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Background and Objectives 

 The two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch is one of the most important pests of soybean fields. 
This mite is one of the most important and harmful pests of soybeans in hot and dry summers, which often 
begins to cause damage at the end of the growing stage and the beginning of the reproductive stage of plants. 
Damaged leaves turn yellow and brown and fall off prematurely. The severity of the damage of this pest is 
greater when the distance between the plants is short and irrigation is not enough. This mite feed on soybean 
leaves and cause injury by sucking contents out of leaf cells. In severe infestations, infested leaves will 
turn yellow to tan, or sometimes bronze-colored, and may drop off plants. Infestations can reduce yield.  In 
most cases, the use of acaricides is the only way to control this pest. The use of new acaricides while avoiding 
their resistance is important for plant mites control. 

Materials and Methods 

 The present study was conducted in soybean fields of Golestan and Ardabil provinces (Moghan) with 6 
treatments and 4 replicates. Treatments were, including clorfenapyr (Payton®) 36% SC  0.5 ml/L (recommended 
dose), clorfenapyr (Payton®) 36% SC  0.4 ml/L, propargite (Omite®) 57% EC 1 ml/L (recommended dose), 
bromopropylate (Neuron®) 25% EC 1 ml/L (recommended dose), hexythiazox (Nissorun®) 10%EC 0.75 ml/L 
(recommended dose) and a control treatment by spraying water. Mean number of mites per leaf was counted one 
day before and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying in three floors of plant (bottom, middle and top of 
plant).The percentage of efficiency was calculated by the Henderson-Tilton method. Statistical analyses were 
done using SAS software with randomized complete block design in multiple spaces. Data analysis and 
comparison of means were performed using Tukey test. 

Results 

 The efficacy of studied acaricides was acceptable in all three floors. In Moghan and Glostan province, before 
spraying on the lower, middle and upper leaves of soybean plants, the number of T. urticae mites counted per 
leaf in different treatments did not differ significantly. Clorfenapyr (Payton®) was effective after 3 days. The 
percent mortality of mites when were treated with clorfenapyr (0.5 ml/L) in the upper, lower and middle floors 
was 83-86% in Ardabil province, although has been reported 72-84% for Payton (0.4 ml/L). While in Golestan 
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province, it has been 100%. The efficacy of the compound was 68-72% (0.4 ml/L) and 78-94% (0.5 ml/L) in 
Ardabil province (Moghan) and was 100% in Golestan province after 7 days. The knock down effect of this 
acaricide compared the others was significant. The efficacy of the compound was up to 99% (Ardabil province) 
and 96% Golestan province after 28 days that indicated the persistence of these acaricides. The results showed 
that two-spotted spider mite on the lower leaves in both provinces showed more infection. However when used 
pesticides, it did not show any significant differences. The percentage mortality of mites in Moghan were 
reported for Payton (0.4 ml/L) (86.32 ± 2.75%, 83.61 ±7.21%), (78.49 ± 4.01%, 82.87 ± 4.58%), (93.52 ± 
1.47%, 74.80 ± 9.91%), (95.12 ± 3.90%, 80.39 ± 3.54%) and (99.33 ± 0.67%, 84.82 ± 8.29%) respectively after 
3, 7, 14, 21 and 28 days in lower leaves, while the percentage mortality of the spider mites when treated with 
Payton (0.5 ml/L) after  3, 7, 14, 21 and 28 days  were 100 ± 0%, 100 ± 0 %, 94.94 ± 5.05%, 100 ± 0% and 
93.95 ± 4.72% and for Payton (0.5 ml/L) were 100 ± 0%, 100 ± 0%, 88.80 ± 8.57%, 95.02 ± 2.87% and 85.51± 
4.92% in lower leaves in Glostan province.  

Discussion 

 It is recommended to use chlorfenapyr acaricide with Payton brand due to high short-term effect (three days 
after spraying) and duration of action up to 28 days after spraying to control two-spotted spider mite in soybean 
fields. These compounds showed acceptable efficacy in controlling two-spotted sider mites on soybean fields. In 
most cases, the application of the two concentrations of the clorfenapyr was not significantly different, but the 
percent mortality was more when it treated with 0.4 ml/L. The number mites in lower floors of soybean was 
more than the upper and middle floors, but after the application of this pesticides was not significantly different. 
Based on these results, we recommend the 0.4 ml/L dose of clorfenapyr (Payton®) for the control of two-spotted 
spider mite in soybean fields. 
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 مقاله پژوهشی

