداري در شـرایط  هاي نمونهدر نوبتحنایی از تاثیر تیمارها 

;F=1.16)روز بعـد  3گلخانـه جـزء بـراي نوبـت      df=9,10;

p>0.11422) 7هـاي مشاهده گردیـد در نوبـت  دار معنیکه
;F=1.05(روز  df=9,10; p>0.2678 ( ــد 15و روز بعــ

)F=1.04; df=9,10; p>0.5886 (  ــاري ــاوت آم ــدون تف ب
)p>0.05 (  و تمامی تیمارها با حداکثر تلفات کنه درگـروهa

بخـش  از آنجایی کـه  ). 2جدول (آزمون دانکن قرار گرفتند 
ســاقه بوتــه و از اي از جمعیــت کنــه حنــایی از طریــقعمــده
جابجــا فرنگــیهــاي تحتــانی بــه بــرگ فوقــانی گوجــهبــرگ

پاشـی صـحیح   شوند، نتـایج تـاثیر تیمارهـا بیـانگر محلـول     می
هـــاي هـــاي مختلـــف بوتـــهروي قســـمتصـــورت گرفتـــه 

جمعیت کنـه حنـایی   رويو ایجاد کنترل الزم فرنگیگوجه
).2جدول (باشدمیهاي گیاه در تمامی قسمت

ــاربرد ــموم ک ــت س ــاهی در نوب ــاي گی روز در 7و 3ه
کامل کنـه حنـایی در سـطح زیـرین     شرایط گلخانه با تلفات 
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در همـراه شـد کـه تلفـات بیشـتري      فرنگـی هاي گوجهبرگ
کش آلی بر جمعیـت کنـه حنـایی در    مقایسه با تاثیر چند کنه

تلفـات کنـه حنـایی در    با اینکه). 2جدول (د این مدت داشتن
روز بعـد  7اشی در مقایسه با نوبـت  روز بعد از سمپ15نوبت 

کاهش کمی در تمامی تیمارها داشت، با این حـال کمتـرین   
3و بـراي غظـت   %70/94درصد تلفات کنه حنایی به مقـدار  

در هزار فرموالسیون چریش ایرانی ثبت شد که در مقایسه با 
اختالف درصد تلفات کنـه داشـت   % 30/4روز فقط 7نوبت 

هـاي بسـیار   حتـی جمعیـت  لوم نمود این نتایج مع). 2جدول (
زیاد کنه حنایی که تحت تاثیر تماسی سـموم گیـاهی و آلـی    

فرنگـی هـاي گوجـه  تلفات زیادي روي بوتـه گیرد با میقرار 
).  2جدول (شود همراه می

هــاي گیــاهی و کــشکنــهپاشــی کــه محلــولبــا ایــن
و ) ائــل شــهریوراو(آلــی در شــرایط مزرعــه هــاي کــشکنــه

و در اوج شرایط دمایی صورت گرفت بـا  )دماهمردا(گلخانه 
ســوء ســوختگی روي بــرگ یــا ســایر ایــن حــال فاقــد آثــار 

از موارد تاثیر .فرنگی مالحظه شدهاي گوجههاي بوتهقسمت
فرنگـی  پاشی تیمارهـا روي بـرگ هـاي گوجـه    مثبت محلول

ــی ــه   م ــت کن ــان جمعی ــرل همزم ــه کنت ــوان ب ــارتن  ت ــاي ت ه
)Tetranychus spp. (اي اشاره داشتیط مزرعهدر شرا.

