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چکیده
هـاي تـارتن در ایـران    براي کنترل بیولوژیک کنـه 1367در سال Phytoseiulus persimilisاز زمان معرفی کنه شکارگر 

هاي پنبه و سویا در استان گلسـتان، روي  رکستانی روي بوتهاولین رهاسازي این شکارگر علیه کنه تارتن ت. گذردبیش از سه دهه می
اي مزارع لوبیا ن شکارگر علیه کنه تارتن دو نقطهعملکرد ای. ماش و بادمجان در منطقه منوجان جیرفت با کنترل کنه آفت همراه شد

شـکارگر بـه   1ري نسبت رهاسازي بکارگی. هاي مرکزي و چهارمحال بختیاري موفق نبودبه علت رطوبت کم و دماي زیاد در استان
درجــه سلســیوس از اســفند تــا اوائــل اردیبهشــت باعــث کنتــرل کنــه تــارتن 25کنـه طعمــه در شــرایط میــانگین دمــاي کمتــر از  10

در شـروع آلـودگی   Neoseiulus californicusرهاسازي همزمـان ایـن شـکارگر بـا کنـه شـکارگر       . اي در ورامین شدهنخیارگلخا
هاي گرم بهار وتابستان کنترل مطلوب درصد طی ماه50مین رطوبت نسبی بیش از أاي و با تهاي خیار گلخانهبوتههاي تارتن درکنه

علـت  ه اي بـ فرنگـی گلخانـه  اي تـوت رهاسازي شکارگر براي کنترل کنه تارتن دونقطه. کنه آفت در دوره برداشت خیار ایجاد شد
رهاسازي شـکارگر در شـروع   . رگر به کنه طعمه درمنطقه هشتگرد فراهم نساختیابی شکاپرزهاي زیاد برگ شرایط را براي دست

هاي آلی وگیاهی کشمطالعه برخی کنه. ثر بودؤماي در اصفهان و محالت کامالًهاي تارتن روي رز و میخک گلخانهآلودگی کنه
هـاي لوبیـا   رش انبـوه ایـن شـکارگر روي بوتـه    پرو. خطر براي فعالیت شکارگر و مناسب براي مبارزه تلفیقی نیز انجام شده استکم

کـه  ضـمن ایـن  . یابددرصد کاهش می20دات شکارگر حدود آمیز بوده و هزینه تولید در مقایسه با وارآلوده به کنه تارتن موفقیت
.نمایدکش را نیز فراهم میاي عاري ازکنهشرایط تولید خیار گلخانه

ایران، کنترل بیولوژیککنه شکارگر، کنه تارتن،: کلیديهايواژه

مقدمه
Phytoseiulus persimilisکنـه شـکارگر   A. H

(Acari: Phytoseiidae)    مهمترین عامـل کنتـرل بیولوژیـک
Tetranychus urticaeهاي تارتنهاي کنهبراي گونه Koch,

T. cinnarbarinus (Boisd.) (  اي ایـران  در شـرایط گلخانـه
)Arbabi, 2007, Hadizadeh et al., 1994) ( ــان و جه

از جــــنس ). Helle & Sabelis, 1985(باشــــد مــــی
Phytoseiulusهـاي نـام هاي مختلف بـا  گونهP. fragariae

Denmark & Schicha, P. longipes Evans, P.

macropilis (Banks)ولی قابلیت . در دنیا معرفی شده است
زیرا جمعیـت ایـن کنـه    . نیستP. persimilisیک مانند هیچ
رگر با تغذیه از طعمـه بـه خـوبی افـزایش پیـدا کـرده و      شکا

پرورش انبوه این . پذیري مناسبی نسب به سموم داردمقاومت
,Arbabi(پـذیر اسـت   هـاي کـم انجـام   کنه ساده و بـا هزینـه  

کنتــرل از ایــن شــکارگر بــراي  اروپــادر امــروزه). 2007
محصـوالت  درصـد  90الـی  60هاي تارتن دربیولوژیک کنه

Ziraat(شـود اسـتفاده مـی  اي گلخانه et al., در دنیـا  .)1992
معرفـی شـده   Phytoseiidaeگونه از خـانواده  2200بیش از 

هـاي  از ایران در دهـه ). Kostianinen & Hoy, 1996(است 
گونه معرفـی شـده کـه بیشـترین سـهم      100گذشته نیز بالغ بر

پــژوهش متعلــق بــه دکتــر هوشــنگ دانشــور محقــق و اســتاد 
Arbabi(پزشکی کشور است سسه تحقیقات گیاهؤپژوهش م

et al., هـاي  بـا ایـن حـال فقـط تعـداد کمـی از کنـه       ). 2010
. سـازي را دارنـد  گزارش شده قابلیت پرورش انبوه و تجاري



...مروري برکاربرد و کارآیی کنه شکارگر:اربابی112

شده از ایران تاکنون این قابلیـت بـراي   هاي معرفیبراي گونه
صورت هاي فیتوزئیده که بهگونه. یک محرز نشده استهیچ

ــراي کنتــرل بیولوژیــک اســتفاده  تجــار ي پــرورش انبــوه و ب
: شوند عبارتند ازمی

Phytseiulus persimilis A.H., Amblyseius
(Neoseiulus) californicus (McGregor), Amblyseius
(Neoseiulus) cucumeris (Oudemans), Amblyseius
longispinosus Evans, Amblyseius fallasci (Garman),
Amblyseius victoriensis (Womersely),  Amblyseius
(Iphiseius) degenerans (Berlese), Amblyseius
largoensis (Muma), Amblyseius (Typhlodromips)
swirskii A.H., Amblyseius (Typhlodromips)
montdorensis (Schicha), Gl&romus (Typhlodermus)
pyri Scheuten, Iphiseius degenerans (Berlese),
Metaseiulus occidentalis (Nesbitt). (Zhang, 2003;

Arbabi & Singh, 1996) .

A. cucumerisهــا ماننــدبرخــی گونــهاز ایــن تعــداد 

ــرل  ــان درکنت ــریپس همزم ) Franklinella occidentalis(ت
Helyer(موثرنـد  ايهـاي تـارتن خیـار گلخانـه    وکنه et al.,

ــه).2003 ــده اي اگون ــام ز فیتوزئی ــراي I. degeneransبن ب
در هلنـد اسـتفاده   تارتن و تـریپس  هاي کنهبیولوژیک کنترل 

خـانواده  از هـا  برخـی گونـه  ). Griffiths, 1999(اسـت  شـده 
Laelapidae ماننـد(Canestrini)Hypoaspis aculeifer  بـا

کنتـرل بیولوژیـک   توانـد باعـث   رهاسازي در بستر خاك می
Rhizoglyphus(هـاي پیـاز گیاهـان زینتـی     کنـه  spp.(  شـود

)Zhang, 2003.(

ي حصـوالت کشـاورز  هاي خسـارتزاي م هاي کنهگونه
در دهه اخیر روند افزایشی داشته و تعداد آنهـا امـروزه   ایران

ــا ــر ب ــی 35لغ ب ــه م ــانواده  گون ــه خ ــق ب ــه متعل ــد ک ــاي باش ه
Tetranychidae, Tenuipalpidae, Eriophyidae,

AcaridaeوTarsonemidaeگونـه از  15بـیش از  . باشدمی
Arbabi(هاي تارتن هسـتند  ها متعلق به گروه کنهاین کنه et

al., هـاي تـارتن   براي کنترل جمعیت و خسارت کنه). 1998
، )سیب، مرکبات، خرما، انجیر، گیالس، آلبالو(درختان میوه 

لوبیا، سـویا، پنبـه، نیشـکر، ذرت، سـیب     (محصوالت زراعی 
فرنگی، ز، توتبویژه خیار، ر(اي ، محصوالت گلخانه)زمینی

ایی هـاي شـیمی  کـش درصد کنه90نزدیک به) میخک، ژربرا
هـاي  کنهچندین گونه از). Arbabi, 2010(شود مصرف می

کنـه  اي کشور ماننـد  آفت در میان آفات محصوالت گلخانه
، کنـه  )Tetranychus cinnabarinus(اي تارتن قرمز گلخانه

ــه ــارتن دو نقطــ ــن )T. urticae(اي تــ ــه زرد و پهــ ، کنــ
)Polyphagotarsonemus latus) (Arbabi et al., 2001( ،

ــه ــهکنـ ــایی گوجـ ــی حنـ Aculops lycopersici(فرنگـ

(Massee)) (Arbabi & Baniameri, 2012( ،   دوگونـه کنـه
Rhizoglyphusگیاهـان زینتـی  پیاز robini Claparede, R.

