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 چکیده

یسه  در مقاآن  یه عل  هاکشآفت مصرف  بیشترین دفعات و مقدار   ای در کشور شده وآفت خیارگلخانه ترین  مهمای  کنۀ تارتن دولکه 

در هزار    2و    5/1و دو غلظت    2–کش گیاهی بایودر هزار آفت   5/1و    2/1شود. کارآیی دو غلظت  انجام می   ایبا سایرآفات گلخانه 

ای در بهار و تابستان در مناطق تهران، ارومیه، مشهد، جیرفت  ام علیه جمعیت فعال کنۀ تارتن خیارگلخانه–کش گیاهی ماریاپروآفت

مطالعه شد. از غلظت یک در هزار پست  1400در تهران در سال     Phytoseiulus persimilisکنۀ شکارگروی  ت جانبی آن ر و اثرا

شویی در تیمار در هزار گلدن آبامکتین و از آب   75/0در هزار برای سایفلومتوفن، بیفنازیت،    5/0در هزاراسکوئینوسل،    25/1اوت،  

با سه تکرا استفاده شدشاهد و طرح کامال تصادفی  بوتۀ خیار  کنۀ شکارگر  25تعداد  .  ر  و   روی هر  روز بعد پس از    15رهاسازی 

میانگین   تارتن در  5مشاهده حداقل  برگ   30کنۀ  نمونۀ  با جمعها، محلول درصد  تیمارها صورت گرفت.    30آوری تصادفی  پاشی 

ها توسط  سطح زیرین برگ، داده نۀ تارتن در  روز بعد و شمارش جمعیت فعال ک   15،  7،  3نمونه برگ در فواصل یک روز قبل و  

از   بیش  با  تارتن  کنۀ  تلفات  بیشترین  گرفتند.  قرار  آماری  تجزیۀ  مورد  و  تبدیل  تلفات  به درصد  آبوت  تاثیر    90فرمول  از  درصد 

تفاده شده  های بسیار کمی علیه آن اسکشام روی جمعیت کنۀ تارتن که آفت –در هزار ماریاپرو  2و    2–در هزار بایو   5/1غلظت  

آفتبو تاثیر  از  تارتن  کنۀ  تلفات  کاهش  روند  شد.  ثبت  تهران  در  نوبت  کشد،  از  گیاهی  تا    3های  به    15روز  نسبت  روز 

نوبت  کشآفت برجمعیت کنۀ شکارگر در  تیمارها  باعث کاهش    3های آلی کمتر مالحظه شد. تاثیر  به یک روز قبل  نسبت  روز 

های خیار مالحظه شد. نتایج  ش بیشتر جمعیت شکارگر در سطح زیرین نمونه برگزایش و پراکنروز با اف  15روز تا    7ولی از نوبت  

ای استفاده  توان برای تولید محصول سالم و انجام مبارزه تلفیقی علیه کنۀ تارتن خیارگلخانه تیمارهای این تحقیق نشان داد از آنها می

 نمود.  

 نۀ شکارگر، کنه تارتن، خیارگلخانه کنۀ تارتن، ک کش آلی، کش گیاهی، آفت آفت های کلیدی: واژه

 

 مقدمه 

تارتن دولکه  ای در  آفت خیارگلخانه ترین  مهم ای  کنۀ 

آفت دفعات  و  مقدار  بیشترین  و  بوده  آن  کشایران  علیه  ها 

می )استفاده  گلخانه Arbabi, 2019bشود  برخی  در  در  (.  ها 

ر علیه  نوبت و حتی بیشت  20پاشی تا  منطقۀ ورامین دفعات سم

ت گلخانه کنۀ  خیار  میای  ارتن  استفاده انجام  )نگارنده(.  شود 

باقی  های کشازآفت مخاطرات  و  آن آلی  در  ماندۀ  ها 

تازه  جنبۀ  که  مشکالت  محصوالتی  بروز  به  دارند،  خوری 
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مانند   )بهداشتی  تنفسی  مجرای  واکنش asthmaتورم  های  (، 

( آلرژیک  تنفسی  التهallergic alveolitisشدید  ابات  (، 

(irritancy)  خارش )و  پوستی  شدید  در  dermatitisهای   )

.  (Illing, 997)شود  ای میهای گلخانه افراد شاغل در محیط 

بررسی در  بیماری،  عالئم  این  از  بین  برخی  در  میدانی  های 

محیط اغلب  در  شاغل  گلخانهافراد  خیار  کشت  ای  های 

می مالحظه  صیفیکشور  سایر  و  خیار  کشت  جات  شود. 

در  لخانه گ کشور  ای  نقاط  دیگر  و  پیشوا  و  ورامین  منطقۀ 

دستورالعمل رعایت  بدون  و  پیمانکاری  صورت  به  ها  عمدتا 

می مصرف  انجام  سالمت  برای  جدی  مخاطرات  که  شود 

می بوجود  )کننده  و  Arbabi, 2010آورند  آفات  کنترل   .)

گلخانهیبیمار محصوالت  توسط  های  غالبا  ایران  در  ای 

هایی  شود. از روشانجام می  ختلف یمیایی مهای شکشآفت

می آن که  مخاطرات  کاهش  در  شود،  تواند  واقع  موثر  ها 

به  می کوتاه،  کشآفت توان  کارنس  دورۀ  با  گیاهی  های 

کمباقی بیماندۀ  تا  کنه خطر  مدیریت  برای  تارتن  خطر  های 

(. سطح  Hoy, 2011ای استفاده نمود )در محصوالت گلخانه 

بالغ    1399ای در سال  انه جات گلخصیفیزیرکشت سبزی و  

آن  7/12777بر   مهمترین  و  خیار  هکتار  از  عبارتند  ها 

  7/2423فرنگی )درصد(، گوجه   59هکتار با حدود    2/7532)

( فلفل  انواع  )  9/1750هکتار(،  بادمجان   9/481هکتار(، 

( و سایر سبزیجات  تولید آن   582هکتار(  میزان  و  ها  هکتار( 

م  9/3007242 و  عملکرد  تن  گلخانه توسط   2/255ای  خیار 

است   شده  اعالم  کشور  برای   ,.Abadzadeh et al)تن 

خیارگلخانه (2021 کشت  استان.  تمامی  در  کشور ای  های 

ترتیب   به  بیشترین سطح زیرکشت  و  و کمترین  یافته  توسعه 

استان  )برای  بختیاری  چهارمحال  تهران    6/0های  و  هکتار( 

شده    6/2501) اعالم   ,.Abadzadeh et al)است  هکتار( 

  روی های تارتن  . از میزان خسارت کمی و کیفی کنه(2021

گلخانه  عدم  خیار  ولی  نیست  دسترس  در  دقیقی  اطالع  ای 

با آن بخصوص در ماه  بهار و تابستان منجر  مبارزه  های گرم 

به نابودی کامل محصول در مدت زمان کوتاهی خواهد شد  

(Arbabi, 2010) .   

کشی اعم از آلی  کنهسی هیچ  هجری شم 1370تا اواخر دهۀ 

کنترل   برای  گیاهی  دولکه یا  تارتن   Tetranychus)ای  کنۀ 

urticae Koch)   ای در  روی خیار و سایر محصوالت گلخانه

به ثبت نرسیده    ,Arbabi et al., 1998  (Arbabi  بود کشور 

گلخانه (2009 محصوالت  کشت  توسعۀ  به  توجه  با  از  .  ای 

دهۀ   فعا1370اواسط  دامنۀ  گسترش  ،  با  تارتن  کنۀ  لیت 

کنه   این  علیه  شده  انجام  اقدامات  از  شد.  مواجه  روزافزون 

می ارزیابی  آفت  به    09/0،  06/0،  03/0های  غلظت توان 

درصد عصاره و پودر مغز دانه    5/0،  3/0،  2/0،  15/0،  12/0

حالل  در  متانول  چریش  اتانول  %85های  و  95%،  پنتان   ،

جمعیت   علیه  دوهگزان  تارتن  )لکه کنۀ  در  T. urticaeای   )

وگلخانه آزمایشگاهی  سالشرایط  طی  الی    1374های  ای 

آفت  1375 تحقیقات  بخش  همکاری  موسسۀ  کش با  در  ها 

نشان داد  تحقیقات گیاه  نتایج  و  اشاره داشت  پزشکی کشور 

هگزان  حالل و  پنتان  پژمردگی، اگرچه  های  موجب 

شدۀ  های درمان  ه بوت  سوزی بصورت خشک شدن برگگیاه 

غلظت  تاثیر  ولی  شد  مغز لوبیا  پودر  و  عصاره  مختلف  های 

اتانول درسطح احتمال  دانۀ چریش درحالل  5های متانول و 

درصد با افزایش غلظت مصرف تلفات بیشتری بر کنۀ آفت  

 ,.Arbabi, et al)های لوبیا متوقف نشد  ایجاد و فعالیت بوته 

نس.  (2003 رهاسازی  و  انبوه  شکپرورش  کنۀ  یک  ارگر  بت 

P. persimilis    کنۀ تارتن خیار در سازۀ چوبی و فلزی    10به

آباد و محمدآباد  ای در سطح وسیعی در منطقۀ حبیبگلخانه 

در   نمود  معلوم  نتایج  شد.  انجام  ورامین  منطقۀ  در  غرب 

گلخانه دوره  آفت خیار  تنها  تارتن  کنۀ  که  از  ای  و  باشد  ای 

اردیب اوایل  تا  اسفند  شرایطاواسط  در  دمای    هشت  میانگین 

از   از    25کمتر  بیش  نسبی  رطوبت  و  سلسیوس    60درجۀ 

شکارگر  کنۀ  این  از  استفاده  با  بیولوژیک  کنترل  درصد، 

)امکان است  ارزیابی  Arbabi, 2007, 2019aپذیر  نتایج   .)

آفت  غلظت  کینگچند  گیاهی  موثرۀ کش  مادۀ  دارای  بو 

تلخ  گیاهی  چین( روغن  کشور  )ساخت  ب  بیان  مقایسه  ا  در 

گلخانه کشکنهکارائی   تارتن  کنۀ  درکنترل  آلی  ای  های 

غلظت   از  استفاده  نمود،  برای    7/0مشخص  آن  هزار  در 

مطالعۀ    .(Arbabi et al., 2009)کنترل کنۀ تارتن موثر است  

کش گیاهی  در هزار آفت  1و    5/0،  3/0های  کارآیی غلظت



 69 1400 سال ،دو هشمار ،م نه  جلد  ،پزشكيگياه در  زيستي مهار

دارآ)ساخت    (GC–mite)  مایتسیجی دورۀ  مریکا(،  ای 

از  نکار شده  تهیه  و  کوتاه  سیر،    10س  عصارۀ   20درصد 

و   میخک  روغن  مواد    40درصد  دیگر  و  پنبه  روغن  درصد 

دولکه  تارتن  کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  علیه  ای  افزودنی 

(T.urticaeگلخانه خیار  درکشت  باکارآیی  (  مقایسه  در  ای 

)کشکنه نیسورون  و  Hexythiazox 10% ECهای   )

بیشترین  Abamectin 1.8% EC)آبامکتین   نمود  معلوم   )

ازمحلول  شکلپاشی  تاثیر  شروع  کنهدر  جمعیت  های  گیری 

بوته  روی  گلخانهتارتن  خیار  است  های  تامین  قابل  ای 

(Arbabi & Baniameri, 2016  تاثیر ارزیابی  نتایج   .)