اي در منطقـه  پاشی تیمارها در شرایط مزرعـه فرنگی قبل از محلولمیانگین جمعیت کنه حنایی در سطح زیرین برگ گوجه-1شکل 
1396ورامین در سال 

Figure.1. Mean Aculops lycopersici population recorded in lower tomato leaf – surface before treatments under
field condition in Varamin region in 2018
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هاي آلی در شـرایط  کشکنهدر تیمارهاي مختلف سموم گیاهی و جمعیت فعال کنه حناییمقایسه میانگین درصد تلفات -1جدول 
ورامین  رد1396ر سال داي مزرعه

Table 1. Mean mortality percentage Aculops lycopersici in infested tomato leaves under field condition in
Varamin region in year 2018
Treatments 3rd day 7th day 15th day
GC–mite, 0.75ml/l 99.59 ab 95.48 a 92.39 a
GC–mite, 1ml/l 83.03 bc 90.76 a 89.02 ab
Biomite, 1.5 ml/l 81.52 bc 91.66 a 93.23 a
Biomite, 2 ml/l 95.47 ab 94.03 a 97.22 a
Neem 1.8 EC, 2.5 ml/l 94.60 ab 94.83 a 97.11 a
Neem 1.8 EC, 3ml/l 100 a 87.19 a 95.15 a
Bifenazate 24% SC, 0.5ml/l 81.95 bc 85.41 a 95.96 a
Cyflumetofen 20% SC, 0.5ml/l 84.30 bc 90.76 a 98.36 a
Spirodiclofen 24% SC, 0.5ml/l 72.65 c 79.80 a 80.98 b
Spiromesifen 24% SC, 0.5ml/l 83.33bc 91.46 a 93.49 a
Milbemectin 1% EC, 0.75ml/l 94.49 ab 84.81 a 91.22 a

.دیگر ندارندکدرصد تفاوتی با ی5میانگین درصد تلفات در هر ستون با حروف مشابه از نظر آماري در سطح احتمال 
Mean mortality percentage with the same letter in each column is not significantly different at level (P<0.05)

آلـی درشـرایط   هاي کشکنهاز تاثیر سموم گیاهی و فرنگیمیانگین درصد تلفات جمعیت فعال کنه حنایی گوجهمقایسه-2جدول 
اي در تهران گلخانه

Table 2. Mean mortality percentage of Aculops lycopersici in greenhouse tomato leaves with different botanical
and synthetic pesticides in Tehran
Treatments 3rd day 7th day 15th day
GC–mite, 0.75ml/l 100 a 100 a 97.19 a
GC–mite, 1ml/l 100 a 100 a 96.61 a
Biomite, 1.5 ml/l 100 a 100 a 98.08 a
Biomite, 2 ml/l 100 a 100 a 98.89 a
Neem 1.8 EC, 2.5 ml/l 100 a 100 a 94.70 a
Neem 1.8 EC, 3ml/l 100 a 99.43 a 95.32 a
Bifenazate 24% SC, 0.5ml/l 98.91ab 100 a 99.64 a
Cyflumetofen 20% SC, 0.5ml/l 98.93a 100 a 97.06 a
Spirodiclofen 24% SC, 0.5ml/l 100 a 100 a 97.34 a
Spiromesifen 24% SC, 0.5ml/l 97.92 b 99.49 a 98.03 a
Milbemectin 1% EC, 0.75ml/l 98.82 ab 100 a 100 a

.ددیگر ندارنکدرصد تفاوتی با ی5میانگین درصد تلفات در هر ستون با حروف مشابه از نظر آماري در سطح احتمال 
Mean mortality percentage with the same letter in each column is not significantly different at level (P<0.05)
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فرنگیجمعیت کنه حنایی در سطح زیرین برگ گوجه-2شکل 
Fig. 2. Aculops lycopersici population on lower surface of tomato leaf

در منطقه ورامین  )Aculops lycopersici(فرنگی ازخسارت کنه حنایی هاي گوجهخشک شدن بوته-3شکل 
Fig 3. Dried tomato plants caused by Aculops lycopersici in Varamin region

ی از خسارت کنه حنایی درگلخانهفرنگهاي بوته گوجهاي، پژمردگی و خشک شدن برگعالئم زرد، قهوه-4شکل 
Fig. 4. Yellowing, rusting, wilting, dryness of tomato leaves caused by Aculops lycopersici in the greenhouse

جمعیت کنه حنایی درگلخانه  از تغذیهفرنگیخشک شدن بوته گوجه-5شکل 
Fig 5. Complete tomato plant dryness caused by Aculops lycopersici in the greenhouse
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بحث
هايکشکنهدر این تحقیق ارزیابی سموم گیاهی و 