 66-06، ص 1041، بهار 1، شماره 63جلد 

 

 % 63 یس( اس®با كلرفناپیر )پیتون  ای در مزارع سویالکهكنه تارتن دو كنترل

 
 6مبشری محمدتقی -2ابراهیمیالله  -*1یئرضامریم 

 91/91/9911تاریخ دریافت: 

 80/80/9088تاریخ پذیرش: 

 

 چکیده

شاامل   تکارار  4و  تیماار  6با  و گلستان )مغان( های اردبیلاين پروژه در مزارع سويا استان .از مهمترين آفات مزارع سويا است ایلکهكنه تارتن دو
سای  ای (®)نئورون بروموپروپیالت و %55 سیای (®)اومايت در هزار، پروپارژيت 5/0 و 4/0با غلظت  %66سی ( اس®)پیتون لرفناپیرك هایكشآفت
 هاای فعاا   تعداد كنه شد. پاشی( انجامتیمار شاهد )آبو در هزار  55/0با غلظت  % 10 سی( ای®نیسورون)تیازوكس در هزار، هگزی 1با غلظت  55%

تجزيه آماری توسا    .شد های بااليی، میانی و پايینی بوته سويا شمارشدر برگپاشی روز بعد از سم 52و  51، 14پاشی، سه، هفت، بل از سميک روز ق
پیر از روز ساوم در كنتار  كناه    در هر دو منطقه كلرفنا .های كامل تصادفی در دو مکان صورت گرفتدر قالب تجزيه مركب طرح بلوک  SASافزارنرم

در هازار هام باین     4/0بوده است و در غلظت  %26-26در هزار بین  5/0ای موثر بود. در مغان كارايی در صورت كاربرد كلرفناپیر با غلظت تارتن دولکه
در غلظات   و %55-62 در هزار بین 4/0پاشی كارايی اين تركیب، در غلظت درصد بوده است. روز هفتم بعد از سم 100بود، در گلستان كارايی  55-24%
هاايی میاانی و   های پايینی بیشاتر از بارگ  تعداد كنه تارتن در برگ درصد بوده است.100در مغان است و درگلستان كارايی  % 44-52در هزار بین  5/0

 15تاا   10صورت خساارت   ای، دردار نبود. با پايش مزرعه به خصوص در مناطق حاشیهها اختالف معنیكشبااليی بوته سويا بود، اما بعد از كاربرد آفت
ای در مازارع ساويا باا    كاش را بارای كنتار  كناه تاارتن دولکاه      در هزار اين كناه  4/0كارگیری غلظت مصرفی به .درصدی بايستی كنتر  انجام شود

 شود.های مختلف بوته سويا توصیه میپاشی جامع روی تمامی قسمتمحلو 

 
 كشكنه ای،هكنه تارتن دولک ،سويا، كارايیکلیدی:  هایواژه

 

  3 2 1 مقدمه

های روغنی است كه در منااطقی از كشاور   سويا از مهمترين دانه
 1642شود. در سا  های گلستان، اردبیل و مازندران( كشت می)استان

تان   65154هکتار و تولید آن  54655سطح زير كشت سويا در كشور 
هکتاار   15500گلستان (،%64هکتار ) 10050بوده است. استان اردبیل

از ساطح زيار كشات     ( را%15هکتار ) 6640( و استان مازندران 55%)
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اناد. از نظار میازان تولیاد،     سويا را در كشور باه خاود اختصااص داده   
بیشترين میزان تولید محصو  سويا در دو استان اردبیل )منطقه مغان( 

درصاد از كال میازان تولیاد و      64تن و سهم  56500با تولید حدود  
درصاد از كال    55تان و ساهم    65500ن با تولید حادود  استان گلستا

روناد.  میزان تولید از تولیدكنندگان مهم سويا در كشور باه شامار مای   
درصادی از   4تن و ساهم   6551میزان تولید سويا در استان مازندران 

  (.Ahmadi et al., 2012)كل تولید سويا را در كشور دارد 
 ای همتاارين آفااات گیاااه سااويا كنااه تااارتن دولکااه يکاای از م

Tetranychus urticae Koch  ( اساتGallo et al., 2002 .)  كناه
ای از آفات مهم سويا به خصوص در منااطق گرمسایری   تارتن دولکه