کنه   5/0و    4/0،  3/0های  لظتغ هزار  کم در  خطر  کش 

( )ساخت  Bifenazate SC 24%بیفنازیت  در  آ(  مریکا( 

درصد   8/1های آبامکتین کشهای مجاز کنه مقایسه با غلظت 

ای  10تیازوکس  سی، هگزیای اتوکسازول  درصد  و    5سی 

اس کنه درصد  جمعیت  علیه  توتسی  تارتن  فرنگی،  های 

های تهران و اصفهان مشخص  ای در استان خیار و رز گلخانه 

ی بر جمعیت  ارندگی بیشترهای باالتر، تاثیر بازدنمود غلظت 

تاثیر  Arbabi et al., 2015)فعال کنۀ آفت دارند   ارزیابی   .)

آفت برخی  قارچکشمضاعف  مانند  ومارك د  کشها 

((Tetraconazole 10% EC  ،واتاپ )اورتیAzoxystrobin 

125% SC( استروبی   )Kresoxim–methyl 50% WG  )

همبرای   کنه کنترل  جمعیت  و  سطحی  سفیدك  های  زمان 

کنه  درتارتن   کمتر  و  مجاز  غلظت  تاثیر  با  های  کشمقایسه 

اس  5میت  پیروکسیفن هگزیدرصد    10تیازوکس  سی، 

ای فنازوکوئین  درصد  اس  20سی،  مک ورتی  سی،درصد 

ای  1.8 اسپیرودایکلوفن  درصد  علیه  اس  240سی،  سی، 

قارچ تاثیر  نمود  تارتن مشخص  کنۀ  فعال  به  کشجمعیت  ها 

روز در کنترل جمعیت    14ر مدت  درصد د  93لی  ا  80میزان  

تارتن خیار گلخانه  کنۀ  اند  فعال  بوده  موثر   Arbabi et)ای 

al., 2009) کش کنهدر هزار    5/1و    1 های. نتایج تاثیرغلظت

)اسکوئینو خیار  Kanemite 15% SCسیل  تارتن  کنۀ  علیه   )

کارآیی گلخانه  با  مقایسه  در  هرمزگان  و  یزد  مناطق  در  ای 

هزا  2لظت  غ و  در  تترادیفون  به    5/0ر  اسپیرومسیفن  درهزار 

، %85الی    %84روز بعد توانست بین    14الی    3ترتیب از نوبت  

جمعیت    80تا  %85و    %95%تا    88،  %64تا    76% درکنترل   %

گلخانه  خیار  تارتن  باشد  کنۀ  موثر   ,.Heidari et al)ای 

غلظت (2017 تاثیر  ارزیابی  هزار    3،  2،  1های  .  در 

حشف چریش    ره/کنهرموالسیون  گیاهی  سی ای  %8/1کش 

ای فرموالسیون  با  مقایسه  در  داخل  نیمساخت  آزال  –سی 

کنه هزار  در  نیم  غلظت  و  آلمان  ساخت  کش  چریش 

تارتن دولکه اس  240اسپیرودایکلوفن   کنۀ  علیه  لوبیا  سی  ای 

در آزمایشگاه و بادمجان در شرایط مزرعه نشان داد بیشترین  

در کنهوکمترین  تلفات  نوبت    صد  با    3برای   % 31/89روز 

آزال ثبت و  –برای تیمارهای اسپیرودیکلوفن و نیم  %40/64و

داشتن   علت  به  ایرانی  چریش  ایسی  فرموالسیون  از 

های کم خطر و در حداقل تراکم و توزیع جمعیت کشآفت

برگ روی  تارتن  میکنۀ  بادمجان  مزارع  استفاده های  توان 

 (. Shahkarmi et al., 2015نمود )

آفت  تاثیر  ارزیابی  بایوکشسوابق  گیاهی    2–های 

تلخ  70دارای   گیاه  موثرۀ  مادۀ  و  .Sophora sp)  درصد   )

های تارتن و سایر  تولید کشور کره جنوبی روی جمعیت کنه 

میکنه مالحظه  محدود  بسیار  آفت  نتایج  شود.  های 

تلخمحلول گیاهی  روغن   Sophora)بیان  پاشی 

secundiflora)   خانواده صورت    Fabaceaeگیاهی    از  به 

ای موثرگزارش  تماسی روی جمعیت الرو کنۀ تارتن دولکه 

( (. تاثیر عصارۀ دوگونه گیاه  Attia et al., 2013شده است 

)تلخ  Sophora و  Sophora korolkovii Koehneبیان 

secundiflora (Ortega) ای بین  ( درکنترل کنۀ تارتن دولکه

ب  20صفرتا   بالغ تارتن موثر اعالم  ر جمعیت کنۀ  درصد  مادۀ 

)می حشره   .(Rincon et al., 2019شود  ارزیابی  کش نتایج 

تلخ گیاه  از  شده  تهیه  ماترین   Sophora)بیان  گیاهی 

flavescens)   ای  روی جمعیت مراحل فعال کنۀ تارتن دولکه

از   تارتن  کنه در سطح   6/28نشان داد میانگین جمعیت کنۀ 

خیا برگ  از  زیرین  پس  به  ر  14ر  کشور    3/2وز  در  کنه 

( است  یافته  بررسی Saleem et al., 2019مصرکاهش   .)

می  نشان  پودر  منابع  تاثیر  دربارۀ  تاکنون  کش آفت دهد 

ام در ترکیب با مایع کاورینو به عنوان یک  –گیاهی ماریاپرو

نانوتکنولوژی   درصد مادۀ موثرۀ    13ساخت داخل که  تولید 
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 Quercus)ارۀ میوه بلوط  عص دارد و از    WPتانیک اسید  فنول

sp.) باشدتهیه شده، فاقد هرگونه اطالعات علمی می  . 

های تهران، کرمان، خراسان رضوی  این بررسی در استان

خیار  و   کشت  اصلی  مراکز  جزو  که  غربی  آذربایجان 

می گلخانه  کشور  وکارآیی    باشند، ای  شد  انجام 

درمقایسکشآفت قدیم  و  جدید  گیاهی  با  های  ه 

اخیر،  کشآفت دهۀ  یک  طی  شده  معرفی  مجاز  آلی  های 

خیارگلخانه تارتن  کنۀ  درفصل  علیه  و  ای  تابستان  و  بهار 

آن  جانبی  شکارگر  اثرات  کنۀ  فعال  جمعیت  بر  ها 

Phytoseiulus persimilis Athias–Henriot    تهران در 

 ارزیابی گردید.

 

 ها  مواد و روش

تحقیق   آفت دراین  دو  علگیاهی    کشاز  ۀ  کنیه  جدید 

، آذربایجان  در مناطق تهران  ایای خیار گلخانه تارتن دولکه 

استان   جنوب  و  )مشهد(  رضوی  خراسان  )ارومیه(  غربی 

غلظت   دو  تاثیر  شد.  استفاده  )جیرفت(  هزار    5/1کرمان  در 

و   درخواست(  )  20)مورد  آن  کمتر  هزار(    2/1درصد  در 

بایو آفت گیاهی  مادۀ   درصد  70دارای    (Bio 2)  2–کش 

تلخموثرۀ   افزودنی    و(  .Sophora sp)بیان  گیاه  مواد  و  سایر 

ام  –کش گیاهی ترکیبی ماریاپرودر هزار آفت   2غلظت  دو  

  + و    5/0)پودر(  درخواست(  )مورد  کاورینو    25درهزار 

( آن  کمتر  غلظت  و    5/1درصد  هزار(  درصد    13دارای  در 

اسید   تانیک  فنول  موثرۀ  شرکت   WPمادۀ  ساخت 

)دنانوسبزآ طوبا  بنیان(  وران  میوۀ  انش  عصارۀ  از  مستخرج 

از  .Quercus sp)بلوط   گردید.  ارزیابی  در  (  یک  غلظت 

  25/1(، غلظت  Pest–outاوت ) کش گیاهی پستهزار آفت 

هزار   سل  کنه در  اسکوئینل  )کنه    15کش  سی  اس  درصد 

غلظت   هزار    5/0مایت(،  سایفلومتوفن  کشکنهدر    20های 

)دانی س بیفندرصد اس سی  درصد اس سی    24ازیت  ارابا(، 

غلظت   حشره/  75/0)فلورامایت،(،  هزار  گلدن  کنهدر  کش 

از آب شویی    10آبامکتین   و  )ورتی مک(  درصد اس سی 

کامال تصادفی با سه تکرار طی دو    در تیمار شاهد، در طرح

خیارگلخانه  تارتن  کنۀ  علیه  تابستان  و  بهار  استفاده  فصل  ای 

این تحقیق دارای    مصرف شده در  هایکششد. تمامی آفت 

صیفی کشت  در  تارتن  کنۀ  علیه  مصرف  جات مجوز 

)ای میگلخانه  تعیین  Hale & Cloyed, 2007باشند  برای   .)