echinophus Fumouze & Robin( داراي اهمیت اقتصادي
.)Arbabi, 2009(باشند می

یفی، ویژه صه اي بتوسعه کشت و تنوع تولیدات گلخانه
هجـري شمسـی،   1370سبزي وگیاهان زینتی، از اواسط دهه 

هـاي مختلـف   زمینه بـراي اشـتغال دانـش آموختگـان بخـش     
مین أکشاورزي، استفاده بهینه ازآب و خاك، تولید بیشتر، تـ 

جات مورد نیاز در تمـام فصـول سـرد و تمـام ماههـاي      صیفی
هاي هاي آفت بویژه کنهکنه. سال درکشور فراهم شده است

تارتن بیشـترین خسـارت و بیشـترین دامنـه میزبـان گیـاهی و       
اي در کشور گستردگی را در میان آفات محصوالت گلخانه

سوء مدیریت مصرف سـموم علیـه آنهـا باعـث ایجـاد      . دارند
هــاي تــارتن، هــاي جمعیــت کنــهمقاومــت در برخــی ســوش

مانـــده ســـم در محصـــوالتی ماننـــد خیـــار،  افـــزایش بـــاقی
خوري اي که جنبه تازهرنگی، فلفل دلمهففرنگی، گوجهتوت

خطـر،  هـاي کـم  بکـارگیري روش . شـود دارند، مشـاهده مـی  
ــراي حفــظ محصــول ســالم   پایــدار و اقتصــادي علیــه آنهــا ب

براي این منظور کنه شـکارگر  . اي یک اولویت استگلخانه
P. persimilis ازکشور هلنـد و توسـط دکتـر    1367در سال

سسه تحقیقات ؤد پژوهش در مهوشنگ دانشور محقق و استا
بـراي حفـظ و پـرورش مـنظم     . پزشکی به ایران وارد شدگیاه

هـاي  شده به جمعیت کنههاي لوبیا و آلودهآن از کاشت بوته
ــی     ــات جانورشناس ــش تحقیق ــه در بخ ــاق ایزول ــارتن در ات ت

ی شـکارگر از طریـق   آیدر ابتدا کـار . کشاورزي استفاده شد
ن ترکسـتانی مـزارع پنبـه و    رهاسازي علیه جمعیت کنـه تـارت  

,Daneshvar & Ghilich–Abaii(سـویا در اسـتان گلسـتان    

و کنه تارتن ترکسـتانی مـزارع مـاش و بادمجـان در     ) 1993
منطقه منوجان که از شرایط رطوبتی مناسب برخوردار بودند، 

بـا توسـعه   ). Farid & Daneshvar, 1995(اسـتفاده گردیـد   
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اي از اواسـط دهـه   گلخانـه گسترده و ایجاد تنوع محصوالت 
جات و گیاهان زینتی، مطالعات بیشتري ویژه صیفیه ، ب1370

ــ ــراي ب ــارزه   ه ب ــام مب ــکارگر در انج ــه ش ــن کن ــارگیري ای ک
. هاي تارتن انجام شدتلفیقی علیه کنه/ بیولوژیک

P. persimilisشناسایی میدانی کنه شکارگر 

ی این کنـه شـکارگر معمـوالً و بییشـتر بـه رنـگ نـارنج       
تاحـدودي  . شـود و در بخش رویی برگ دیده می) 1شکل (

از طعمـه و  شکل بیضوي و درصورت تغذیه از نظر ظاهري به
شــود و بــا شــکل مشــاهده مــیايریــزي خمــرهدر دوره تخـم 

هاي متنـوع سـبز، قرمـز و    هاي تارتن که از رنگجمعیت کنه
اي و داراي دو لکه تیره سـبز رنـگ در قسـمت پهلـویی     قهوه

ایـن  ). 2شـکل  (نها است، براحتی قابل تفکیـک اسـت   بدن آ
تغذیه شـده از  P. persimilisخصوصیات براي کنه ماده بالغ

هاي فیتوزئیده هاي کنهکنه طعمه تا حدودي آنرا با اکثر گونه
هـاي  با تغذیه کنه ماده این شـکارگر از کنـه  . سازدمتمایز می

مانند تغذیه هاي مختلف فعالیت دارند، تارتن که روي میزبان
اي، رنـگ بـدن آن بـه قرمـز     ازکنه تارتن قرمز خیـار گلخانـه  

هـاي  که، تغذیه از جمعیت فعال کنـه حال آن. شودتبدیل می
اي گیاه رز زینتی، رنگ بدن آن را به قهوه اي تارتن دو نقطه

طـول بـدن   ). 8و 7، 1هاي شکل(دهد روشن تا تیره تغییر می
) 2شـکل  (متر میلی6/0الی 5/0بین P. persimilisکنه ماده

و در مقایسه با کنه نر دو برابـر و از نظـر جثـه تـا چهـار برابـر       
ــت   ــر اس ــکل (بزرگت ــه  ). 2ش ــم کن ــاهري تخ ــکل ظ .Pش

persimilis  و بـا  ) 3شـکل  (بیضوي در مراحل اولیه شـفاف
هاي تارتن که دو لکـه قرمـز رنـگ بـه     شکل کنهتخم کروي
حتـی قابـل تفکیـک اسـت     راه هاي ساده دارد، بـ عنوان چشم

22/0تـا  18/0اندازه تخم این کنه شـکارگر بـین   ). 8شکل (
متر و حجم تخم کنه شکارگر در مقایسه با حجـم تخـم   میلی
داراي سـه جفـت پـا    . برابر بیشتر است3الی2هاي تارتن کنه

-در مرحله الروي و در مقایسه با پاهـاي مرحلـه الروي کنـه   

طـول دوره الروي  . باشـد میترتر و شفافهاي تارتن کشیده
ساعت و الروهاي تغذیه نشـده  24شکارگر کوتاه و کمتر از 

هــاي تــارتن بــه رنــگ شــفاف و تغذیــه کــرده از تخــم کنــه 
انـدازه بـدن مراحـل    ). 4شـکل  (شـود  رنگ دیده مـی زردکم
شکارگر در مقایسه با اندازه و ) پرتونمف، دئوتونمف(نمفی 

ابـل تفکیـک بـوده و در    رنگ بدن کنه ماده بالغ شـکارگر، ق 
شـکل  (رنـگ  مرحله پروتونمفی به رنگ کرم تا نارنجی کـم 

، در مرحله دئوتونمفی نزدیک به رنگ بدن کنه ماده بـالغ  )5
را ) idiosoma(ولی رنگ نارنجی تمامی قسـمت ایـدیوزوما   

ایـن  ) از تخم تا بـالغ (دوره نسلی ). 8شکل (دهد پوشش نمی
الـی  5رجه سلسیوس بین د25الی 20کنه شکارگر در دماي 

دوره . روز مـی باشـد  25الی 20روز و طول دوره زندگی 6
ریزي کنه ماده بـارور  روز و میزان تخم15الی 10ریزي تخم
تاثیر دماهـاي مختلـف بـر مراحـل     . تخم است45الی 30بین 

رشدي این شکارگر و میزان تغذیه از تخم تا بالغ کنه تـارتن  
2/36روز تا 2/25جه سلسیوس ازدر15دونقطه اي در دماي 

روز و 6/16روز تـا  1/9درجه سلسـیوس بـین   20روز، دماي
روز متفـاوت  3/7روز الـی  5درجه سلسـیوس بـین   30دماي 

برابر جمعیـت  44بوده و شکارگر در شرایط مساعد دمایی تا 
برابر جمعیت کنه تارتن افزایش ایجاد کند 31خود در مقابل 

)Helle & Sabelis, 1985 .(
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و تفاوت اندازه کنه رنگ نارنجی بدن–2شکل 
درکنار Phytoseiulus persimilisماده با نر شکارگر 
اي کنه تارتن دونقطه

ه ماده بالغ شکارگر رنگ نارنجی بدن کن–1شکل 
Phytoseiulus persimilis اي کنه تارتن دو نقطهاز

شکل بیضوي کنه شکارگر ه جمعیت تخم ب–3شکل 
Phytoseiulus persimilis

Phytoseiulusمرحله الروي کنه شکارگر–4شکل 

persimilis با سه جفت پا و تغذیه شده ازکنه تارتن

مرحله پروتونمف کنه شکارگر –5شکل 
Phytoseiulus persimilis

نزدیک به تفریخ تخمه دئوتونمف ومرحل–6شکل 
Phytoseiulus persimilisکنه شکارگر 

شکارگر اي کنه مادهرنگ بدن قهوه–8شکل 
Phytoseiulus persimilis کنه تارتن و تغذیه شده از

يادونقطه اي رز گلخانه

رنگ بدن قرمز کنه ماده شکارگر–7شکل 
Phytoseiulus persimilis و تغذیه شده ازکنه تارتن

اي قرمز گلخانه 
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در P. persimilisپرورش و نگهداري کنـه شـکارگر   
ایران