هاای  آورترين آفات سويا در تابستانترين و زياناين كنه از مهم .است
است كه غالبا در پاياان مرحلاه رويشای و آغااز مرحلاه      گرم و خشک 

 (.Haile and Higley, 2003د )كنمی زايشی شروع به ايجاد خسارت
 ريزناد ای شده و قبال از موعاد مای   های آسیب ديده زرد و قهوهبرگ

https://jpp.um.ac.ir/
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(Suekane et al., 2012).ای يک آفت مکنده است هكنه تارتن دولک
های سويا هام  كیفیت دانه دهد و رویكه محصو  سويا را كاهش می

ها كاهش يافتاه و میازان نیتاروژن و فسافر     تاثیر دارد. میزان قند دانه
( و ايان  Hilderbrand et al., 1986شاود ) های سويا كام مای  برگ

هاای محیطای   هاا و تانش  ه بیماریساز حساسیت گیاه بموضوع زمینه
هاای  (. ساختار پروتئین داناه Atkinson and Peter, 2012شود )می

ای تغییار يافتاه، بصاورتی كاه     سويا خسارت ديده با كنه تارتن دولکه
تااری خواهااد داشاات  خااواران كیفیاات پااايین باارای مصاارف علااف 

(Bosnyake et al., 2017.)  ای در شاراي  گارم و   كنه تارتن دولکاه
تواند منطقه مغان میمناطق مختلف كشور از جمله خشک تابستان در 

كیلومتر در  15به ويژه اينکه بادهای با سرعت باالی  ،ساز باشدمشکل
ساعت در بعد از ظهر، در ماه مرداد در منطقاه مغاان شاراي  را بارای     

 .(Ebrahimi, 2016آورد )يان آفات فاراهم مای    پراكنده شدن سريع ا
تار هساتند و احتماا     های گیاهان سويای آلوده به كنه شکنندهغالف

عدم  .ها بیشتر است كه باعث افزايش خسارت خواهد شدپاره شدن آن
 .تواند منجر به كاهش شديد محصو  ساويا گاردد  كنتر  مناسب می

آوری زياد اين آفت و توانايی در اه اين كنه، میزان زاددوره زيستی كوت
ها، كنتار  ايان آفات را مشاکل     كشايجاد مقاومت به بسیاری از كنه

كنتر  شایمیايی يکای از   (. Sedaratian et al., 2009ساخته است )
 كه بیشتر كشااورزان از آن است اين آفت  كنتر  هایروشترين رايج

   .كنندمی های اين آفت استفادهبرای مهار جمعیت
 –كاش ياک حشاره   با نام تجاری پیتاون  (IRAC 13)1كلرفناپیر

، 5هاای تارساونومید  كش موثر در كنتر  آفات مهمی همچون كنهكنه
ايان   .شاود اساتفاده مای   هاسفیدبالکهای تارتن و حشراتی مانند كنه
بندی در طبقهاست كه    Pyrroles شیمیائی متعلق به گروه كشآفت

هاای اكسیداتیوفسفوريلیشان از   بازدارنده"تر ايراک تحت عنوان دقیق
اناد. بناابراين   معرفی شده "6هاطريق اختال  در شیب غلظتی پروتون

كش اختال  در اين فرآيناد آنزيمای اسات كاه در     نحوه عمل اين كنه
شااود انجااام ماای  ATPمیتوكناادری ساالو  بااه منظااور تولیااد     

(Raghavendra et al., 2011.)  
های كاربامات، كشهای مقاوم به حشرهبرای كنتر  حشرات وكنه
 ,.Leod et al., 2002; Zhao et al) فسفره و پیروتروئید موثر است

 (پیپرونیل بوتوكسايد) PBOكش خاصیت بازدارندگی اين آفت(، 2017
های خاص متابولیک را يک سینرژيست است كه آنزيم PBOا دارد )ر

ايان  و  كناد( مای  مهاار  هاكشهای مقاوم به آفتحشرات و كنهدرون 
 كااش دارای تاااثیر تماساای گوارشاای اساات    كنااه -كااشحشااره

(Raghavendra et al., 2011.) 