 100آوری تصادفی  پاشی تیمارها، اقدام به جمعزمان محلول

بوته نمونه برگ خیار از قسمت  پائین و میانی  های خیار  های 

کنۀ    5گین حداقل  ۀ میانمشاهد  پس از  .روز شد  7در فواصل  

زیرین   سطح  در  نمف/بالغ(  )الرو/  نمونۀ    30فعال  درصد 

پاشی محلول به مقدار مساوی   (Karlik et al., 1995)ا هبرگ

بوته  )حداقل  روی  خیار  تکرار(    20های  هر  برای  خیار  بوتۀ 

برای هر تیمار در صبح زود انجام گرفت. برای تعین کارائی 

تعداد   تیمار  خ  30هر  برگ  در نمونۀ  تصادفی  بصورت  یار 

و   قبل  روز  یک  زمانی  از    15و    7،  3فواصل  بعد  روز 

جمعمحلول سطح پاشی  در  کنه  فعال  جمعیت  شدند.  آوری 

برگ نمونه  تشریحی زیرین  میکروسکوپ  استفاده  با  ها 

های  شمارش و ثبت گردید. از فرمول آبوت برای تبدیل داده 

جمعیت   تلفات  درصد  به  خام  اسآماری  تارتن  و  کنۀ  تفاده 

از   استفاده  با  کنه  تلفات  میانگین درصد  آماری روی  تجزیۀ 

. برای مقایسۀ میانگین درصد تلفات  انجام شد  SAS  نرم افزار 

دامنه چند  آزمون  از  اثرات  تیمارها  شد.  استفاده  دانکن  ای 

شکارگر   کنۀ  فعال  جمعیت  روی  تیمارها  تمامی  جانبی 

Phytoseiulus persimilis  ترل بیولوژیک  عامل کننوان  به ع

الی    5)تصاویر  ایو مهمترین دشمن طبیعی کنۀ تارتن دو لکه 

گلخانه 8 خیار  درکشت  همزمان  شد.  (  انجام  آلوده  ای 

بوته  روی  ابتدا  شکارگر  کنۀ  به  جمعیت  آلوده  لوبیای  های 

بیشترین   زمانیکه  و  شدند  داده  پرورش  تارتن  کنۀ  جمعیت 

کن با  مقایسه  در  شکارگر  هجمعیت  روی  طعمه  برگ  ۀ  ر 

کنۀ شکارگر )شامل    25مالحظه شد، رهاسازی حداقل تعداد  

فعال   مراحل  و  تخم  برگ    (P. persimilis)جمعیت  توسط 

های خیار  لوبیا و با قرار دادن در قسمت میانی هریک از بوته 

جمعیت  از  مناسبی  پراکنش  تا  گرفت  انجام  تیمار  هر  برای 

های  بوته نی و تحتانی  های سطوح فوقاکنۀ شکارگر در برگ

پس از دو هفته و مالحظۀ استقرار جمعیت   .خیار بوجود آید

بوته  روی  شکارگر  محلول کنۀ  از  خیار،  تیمارها  های  پاشی 

هم  )اواسط  بطور  بهار  فصول  در  مساوی  مقدار  به  و  زمان 

)اوا تابستان  و  تحقیقاتی  یاردیبهشت(  درگلخانۀ  تیر(،  ل 

گیاه  تحقیقات  کشورموسسۀ  شد.   پزشکی  میانگین    استفاده 
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نمونه   جمعیت زندۀ کنۀ شکارگر و درصد فعالیت آن روی 

جمع برگ با  خیار  تعداد  های  هر    10آوری  از  برگ  نمونه 

روز بعد    15و    7،  3برداری قبل و  نمونه های  تیمار و در نوبت 

اثرات  از محلول  مقایسه شدند.  و  انجام  -احتمالی گیاه پاشی 

تیمارهای هدف   میوۀ  برگ،    های متروی قسسوزی  و  گل 

 .شدای انجام نیز به صورت مشاهده های خیار  بوته 

 

 نتایج  

های گیاهی و آلی طی دو  کشنتایج ارزیابی تاثیر آفت 

ر تهران، ارومیه،  ای دکشت خیار گلخانه  فصل بهار و تابستان

ارائه شده    0014مشهد و در فصل تابستان در جیرفت در سال  

 است.

ج میانگین  فکمترین  مراحل  تارتن معیت  کنۀ  عال 

(67/14  ( آن  وبیشترین  زیرین    33/51کنه(  درسطح  کنه( 

گلخانه برگ خیار  و  های  درتهران  بهار  فصل  اواسط  در  ای 

برای غلظت  ترتیب  به  تیمارها  اعمال  از   5/1و    2/1های  قبل 

هزار بایوکنهدر  گیاهی  )شکل    2–کش  شد  این  1ثبت   .)

کنۀ   5یش بینی به میانگین پمیانگین جمعیت کنۀ تارتن نسبت  

تا بیش از    3پاشی تیمارها در حدود  تارتن برای زمان محلول 

(. تجزیۀ آماری  1برابر بیشتر متفاوت مالحظه شد )شکل    10

میانگین درصد تلفات جمعیت فعال کنۀ تارتن در تیمارهای  

روز بعد    3نوبت  کش گیاهی و آلی در فصل بهار برای  آفت

مع آماری  تفاوت  تیمارها  (  p>0.05)دار  نیفاقد  بین 

(F=1.53, df=2,8, p>0.2115 نوبت برای  بود  های  ( 

)  7برداری  نمونه    F=9.28, df=2,8, p<0.0002  ،)15روز 

( بعد  تاثیر  F=5.81, df=2,8, p<0.0010 )  (p<0.05روز   )

معنی اختالف  )جدول  تیمارها  داشتند  یکدیگر  با  (.  1داری 

های گیاهی  کشتاثیر آفت کمترین و بیشترین تلفات کنه از  

–در هزار بایو 5/1روز بعد به ترتیب برای غلظت  3در نوبت 

درصد( به ثبت رسید    85/90اوت )درصد( و پست  50/67)  2

تاثیر1)جدول   بیشترین  و  کمترین  به  کشکنه(.  آلی  های 

کنه برای  ) ترتیب  بیفنازیت  گلدن    25/65کش  و   ) درصد 

( گ  55/85آبامکتین  مالحظه  نوب درصد(  در  روز    7ت  ردید. 

( تارتن  کنۀ  تلفات  غلظت    100بیشترین  برای    2درصد( 

در هزارکاورینو و غلظت یک در    5/0ام+  –درهزار ماریاپرو

پست کارآیی  هزار  شد.  ثبت  های  کشکنهاوت 

نوبت   در  بیفنازیت  به    7سایفلومتوفن،  نسبت  روز 

بین  کشآفت گیاهی  تلفات    35تا    5های  کاهش  با  درصد 

ت شکنۀ  همراه  )جدول  ارتن  تاتیر  1د  از  تارتن  کنۀ  تلفات   .)

جز گلدن آبامکتین با کاهش  روز بعد به   15تیمارها در نوبت  

مقدار   به  تلفات  کاهش  بیشترین  و  برای    25همراه  درصد 

درصد( ثبت شد )جدول   54/ 12کش آلی اسکوئینوسل )کنه

1.)  

تارتن   کنۀ  فعال  جمعیت  میانگین  حداکثر  و  حداقل 

زه دولک درسطح  گلخانه ای  خیار  برگ  فصل  یرین  در  ای 

کنه    21کنه و    4/8تابستان و قبل از اعمال تیمارها به ترتیب  

و غلظت    2–کش گیاهی بایودر هزار آفت   2/1برای غلظت  

(. این میانگین نسبت  2در هزار بیفنازیت ثبت شد )شکل    5/0

پیش  جمعیت  بین  به  شده  از    6/1بینی  بیش  بیشتر   4تا    برابر 

 (.  2شکل مشاهده شد ) 

میانگین درصد تلفات جمعیت فعال کنۀ تارتن در سطح  

تیمارهای آفت زیرین برگ خیار گلخانه  کش گیاهی  ای در 

روز بعد فاقد    3نوبت  و آلی در فصل تابستان در تهران برای  

  . (F=2.06, df=2,8, p>0.1038)دار بود  تفاوت آماری معنی

تیمار  از  متفاوتی  بندی  گروه  آزولی  براساس  دانکن  ها  مون 

شد   نمونه   (.2)جدول  مالحظه  در  تیمارها  برداری تاثیر 

روز    15و    (F=3.28, df=2,8, p<0.0210)روز    7های  نوبت 

محلول  از  معنیبعد  اختالف  دارای  تیمارها  تاثیر  دار پاشی 

(F=2.63, df=2,8, p<0.0413)  جدول( بودند  یکدیگر  با   )

از2 بیش  ت   درصد  90(.  کنۀ  تاثتلفات  از  غلظت  یارتن    5/1ر 

بایو به ثبت رسید )جدول    15در مدت    2–در هزار  (.  3روز 

از   بیش  حالیکه  تاثیر    67در  از  تارتن  کنۀ  تلفات  درصد 

بیشترین    15ام +کاورینو در مدت  –ماریاپرو ایجاد شد.  روز 

در هزار کاورینو   5/0ام +  –در هزار ماریوپرو  2تاثیر غلظت  

نوبت   )  3در  بعد  با  درصد(    91/ 31±52/2روز  و  مالحظه 

درصد    60برداری به حدود  نمونه های  کاهش در سایر نوبت

های  کش(. بیشترین تلفات کنه از تاثیر آفت 2رسید )جدول  

درصد و    12/97روز بعد    3اوت در نوبت  گیاهی برای پست

نوبت    55/95کمترین   برای  گردید    15درصد  مشاهده  روز 

تار2)جدول   کنۀ  بیشتر  تلفات  آ(.  میان  در  های  کشفت تن 
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های اسکوینئوسل  کشکنهروز بعد از تاثیر   3آلی برای نوبت 

بیفنازیت    65/92به   و  برای    54/91درصد  حداقل  و  درصد 

)آفت آبامکتین  گلدن  نوبت    71/  27کش  در   )   15درصد 

)جدول   تابستان مالحظه شد  در فصل  بعد  باالترین  2روز   .)

غلظت   دو  هر  تاثیر  از  کنه  رل جمعیت درکنت  2–بایوتلفات 

گلخانه  خیار  تارتن  تهران  کنۀ  در  و  تابستان  فصل  در  ای 

 (.  2مشاهده شد )جدول 

 

برکنۀ   تابستان  و  بهار  در  تیمارها  تاثیر  ارزیابی 

 درتهران P. Persimilisشکارگر 

شکارگر   کنۀ  فعال  جمعیت  میانگین   .Pبیشترین 

Persimilis   اهی و  های گیکشقبل از اعمال تیمارهای آفت

( در تمامی  4و    3های  کنۀ شکارگر )شکل  1/9تعداد    آلی به

برگ  )نمونه  خیار  ماریاپرو  100های  تیمار  برای  ام  –درصد( 

هزار+    5/1 کنۀ    5/0در  فعالیت  فاقد  و  هزارکاورینو  در 

برگ  درنمونۀ  مالحظهشکارگر  اسکوئینوسل  تیمار   های 

جمعیت  (. تاثیر تمامی تیمارها روی میانگین  3شدند )جدول  

روز بعد در مقایسه با یک روز قبل    3ارگر در نوبت  کنۀ شک

کنۀ   جمعیت  کاهش  بیشترین  و  کرد  ایجاد  کاهشی  اثر 

ثبت شد )جدول   آبامکتین  تاثیر گلدن  از  تاثیر  3شکارگر   .)

روز بعد نسبت به    3اوت با اینکه در نوبت  پاشی پستمحلول

را  درصد جمعیت کنۀ شکارگر    50یک روز قبل نزدیک به  

ای کاهش داد، ولی در  ار در کشت خیار گلخانهدر فصل به

با    7نوبت   شکارگر  جمعیت  افزایش  بیشترین  با  بعد    5روز 

ها و این میانگین در  کنۀ شکارگر در سطح زیرین نمونه برگ

کنۀ شکارگر در هر برگ ثبت    2/9روز بعد به عدد    15نوبت  

از   بیش  جمعیت  میانگین  افزایش  بیشترین  ابری  بر  11شد. 