توسط دکتر دانشور از 1367این کنه شکارگر در سال 
هـاي لوبیـاي آلـوده بـه     هلند به ایران آورده شد و روي بوتـه 

ه داراي میانگین دمـایی  هاي تارتن در اتاق ایزولجمعیت کنه
ــر از  ــیش از   25کمت ــبی ب ــت نس ــیوس، رطوب ــه سلس 50درج

درصد و دور از فعالیت سایر بندپایان آفـت بـه طـور مسـتمر     
براي تسـریع در پـرورش شـکاگر و تکثیـر     . پرورش داده شد

طعمه، نتایج مطالعه ارقام بـومی و غیـر بـومی لوبیـا نشـان داد      
ی محلی لردگان کـه داراي  ارقامی مانندکانتاندر، قرمز و چیت

تر و سبزتر و پرز کمتري در سطح برگهاي پهن، نسبتاً ضخیم
ــراي     ــدت را ب ــد م ــرورش بلن ــان پ ــد امک ــرگ دارن ــرین ب زی

5اسـتفاده از روش کشـت   . سـازد شکارگر و طعمه فراهم می
بذر لوبیا در حاشیه گلدان و کشت یک بذر لوبیا در وسط و 

12بـه تعـداد حـداقل    متري خاك گلـدان  در عمق دو سانتی
روز زیــر نــور مهتــابی بــا مقــدار 4الــی 3گلــدان در فواصــل 

مین طعمــه و لــوکس بــراي تــأ20000الــی 16000ناییروشــ
50مین رطوبـت  أت. پرورش شکارگر در طی سال استفاده شد

درصد و بیشتر توسط دستگاه رطوبت ساز و میـانگین دمـاي   
ــه سلســیوس در فصــول مختلــف توســط وســایل      25 درج
رمایشی و گرمایشی طی سه دهه متوالی در بخش تحقیقات س

پزشــکی سســه تحقیقــات گیــاهؤجانورشناســی کشــاورزي، م
ســازي بــراي آلــوده). 10و9هــاي شــکل(کشــور انجــام شــد 

هـا در  هـاي تـارتن، روي بوتـه   هاي لوبیا، بهتر است کنـه بوته
و ) دو الی سه هفته بعد از زمان کشـت (برگی 8الی 6مرحله 

در . ر دادن یک برگ لوبیا روي بوته میانی انجـام شـود  با قرا
هاي هر درصد برگهاي بوته90چنین حالتی آلودگی بیش از 

هاي تارتن از طریق هم گلدان دو الی سه هفته به جمعیت کنه
پرورش کنه شکارگر نیز با . پوشانی برگ ها فراهم می گردد

کنه انتقال یک برگ لوبیا حاوي جمعیت تخم و مراحل فعال
شود شکارگر روي بوته میانی لوبیا درون هر گلدان انجام می
هـاي  تا جابجائی سریعتر و دسترسی به جمعیت بیشتري ازکنه

دو . هاي لوبیا فـراهم شـود  طعمه در قسمت هاي مختلف بوته
هـاي لوبیــا کـه حــاوي بیشــترین   هفتـه بعــد، آن تعـداد بــرگ  

ین و کمتــر) تخــم و مراحــل فعــال(جمعیــت کنــه شــکارگر 
هاي بودند از بوته) فقط مراحل فعال(هاي تارتن جمعیت کنه

هــاي کنــه). 2و 1هــاي شــکل(شــوند اصــلی لوبیــا جــدا مــی
دار و بـه  هاي پالستیکی دربآوري شده به درون ظرفجمع

کنـه  1000الـی  600بـین  برگ که معموال25ًالی 20تعداد 
ا شکارگر از جمعیت مراحل تخم ومراحـل فعـال شـکارگر ر   

براي حفظ توانایی کنه شکارگر . شونددارند، انتقال داده می
در . ساعت بعد انجـام شـود  24الزم است رهاسازي حداکثر 

5بایست ظروف حاوي کنه شکارگر در دمـاي  این مدت می
ــازي       ــل رهاس ــا مح ــدان ت ــال و یخ ــیوس یخچ ــه سلس درج

هاي لوبیـا حـاوي   توجه به آلوده نبودن برگ. نگهداري شود
، رگر و طعمـه بـه سـایر بنـدپایان ماننـد سـفیدبالک      کنه شـکا 

ــره ضــروري اســت  ــوز و غی ــریپس، مین ,Arbabi, 2007)ت

Hadizadeh et al., 1994) .
بـراي اســتفاده بهینــه ازکنــه شـکارگر علیــه کنــه تــارتن   

هاي تارتن از بایست شرایط فعالیت کنهدرگلخانه هدف، می
ــ  ــانگین جمعیــت مراحــل فعــال و در صــورت ممک ن نظــر می

ــه   ــودگی روي بوت ــد آل ــت تخــم و درص ــان جمعی ــاي میزب ه
بـرداري تصـادفی و بعضـا    انجـام نمونـه  . گیاهی، تعیین گردد

هاي زیر دریچه/ هاي حاشیه گلخانه بطور مشخص از قسمت
هاي گرمایشی مانند بخاري، تونـل  سقفی هوا، اطراف سیستم

بــرداري انجــام شــود و بــاد گــرم، و در ســطح گلخانــه نمونــه
بــراي رهاســازي . فعالیــت کنــه آفــت روشــن گــرددشــرایط

.شودهاي مختلفی استفاده میشکارگر از روش
هـاي مختلفـی از یـک کنـه شـکارگر بـا       رهاسازي نسـبت –1

هاي روي میزبان) کنه تارتن30و 20، 15، 10، 5(هاي نسبت
ــه اي اســتفاده شــده اي و مزرعــهگیــاهی و در شــرایط گلخان

10بت رهاسازي یک شکارگر بـه  با این حال نتایج نس. است
توانـد در شـرایط   کنه تارتن در شروع فعالیت کنه آفـت مـی  

محیطی مناسب اشاره شده کارائی الزم را ایجاد نماید، ولـی  
.بر استتا حدودي زمان

شده شکارگر براسـاس نـوع میزبـان    رهاسازي تعداد تعیین–2
.گیاهی در متر مربع در گلخانه یا مزرعه
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اد زیاد شکارگر بـا هـدف کنتـرل آلـودگی     رهاسازي تعد–3
هایی از گلخانه هاي روي میزبان هدف در قسمتزیاد به کنه

.یا مزرعه

. ايرهاسازي بر اساس سطح زیر کشت هر واحد گلخانـه –4
رهاسازي کنه شکارگر در فقدان جمعیت کنـه طعمـه ضـمن    

خواري در میان جمعیـت شـکارگر، سـبب افـزایش     ایجاد هم
سازي شـکارگر روي  همچنین رها. خواهد شدهزینه مراقبت 

مالحظـه  (هـاي تـارتن   هاي زیاد و بعضا طغیانی کنـه جمعیت

درصد نمونه 50کنه فعال در سطح زیرین بیش از 10بیش از 
ضمن آنکه باعث خسارت کمی و کیفی کنه تارتن ) هابرگ

روي میزبان هدف خواهد شد، باعث افزایش هزینـه مراقبـت   
براي حفظ و . شوده کنترل بیولوژیک میشدن دورو طوالنی

تا چندین نوبت نیـاز بـه   تداوم جمعیت کنه شکارگر احتماالً
. رهاسازي مجدد بخصوص در گلخانه خواهد بود

در اتـاق رشـد کنتـرل    Phytoseiulus persimilisنحوه کاشت بوته هاي لوبیا، تکثیر جمعیت کنه هاي تارتن و پرورش کنه شـکارگر  –10و 9هاي شکل
شده 

ــه شــکارگر: الــف در P. persimilisرهاســازي کن
ايشرایط مزرعه

رهاسازي این کنه شکارگر اولین بار بـراي کنتـرل کنـه    
Tetranychus turkestaniتـارتن ترکسـتانی،    Ugarov &

Nicolskii در مزارع سویا و پنبه در استان گلستان و در اوائل
کنـه  5از تعداد . ایران انجام شدهجري شمسی در 1370دهه

درصـد  25شکارگر روي هر بوتـه در شـرایطی کـه حـداقل     
ــه تــارتن   بوتــه ــه جمعیــت کن ــان گیــاهی ب هــاي ایــن دو میزب

ترکستانی آلوده بودند، رهاسازي به عمـل آمـد و سـه نوبـت     
کـارائی  . هاي آلودگی تکـرار شـد  رهاسازي مجدد درکانون

روز بـراي  10ي در فواصـل  بـردار این شکارگر با انجام نمونه
تـارتن ترکسـتانی   یک ماه نشان داد کنتـرل بیولوژیـک کنـه   