فرنگیصورت مشابه علیه جمعیت کنه حنایی گوجههآلی ب
اي در و چنین مطالعهاي انجام شد شرایط مزرعه و گلخانهدر 

نتایج تلفات کنه حنایی از . منابع علمی ذیربط مالحظه نشد
شده براي سموم توصیههاي کمتر از مقدار غظت% 25تاثیر 

گیاهی جی سی مایت، بایومایت و فرموالسیون چریش اي 
ی در هر سی ایرانی معلوم نمود براي کنترل جمعیت کنه حنای

و در کنترل قابل استفاده هستنددو شرایط مزرعه و گلخانه
طور ههاي تارتن، تریپس بآفات مکنده مانند کنهبرخی از 
ها آنهمچنین از . توانند موثر واقع شوندنیز میهمزمان 

توان در تناوب مصرف و جایگزین سموم آلی پر مخاطره می
هجري شمسی توصیه 1360خر دهه و قدیمی که در اوا

Baradaran(اند شده & Daneshvar, 1992 (کنترل براي
مقایسه نتایج . استفاده نمودفرنگیجمعیت کنه حنایی گوجه

در هزار سم گیاهی جی سی 1و 75/0ارزیابی دو غلظت 
و کنه تارتن فرنگیمایت علیه جمعیت کنه حنایی گوجه

هجري شمسی در 1390اي در اوائل دهه خیار گلخانه
ه مقایسه با نتایج این بررسی در شرایط گلخانه نسبتا مشاب

هاي آفت کنهشود و ضمن آنکه عالوه بر کنترل مشاهده می
به تاثیر بازدارندگی روي برخی حشرات آفت مانند تریپس، 

Arbabi(در شرایط گلخانه اشاره شده است سفیدبالکشته، 

& Baniameri, 2016 .( تاثیر سموم گیاهی درکنترل
جمعیت کنه حنایی هم در شرایط گلخانه و مزرعه بلند مدت 

نیازي نبود هاآنکه به استفاده مجدد طوريهشاهده شد بم
درهزار 3این نتیجه نیز از ارزیابی غلظت ). 2و 1جداول (

درصد اي سی چریش ایرانی درکنترل کنه 8/1فرموالسیون 
گزارش شده است اي مزرعهتارتن بادمجان در شرایط 

)Shahkarmi et al., 2014 .(
ب گیاهی چریش علیـه کنـه   نتایج تاثیر سه ترکیمقایسه

Tetranychus evansi(تـــــارتن  B&P ( در شـــــرایط
در هـزار جـی سـی    2/0آزمایشگاهی و در مقایسه با غلظـت  

%2/73،کشــندگی% 2/54ســاعت بعــد باعــث   24مایــت 
فرنگیهاي گوجهدر بوتهدورکنندگی بر جمعیت کنه تارتن 

Kithushi(اعـالم شـده اسـت     et al., تلفـات کمتـر   ). 2004

جمعیت کنه تارتن در تحقیق اشاره شده و در مقایسه با نتایج 
تفاوت در غلظت مصرفی و نوع کنـه  ه تواند باین بررسی می

نتــایج ارزیــابی دو ). 2و 1هــايولجــد(آفــت وابســته باشــد 
Pestoneemدر هزار چریش با نام تجاري 5/0و 3/0غلظت 

ــدت  ــارتن دو   7در م ــه ت ــت کن ــه جمعی ــهروز و علی اي لک
الـی  98/50تلفـاتی بـین  در ایالـت آسـام هنـد    فرنگـی گوجه

درصد بر جمعیـت کنـه تـارتن داشـته کـه نسـبت بـه        99/58
مقـدار کنتـرل   ،کـش اسپیرومیسـفن  کنهدرصدي91کارائی 

Phukan(تر بوده است ضعیفایجاد شده  et al., در ). 2017
کـه اثـر بخشـی غلظـت بیشـتر فرموالسـیون چـریش        صورتی