روز    15ارگر/ سطح زیرین برگ خیار و در نوبت  شک  2/8)

قبل ) به یک روز  نسبت  کنۀ شکارگر/ سطح زیرین  7/0بعد 

غلظت   برای  خیار  بایو  2برگ  به    2–درهزار  بهار  فصل  در 

)جدول   رسید  کنۀ  (.  3ثبت  توزیع جمعیت  و  میانگین  نتایج 

برگ زیرین  سطح  در  اعمال  شکارگر  از  قبل  خیار  های 

( نسبت به بهار بسیارکمتر 4ستان )جدول  ا در فصل تابتیماره

(. بیشترین و کمترین جمعیت شکارگر  3مشاهده شد )جدول  

محلول  از  بایوقبل  برای  تیمارها  کنۀ    8/3)  2–پاشی 

( ابامکتین  گلدن  و  خیار(  برگ  زیرین   2/0شکارگر/سطح 

و   شد  مشاهده  خیار(  برگ  زیرین  سطح  شکارگر  کنۀ 

 80در سطح زیرین    ت کنۀ شکارگربیشترین پراکنش جمعی

بایو   2های خیار برای غلظت  درصد نمونه برگ   2–در هزار 

نوبت  4ثبت شد )جدول   روز    3(. جمعیت کنۀ شکارگر در 

بعد نسبت به یک روز قبل، در اغلب تیمارها با کاهش ولی  

آفت  تیمارهای  در  آنها  گیاهی  پراکنش  به  نسبت  آلی  کش 

)جدول   گردید  مشاهده  می(4بیشتر  بیشترین  جمعیت  .  انگین 

روز بعد برای پست اوت به تعداد    15کنۀ شکارگر در نوبت  

در  4/4 برگ  60شکارگر  نمونه  فصل  درصد  در  خیار  های 

کنۀ   جمعیت  بهار  فصل  به  نسبت  که  شد  مالحظه  تابستان 

های خیار  درصد در سطح زیرین برگ  50شکارگر کمتر از  

)جدول   گردید  میان3مشاهده  اینکه  با  کن (.  جمعیت  ۀ  گین 

  15های گیاهی و آلی در نوبت  کششکارگر در تمامی آفت

روز بعد در تابستان نسبت به فصل بهار با کاهش مواجه شد،  

کنۀ   فعالیت  استمرار  از  مانع  یک  هیچ  جانبی  اثرات  ولی 

برگ زیرین  سطح  در  نشد.  شکارگر  مالحظه  خیار  های 

پست به  تیمارهای  ماریاپروطوریکه  و  با    ورینو ام+کا–اوت 

در هزار حاوی حضور و فعالیت کنۀ شکارگر در    5/1ت  غلظ

برگ  100الی    60 نمونۀ  )جدول  درصد  بود  خیار    (. 4های 

  3ام+کاورینو در نوبت  –اثرات جانبی هر دو غلظت ماریاپرو

روز بعد در مقایسه با یک روز قبل موجب کاهش زیادی بر  

جمعیت   ولی  شد،  شکارگر  کنۀ  فعال  جمعیت  و  میانگین 

برداری با افزایش  های نمونه رگر در سایر نوبتپراکنش شکا

)جدول   شد  همراه  بهار  فصل  تاثیر  3در  بررسی  نتایج  در   .)

زمان روی سایر آفات مکنده  های گیاهی، تاثیر هم کشآفت

گلخانه  مشاهده  خیار  نیز  شته(  سفید،  مگس  )تریپس،  ای 

گردید. 
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تارتن دولکه گین جمعیت  انمی  –1شکل   اعمال آفتTetranychus urticaeای )مراحل فعال کنۀ  از  های گیاهی و آلی  کش( قبل 

 در تهران. 1400ای طی فصل بهار درکشت خیار گلخانه 

Fig. 1. Means of Tetranychus urticae active stages on greenhouse cucumber leaves before treated with botanical 

and synthetic pesticides during spring season in Tehran province. 

 

 

 

 

 

 

 

 

های گیاهی و آلی در  کش( قبل از اعمال آفتTetranychus urticaeای )میانگین جمعیت مراحل فعال کنۀ تارتن دولکه   –2شکل  

 در تهران.  1400ای طی فصل تابستان کشت خیار گلخانه 

Fig. 2. Means of Tetranychus urticae active stages on greenhouse cucumber leaves before treated with botanical 

and synthetic pesticides during summer season in Tehran province. 
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)–1جدول   آفت SE±Meanمیانگین  تاثیر  درصد  و کش(  گیاهی  تارت  های  کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  درکنترل  دولکه آلی  ای  ن 

(Tetranychus urticae درکشت خیار گلخانه ) در تهران.   1400ای طی فصل بهار 

Table 1. Mean mortality % of active of Tetranychus urticae stages caused by botanical and acaricides pesticides 

on greenhouse cucumber during spring season of 2022 in Tehran.  

Treatments/ sampling times 3days after 7days after 15days after 

Bio–2 (Sophora sp.) 1.5ml/l 67.50±10.78a 70.69±7.41cde 52.63±3.75c 

Bio–2 (Sophora sp.) 2ml/l 78.64±7.08a 76.61±6.24cd 62.10±8.34bc 

Mariapro–m_Coverino 2+0.5ml/l 90.85±8.03a 100a 87.35±4.45a 

Mariapro–m_Coverino 1.5+0.5ml/l 89.70±8.31a 89.71±8.16ab 73.37±5.97ab 

Pest–out ® 1ml/l 90.85±8.31a 100a 85.75±5.86a 

Acequinocyl 15% SC 1.25ml/l 82.22±8.29a 81.23±4.38bc 54.12±2.17c 

Cyflumetofen 20% SC 0.5 ml/l 76.73±10.24a 63.23±5.87e 57.15±3.60bc 

Bifenazate 24% SC 0.5 ml/l 65.25±2.77a 65.69±0.97de 56.11±5.30bc 

Golden abamectin 10% SC 0.75ml/l 85.55±4.23a 81.11±2bc 81.66±6a 

Mean of same letter in each column statistically has no difference at the level of 5% (P<0.05). 

) –2جدول   درصSE±Meanمیانگین  تاث (  آفت د  وکشیر  گیاهی  دولکه   های  تارتن  کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  درکنترل  ای  آلی 

(Tetranychus. urticae درکشت خیار گلخانه )  در تهران.   1400ای طی فصل تابستان 

Table 2. Mean mortality% of active of Tetranychus urticae stages caused by botanical and acaricides pesticides 

on greenhouse cucumber during summer season of 2022 in Tehran.  

Treatments/ sampling times 3days after 7days after 15days after 

Bio–2 (Sophora sp.) 1.5ml/l 94.81±2.98a 92.62±0.49a 100a 

Bio–2 (Sophora sp.) 2ml/l 89.64±4.13ab 85.04±8.11ab 98.16±1.22ab 

Mariapro–m_Coverino 2+0.5ml/l 91.31±2.52ab 60.39±8.58c 64.65±3.52d 

Mariapro–m_Coverino 1.5+0.5ml/l 69.29±4.48b 67.20±11.16bc 69.29±14.12cd 

Pest–out ® 1ml/l 97.12±1.51a 94.43±5.55a 95.55±4.44ab 

Acequinocyl 15% SC 1.25ml/l 92.65±2.16a 81.20±1.67ab 86.74±3.53abcd 

Cyflumetofen 20% SC 0.5 ml/l 88.25±0.98ab 79.60±2.37ab 83.04±6.86abcd 

Bifenazate 24% SC 0.5 ml/l 91.54±1.62ab 81.28±1.02ab 76.77±7.94abcd 

Golden abamectin 10% SC 0.75ml/l 93.42±1.76a 77.13±4.69ab 71.27±7.20bcd 

Mean of same letter in each column statistically has no difference at the level of 5% (P<0.05). 

شکارگر  -3جدول   کنۀ  پراکنش  درصد  و  جمعیت  برگ   در    Phytoseiulus persimilisمیانگین  نمونۀ  زیرین  خیار  سطح  های 

 در تهران.   1400ای در بهار گلخانه 
 Table 3. Mean active stages of Phytoseiulus persimilis A. H recorded under side of greenhouse cucumber leaves 

at different intervals and treatments during spring season of 2022. 
Treatments/ sampling times Before 

treatments 

3days after 7days after 15days after 

Mean Leaves 

% 

Mean Leaves 

% 

Mean Leaves 

% 

Mea

n 

Leaves 

% 

Bio–2 (Sophora sp.) 1.5ml/l 0.8 60 0.7 30 1.8 60 5 90 

Bio–2 (Sophora sp.) 2ml/l 0.7 50 0.5 30 0.4 20 8.1 80 

Mariapro–m_Coverino 

2+0.5ml/l 

8.5 80 1.2 40 1.9 60 2.4 80 

Mariapro–m_Coverino 

1.5+0.5ml/l 

9.1 100 2 40 1.1 50 4.3 90 

Pest–out ® 1ml/l 2.9 70 1.5 40 5.8 90 9.2 90 

Acequinocyl 15% SC 1.25ml/l 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cyflumetofen 20% SC 0.5 ml/l 1.1 50 0 0 0.6 20 1.4 10 

Bifenazate 24% SC 0.5 ml/l 8.6 90 1.9 60 0 0 0 0 

Golden abamectin 10% SC 

0.75ml/l 

7.3 60 0.3 10 0 0 0.1 10 
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شکارگر  -4جدول   کنۀ  پراکنش  درصد  و  جمعیت  زیری   Phytoseiulus persimilisمیانگین  سطح  برگدر  نمونه  خیار  ن  های 

 در تهران.  1400ای در تابستان گلخانه 

Table 4. Mean active stages of Phytoseiulus persimilis A. H recorded under side of greenhouse cucumber leaves 

at different intervals and treatments during summer season of 2022. 

Treatments/ 

sampling times 

Before treatments 3days after 7days after 15days after 

Mean Leaves 

% 

Mean Leaves 

% 

Mean Leaves 

% 

Mean Leaves 

% 

Bio–2 (Sophora sp.) 

1.5ml/l 

0.8 60 0.2 20 0.8 60 1.6 80 

Bio–2 (Sophora sp.) 