درجـه  25توسط این کنه شکارگر در میانگین دماي کمتر از 
درصـد مـزارع سـویا و    70سلسیوس و رطوبت نسبی بیش از 

& Daneshvar)پـذیر اسـت  پنبـه در اسـتان گلسـتان امکـان    

Ghilich–Abaii, 1993) . جستجوي این 1370در اواخر دهه

شکارگر در مـزارع رهاسـازي شـده انجـام و جمعیتـی جمـع       
ــ. آوري نشــد هــاي بعــد از رســد ســرما در ســال نظــر مــیه ب

رهاسازي شکارگر مانع از استمرار فعالیت این کنه شـکارگر  
. شده است

ــارتن     – ــه ت ــت کن ــه جمعی ــکارگر علی ــن ش ــازي ای از رهاس
و بادمجــان در در مــزارع مــاش ) T. turkestani(ترکســتانی 
گرمسـیري منوجـان در جنـوب اسـتان کرمـان در      منطقه نیمـه 

شرایط رطـوبتی بـاال و میـانگین دمـاي مـورد نیـاز شـکارگر        
کنه شکارگر روي هر بوته 5رهاسازي به تعداد . استفاده شد

درصـد آلـودگی بـه    25الـی  10ماش و بادمجـان کـه داراي   
ل بیولوژیک توان کنترجمعیت کنه آفت بودند، نشان داد می

بر جمعیت کنه ترکستانی ایجاد و از مصـرف کنـه کـش هـا     
درجــه سلســیوس 38جلــوگیري کــرد، ولــی دمــاي بــیش از 

ثیر منفـی  أمزرعه بر  قدرت شکارگري ایـن کنـه شـکارگر تـ    
). Farid & Daneshvar, 1995(دارد 
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کنترل کنـه تـارتن دو نقطـه اي مـزارع لوبیـا در      
اراك

10بـه  P. persimilisرگرشـکا یـک  نسـبت رهاسازیاز 
هــاي مــزارع  لوبیــا بــه بوتــهکنــه تــارتن در شــروع آلــودگی

هـاي مـرداد و شـهریور    هاي تارتن طی مـاه جمعیت فعال کنه
افـزایش میـانگین مـزارع لوبیـا در     استفاده و روشن گردید با  

درجه سلسیوس وکاهش رطوبت مزرعه 35اراك به بیش از 
، قـدرت  1376و 1375ي هـا سـال در درصـد  20به کمتـر از  

. تحرك و شکارگري این کنه شکارگر بشدت کاهش یافت
هـاي  ریزي شکارگر در نمونه بـرگ که اثري از تخمطوريبه

& Lak)لوبیا در نمونه برداري هاي مختلف به ثبـت نرسـید   

Arbabi, 1997).

اي مـزارع لوبیـا در   کنترل کنه تارتن دو نقطه
بختیاري منطقه لردگان استان چهار محال 

در مزارع لوبیا لردگان که وسعتی بالغ بر ده هزار هکتار 
در استان چهار محال بختیاري دارد، براي کنتـرل جمعیـت و   

از سـموم  ) نوبـت 9الی 6(هاي تارتن به دفعات خسارت کنه
اســتفاده شــده بــود، مســئله 1370مختلــف در ســالهاي دهــه 

. شـد مـی هاي تارتن مالحظهمقاومت و افزایش خسارت کنه
هاي تارتن از رهاسازي پنج مین کنترل بیولوژیک کنهأبراي ت

اي در سال کنه شکارگر روي هر بوته لوبیا در شرایط مزرعه
هــاي بهــاري و شــرایط محیطــی، بــارش. اســتفاده شــد1376

رطوبت کافی مزرعه، کـارائی الزم توسـط کنـه شـکارگر را     
هـاي  رتدرکـ هـاي تـارتن   بیولوژیک کنهبراي ایجاد کنترل 

ولی در دوره خشکسـالی  . آزمایشی کشت لوبیا بوجود آورد
کـه مصـادف بـا کـاهش درصـد      1379الـی  1377هـاي  سال

رطوبت و افزایش بیشتر میانگین دما در شرایط مزرعه همـراه  
شد، رهاسـازي کنـه شـکارگر فاقـد کـارائی الزم در کنتـرل       

Norbakhesh)هـاي تـارتن بـود    کنه & Arbabi, 1996) .  بـه
قدرت درجه سلسیوس در30رات بازدارندگی دماي باالي اث

شکار این کنه شکارگر در منابع ذیربط نیز اشاره شـده اسـت   
(Skirvin & Fenlon, 2003) .

براي کنترل P. persimilisارزیابی کنه شکارگر : ب
ايهاي تارتن محصوالت گلخانهبیولوژیک کنه

ايهاي تارتن خیار گلخانهکنه
Tetranychus)هــاي تــارتن لوژیــک کنــهکنتــرل بیو

urticae, T. cinnabarinus)دو نــوعدر ايخیــار گلخانــه
فلزي در مناطق حبیب آبـاد  اسکلتاسکلت چوبی و گلخانه 

براي اولین 1378الی 1376هاي طی سالو محمد آباد عرب 
پرورش انبوه کوتـاه و  .و اقدام شده مطالعمورد در کشور بار 

اي و در در دو واحد گلخانهکنه شکارگرجمعیتبلند مدت 
در به دو رقم کانتاهاي خیار با کشت لوبیاي مجاورت گلخانه

ــتاده  روش  ــی و ایس ــد  کرت ــام ش ــکل(انج ــاي ش ). 12و11ه
تعیین میـانگین  هاي خیار براي از برگبرداري تصادفی نمونه

هاي به کنهآلودههايجمعیت و درصد آلودگی نمونه برگ
هاي تارتن معموالًاولین عالئم خسارت کنه. شدتارتن انجام

ها در اوائـل  ها و حاشیه گلخانهاطراف بخاريهايروي بوته
میانگین جمعیـت  برداري از نتایج نمونه. شودایجاد میاسفند 

هاي تارتن در سطح زیرین برگ و درصد آلودگی نمونه کنه
25کنه تارتن،1/135ها به جمعیت کنه آفت به ترتیب برگ

ــارتن و 76/35درصــد و  ــه ت ــه11کن ــاي درصــد درگلخان ه
اسکلت چوبی و فلزي خیار قبل از رهاسـازي کنـه شـکارگر    

10کنـه شـکارگر بـه    یـک  رهاسازي نسبتاز . مشخص شد
هاي خیار آلوده به کنه تارتن در و بیشتر روي بوتهکنه تارتن

ــوبی و    ــکلت چ ــه اس ــیه گلخان ــاري و حاش ــراف بخ روي اط
لوده نزدیک به سیستم گرمایشی مرکزي و اطراف هاي آبوته

تونـل پالسـتیکی انتقـال بـاد گـرم درگلخانـه اسـکلت فلـزي         
برداري هفتگی کارائی کنه شـکارگر در  با نمونه. استفاده شد

روز از اوائل اسفند تا اواخر فروردین همراه با چند 55مدت 
نوبت رهاسازي کنه شکارگر جهت تداوم شکارگري انجـام  

کنه در 25/1ج نشان داد میانگین جمعیت کنه تارتن به و نتای
13کنـه در  7/5هـا دراسـکلت چـوبی و   درصد نمونه برگ8

هـا در اسـکلت فلـزي در پایـان فـروردین      درصد نمونه برگ
ولی کارائی شکارگر با افزایش میانگین دما . کاهش می یابد

درجه سلسیوس وکـاهش رطوبـت گلخانـه بـه     25به بیش از 
درصد از اوائل اردیبهشت ماه بـه شـدت بـا کـم     30کمتر از 
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هـاي تـارتن در منطقـه    تحرکی و تغذیه از جمعیت بـالغ کنـه  
).Arbabi, 2007(شود ورامین مواجه می

Neoseiulus)رهاسـازي همزمـان دو کنـه شـکارگر    

californicus) وP. persimilis  وارداتی براي کنتـرل
ايهاي تارتن خیار گلخانهکنه

هـاي  اي در ایـران طـی مـاه   ن کشت خیار گلخانهبیشتری
هاي اسفند آذر و دي، بیشترین سود برداشت محصول در ماه

. لغایت فروردین و دوره برداشت تا مردادماه ادامـه مـی یابـد   
هـا  هاي تارتن در این گلخانهفعالیت و خسارت اقتصادي کنه

از اسفند ماه روند صعودي پیـدا کـرده و دوره نسـلی    معموالً
هاي تارتن بـا افـزایش میـانگین تـدریجی دمـا کـاهش و       کنه

در چنــین شــرایطی کــه . شــودجمعیــت خســارتزا ایجــاد مــی
درجه سلسیوس و از رطوبت 25میانگین دماي گلخانه باالي 