ــی در شــرا ــه ضــمن آن ایران ــات یط مزرعــه و گلخان کــه تلف
تري بر جمعیت کنه حنـایی کنتـرل   بیشتري و دوره بلند مدت

فاقـد هـر گونـه عالئـم سـوء      ) 2و1هـاي ولجد(ایجاد کرد 
نتـایج  . نیـز بـوده اسـت   فرنگـی هـاي گوجـه  روي برگ بوتـه 

هـاي  کنهارزیابی تاثیر روغن گیاهی کلزا روي جمعیت فعال 
11در کشـور صربسـتان و طـی مـدت     ايتارتن خیارگلخانـه 

بر جمعیت کنـه آفـت   درصد6/94الی 1/84تلفاتی بین روز
هـاي آلـی   کـش داشته و نتایج اعالم شده مشابه کارائی کنـه  

اسپیرودایکلوفن، کلوفنتازئین و بافنتزین مالحظـه و فاقـد هـر    
Marcic)گونه عوارض برگ سوزي نیز گزارش شده است 

et al., 2009) .که مقایسه کارائی سموم گیاهی علیه یدر حال
و ) 1جـدول  (کنه حنایی در شرایط گلخانه به مراتـب بیشـتر   

تاثیر روغن کلـزا در  ) 2جدول (در شرایط مزرعه نسبتا مشابه 
زیـــتارزیـــابی کنــه کـــش بیفنا . صربســتان مشـــاهده شــد  

)Bifenazate (  درصـد اس سـی   24با نام تجاري فلورامایـت
تـا  81روز بعد بـه ترتیـب  15الی 3تعلیه کنه حنایی از نوب

روز بعـد  3کنه حنایی از  نوبـت  از تلفات کامل ودرصد95
ــا ــت  95ت ــد در نوب ــد 15درص ــه و  روز بع ــرایط مزرع در ش

کـش  کنـه کـارائی  ). 2و1هـاي ولجد(مالحظه شدگلخانه 
اس سـی  240کش اسپیرومیسیفن با نام تجاري ابـرون  حشره/

سـوخت و سـاز   که سبب اختالل در(از گروه تترانیک اسید 
تریپس نیز مـوثر  ،سفیدبالکچربی بدن کنه شده و درکنترل 

درصـد تلفـات کنـه حنـایی را درگلخانـه      95بـیش از  ) است
ایــن مقــدار تلفــات نســبت بــه تــاثیر ). 2جــدول (باعــث شــد 

اي در کنـه تـارتن دولکـه   پاشی ابـرون روي جمعیـت  محلول
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خراسـان  (و خربـزه  ) رمـان ک(، هندوانه )اصفهان(مزارع خیار 
Arbabi) (رضـوي   et al., 2013Rahimi et al., 2012;(

کـــش ســـایفلومتوفن کنـــهیکـــارائ. شـــدبیشـــتر مالحظـــه
)Cyflumetofen 20% SC (هاي عمـومی دانـی سـارابا    با نام
)Danisarba ( و سلطان)sultan ( هـاي  کنهموثر علیه جمعیت

ــات، تاکســت ــان میــوهانآفــت مرکب ــههــهــا، درخت دار، اي دان
فرنگـی و  ، گیاهان زینتی، توت)فندق، گردوبادام،(خشکبار 

Wilman)از ژاپن گزارش شـده اسـت   فرنگیگوجه et al.,

کـش علیـه   یـن کنـه  نتـایج تـاثیر ا  ،در بررسی حاضـر . (2017
اي نیـز  اي و گلخانـه مزرعـه جمعیت کنـه حنـایی در شـرایط    

ــت   ــارائی الزم را داشـ ــد(کـ ــايولجـ ائی کـــار). 2و1هـ
) Milbemectin 1% EC(کش میـل بمکتـین   حشره/کشکنه

با نام تجاري ناك اوت که داراي غلظت مصرفی کم و دوره 
آفت به ثبـت  ۀ کارنس کوتاه است ولی تاکنون علیه هیچ کن