2ml/l 

3.8 80 0.3 30 0.9 60 1.7 70 

Mariapro–

m_Coverino 

2+0.5ml/l 

0.4 20 0.7 40 0.3 30 1.2 100 

Mariapro–

m_Coverino 

1.5+0.5ml/l 

1.6 70 0.3 20 0 0 2.3 80 

Pest–out ® 1ml/l 1.5 40 0.2 20 0 0 4.4 60 

Acequinocyl 15% SC 

1.25ml/l 

1.2 30 1.2 60 0.4 40 2.6 40 

Cyflumetofen 20% 

SC 0.5 ml/l 

0.1 10 1 40 0 0 0.1 20 

Bifenazate 24% SC 

0.5 ml/l 

1.3 60 1.4 80 0.1 20 0.4 40 

Golden abamectin 

10% SC 0.75ml/l 

0.2 10 0.1 20 0.8 40 0.6 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکارگر    –3شکل   کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  میانگین  اعمال    Phytoseiulus persimilisمقایسه  از  قبل  تابستان  و  بهار  فصل  در 

 در تهران  1400ای در سال ر کشت خیار گلخانه های گیاهی و آلی دکشآفت

Fig. 3. Comparing mean of Phytoseiulus persimilis mobile stages on greenhouse cucumber leaves before treated 

with botanical and synthetic pesticides during spring and summer seasons in Tehran province   
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بی و  تارتن  کمترین  کنۀ  فعال  میانگین جمعیت مراحل  شترین 

برگ زیرین  خیارگلخانه درسطح  اعمال  های  از  قبل  ای 

در سال   تیمارها  آذربایجان    1400بهار  در  ارومیه  منطقۀ  در 

با   ترتیب  به  تیمار    84/39و    55/25غربی  برای  تارتن  کنۀ 

و غلظت   بایو   2/1سایفلومتوفن  ثبت شد )شکل    2–در هزار 

میانگین  4 به  (.  نسبت  تیمارها  درتمامی  تارتن  کنۀ  جمعیت 

میانگین   شده  بینی  پیش  زمان    5شرایط  برای  تارتن  کنۀ 

بین حداقل  محلول متفاوت مشاهده    8تا    4پاشی،  بیشتر  برابر 

)شکل   تلفات  5گردید  درصد  میانگین  آماری  تجزیۀ   .)

بهار   در  تارتن  کنۀ  فعال  ارومیه    1400جمعیت  منطقۀ  در 

آما تفاوت  معنینشانگر  برای  p<0.05)   دارری  های  نوبت( 

روز    7(  F=52.66, df=2,8, p<0.0001روز )  3برداری  نمونه 

(F=40.45, df=2,8, p<0.0003  و از    15(  بعد  روز 

)محلول )جدول  (  F=19.69, df=2,8, p<0.0001پاشی  بود 

نوبت  5 در  تارتن  کنۀ  تلفات  کمترین  برای    3(.  بعد  روز 

( آبامکتین  دانیدرصد  56/35گلدن  برای  بیشترین  و  سارابا  ( 

(87/86  ( اسکویئنوسل  بیفنازیت    13/84درصد(،  درصد(، 

درصد ( دریک گروه آماری تاثیر برجای گذاشتند.    51/83)

نوبت   تارتن در  تیمارها    7تلفات کنۀ  تاثیر  از  ناشی  روز بعد 

آفت  غلظت  دو  هر  برای  فقط  بهار  فصل  گیاهی  در  کش 

بایو–ماریوپرو و  )جدول    شافزای  2–ام  کنۀ  5بود  تلفات   .)

نوبت   در  سایر   15تارتن  به  سبت  تیمارها  تاثیر  از  بعد  روز 

 (.  5های نمونه برداری کمتر مالحظه شد )جدولنوبت 

زیرین   سطح  در  تارتن  کنۀ  فعال  جمعیت  میانگین  نتایج 

در  برگ تابستان  اوایل  در  تیمارها  اعمال  از  قبل  خیار  های 

بین   ر جمعیت کنه نسبت به شرایط  بابر  11تا    2منطقۀ ارومیه 

بینی شده میانگین   کنۀ تارتن/ در سطح زیرین برگ    5پیش 

حداقل   میانگین  بود.  متفاوت  و  بیشتر  و    56/9خیار  کنه 

( برای    99/55حداکثر  خیار  برگ  زیرین  سطح  در  کنه 

)شکل   شد  ثبت  شاهد  و  اسکویئنوسل  تجزیۀ  (.  5تیمارهای 

ل فعال کنۀ تارتن  حاآماری میانگین درصد تلفات جمعیت مر

تابستان    ایدولکه  فصل  معنیدر  آماری  تفاوت   دارنشانگر 

نوبت و  تیمارها  نمونه بین   ,F=20.45)روز    3برداری  های 

df=2,8, p<0.0001)  ،7    روز(F=15.28, df=2,8, 

p<0.0003)    محلول   15و از  بعد   ,F=13.02)پاشی  روز 

df=2,8, p<0.0001)  ارومیه آذربایجان منطقۀ  بود   در    غربی 

تارتن   (. 6)جدول   کنۀ  فعال  مراحل  تلفات جمعیت  بیشترین 

آفت  میان  نوبت  کشدر  در  گیاهی  برای    15های  بعد  روز 

ماریاپرو  2غلظت   هزار  مقدار  –در  به  ثبت    95/64ام  درصد 

  7روز تا    3(. افزایش تلفات کنۀ تارتن از نوبت  6جدول  شد )

غلظت   برای  بعد  ماریاپرو  2روز  هزار  در    5/0+ام  –در 

روز بعد    15درصد( و در نوبت    64/73±64/2هزارکاورینو )

آفت تمامی  برای  کاهشی  ارومیه  تاثیر  در  گیاهی  وم  کش 

در    2/1با غلظت    2–مشاهده گردید. بطوریکه تیمارهای بایو 

( پست  82/48±34/4هزار  )درصد(،    76/47±77/2اوت 

کنۀ   درکنترل  بسیارکمی  تاثیر  آبامکتین  وگلدن  درصد( 

)  نتتار کاهشی  6جدول  داشتند  تاثیر  از  کنه  تلفات   .)

روز    3های آلی بجز تیمار گلدن آبامکتین از نوبت  کشآفت

تابستان    15تا   در  شد    1400روز  مالحظه  ارومیه  منطقۀ  در 

 (. 6جدول )
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تارتن دولکه   –4شکل   )میانگین جمعیت مراحل فعال کنۀ  اعمال آفتTetranychus urticaeای  از  های گیاهی و آلی  کش( قبل 

 در آذربایجان غربی. 1400ای طی فصل بهار درکشت خیار گلخانه 
Fig. 4. Mean Tetranychus urticae active stages on greenhouse cucumber leaves before treated with botanical and 

synthetic pesticides during spring season 1400 in West Azerbaijan province. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

تارتن دولکه   –5شکل   کنۀ  فعال  اعمال آفت  ( Tetranychus urticae)ای  میانگین جمعیت مراحل  از  آلی  کشقبل  و  های گیاهی 

 در آذربایجان غربی.  1400ای طی فصل تابستان کشت خیار گلخانه 
Fig. 5. Mean active stages of Tetranychus urticae on greenhouse cucumber leaves before treatments by botanical 

and synthetic pesticides in summer season of 1400 in West Azerbaijan province. 

 

 

 
 

 

 
 

 

0.00
5.00

10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00 33.30

39.84
33.09 35.89

28.55 26.71 25.55 26.09
32.24 30.31

M
e

an
 o

f 
sp

id
e

r 
m

it
e

s

Before treatments 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

31.09 34.75

22.09
28.26 27.84

9.56 10.17 12.99

42.06

55.99

M
e

an
 o

f 
sp

id
e

r 
m

it
e

s

Before treatments 



 ...کش گياهي و آلي برای کنترل جمعيت تيابي چند آفارز: همكارانو  اربابي 78

) –5جدول   آفت SE±Meanمیانگین  تاثیر  درصد  وکش(  گیاهی  م  های  جمعیت  درکنترل  دولکه فعال  راحل  آلی  تارتن  ای  کنۀ 

(Tetranychus urticae درکشت خیار گلخانه ) در آذربایجان غربی.   1400ای طی فصل بهار 

Table 5. Mean mortality% of active of Tetranychus urticae stages caused by botanical and acaricides pesticides 

on greenhouse cucumber during spring season 1400 in West Azerbaijan province. 

Treatments/ sampling times 3days after 7days after 15days after 

Bio–2 (Sophora sp.) 1.5ml/l 61.83±5.10bc 68.44±3.72bc 65.23±5.17cd 

Bio–2 (Sophora sp.) 2ml/l 50.39±3.29d 59.80±2.88cd 58.74±1.6–de 

Mariapro–m_Coverino 2+0.5ml/l 66.97±1.48b 73.81±1.73ab 71.25±0.45abcd 

Mariapro–m_Coverino 1.5+0.5ml/l 61.97±1.48b 67.85±1.59bc 66.14±2.09bcd 

Pest–out ® 1ml/l 51.63±3.55cd 51.83±4.81d 49.79±5.28e 

Acequinocyl 15% SC 1.25ml/l 84.13±1.33a 81.61±4.22a 78.43±2.99ab 

Cyflumetofen 20% SC 0.5 ml/l 86.87±4.10a 85.11±1.34a 79.62±4.16a 

Bifenazate 24% SC 0.5 ml/l 83.51±2.03a 77.71±2.61ab 76.84±2.93ab 

Golden abamectin 10% SC 0.75ml/l 35.56±2.89e 35.09±5.04e 29.91±5.74f 

Mean of same letter in each column statistically has no difference at the level of 5% (P<0.05). 

 

)  –6جدول   آفت SE±Meanمیانگین  تاثیر  درصد  وکش(  گیاهی  دولکه   های  تارتن  کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  درکنترل  ای  آلی 

(Tetranychus urticae درکشت خیار گلخانه ) در آذربایجان غربی. 1400ای طی فصل تابستان 
Table 6. Mean mortality% of active of Tetranychus urticae stages caused by botanical and acaricides pesticides 

on greenhouse cucumber during spring season 1400 in West Azerbaijan province. 

Treatments/ sampling times 3days after 7days after 15days after 

Bio–2 (Sophora sp.) 1.5ml/l 59.87±2.73cd 65.53±1.55c 59.96±2.28b 

Bio–2 (Sophora sp.) 2ml/l 45.08±2.19e 54.47±1.18d 48.82±4.34c 

Mariapro–m_Coverino 2+0.5ml/l 64.95±2.47c 73.64±2.64b 65.95±1.97b 

Mariapro–m_Coverino 1.5+0.5ml/l 57.89±4.99b 65.56±1.61b 59.23±2.78bc 

Pest–out ® 1ml/l 43.84±2.64ef 50.01±1.92c 47.76±2.77 c 

Acequinocyl 15% SC 1.25ml/l 81.53±2.43ab 76.79±2.73ab 68.63±3.43ab 

Cyflumetofen 20% SC 0.5 ml/l 87.71±1.08a 83.13±0.78a 76.63±2.83a 

Bifenazate 24% SC 0.5 ml/l 78.63±1.19a 73.06±1.35b 62.06±3.59b 

Golden abamectin 10% SC 0.75ml/l 41.70±2.85f 33.23±2.73e 29.17±4.11d 

Mean of same letter in each column statistically has no difference at the level of 5% (P<0.05). 
 