توانـد  کمی برخوردار است، رهاسازي این کنه شکارگر نمی
از ایـن رو بـا اسـتفاده از   . هاي تارتن شـود مانع از فعالیت کنه
ــت ــتگاه رطوب ــار   دس ــت خی ــد رطوب ــداري درص ــاز و نگه س

هــاي درصــد، بکــارگیري سیســتم50اي بــه بــیش از گلخانــه
ــا اســتفاده شــد  خنــک ــانگین دم ــراي کــاهش می ــده ب از . کنن

هـاي  برداري تصادفی براي تعیین وضعیت فعالیـت کنـه  نمونه
ــان     ــازي همزم ــل از رهاس ــارتن قب ــه P. persimilisت و کن

که به گرمـا تحمـل بیشـتري دارد    N. californicusشکارگر 
هـزار متـر در منطقـه حبیـب آبـاد      9درکشت خیار به وسعت 

با رهاسازي همزمـان تعـداد دو کنـه از هـر     . ورامین اقدام شد
. گونه شکارگر در مترمربع در اوائل اسفند ماه استفاده گردید

هایشکارگر از اواسط اسفند تـا اوائـل   براي تداوم فعالیت کنه
هــاي تــارتن تــوام شــت مــاه کــه بــا اوج جمعیــت کنــهاردیبه

گردد، به ترتیب در چهار و دو نوبت از رهاسـازي تعـداد   می
در متر مربع و دو نوبت رهاسازي دو P. persimilisشش کنه

هـاي  در بوتـه . در متر مربع استفاده شـد N. californicusکنه
ه خیار در کنار گلخانه و یا دیگر نقاط که آلودگی بـاالیی بـ  

هاي تارتن داشتند، از رهاسازي یک نوبت و بـه  جمعیت کنه
در متـر مربـع اسـتفاده    P. persimilisکنـه  50الـی  20تعداد 
هـاي  رهاسـازي شـکارگرها از طریـق پاشـش بطـري     . گردید

هاي کنه. هاي آلوده انجام شداي پالستیکی روي بوتهاستوانه
ي هـا شکارگر توسط شرکت کوپرت از کشور هلند در سال

کــارائی شــکارگرها از طریــق . مین شــدأتــ1389الــی 1388
روز از 7هاي خیار در فواصل برداي تصادفی برگ بوتهنمونه

با . هفته تا اواسط تیرماه ادامه یافت17از و براي غاسفندماه آ
هـاي شـکارگر و   مین شرایط محیطی الزم براي فعالیت کنهأت

ي تـارتن  هـا هـا، جمعیـت کنـه   افزایش تدریجی جمعیـت آن 
که از خرداد تا اواسـط تیرمـاه   طوريه ب. روند کاهشی یافت

نمونـه  درجمعیت بسیار زیادي از هر دو گونه کنه شـکارگر  
هـاي تـارتن   و جمعیت فعال و بسیار کم کنـه هاي خیاربرگ

. (Arbabi & Baniameri, 2012)همراه شد 

اي کنتـــرل بیولوژیـــک کنـــه تـــارتن دو نقطـــه
اي در هشتگردفرنگی گلخانهتوت

اي اي در شـهرك گلخانـه  کشت توت فرنگـی گلخانـه  
هـاي اسـفند تـا    هشتگرد از توابع استان البرز معموال طـی مـاه  

هـاي تـارتن   اردیبهشت ماه با خسـارت همزمـان و شـدیدکنه   
روي سبزینه بـرگ و خسـارت تـریپس روي گـل و تشـکیل      

کشـت رقـم گاویتـا در میـان ارقـام      . میوه مواجـه مـی گـردد   
. شـود ي توت فرنگی بعلت سـوددهی بیشـتر انجـام مـی    تجار

.Pشـکارگر  هاي تـارتن از رهاسـازي کنـه    براي کنترل کنه

persimilisکنـه تـارتن و   10و 5شـکارگر بـه   یکنسبت با
کنه شـکارگر روي هـر بوتـه و رهاسـازي     5رهاسازي تعداد 

فرنگـی در  ترمربـع گلخانـه تـوت   در مکنه شکارگر 30تعداد 
هـاي  کنه تارتن در سطح زیرین برگ5میانگین شرایطی که 

کـارائی رهاسـازي   .شـود، اقـدام شـد   مشاهده میفرنگی توت
ــه  ــا انجــام نمون ــه ب ــرداري تصــادفی از بــرگ صــورت گرفت ب

روز بعد از رهاسازي انجام 7فرنگی در فواصل هاي توتبوته
ــد از رهاســازي تعــداد   ــوم گردی ــه شــکارگر در 30و معل کن

-جمعیـت کنـه  فرنگی تا حدودي کنترل مترمربع کشت توت

مهمترین عامـل بازدارنـده فعالیـت    . شودمین میأهاي تارتن ت
بـرگ رقـم   زیاد در سطح زیرین بسیار پرزهايها، وجود کنه

گاویتا تشخیص داده شد که مانع از دسترسی کنه شکارگر به 
استفاده از سموم کلـره بـراي کنتـرل جمعیـت    . کنه طعمه بود

فرنگی نیز تلفـات  هاي توتروي گلThrips tabaciتریپس
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,Arbabi(شـدیدي بـراي ایـن کنـه شـکارگر بوجـود آورد       

در منــابع از ایــن شــکارگر بــراي کنتــرل بیولوژیــک ). 2015
فرنگـی در کالیفرنیـاي   هاي تارتن روي یـک رقـم تـوت   کنه

.Pامریکا روشن نمود سود حاصله از رهاسازي کنه شکارگر 

persimilis دالر در هکتـــــار، از 4135ی الـــــ2170بـــــین
5062) آبـامکتین و فـن باتـادین اکســید   (محلولپاشـی سـموم   

دالر و مبارزه تلفیقی توسط آبـامکتین و کنـه   9146دالر الی 
& Trumble)دالر بـوده اسـت   19705الـی  6889شکارگر 

Morse, 1993) .

ــه   ــارتن دو نقط ــه ت ــک کن ــرل بیولوژی اي رز کنت
استان اصفهاناي در منطقه لنجانگلخانه

هاي سال و بیشترین هاي تارتن در تمام ماهخسارت کنه
مقاومت به سموم نیـز بـراي ایـن کنـه آفـت و در کشـت رز       

ــه  ــدورپونیک گلخان ــی هی ــاد م ــوداي ایج ــرل  . ش ــراي کنت ب
آوري اي، اقدام به جمعهاي تارتن رز گلخانهبیولوژیک کنه

انگین کـه میـ  پـس از ایـن  .هـاي رز شـد  تصادفی نمونه بـرگ 
جمعیت فعال دو الی سه کنـه تـارتن در سـطح زیـرین بـراي      

ــداقل  ــرگ  30ح ــه ب ــد نمون ــد، از   درص ــه گردی ــا مالحظ ه
در مترمربــع P. persimilisکنــه شــکارگر رهاســازي شــش 

کنـه  20و10کشت رز و رهاسازي نسبت یک شـکارگر بـه   
هاي سرد سال اي و طی ماهدر رز گلخانه(T. urticae)تارتن

1389ان لنجـان واقـع در اسـتان اصـفهان در سـال      در شهرست
آوري تصـادفی  کارائی کنه شکارگر با جمع. استفاده گردید

هـاي رز در  هاي خمیده و عمـودي بوتـه  برگهاي رز از شاخه
نتایج آماري از . هفته انجام شد10روز و در مدت 7فواصل 

10کنـه تـارتن بعـد از    10یک شکارگر بـه  رهاسازي نسبت 
کنه 25/0ن نمود که میانگین جمعیت کنه تارتن به هفته روش

ــرگ7/6در بــرگ و فقــط  ــه ب ــه درصــد نمون ــوده ب هــاي آل
55/1هــاي تــارتن بودنــد و میــانگین کنــه شــکارگر بــه  کنــه

ــرگ   ــه ب ــکارگر در نمون ــید ش ــاي رز رس ــبت  . ه ــن نس از ای
هــاي رز رهاســازي در شــروع فعالیــت کنــه آفــت روي بوتــه

لوژیــک قابــل اســتفاده اســتاي بــراي کنتــرل بیوگلخانــه
(Tavosi et al., 2017).