                                                           
1- Chlorfenapyr 

2- tarsonomid 

3- Uncouplers of oxidative phosphorylation via 

disruption of the proton gradient 

زنادگی كوتااه، در    به علت دارا بودن سایکل  ایتارتن دولکه كنه
مدت كوتاهی جمعیت آنها افزايش يافته و باعث ايجاد خسارت باالئی 

ها سبب پیدايش كشاستفاده غیر اصولی از آفت .شودمی گیاه سويابه 
مقاومت، نابودی دشمنان طبیعی، به هم ريختگی شديد تعاد  زيستی 
ده مجموعه گیاهان و جانوران، آلودگی محی  زيسات و وجاود باقیمانا   

به منظاور بهباود كیفیات و     شود.غیر مجاز در محصو  كشاورزی می
 ضروری است. هاكشكاربرد منطقی و اصولی آفت ،رفع اين معضالت

های مباارزه در  ترين روشكنتر  شیمیايی آفات به عنوان يکی از مهم
هاای  مديريت تلفیقی نقش مهمی دارد و همیشه در كناار سااير روش  

در حد معقو  و منطقی الزم و ضاروری  ها كشفتآاز كنتر ، استفاده 
كاش جديادی باه باازار     رسد و هر چند وقت يک بار آفات به نظر می
شااود كااه مصاارف آنهااا بايسااتی جااايگزين يااا در كنااار  عرضااه ماای

  های قديمی در دستور كار مبارزه با آفات قرار گیرد.كشآفت
پیتون در ی كلرفناپیر با نام تجار كشآفتتاثیر در اين پژوهش    

 4پروپارژيات در مازارع ساويا شاامل    كش متاداو   مقايسه با چند كنه
(IRAC 12C propargite) ناام تجااری اومايات   باا   %55 سای ای ،

 (®)نئااورون  5bromopropylate) *(IRAC UNبرومااوپروپیالت
باا مااده ماوثره     %10 سای ای ®كاش نیساورون  كناه و  %55سی ای

 ,10A Hexyt(Norbakhesh(IRAC    hiazox) 6تیازوكسهگزی

در دو اساتان  ای در مزارع ساويا  برای كنتر  كنه تارتن دولکه (2019
تاا   شاد بررسای  میانی و پايینی  های بااليی،در برگاردبیل و گلستان 

برخوردار اسات  كنتر  آفات  برایكارائی الزم مشخص شود كه آيا از 
هاای مختلاف   كاش تنااوب اساتفاده از كناه   يا نه ؟.. در مازارع ساويا   

شاااوند )پروپارژيااات، تتراديفاااون و بروماااوپروپیالت( توصااایه مااای
(Norbakhesh, 2019و استفاده از  كنه )های جدياد در كنتار    كش

  ای كمک موثری خواهد داشت.لکهموثر كنه تارتن دو
 

 هامواد و روش

بارداری هفتگای از مازارع    ، نموناه 1642  سا از اواس  خرداد ماه
و  )دشت مغاان(  های اردبیلسويا )مناسب برای انجام آزمايش( استان

هاا اساتفاده شاد.    از كشت بهاره بارای آزماون   گرفت.گلستان صورت 
ها خرداد ماه بود، آبیاری به صورت نشتی و رقم سويا تاريخ كشت بوته
های ر بوتهمانی كه بیشتام شد. زها در مرداد ماه انجويلیامز بود. آزمون

ای هاا باا نوارهاای زرد و قهاوه    به كنه تارتن آلوده شادند، بارگ   سويا
و منااطق   باود تر تر مشهودهای پايینتغییر رنگ در برگ شد.مشاهده 

در هر استان، يک  داد.تر مزرعه آلودگی را زودتر نشان حاشیه و خشک
روز قبال از انجاام آزماون     برداری يکنمونه شد.مزرعه آلوده انتخاب 

                                                           
4- Inhibitors of mitochondrial ATP synthase (12) 

5- Compounds of unknown or uncertain MoA (UN) 

6- Mite growth inhibitors affecting CHS1 (10) 



 43     % 63 سی( اس®با کلرفناپیر )پیتون  ای در مزارع سویالکهکنه تارتن دو کنترلرضائی و همکاران، 

های پالستیکی به آزمايشاگاه منتقال   ها در كیسهبرگصورت گرفت. 
شاد و در مسایر انتقاا  در جاای سارد و ياا در يونولیات حااوی يااخ         

در يخچاا   سااعت(   54)حاداكرر  و تاا زماان شامارش     شدنگهداری 
در دو كامل تصادفی  هایبلوک آزمايش به صورت طرح. نگهداری شد
در  گرفات. تکارار انجاام    4تیماار و   6با گان و دشت مغان( مکان )گر

سازمان حفظ نباتات  یتوصیه ها، بر اساسكشآفت  هایغلظتمورد 
ل شاام  یتیمارهای آزمايشا عمل شد.  (Novbakhesh, 2019كشور )