آماری   جمعیت  میانگین  تجزیۀ  تلفات  درصد 

 در سطح زیرین برگ خیار  ایمراحل فعال کنۀ تارتن دولکه 

) مشهد(    1400ای در فصل بهار  گلخانه  در خراسان رضوی 

معنی آماری  تفاوت  نوبت دارنشانگر  و  تیمارها  های  بین 

روز    7(،  F=13.57,df=2,8, p<0.0001روز )  3برداری  نمونه 

(F=7.19, df=2,8, p<0.0003  و از    15(  بعد  روز 

بیشترین   .بود(  F=19.67, df=2,8, p<0.0001پاشی)محلول

نوبت   برای  تیمارها  تاثیر  درصد  به    3وکمترین  بعد  روز 

برای غلظت   بیفنازیت )کنه در هزار    5/0ترتیب   59/81کش 

(  درصد  42/  10درهزار اسکوئینوسل )  5/1( و غلظت  درصد

  7فات جمعیت فعال کنه در نوبت  تلثبت شد. تاثیر تیمارها و  

روز بعد بجز گلدن آبامکتین برای سایر تیمارها افزایشی شد  

افزایش  7)جدول   نوبت  (.  در  کنه  فعال  جمعیت    15تلفات 

غلظت   برای  فقط  بعد  بایو   5/1روز   32/68)  2–درهزار 

آفت درصد میان  در  باالترین  کش(  شد.  ثبت  گیاهی  های 

نوبت   در  تارتن  کنۀ  بیفنازیت  ر   15تلفات  تاثیر  از  بعد  وز 

جدول  ( در فصل بهار مالحظه گردید )درصد 22/4±28/81)

کنۀ (.  7 فعال  مراحل  جمعیت  تلفات  درصد  آماری  تجزیۀ 

دولکه  خیار  ای تارتن  برگ  زیرین  سطح  در  گلخانه  در  ای 

تابستان   مشهد    1400سال  فصل  منطقۀ  و  در  تیمارها  بین 

نمونه نوبت   ,F=27.77, df=2,8)روز    3برداری  های 

p<0.0001)  ،7  ( روزF=15.48.,df=2,8, p<0.0001  و )15  

( بعد  تفاوت  F=8.63, df=2,8, p<0.0001روز  نشانگر   )

بیشترین وکمترین تلفات کنۀ تارتن در   بود. دارآماری معنی

کش کنهدر هزار  5/0تیب برای غلظت  روز بعد به تر  3نوبت  

غلظت  درصد  75/82)سایفلومتوفن   و  هز  5/0(  گلدن  در  ار 

( )جدول  درصد  65/44آبامکتین  رسید  ثبت  به  تاثیر  8(   .)

نوبت   با    7تیمارها در  مقایسه  بعد در  و    3روز  بعد  بجز  روز 
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تیمارها   سایر  برای  آبامکتین  گلدن  و  سایفلومتوفن  برای 

بیشترین   و  مقدار  افزایشی  به  تارتن  کنۀ  تلفات  از    19تفاوت 

درصد   86/61)درصد از تاثیر غلظت یک درهزار پست اوت 

روز بعد از    15( ثبت شد. افزایش تلفات کنه آفت در نوبت  

( و هر دو غلظت  درصد  72/67اوت )سم گیاهی پستتاثیر  

با نوبت    2–بایو   روز بعد    7دارای اختالف کمی در مقایسه 

روز    3های گیاهی از نوبت  کش. تاثیر آفت (8بودند )جدول  

مقایسه میانگین   شد.  درصد در تابستان  70روز کمتر از  15تا  

و    5/1تلفات کنۀ تارتن در بهار و تابستان از تاثیر دو غلظت  

ماریوپرو   2 غلظت  –درهزار  به    5/0ام+  درهزارکاورینو 

درصد در بهار بیشتر از تابستان    54/10درصد و    87/2ترتیب  

مشهد مالحظه شد. مقایسه نتایج میانگین تلفات کنۀ تارتن  در 

در بهار نسبت تابستان برای    2–ر بایوروز از تاثی  15در مدت  

هزار    5/1غلظت   غلظت    87/5در  برای  و  تاثیرکمتر  درصد 

درصد تلفات بیشتر کنۀ    99/20در بهار    2–در هزار بایو   2/1

 (.  8تارتن داشت )جدول 
 

)  –7جدول   آفت SE±Meanمیانگین  تاثیر  درصد  وکش(  گیاهی  تارت  های  کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  درکنترل  دولکه آلی  ای  ن 

(Tetranychus urticae درکشت خیار گلخانه ) در خراسان رضوی.  1400ای طی فصل بهار 

Table 7. Mean mortality% of active of Tetranychus urticae stages caused by botanical and acaricides pesticides 

on greenhouse cucumber during spring season 1400 in Khorasan Razavi province. 

Treatments/ sampling times 3days after 7days after 15days after 

Bio–2 (Sophora sp.) 1.5ml/l 48.86±0.30de 66.41±2.28 ab 68.32±4.48 cd 

Bio–2 (Sophora sp.) 2ml/l 42.10±1.80 de 91.32±4.47b 62.34±4.90d 

Mariapro–m_Coverino 2+0.5ml/l 63.09±3.32bc 79.85±1.78a 77.76±2.88ab 

Mariapro–m_Coverino 1.5+0.5ml/l 50.14±5.88cd 67.66±6.00 ab 64.48±4.67d 

Pest–out ® 1ml/l 52.23±6.75cd 65.56±6.30ab 59.93±3.35bc 

Acequinocyl 15% SC 1.25ml/l 66.94±5.14b 72.29±10.21ab 68.29±6.66cd 

Cyflumetofen 20% SC 0.5 ml/l 73.31±0.71ab 72.87±6.51ab 72.66±6.35bc 

Bifenazate 24% SC 0.5 ml/l 81.59±3.84a 77.44±5.17a 81.28±4.22a 

Golden abamectin 10% SC 0.75ml/l 38.91±3.81e 38.91±2.47c 43.17±1.09e 

Mean of same letter in each column statistically has no difference at the level of 5% (P<0.05). 

 

)  –8جدول   آفت SE±Meanمیانگین  تاثیر  درصد  وکش(  گیاهی  دولکه   های  تارتن  کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  درکنترل  ای  آلی 

(Tetranychus urticae درکشت خیار گلخانه ) در خراسان رضوی. 1400ای طی فصل تابستان 

Table 8. Mean mortality% of active of Tetranychus urticae stages caused by botanical and acaricides pesticides 

on greenhouse cucumber during summer season 1400 in Khorasan Razavi province. 

Treatments/ sampling times 3days after 7days after 15days after 

Bio–2 (Sophora sp.) 1.5ml/l 57.83±3.69bc 67.20±1.89bcd 68.97±3.38ab 

Bio–2 (Sophora sp.) 2ml/l 51.93±1.68cd 54.69±3.57e 55.18±3.14b 

Mariapro–m_Coverino 2+0.5ml/l 62.20±1.51b 69.79±2.04abc 65.41±3.63ab 

Mariapro–m_Coverino 1.5+0.5ml/l 58.22±1.27bc 58.32±7.80de 59.70±5.51b 

Pest–out ® 1ml/l 42.83±1.23e 61.86±1.29cde 67.72±2.39ab 

Acequinocyl 15% SC 1.25ml/l 78.07±4.39a 79.15±2.92a 74.19±5.37a 

Cyflumetofen 20% SC 0.5 ml/l 82.75±1.29a 78.87±0.85a 76.20±5.82a 

Bifenazate 24% SC 0.5 ml/l 75.11±1.28a 75.22±3.68ab 65.32±8.14ab 

Golden abamectin 10% SC 0.75ml/l 44.65±3.06de 37.70±2.53f 36.65±2.44c 

Mean of same letter in each column statistically has no difference at the level of 5% (P<0.05). 

 

از   قبل  تارتن  کنۀ  فعال  جمعیت  میانگین  مقایسۀ 

رها منطقۀ نیمه گرمسیری جیرفت در جنوب استان اعمال تیما

حدود   از  تا    2کرمان  پیش  برا  12برابر  میانگین  به  نسبت  بر 

برای زمان    5بینی شده   کنه فعال درسطح زیرین برگ خیار 

کش کنهپاشی متفاوت و به ترتیب برای تیمار شاهد و محلول

(. نتایج آماری میانگین درصد  6بیفنازیت ثبت گردید )شکل  

روز   3برداری های نمونهبین تیمارها و نوبتتلفات کنۀ تارتن  

(F=4.97, df=2,5, p<0.0017  ،)7  روز (F=12.03, 

df=2,5, p<0.0004)    15و  ( بعد   ,F=4.26, df=2,5)روز 

p<0.01971معنی اختالف  دادند.  (  نشان  بیشترین  دار 

 88/82بیفنازیت )وکمترین تلفات کنۀ تارتن به ترتیب برای  

دو  (  ددرص هر  آفت و  ماریاپروغلظت  گیاهی  –کش 
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با   تاب  56/25ام+کاورینو  در  منطقۀ    1400ستان  درصد  در 

)جدول   شد  مالحظه  جمعیت  9جیرفت  تلفات  حداکثر   .)

نوبت   در  تیمارها  تاثیر  از  تارتن،  کنۀ  از    7فعال  بعد  روز 

 46/83کش آلی اسکوینئوسل )کنه پاشی برای هر دو  محلول

بیفنازیت  درصد و  غلظت  درصد  24/87)(  تاثیر  و  در    5/1( 

مشاهده   آماریدر یک گروه    2–کش گیاهی بایوهزار آفت 

نوبت   در  تیمارها  تاثیر  از  کنه  تلفات  کاهش  روز    7گردید. 

به   غلظت    3نسبت  برای  بایو  2/1روز  هزار  دو    2–در  هر  و 

ماریاپرو از  –غلظت  کمتر  به  شد.    16ام  مالحظه  درصد 

نوبت   در  تیمارها  ر  15تاثیرکاهشی  تمامی  برای  بعد  وز 

)جدول   گردید  تا9مشاهده  کنۀ  تلفات  بیشترین  د(.  ر  رتن 

نوبت کشآفت و  گیاهی  منطقۀ  نمونه های  های  در  برداری 

غلظت   برای  بایو   5/1جیرفت  هزار  دو    2–در  تاثیر  از  و 

روز بعد بدون تفاوت    15و    7های  کش آلی برای نوبت کنه

 (. 9دول داری مشاهده شد )جآماری معنی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تارتن   –6شکل   کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  )ه دولک  میانگین  مختلف  Tetranychus urticaeای  تیمارهای  اعمال  از  قبل   )

 در جیرفت. 1400ای طی فصل تابستان های گیاهی و آلی درکشت خیار گلخانه کشآفت
Fig. 6. Mean Tetranychus urticae active stages on greenhouse cucumber leaves before treated with botanical and 

synthetic pesticides during summer season 1400 in Jiroft region. 