هـاي  استفاده از کنه شکارگر درکنترل تلفیقی کنـه 
اي در محالتتارتن رز گلخانه
داراي دوره نسلی کوتاه و P. persimilisکنه شکارگر 

هاي تارتن ریزي نسبتاً زیاد است که قادر است مانند کنهتخم
اي بوجـود  عد گلخانـه هـاي متعـددي را در شـرایط مسـت    نسل

شود توانایی مقاومـت بـه سـمیت    این قابلیت باعث می. آورد
از ایـن رو از  . برخی سموم مصرفی در گلخانه را ایجـاد کنـد  

هاي تارتنکنهتلفیقی علیه توان براي مبارزه این شکارگر می
ــود  ــتفاده نم ــاثیر  . اس ــابی ت ــایج ارزی ــت نت ــزار 2/0غلظ در ه

در ترکیـب بـا   اي سـی %8/1آبامکتینکش حشره/کشکنه
نسـبت  هاسـازي  یکبـار ر و روغن ولکدر هزار 25/0مقدار 

در سـه واحـد تـونلی و    کنه تـارتن، 10یک کنه شکارگر به 
در شهرستان 1386و 1385هاي اي در سالچوبی رز گلخانه

بـرداري  هـاي نمونـه  نشـان داد بـین تیمارهـا و مکـان    محالت
ــاري ــتالف آم ــیاخ ــود دارمعن ــانگین . ددار وج ــرین می کمت

. مالحظه شدتلفیقیکنه تارتن در انجام مبارزه فعال جمعیت 
تـونلی و هاي تلفیقی گلخانههاي تارتن درمیانگین تلفات کنه

چـوبی و تونلی شاهد و تیمار تونلی و چوبی ، سمپاشی چوبی
04/60و69/64درصـد،  28/67و65/93برابـر بـا  ترتیـب بـه 

هاي تارتن حداکثر تلفات کنهو ثبت درصد65و 64درصد، 
درصد در روش مبارزه تلفیقی تونلی بوجود 56/93به مقدار 

.(Hosseninia & Arbabi, 2007)آمد 

ارزیابی سموم آلی و گیاهی براي کنترل تلفیقی با 
P. persimilisکنه شکارگر

کـش پریمیفسـوس   کنـه /ثیر سم حشرهأنتایج ارزیابی ت–
ــی   ــل اي س ــد 50متی ــکاک(درص ــه  ) تلی ــت کن روي جمعی

پاشی روي تا سه روز بعد از محلولP. persimilisشکارگر 
تمامی مراحل زیستی کنه شکارگر در شـرایط آزمایشـگاهی   

ولی اثرات سـوء آن بـر جمعیـت    . شودزیان آور مالحظه می
پاشـی قابـل توجـه    روز بعـد از محلـول  10این کنه شـکارگر  

ــی ــالم نمـ ــود اعـ Kavousi)شـ et al., ــن . (2000 از ایـ
کش براي کنترل کنه گردآلـود خرمـا و بیشـتر از    کنه/حشره

هرچنـد کـه بـراي    . کشی آن استفاده شـده اسـت  جنبه حشره
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اي و حفـظ سـالمت   هاي گلخانهکنترل آفات صیفی و سبزي
.  شودخوري دارند، توصیه نمیاین محصوالت که جنبه تازه

ی و زیرکشندگ) مرگ و میر(بررسی میزان کشندگی –
) درهــزار 5/0(هــاي مجــاز  غلظــت) ریــزيمیــزان تخــم (

ــه ــشکن ــت   ک ــی می ــن پیروکس ــاي ف ــی،  5ه ــد اس س درص
ــه ــشکن ــره/ک ــامکتین  حش ــش آب ــی و  8/1ک ــد اي س درص

ــازوکس  درصــد 50و 25، 10درصــد اي ســی و 10هگزیتی
ریزي روز اول بعد از بلوغ و دوره تخم5غلظت مجاز آن در 

ثیرکلی أنشـان داد، تـ  کنه شکارگر در شـرایط آزمایشـگاهی  
)E(بـرداري،  هـاي نمونـه  هاي اورتوس و نوبتغلظتتمامی

روز بعــد، 3درصــد آبــامکتین در نوبــت50غلظــت مجــاز و 
کش نیسـورون  هاي کنهثیر تمامی غلظتتأ. باشدآور میزیان

Nadimi)گردد خطر گزارش میبر جمعیت کنه شکارگر بی

et al., سوء سـه سـم اسپینوسـاد،    مطالعه تاثیر . (2011 ,2009
هگزیتیـازوکس و آبـامکتین بـر جمعیـت سـه کنـه شـکارگر        

Amblyseius &ersoni, A. swirskii, P. persimilis روشن
نمود تا نوبت هفت روز بعد از محلولپاشی، تاثیر هر سـه سـم   

هاي شـکارگر بـوده و بـراي    فاقد اثرات منفی بر جمعیت کنه
روي این کنـه شـکارگر   فن پیروکسی میت، ایمیدوکلراپراید

& Fiedler)درجه سمیت مشاهده شد  Sosnowska, 2014) .
ــراي 50شــده وتوصــیهغلظــت ارزیــابی– درصــد آن ب

، آلـی  (Kingbo SL 6%)کینـگ بـو   گیـاهی هـاي  کـش کنه
ــی 240فلورامایــــت  و (Bifenazate 240 SC)اس ســ

(Azoxystrobin SC 125)آزوکسـی اسـتروبین   کـش قـارچ 

شـرایط  درP. persimilisکنه شکارگرستیروي مراحل زی
) سـاعت 24پس از (اثرات کشندگی نشان داد آزمایشگاهی 

ریـزي،  تخمریزي روزانـه، طـول دوره تخـم   (کشندگی و غیر
درصـد مـرگ و میـر مراحـل رشـدي تـا       ،درصد تفریخ تخم

مرگ و (از اثرات کشندگی (E)کل اثرنتایج و) بلوغ کامل
بـر  IOBCبـر اسـاس روش   ) دمثلتولیـ (و غیرکشندگی ) میر

باالترین )N)5/0فلورامایت (E)اثرکل این کنه فقطجمعیت 
سم ماندهباقیداشت و آستانه مرگ و میر را در اولین آزمون

آثـار سـوء   ایـن کنـه شـکارگر   برجمعیـت فعـال  سه روز بعد
بـاالترین  بـو باعـث   کینـگ غلظـت مجـاز   . برجاي نگذاشت

دردرصـد  89/14مقـدار بـه شـکارگر و  درصد مرگ و میر 
داري بـا سـایر اجـزاء    شـد و اخـتالف معنـی   ساعت24مدت 
نصـف واي غلظت مزرعهتاثیر . نداشت)درصد17/2(شاهد

میانگین تولیـد  روي استروبین آزوکسیکینگ بو وبراي آن
یـزان  م.  ایجـاد نکـرد  داري تخم کنه شکارگر اختالف معنـی 

ی نداشت ولی ا تفاوتتفریخ تخم کنه شکارگر در بین تیماره
نسـبت بـه شـاهد افـزایش     فلورامایتشده غلظت توصیهبراي 

تیمارهـا بـر   کمترین آثـار سـوء  .بوجود آورددرصدي45/9
غلظـت نصف جمعیت فعال و میزان تخم کنه شکارگر براي 

هـاي  اي تیمارها ثبت شد و براي مدیریت تلفیقی کنـه مزرعه
Khajavi)توان استفاده کرد تارتن می et al., 2011)  .

کـش هگزیتیـازوس   در هزار کنه75/0بررسی غلظت –
ــال   10 ــت فع ــر جمعی ــی ب ــد اي س ــکارگر درص ــه ش .Pکن

persimilisپاشـی  پاشی و سمدر مقایسه با تیمارهاي عدم سم
نشان 1389الی 1388هاي نوبت در سال15و 7مستمر براي 

ش از داد تفاوتی بین تیمارها جـز در افـزایش طـول دوره پـی    
کنــد و بــراي کنتــرل ریــزي کنــه شــکارگر ایجــاد نمــیتخــم

Sanatgar)کـش مطمـئن اسـت    تلفیقـی، یـک کنـه    et al.,

2011) .
هاي توصیه شده و نصف آن بـراي  مطالعه تاثیرغلظت–

و بایومایت (GC–mite)هاي گیاهی جی سی مایت کشکنه
(Biomite) روي جمعیــت مراحــل فعــال کنــه شــکارگرP.

persimilis در مقایســـه بـــا تیمـــار شـــاهد ســـه روز بعـــد از
محلولپاشی و درشرایط آزمایشگاهی فاقد تفاوت آماري بین 

کـش گیـاهی بـراي    از آنجائیکه از ایـن دو کنـه  . تیمارها بود
تـوان اسـتفاده کـرد،    اي مـی کنترل سایر آفات مکنده گلخانه

گیري با این کنه شکارگر در مبارزه تلفیقـی علیـه   امکان بهره
Hajarizadeh)هاي تارتن وجود دارد کنه et al., 2014).
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هاي آلوده لوبیا به جمعیـت کنـه تـارتن نسـبت بـه      روي بوتهPhytoseiulus persimilisمقایسه پرورش انبوه کنه شکارگر –1جدول
واردات از خارج ازکشور 