 5/0با ماده موثره كلرفناپیر با غلظت  %66 سیاس كش پیتونكنه -1
با ماده  % 66 سیاس كش پیتونكنه -5شده(، ر هزار )غلظت توصیهد

 سیای كش پروپارژيتكنه -6در هزار،  4/0موثره كلرفناپیر با غلظت 
 -4، ياک در هازار   شاده( توصایه  غلظات )نام تجاری اومايت با  % 55

 در هاازار يااکبااا غلظاات  % 55ساایای (®)نئااورون برومااوپروپیالت
با ماده موثره  % 10 سیای كش نیسورونهكن -5 ،شده(توصیه غلظت)

 -6 و شاده( توصایه  غلظات در هزار ) 55/0تیازوكس با غلظت هگزی
برداری از مزارع سويا يک روز قبل نمونهبودند. پاشی( تیمار شاهد )آب

. پاشی انجام شدروز بعد از سم 52و  51، 14، هفت، سهپاشی و از سم
هاای  متر( در برگ 5/1×5/1د شش برگ از هر كرت آزمايشی )به ابعا

هاا داخال   و نموناه آوری شاد  جماع  هاای زيارين(  )تاج، میانه و بارگ 
سااعت   54های هوادار به آزمايشگاه منتقل و ظارف مادت   پالستیک

لیتری )فرغونی(  100پاش پاشی از دستگاه سمبرای سم. شمارش شد
-سام  د.پاش كالیبره شا كش، سماستفاده شد و قبل از استفاده از آفت

های سويا در مرحلاه  پاشی بوتهزمان سم .پاشی صبح زود انجام گرفت
لیتار در هکتاار باود. میازان      500دهی بود و میازان آب مصارفی   گل

هاای زناده   لیتر بود. تعداد كناه  5تا  4پاشی روی هر بوته بین محلو 
باا اساتفاده از    ،درصاد تلفاات  )مراحل فعا ( در هر برگ شمارش شد. 

= 100b/Tb×Ca/Ca(T-(1× ( .و تیلیتون تعیین شاد  فرمو  هندرسون
هاا در  تعاداد كناه   bT، در ايان فرماو    .تیمارهاا  تاثیر )كارايی(درصد 

تعداد  bCاست. قبل از انجام آزمايش  aTتیمارها بعد از انجام آزمايش و
است قبل از انجام آزمايش   aC ها در شاهد بعد از انجام آزمايش وكنه
(Henderson and Tilton, 1955    با توجه به اثار متقابال تیماار و .)

نسابت باه     SAS افازار ز نارم مکان، از تجزيه مركب استفاده شاد و ا 
برای مقايسه میانگین  شد.بندی تیمارها اقدام ها و گروهتعیین میانگین

 .(SAS, 2003) استفاده شد توكی از روش
 

 نتایج

ها نشان داد كه اثار متقابال مکاان در    تجزيه واريانس مركب داده
هاا بار   داری دارد و با توجه باه ايان موضاوع داده   تیمار اختالف معنی

های كامل تصادفی در هر استان باه طاور جداگاناه    ی طرح بلوکپايه
، F=23/51) سههر ز ب د هه  یب ر  هه زمااورد بررساای قاارار گرفاات ) 

04،51=df ،445/4>P  ،)  40/0)هفههر ز ب د هه  یب ر  هه ز=F ،
04،51=df ،45/4>P ،)50( 50/2ز ب د هههههه  یب ر  هههههه ز=F ،
04،51=df ،45/4>P  ،)35  ( 15/54ز ب د ههه  یب ر  ههه ز=F ،
04،51=df ،445/4> P   )35 ( 40/7ز ب د هههه  یب ر  هههه ز=F ،
04،51=df ،445/4>P).) 

يی هاای پاايینی، میاانی و بااال    پاشی در برگدر مغان قبل از سم
شمارش شده در هر بارگ   T. urticaeهای های سويا، تعداد كنهبوته

هاای  داری نداشت )برگدر تیمارهای مختلف با يکديگر اختالف معنی
، =65/0Pهااای میااانی )(، باارگ=6/0P= ،5،45df= ،50/0Fپااايینی )
5،45df= ،66/0F=61/0هاااای باااااليی ) ( و بااارگP= ،5،45df= ،
51/0F=ن هم تعداد كنه تارتن شمارش شده در هر ((. در استان گلستا

هاای  هاای باااليی بوتاه در نوبات    برگ قبل از انجام آزمون در بارگ 
، =P ،5،12df=45/0داری نداشات ) متوالی با يکديگر اخاتالف معنای  

06/1F=هاای میاانی و پاايینی بوتاه هام      (، به همین ترتیب در برگ
، =P ،5،12df=12/0هاای پاايینی )  دار نباود )در بارگ  اختالف معنای 

55/1F=55/0های میانی )( و برگ=P ،5،12df= ،54/0F=( )   جادو
1.) 