 

 

)م  –9جدول   آفت SE±Meanیانگین  تاثیر  درصد  وکش(  گیاهی  دولکه   های  تارتن  کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  درکنترل  ای  آلی 

(Tetranychus urticaeدرکش ) در منطقۀ جیرفت.   1400ای طی فصل تابستان ت خیار گلخانه 
Table 9: Mean mortality% of active of Tetranychus urticae stages caused by botanical and acaricides pesticides 

on greenhouse cucumber during summer season 1400 in Jiroft region. 

Treatments/ sampling times 3days after 7days after 15days after 

Bio–2 (Sophora sp.) 1.5ml/l 73.61±6.99ab 69.08±13.25a 79.18±7.38a 

Bio–2 (Sophora sp.) 2ml/l 41.14±11.32bcd 13.12±10.95b 12.66±8.38b 

Mariapro–m_Coverino 1.5+0.5ml/l 25.56±13.80cd 16.12±11.62b 14.90±8.89b 

Mariapro–m_Coverino 1.2+0.5ml/l 11.43±5.94d 2.24±2.24b 54.44±27.50ab 

Acequinocyl 15% SC 1.25ml/l 56.93±10.14abc 83.46±4.96a 76.40±12.74a 

Bifenazate 24% SC 0.5 ml/l 82.88±8.13a 87.24±4.21a 84.55±8.40a 

Mean of same letter in each column statistically has no difference at the level of 5% (P<0.05). 
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 بحث

ای  به صورت لکه ای درکشور  های گلخانه بیشتر کشت 

می مالحظه  مجتمع  صورت  به  گاهی  کشت  و  شوند. 

گلخانه  صیفیمحصوالت  مانند  جدید  ارقام  ای  جات، 

میوه  ای،  دلمه  فلفل  بوتهبادمجان،  سیاه های  مانند  یا  ای  گیله 

تمش بلوبری،  اخته،  توتزغال  جدید  ارقام  مانند  ک،  فرنگی 

واردات جدید  زیتتی  گیاهان  گسابرینا،  گیاهان  رمسیری  ی، 

نشاءهای   و  نهال  پرورش  انبه،  موز،  درختی،  خربزه  مانند 

مختلف بسرعت در حال گسترش است. این شرایط افزایش  

دولکه  تارتن  کنۀ  فعالیت  گلخانه دامنه  تمامی  در  های  ای 

(. کنۀ تارتن  Arbabi, 2019bت )کشور را به همراه داشته اس

گلخانه دولکه شرایط  در  تنوای  از  میزبای  وسیع  های  انع 

(  Baradaran, & Arbabi, , 2006گیاهی در داخل کشور )

بر بالغ  جهان  در  است    300و  شده  اعالم  گیاهی  گونه 

(Cloyed, 2007دولکه تارتن  کنۀ  سایر (.  با  مقایسه  در  ای 

، شته، سفیدبالک، مینوز و ...(  )تریپس  بندپایان آفت گلخانه 

ویژگی داز  توانایی  مانند  خاصی  نسل های  ایجاد  های  ر 

کوتاه   نسلی  دوره  زادآوری    7الی    5متعدد،  توانایی  روز، 

زیاد   تخم  100تا    50نسبتا  دوره  در یک  الی    10ریزی  تخم 

و محصوالت    15 با شرایط مختلف محیطی  روز، سازگاری 

میگلخانه  برخوردار  سوء  Arbabi, 2019b)   باشد ای   .)

آفت  مصرف  محصوالتی کشمدیریت  روی  بخصوص    ها، 

بر دورۀ  افزایش  که  عوامل  از  داشته  یکسال  از  بیش  داشت 

جمعیت در  مقاومت  کنهپدیده  از  های  برخی  به  تارتن  های 

گلخانه کشآفت از  برخی  در  مصرفی  کشور  های  های 

های  ژاد (. جابجائی نArbabi, et al., 2022شود )مالحظه می

سایرگلخانه به  تارتن  کنۀ  جمعیت  محیط  مقاوم  و  ها 

ک  توسکشاورزی  بیشتر  می ه  انجام  باد  وزش  علل  ط  از  شود 

محلول  دفعات  مصرف  افزایش  و  آلی  کشکنهپاشی  های 

باقیمی افزایش  موجب  مهم،  این  نمود.  بیان  مانده توان 

صیفیکشآفت در  گلخانهها  تازه جات  جنبه  که  خوری  ای 

مصرفدارن برای  معضل  یک  و  شده  صادرات  د  و  کننده 

اای کشوجات گلخانه صیفی  Arbabi and)ست  ر در آمده 

Khani, 2021)آفت بکارگیری  یک  کش.  گیاهی  های 

اجرائی وکاهش  –راهکار  جمعیت  مدیریت  برای  عملیاتی 

کنه  است  خسارت  تارتن  ،  Arbabi et al., 2010)های 

Wakgari & Yigezu, 2018) کنه روی  کش.  آلی  های 

کنه فعال  مراحل  و  تخم  روش جمعیت  به  آفت  های  های 

اختال  مختلف و  مانند  سوخت  توقف  عصبی،  سیستم  در  ل 

رشدی،   مراحل  در  اختالل  بدن،  در  کربنی  مواد  ساز 

روی   اختالل  بدن،  آب  تعادل  حفظ  و  تغذیه  از  جلوگیری 

غذایی   منابع  جذب  جلوگیری  و  میانی  روده  درونی  غشاء 

می تاثیر    .(Chong et al., 2017)  کنندعمل  درحالیکه 

بیشتر تا کشآفت گی، جلوگیری از  ثیر دورکنندهای گیاهی 

-های برگ، مسدود نمودن روزنهتغذیه کنه از سبزینه سلول 

کنه فعال  جمعیت  خفگی  و  تنفسی  باعث  های  آفت  های 

)می آفتEl–Wakeil, 2013شوند  اینکه  کش(.  با  آلی  های 

سریعتری گذاری  کنه   تاثیر  فعال  جمعیت  در  بر  آفت  های 

آفت  با  دارند  کشمقایسه  گیاهی  مصرف های  ولی 

کم  کشتآف بهداشتی  سوء  عوارض  دالیل  به  گیاهی  های 

برای مصرف کننده و محیط زیست مورد توجه بیشتری قرار  

 (.  Attia et al., 2013گرفته اند )

آفت از  حاضر  بررسی  مجوز  کشدر  که  آلی  های 

گلخانه علیه خسارت کنۀ تارتن داشتند    مصرف برای محیط

( شد  نHale, and Cloyed, 2007استفاده  بخشی  (.  اثر  تایج 

غلظت   بایو  5/1و    2/1دو  هزار  ماده    70که    2–در  صد  در 

تلخ گیاه  آن  دو غلظت  موثره  تاثیر  و  هزار    2و    5/1بیان  در 

محصول    5/0ام+  –ماریاپرو یک  کاورینو  درهزار 

داخل ساخت  موثره   13دارای    نانوتکنولوژی  ماده  درصد 

اسید   تانیک  از    WPفنول  شده  بلوط  عصاره  تهیه  میوه 

دولکه د تارتن  کنۀ  فعال  مراحل  جمعیت  خیار  رکنترل  ای 

بهار و تابستان و چهار منطقۀ بررسی گلخانه  ای در دو فصل 

تاثیر   از  تارتن  کنۀ  تلفات  بیشترین  شد.  مشاهده  متفاوت 

آفت رغکشتمامی  علی  گیاهی  باالی  های  میانگین  م 

گلخانه  خیار  تارتن  کنۀ  گردیجمعیت  ثبت  درتهران  د  ای 

از دالیل افزایش تلفات کنۀ تارتن در تهران را به  (.  1)شکل  

آفت  مصرف  سابقه  کنۀ  کشعدم  جمعیت  سوش  روی  ها 

توسعه و  تحقیقاتی  درگلخانه  ای  لکه  دو  موسسۀ  تارتن  ای، 

گیاه  میتحقیقات  کشور  دا پزشکی  اشاره  شت  توان 
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آفت2و    1های  )جدول  تاثیرکمتر  علیه  کش(،  گیاهی  های 

تارتن د ناشی    هایرگلخانهکنۀ  مناطق  تجاری خیار در سایر 

آفت  از  مکرر  استفاده  می کشاز  آلی  کرد  های  اعالم  توان 

ها کش(. از مشکالت مهم مصرف آفت9الی    1های  )جدول 

گلخانه  در  در  مقاومت  پدیده  به  منجر  که  تجاری  های 

ای میشسو تارتن دولکه  کنۀ  استفاده  های جمعیتی  به  شود 

ترکی ازیک  آفتمکرر  اب  آفت کش،  ها کشختالط 

بمنظور  کشکش/قارچکنهکش/)حشره  یکدیگر  با  ها( 

هزینه  مدیریت  کاهش  مسائل  رعایت  عدم  مراقبت،  های 

آفت سمکشمصرف  عدم  مانند  خنک  ها  ساعات  در  پاشی 

تا حداکثر  باعث  که  صبح  آفت هوایی  تماسی  ها کشثیر 

توان  می  شود و عدم رعایت آستانه اقتصادی کنه آفت را می

ترکیبات (Arbabi et al, 2022)شمرد    بر مهمترین  از   .

ها اقتصادی شده و برای کنترل  تاکنون مصرف آنکه گیاهی 

میکنه استفاده  آفت  میهای  روتنون  شود  ترکیب  به  توان 

(Rotenoneکه از ریشه برخی بقوال )  ت )حبوبات(، و پیرترم

(Pyrethrumخانواد از  کش  حشره  گل  از  که  آفتاب  (  ه 

)گرد نمود  اشاره  با  El–Wakeil, 2013ان  ترکیبات  این   .)

اسید   تانیک  فنول  کاورینو  –ماریاپرو  WPترکیب  ام+ 

می مالحظه  نتایج  متفاوت  آفت شود.  گیاهی  کشتاثیر  های 

تارتن   کنۀ  علیه  تابستان  و  بهار  دو فصل  خیار  دولکه طی  ای 

ماریاپروگلخانه  غلظت  دو  تاثیر  اد  د  نشان  در    5/0ام+–ای 

بهار )جدول    هزار بایو1کاورینو در فصل    2–( و دو غلظت 

)جدول   تابستان  ایجاد  2در  بیشتری  کارآیی  تهران  در   )

های آلی در تابستان نسبت  کشدرحالیکه تاثیر آفت کردند.  

)جد داشتند  را  شرایط  این  بهار  فصل  (.  2و    1های  ول به 

  2–التر بایومقایسه میانگین تلفات کنه آفت از تاثیر غلظت با

برای    5/1) و  بهارکمتر  فصل  به  نسبت  تابستان  در  هزار(  در 

ماریاپرو باالتر  دو  –غلظت  هر  در  مشابه  تقریبا  ام+کاورینو 

)جدول  بود  بررسی  غلظت  2و    1های  فصل  تاثیر  نتایج   .)