گیريتیجهن
تریپس، شـته،  (هاي تارتن یکی از پنج آفت کلیدي کنه

. اي ایران هستندمحصوالت گلخانه) سفیدبالک، مینوز برگ
هاي آفت بـه عنـوان   ا، کنههبا توسعه وسیع و گسترده گلخانه

اند کـه  اي در آمدهیکی از مهمترین چالشها درکشت گلخانه
ازکنـه  . شـود بیشترین مبارزه توسط سموم علیه آنها انجام می

ــکارگر ــات   P. persimilisش ــی آف ــمنان طبیع ــایر دش و س
توان براي تولیـد محصـول ارگانیـک عـاري از     اي میگلخانه

در مـورد تنـوع سـموم،    . کردکش و دیگر سموم استفاده کنه
هاي تمـام  پاشی و هزینهتعداد دفعات کاربرد و مقدار محلول

اي اطـالع  هاي تارتن محصوالت گلخانـه شده در کنترل کنه
ــت  ــترس نیس ــی در دس ــات   . دقیق ــان آف ــال، در می ــن ح ــا ای ب

هاي لوبیا پرورش کنه شکارگر روي بوتهثیرگذارعوامل تأ
ي  تارتنهاآلوده به کنه

واردات کنه شکارگر از خارج کشور

ءدانش سـاده، بـومی شـده،کم هزینـه، قابـل اجـرا      پرورش انبوه شکارگر

. پزشکی استتوسط کارشناسان گیاه
فرمول پرورش انبوه و نوین کنه شـکارگر دراختیـار   

هاي بزرگ چنـد ملیتـی، واردات بـا تحـریم    شرکت
.مواجه است

نحــــوه رهاســــازي و  
طعمه  دسترسی به

با قرار دادن برگ لوبیاي حاوي کنه شـکارگر در  
قسمت آلوده گیاه، زمان بیشتري بـراي جسـتجوي   

. کنه طعمه نیاز خواهد بود

رهاسازي شکارگر از بطري پالستیکی توسـط پنکـه   
ــه کنــه طعمــه   روي مــواد بطــري، زمــان دسترســی ب

تر، ولی تعـداد رهاسـازي نامشـخص، احتمـال     کوتاه
. و پرتاب به خارج از ناحیه گیاهتلفات شکارگر  

ــل   ــودگی محــــ آلــــ
به سایر آفات رهاسازي
ها و بیماري

احتمال انتقال آلودگی برخـی آفـات سـفیدبالک،    
تریپس، مینوز، توسـط بـرگ لوبیـاي حـاوي کنـه      

. شکارگر

کنه شکارگر در ترکیب مواد گیـاهی خشـک شـده    
ــات وجــود   ــودگی اف ــال آل نگهــداري و امکــان انتق

. ندارد
ذیرش شرایط محیطی پ

جدید کنه شکارگر 
پـرورش یافتـه روي   تطبیق پـذیري کنـه شـکارگر   

هایتارتن بسیار سریع است  کنه
بنـدي کنـه شـکارگر    روز بعـد از بسـته  3الـی  2اگر 

رهاسازیشود تطبیـق پـذیري آن بـا شـرایط محیطـی      
.  شوددچارکاهش می

رگر روي کنـه شـکا  1000براي پـرورش حـداقل   هزینه پرورش شکارگر
هزار تومـان هزینـه، و امکـان    30الی5برگ لوبییا 

.  انجام آن در سراسر کشور

کنـــه شـــکارگر در ظـــروف 1000هزینـــه واردات 
دالر آمریکا بیش از چندین 30اي پالستیکی استوانه

برابر هزینه پـرورش داخـل، تـامین مجـوز و اردات،     
.هزینه انتقال هوایی و غیره

تلفـــات شـــکارگر در  
رهاسازيزمان

امکــان پــرورش انبــوه در کنــار گلخانــه و ارســال  
. ســریع  درکمتــر از یــک روز بــه نقــاط مختلــف، 

ــاچیز،   تلفــات شــکارگر از کمبــود طعمــه بســیار ن
سازگاري سریع با شرایط محیطی و امکان تشکیل 

.    نسل از تخم کنه شکارگر

وابســتگی بــه واردات، افــزایش تلفــات شــکارگر از 
ــان بســته  ــدي، زم ــریفات صــادرات و   بن انجــام تش

واردات، در صورت عدم باروري کنه شکارگر ماده 
هـاي  کاهش میـزان شـکارگر و عـدم تشـکیل نسـل     

.بعدي
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اي بیشترین مصرف سـموم بـه ترتیـب علیـه جمعیـت      گلخانه
ی، گیاهان زینتـی رز و  فرنگجات، توتهاي تارتن صیفیکنه

بیشـترین دوره مصـرف سـموم نیـز از     . شودمیخک انجام می
هاي تارتن و وتا حدودي اواسط اسفند لغایت تیرماه علیه کنه

ــایی     ــه حن ــن و کن ــه زرد و په ــارت کن ــت و خس ــه جمعی علی
کـش  وابستگی مستمر به مصرف یک کنـه . گیردصورت می

ــاگونی     ــوارض گون ــیمیایی، ع ــب ش ــک ترکی ــا از ی ــراي ی ب
ها به همراه دارد؛ مانند عـوارض  کارگران مشغول در گلخانه

ضمن اینکه کاهش کیفیت . تنفسی، پوستی، گوارشی و غیره
کننـدگان  محصول تولیدي را به همراه داشته و براي مصـرف 

ایجـاد پدیـده   . اي نیز مطلوب نخواهد بودمحصوالت گلخانه
تا چند هاي تارتن به یک هاي جمعیت کنهمقاومت در سوش

هاي مراقبـت و همچنـین   کش باعث افزایش شدید هزینهکنه
هـزار  9از حـدود  . شـود هاي مقاوم میامکان جابجائی سوش
2/91، بیش از1396هاي کشور در سال هکتار وسعت گلخانه

ها قرار داشته و بیش ها و سبزيخیار، صیفیدرصد زیرکشت
مقـدار  از ایـن  . شـود از دو میلیون تن محصـول برداشـت مـی   

اي در چهار استان تهران، درصد مربوط به خیار گلخانه6/76
Ahmadi)یزد، جنوب کرمان و اصفهان اختصـاص دارد   et

al., آورد یک نوبت هاي مقدماتی از برنتایج بررسی.(2018
3الی5/2هاي تارتن در هزار علیه کنه5/0پاشی با غلظت سم

ابر هزینه تامین سموم، بر3تا 2لیتر سم در هکتار نیاز است و 
هزینـه  . هزینه براي تامین ادوات، دستمزد کـارگر نیـاز اسـت   

هـاي  کشپاشی کنهتقریبی برآورد شده از یک نوبت محلول
در حـدود  1397وارداتی و فرمولـه شـده در داخـل در سـال     

بیشـترین سـم پاشـی علیـه     . یک میلیون تومان در هکتار است
مـوال از اواسـط اسـفند    هاي تارتن معجمعیت و خسارت کنه

در ایـن دوره بطـور   . دآغاز و تا تیرماه سال بعد ادامه مـی یابـ  
هـا در خیـار   کـش نوبت سـم پاشـی توسـط کنـه    8متوسط از 

هـزار و  این هزینه در سـطح شـش  . شوداي استفاده میگلخانه
میلیـارد  50اي ساالنه رقمی بالغ بر پانصد هکتار خیار گلخانه

در هـزار  5/0کش با غلظـت  تن کنه144الی 120تومان و به 
اي کـه تقریبـا روزانـه    کیفیت این محصول گلخانه. نیاز است

. شود با مخاطرات زیادي مواجه استبرداشت می

هاي تـارتن در  علیه کنهP. persimilisاز کنه شکارگر 
ــه ــوالت گلخان ــر ايمحص ــالغ ب ــتفاده  90ب ــان اس ــور جه کش

هـا و  اي گسـترده غربـی  هـ تا قبـل از اعمـال تحـریم   . کنندمی
، در تعداد 1397افزایش نرخ برابري ارزهاي خارجی درسال 

هـا و بیشـتر دراسـتان تهـران و البـرز از ایـن       کمـی از گلخانـه  
شکارگر استفاده شده است که البته بـا تشـدید تحـریم هـا و     
کاهش واردات ایـن کنـه شـکارگر، موجـب شـده اسـت تـا        

رو از طریق پرورش از این. استفاده از آن تقریبا به صفر برسد
هاي لوبیـا در داخـل کشـور    انبوه این کنه شکارگر روي بوته

قسمتی از رشد گیاه محصول و به همراه کنـه شـکارگر   براي
N. californicusــراي تکم ــا    ب ــول ت ــد محص ــل دوره رش ی

تارتن خیار ي هاتوان کنترل بیولوژیک علیه کنهبرداشت؛ می
بـا  ). 1جـدول  (ایجـاد کـرد   اي را و سایر محصوالت گلخانه