نشـان داد کنتـرل   ) 2و1هـاي ولجـد (نهایی در ایران نرسیده 
آلـی روي جمعیـت کنـه    هاي کشکنهکمتري نسبت به سایر 

در مقایسه بـا  B1آبامکتینپاشی نتایج محلول.  یی داشتحنا
، سی هگزاتین، )Kelthane 50 WP(دایکوفول هاي کشکنه

در کنترل شـیمیائی  نسیسیجنتورباسیلوس باکتري سولفور و 

ــه   ــط کنــــــ ــایی توســــــ ــه حنــــــ ــی کنــــــ و تلفیقــــــ
Homeopronematusشکارگر anconai (Baker) متعلق به
کـه باعـث سـمیت بیشـتر روي     نشان داد Tydeidaeخانواده

ــت    ــده اس ــکارگر ش ــه ش ــن کن ــت ای Royalty)(جمعی &

Perring, استفاده از سموم گیاهی عـالوه بـر افـزایش    . 1998
توانـد از تـاثیر مسـتقیم    مـی –کمی محصـول –تولید کیفی و 

غییـر  که باعث تهاآنبرخی سموم آلی پرخطر و غیر مستقیم 
یعی شود جلوگیري آوري روي دشمنان طبرفتار، تغذیه و زاد

توانـد درکـاهش مخـاطرات    میمصرف سموم گیاهی. نماید
هـاي  بخصـوص در محـیط  فشـان اسموم روي حشرات گرده 

حفظ دشمنان طبیعی، جلوگیري از بروز آفت یـا  اي،گلخانه
آفات نوظهـور، طغیـان برخـی آفـات ناشـی از ایجـاد پدیـده        

ودن هاي شیمیائی سموم آلی، سالم بـ به برخی گروهمقاومت
خوري دارند، انجام مبارزه تلفیقـی،  محصوالتی که جنبه تازه

تـر آفـات کشـاورزي    حفظ محیط زیست و مدیریت مناسـب 
Ndakidemi(موثر باشند  et al., این مقالـه از نتـایج   ). 2016

02–16–16–95129یک پروژه تحقیقاتی مصوب به شماره
. پزشکی کشور استخراج شده استدر موسسه تحقیقات گیاه
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Abstract

Feeding Aculops lycopersici (tomato russet mite) on tomato leaves and stems change color to fawn color, plant
dryness and fruits nars of infested plants. An investigation carried out with three botanical pesticides, i.e. GC–
mite (1ml/l), Biomite (2 ml/l), Neem 1.8 EC (3ml/l) and 25% lower than – recommended doses in compared
with 0.5ml/l dose of Bifenazate 24% SC, Cyflumetofen 20% SC, Spirodiclofen 24% SC, Spiromesifen 24% SC,
0.75 ml/l of Milbemectin 1% EC on tomato under field and greenhouse conditions in Tehran and Varamin,
respectively. A completely randomized design and randomized complete block design used in greenhouse and
the field with three replications. Water sprayed in control treatment. Effects of each treatment determined by
random 30 tomato leaves collected at one day before and 3, 7 and 15 days after treatments. Active mite stages on
lower surface of tomato leaf counted and collected data by Abbott and Henderson–tilton formulas in greenhouse
and field converted to mortality percentage, respectively. Mean mite mortality percentage analysis showed a
significant (p<0.05) for 3rd day interval only under greenhouse and minimum 94.70 % control received among
treatments at 15th day of sampling. While least of mean of mite control among treatments after 15 days under
field condition recorded 89%. Mite mortality percentage found significant (p<0.05) between 3rd and 15th days
sampling time among treatments under field conditions. Higher effects of botanical recorded 92.39% for 0.75
ml/l GC–mite, Biomite (93.23, 97.22%), Neem (97.11, 95.15%) doses, respectively. Least of mite pest
controlled recorded 80.98% by spirodiclofen among synthetic acaricidal under field conditions. This finding
suggested that through application of botanical pesticides in rotation with other pesticides, tomato production
and natural enemies almost remained safe under field conditions.

Keywords: botanical pesticides, Aculops lycopersici, tomato, control