در بهار و تابستان و تاثیر غلظت  در هزار(    5/1)  2–باالتر بایو 

ماریاپرو هز  5/0ام+  –باالتر  بیشتر و  ار کاورینو  در  در مشهد 

ماریا باالتر  باالتر  –تاثیر غلظت  به غلظت  نسبت  بهار  پرو در 

داشت    2–بایو آفت  کنه  فعال  جمعیت  بر  بیشتری  تلفات 

بایو (8و    7های  )جدول  نتایج تاثیر غلظت باالتر    2–. بررسی 

خیار کشت  از  گلخانه   در  بیش  جیرفت  منطقۀ  در    70ای 

تارت کنۀ  بر  کنترل  تدرصد  و  ایجاد  غلظت  ن  دو  هر  اثیر 

بود )جدول   اثر  بی  تا  نتایج میانگین  (.  9ماریاپرو کم  مقایسه 

تاثیرآفت  از  تارتن  کنۀ  با  کشتلفات  درتهران  گیاهی  های 

چریش   میوه  و  برگ  روغن  تاثیر  آزمایشگاهی  نتایج 

(Azadirachta indica گیاه برگ  عصاره  و  روغن  و   )

 72ی پس از  رکشور اتیوپای دجعفری علیه کنۀ تارتن دولکه 

بین   درصد و برای روغن برگ    95/94تا    12/90ساعت که 

بین   از    5/84تا    5/78جعفری  بعد  کنه  تلفات  روز    3درصد 

( مشابه  Wakgari and Yigezu, 2018داشت  حدودی  تا   )

 .  (2و   1های شود )جدول مالحظه می

آفت تاثیرمحلول  مستقیم  )بایو کشپاشی  گیاهی  –های 

ماریا2 پستام+کاور–پرو،  )اسکوئینوسل،  ینو،  وآلی  اوت( 

سایفلومتوفن، بیفنازیت، گلدن آبامکتین( روی جمعیت فعال 

شکارگر   گلخانه   P. persimilisکنۀ  خیار  دو  کشت  در  ای 

گلخانه  شرایط  در  بار  اولین  تابستان  و  بهار  کشورفصل   ای 

کاهشی   تاثیر  اینکه  با  گرفتند.  قرار  ارزیابی  و  مقایسه  مورد 

جمعیت کنۀ شکارگر در تابستان نسبت به فصل  یمارها روی  ت

(، با این حال اثرات  4و  2های  ، جدول 3بهار بیشتر بود )شکل  

-جانبی تیمارها مانع از ادامه فعالیت کنۀ شکارگر روی بوته

روز بعد مشاهده    7های خیار در تیمارهای مختلف از نوبت  

)جدول  آفت 4و    2های  نشد  ارزیابی  نتایج  های کش(. 

کنۀ  سایفلو درکنترل  آبامکتین  گلدن  و  بیفنازیت  متوفن، 

 P. persimilisتارتن و اثرات جانبی آن روی کنۀ شکارگر  

درکشور مصر مشخص نمود از سایفلومتوفن با کمترین آثار  

توان استفاده  سوء روی کنۀ شکارگر برای مبارزه تلفیقی می

( نتایج  Abdel–Rahman & Ahmed 2018کرد   .)

کنمحلول شش  بنزویت،  پاشی  امامکتین،  )آبامکتین،  کش  ه 

تارتن   اسکوئینوسل، هگزیتیازوکس، کلرورفنیاپر( روی کنۀ 

شکارگر   کنۀ  شکارگر    P. persimilisو  حشره  و 

(Stethorus gilvifrons Alyaaمعلو )نمود کمترین سرعت  م

جا شده  اثرات  ایجاد  آبامکتین  آقت کش  تاثیر  از  روی  نبی 

( کش  .Tawfik, & Elgohary, 2015است  کنه  برای  و   )

باشد در  اسکوئینوسل که یکی از تیمارهای تحقیق حاضر می

اعالم می  بعدی  و  مراتب  ارگانیک  تاثیرکودهای  نتایج  شود. 
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سموم گیاهی علیه کنۀ تارتن دو لکه ای توت فرنگی مزرعه  

د ر کودهای ارگانیک تا حدودی در کاهش  ای مشخص نم

دولکه   تارتن  کنۀ  اجمعیت  و  موثر  نوبت  ای  سه  رزیابی 

 Tephrosia)پاشی عصاره گیاه نیلکی ارغوانی  متوالی محلول 

voggeli)( آهکی  سولفور  و  چریش  روغن   ،lime sulfur  )

مدت   مالحظه    10در  قابل  کاهش  باعث  ترتیب  به  روز 

تاثیر روغن  با    جمعیت کنه آفت،  و  چریش یک نوبت موثر 

نوبت  سایر  در  محلولکاهش  و های  سولف  پاشی  ور  تاثیر 

گیاه  عصاره  کارائی  مابین  تاثیری  تارتن  کنۀ  روی  آهکی 

 Marques–Francovig)نیلکی و روغن چریش داشته است  

et al., 2014)  یکی از عوامل کاهنده تا توقف فعالیت کنۀ .

میانگ  P. persimilisشکارگر   به  افزایش  گلخانه  دمای  ین 

میانگین درصد  25باالی   رطوبت    درجه سلسیوس و کاهش 

ک  از  به  منطقۀ    50متر  در  بعد  به  ماه  اردیبهشت  از  درصد 

است   شده  گزارش  تحقیق  Arbabi, 2007)ورامین  در   .)

درگلخانه   شکارگر  کنۀ  این  جمعیت  فعالیت  حاضر 

ایران  توسعه–تحقیقاتی گیاهپزشکی  تحقیقات  موسسۀ  ای 

در منطقۀ ولنجک در شمال تهران بطور مستمر در فصل    واقع

توان  مشاهده شد و از دالیل ان میوص تابستان  بهار و بخص

منطقۀ   بیشتر  رطوبت  درصد  و  دما  کمتر  دمای  میانگین  به 

)جدول  نمود  برخی  4و    2های  اشاره  ارزیابی  نتایج   .)

کنهکشآفت مانند  آلی  هگزیهای  تیازوکس  کش 

(Blumel, 2001; Sanatghar et al., 2012 آفت کش (، 

( چریش  و  Spollen & Isman, 1996گیاهی   )

جمعیت  کنهشره/ح روی  جانبی  اثرات  فاقد  آبامکتین  کش 

اند   شده  اعالم  شکارگر  کنۀ  این   & Zhang)فعال 

Sanderson, 1990)  در بررسی حاضر تاثیر کاهشی تیمارها .

روز    روز نسبت به یک   3بر جمعیت کنۀ شکارگر در نوبت  

نوبت   از  روز بعد    7قبل مالحظه ولی جمعیت کنۀ شکارگر 

تیمارهدر   گردیدغالب  مالحظه  فعالیت  افزایش  با  همراه   ا 

می4و    2های  )جدول  مشخص  و  مجاز  (  سموم  تاثیر  نماید 

کنۀ  جمعیت  بر  بازدارندگی  اثرات  گلخانه  شرایط  برای 

ارزیاب از  تحقیق  نتایج یک  رابطه  این  در  ندارند.  ی  شکارگر 

بیفنازیت  کشکنه اس  48های  آبامکتین  درصد   8/1سی، 

ای سایفلدرصد  و  اس  24ومتوفن  سی  روی  درصد  سی 

شکارگر   وکنۀ  تارتن  کنۀ  درکشور   P. persimilisجمعیت 

تلفات کنۀ شکارگر   بیشترین وکمترین  نمود،  مصر مشخص 

پاشی تیمارها  روز بعد محلول   14و    1های  به ترتیب در نوبت 

وکم برای  مشاهده  تاثیر  )دانی  کنه ترین  سایفلومتوفن  کش 

شود  روز بعد ثبت می  14و    9،  6،  3،  1های  سارابا( در نوبت 

دار نبوده و بکارگیری آنها  ولی این تفاوت بین تیمارها معنی

دولکه  تارتن  کنۀ  علیه  تلفیقی  مبارزه  انجام  توصیه  در  ای 

)می این  Abdel–Rahman & Ahmad, 2018شود  مشابه   .)

پاشی تمامی تیمارها در دو فصول بهار و  یجه از تاثیر محلول نت

علیهت شد    ابستان  مالحظه  تهران  در  شکارگر  کنۀ  جمعیت 

ازآفت 3و شکل    4و    2های  )جدول  لذا  گیاهی  کش(.  های 

تولید محصول سالم خیار گلخانه ازکنۀ شکارگر برای  ای و 

 توان استفاده نمود.  برای مبارزه تلفیقی می

 یرگزاسپاس

تحقیقات   موسسۀ  محترم  مدیریت  از  بدینوسیله 

ن  پزشکی کشورگیاه  فراهم  این  در  نیاز  مورد  امکانات  مودن 

 شود.تحقیق تشکر و قدردانی می 
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Abstract  

Tetranychus urticae is the most important greenhouse cucumber pests in Iran. The higher amount and number of 

pesticides use on this mite pests in greenhouse cucumber during March until July–August in Iran. Effectiveness 

of two new botanical pesticides doses, Bio–2 and Mariapro–M were investigated against Tetranychus urticae on 

cucumber plant under greenhouse condition in Tehran, Oromieh, Mashhad, Jiroft during spring and summer 

seasons of 2022. Effects of new botanical pesticides doses were compared with 1ml/l Pest–out ®, 1.25ml/l 

Acequinocyl 15% SC, 0.5 ml/l of Cyflumetofen 20% SC, Bifenazate 24% SC, 0.75ml/l Golden abamectin 10 SC 

and water sprayed in controlled treatment. Complete randomize design with three replications were used. On 

each cucumber plant 25 Phytoseiulus persimilis mites released two weeks before spraying treatments in Tehran. 

Treatments done according random 100 leaves collected at weekly interval until at least 5 active spider mite 

stages recorded. Each treatment effects on spider mite stages followed by random 30 leaves collected from lower 

and middle cucumber plant parts at interval of one day before and 3, 7 and 15 days after. Collected data 

converted into mortality % by Abbott formula and statistical analysis done by SAS software. Higher spider mite 

mean mortality% recorded for both 1.5ml/l Bio–2 and 2ml/l of Mariapro–M up to 90% at Tehran where spider 

mite found under lower influences of pesticides. Spider mite mortality% with both new botanical pesticides 

reduced more as compared with synthetic acaricides from 3rd to 15th day on wards. Effects of all treatments 

reduced predatory mite population on 3rd day sampling as compared one day before, but predatory mite activities 

and its distribution increased on cucumber leaves from 7 days onward on all treatments. Effects of all treatments 

revealed that, they can apply with predatory mite under for integrating spider mite management in greenhouse 

cucumber cultivation. 

Keywords: Botanical pesticides, Tetranychus urticae, Control, Phytoseiulus persimilis, Greenhouse cucumber 