هـاي نـوین،   پرورش ایـن کنـه شـکارگر و بکـارگیري روش    
زمینه اشتغال کارشناسـان ذیـربط و امکـان کنتـرل پایـدار در      

پاشـی  نتایج هزینه سم و سم. شوداي فراهم میشرایط گلخانه
متـر مربـع   1000اي در هاي خیارگلخانهعلیه آفات و بیماري

پاشی بـه  هزینه متوسط سم و سمدالر و 150در ترکیه حدود 
هاي تمـام شـده را   درصد هزینه53/9درصد و 72/11ترتیب 

در . (Endindeniz & Endindeniz, 2006)بــه دنبــال دارد 
هـاي محصـوالت   هاي کنترل آفـات و بیمـاري  ایران از هزینه

ولـی مقایسـه   . اي بـرآورد دقیقـی در دسـترس نیسـت    گلخانه
گر و سـایر دشـمنان طبیعـی    هـاي شـکار  نتایج بکارگیري کنه

هاي گیاهی در یک واحـد خیـار   براي کنترل آفات و بیماري
اي در منطقه حبیب آباد در ورامین در مقایسه با تولید گلخانه

همین محصول در این واحـد و انجـام مبـارزه شـیمیایی علیـه      
ها در سال قبـل از مبـارزه بیولوژیـک، سـبب     آفات و بیماري

دي درآمــد ناشــی ازکنتــرل   درصــ28تفــاوت و افــزایش  
هزینــه ). Arbabi & Baniameri, 2012(بیولوژیــک شــد 

ــار  در یــک )P. persimilis(کنــه شــکارگر رهاســازي یکب
فرنگی در ایالت فلوریداي امریکـا حـدود   هکتار مزرعه توت

ــه250 هــاي آفــت توســط کنــه کــش هــايدالر، کنتــرل کن
کش شرهدالر، صابون ح128دالر، فلورامایت 240نیسورون 

دالر اعــالم 8دالر، روغــن باغبــانی 432دالر، آبــامکتین 45
نتــایج رهاســازي لهســتاندر . )Decou, 1994(شــده اســت 
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ــه  ــان کنـ ــکارگر  همزمـ ــاي شـ ــه )P. persimilis(هـ وکنـ
هاي تارتن تـا  در کنترل کنهAmblyseius swirskiiشکارگر

تـا  persimilisدرصد، رهاسازي به تنهایی کنه شـکارگر  86
). Fiedler, 2012(اعـــالم شـــده اســـت درصـــد مـــوثر 63

ثر ایـن کنـه شـکارگر علیـه     ؤبکارگیري نسـبت رهاسـازي مـ   
یـابی بـه کنتـرل    هاي تارتن از لحاظ هزینه و زمان دسـت کنه

نسبت یک استفاده از در ترکیه . بیولوژیک نقش مهمی دارد
اي، کنه شکارگر به پنج کنه طعمه روي هر بوته خیارگلخانـه 

شـود، ولـی افـزایش    تر مـی باعث کنترل سریع وکوتاهاگرچه 
ثیر رهاسازي نسبت یک أت. هاي کنترل را به دنبال داردهزینه

کنه طعمه عکس نتایج اشاره شده اعـالم  30کنه شکارگر به 
Yanar(گردد می et al., 5استفاده از دو نسبت کـم  ). 2019

رتن هـاي تـا  علیه کنـه P. persimilisکنه شکارگر10و زیاد 
فرنگی در منظقـه کالیفرنیـاي آمریکـا در    هاي توتروي بوته

15(خـرداد مـاه   25تـا  ) ریـل وآ6(فروردین 16دوره زمانی 
مـیالدي تفـاوتی در انـدازه و    1970در دهـه  ) ژوئن مـیالدي 

Oatman(فرنگـی نداشـته اسـت    مقـدار میـوه تـوت    et al.,

اصل کنه شکارگر در فو20ارزیابی رهاسازي تعداد). 1976
هاي لوبیا بـه جمعیـت   بعد از آلودگی بوتهروز12و 9، 6، 3

، 5هـاي  اي در مقایسه با رهاسـازي نسـبت  کنه تارتن دو نقطه
مــیالدي در قبــرس و 2010کنــه شــکارگر در دهــه 15و 10

هـاي  هاي یک رقم لوبیاي پاکوتاه و آلوده بـه کنـه  روي بوته
20ازي نمایـد از رهاسـ  تارتن بعد از شـش روز مشـخص مـی   

هاي هاي لوبیا به کنهروز بعد از آلودگی بوته9کنه شکارگر 
کنه شکارگر روي هر بوته آلوده 5تارتن و رهاسازي نسبت 

97/2باعث بیشترین میانگین کنه شکارگر به ترتیب به تعداد 
,Stavrinides)شــودکنـه روي هــر بـرگ ثبــت مـی   40/4و 

.Pشـکارگر مقایسه رهاسازي دستی، مکانیکی کنـه . (2010

persimilis وA. swirskii  ــا و ــترك آنهـ ــازي مشـ ، رهاسـ
توسـط کیسـه کاغـذي نشـان داد کـه      A. swirskiiرهاسازي 

هــــوادهی روي مــــواد پرورشــــی (رهاســــازي مکــــانیکی 
بــا اینکــه در مقایســه بــا رهاســازي دســتی  ) هایشــکارگرکنــه

ــی ســریع ــر انجــام م ــم نداشــته و   ت ــا ه ــاوتی ب ــی تف شــود؛ ول
هاي مورد اشـاره  با هر یک از روشP. persimilisرهاسازي

.Aرهاســازي. هــاي تــارتن شــده اســتباعــث کنتــرل کنــه

swirskii علیه ترپپسF. occidentalis    نیاز بـه مصـرف سـم
اي کنه شکارگر از طریق ظروف استوانهدارد و پاشش هر دو 
هــاي مختلــف رهاسـازي درکنتــرل کنــه  پالسـتیکی در روش 

تــرین روش مناســب. یجــاد نکــردتــارتن و تــرپیس تفــاوتی ا
رهاسازي کنه شکارگر تریپس، بصورت تدریجی و از درون 

Lanzoni(هـاي کاغـذي ایجـاد شـده اسـت      کیسـه  et al.,

.Pهــاي شــکارگر نتــایج رهاســازي جداگانــه کنــه.)2017

persimilis وA. californicus و هر دو درکنترل کنه تارتن
ولی رهاسـازي  . شته استاي در هلند تفاوتی نداقرمز گلخانه

.Aبه تنهـایی کنـه شـکارگر     californicus  ایش موجـب افـز
Cakmak)جمعیـت کنـه آفـت گـزارش شـده اسـت       et al.,

، تاثیر P. persimilisشکارگر سازي کنه براي ذخیره. (2009
cryoprotectantپاشــی مــواد کربوهیــدرات و مــوادمحلــول

ــه شــکارگر روي بافــت ــدن کن ــاي ب ــراي P. persimilisه ب
ــوگیري از  ــخجل ــت ی ــی باف ــدن زدگ ــال ب ــاي فع ــان ه و امک

اي که نیـاز بـه اسـتفاده از آن نیسـت بـا      سازي در دورهذخیره
دارندگی روي بدن ایـن کنـه شـکارگر از   اثرات ضعیف نگه

). Riddick & Wu, 2010(شود چین اعالم می
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Abstract

It has been three decades since the introducing of Phytoseiulus persimilis A.H. from the Netherland to Iran
in 1987 for biological control of spider mites. First mass releasing predatory mite evaluated on Tetranychus
turkestani of cotton and soybean plants in Golestan province, mungbean and eggplants in Manojhan in the
southern part of Kerman province with satisfactory results. P. persimilis released on bean plant infested by
Tetranychus urticae in Markazi and Charmahal–Baghtiari provinces failed due to higher temperature and lower
relative humidity. Releasing one predatory mite to 10 spider mites in greenhouse cucumber under the mean of
25°C during middle March to the early month of May provided biological control in Varamin region. Both P.
persimilis and Nesoseiulus californicus releasing at lower spider mites incidence in greenhouse cucumber and
providing more than 50% humidity during hot spring and summer months led to biological control during the
harvesting period. Greenhouse strawberry spider mites control by predator failed in Hashtgerd region due to the
underside of leaf contained higher trichoms density. While greenhouse carnation and roses plant infested by
spider mites controlled by this predatory mite effectively in Mahalat and Esfahan region, respectively. Studies
side effects of synthetic and botanical acaricides on this predator mite revealed that few are less hazardous and
can be applied for integrated management. Cost of mass rearing of P. persimilis on infested bean plants by spider
mites can save expenses up to 80% as compared to imported and greenhouse cucumber production free from
hazardous acaricide became available.
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