 

 منطقه مغان استان اردبیل

پاشای اخاتالف   روز بعد از سم 14های بااليی به استرنای در برگ
بین درصد تلفات كنه تارتن در تیمارهای مختلف مشااهده نشاد )ساه    

(، هفت روز بعاد از  =P ،4،65df= ،50/0F=46/0)شی پاروز بعد از سم
 پاشای روز بعاد از سام   14(، =P ،4،65df= ،51/1F=65/0) پاشای سم
(1/0=P ،4،65df= ،65/6F= ،)51   56/0پاشای ) روز بعاد از سام=P، 

4،65df=،46/1F= 55/0پاشای ) روز بعد از سام  52( و=P ،4،65df= ،
55/0F=  .)) 

روز بعاد از   14دار تنهاا در  عنای های میانی هم اختالف مدر برگ
، =P ،4،65df=66/0) پاشاایپاشاای بااود )سااه روز بعااد از ساام ساام
14/0F=هفت روز بعد از سم ،)( 65/0پاشی=P ،4،65df= ،64/1F= ،)
روز بعد  52(، =P ،4،65df= ،26/5F=001/0پاشی )روز بعد از سم 14

پاشی سمروز بعد از  52( و =P، 4،65 df=،50/0F=54/0پاشی )از سم
46/0=P ،4،65df= ،55/0F= .)) 

روز بعاد از   52و  51، 14دار در های پايینی اختالف معنیدر برگ
، =P ،4،65df=12/0) پاشای پاشی وجود داشت )سه روز بعد از سمسم
66/1F=هفت روز بعد از سم ،)( 45/0پاشی=P ،4،65df= ،56/0F= ،)
روز بعاد   51(، =P ،4،65df= ،55/6F=01/0پاشی )روز بعد از سم 14

روز بعاد از سام    52( و =P ،4،65   df=،54/4F=01/0پاشای ) از سام 
 (.1جدو  (( )=P ،4،65df= ،0/4F=04/0پاشی )
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اردیبل و استان گلستان در منطقه مغان استان پاشی در هر برگ سویا یک روز قبل از سمای میانگین تعداد افراد فعال کنه تارتن دولکه -1جدول 

 1931 در سال

Table 1- The average active of two-spotted sider mite on each soybean leaf one day before spraying in Moghan region of 

Ardabil province and Golestan province in 2019 

Control 
 )شاهد(

Bromopropylat

)®e (Neuron 
1 ml/L 

یالت به بروموپروپ

 در هزار 1میزان 

Hexythiazox 

)®(Nissorun 
0.75 ml/L 

 تیازوکسهگزی

 57/0به میزان 

 در هزار

Propargite 

)®(omite 
1 ml/L 

پروپارژیت به 

در  1میزان 

 هزار

Clorfenapyr 

)®(Payton 0.5 

ml/L  
کلرفناپیر به 

در  7/0میزان 

 هزار

Clorfenapyr 

)®(Payton 
0.4 ml/L 

میزان کلرفناپیر به 

 در هزار 4/0

Place 
  )مکان(

a4.26 ± 24.25 a6.06  ±17.62 a10.26 ± 17.62 a8.50± 23.0 a8.66 ± 20.25 a8.23 ± 25.0 
Moghan 
 )مغان(

Upper 

floor 
های )برگ

 بااليی(
a4.35 ± 93.42 a4.35 ± 93.42 a3.18 ± 89.59 a7.72±79.84 a78.23+11.64 a12.17 ± 83.71 

Glosten 
 ()گلستان

a8.22  ±27.87  a5.24  ±27.87  a4.23  ±28.75  a6.22  ±30.62  a32.50 + 5.30  a6.28  ±24.25  
Moghan 
 )مغان(

Middle 

floor 
های )برگ

 میانی(
a7.15  ±17.87  a5.15  ±28.87  a2.64  ±28.75  a2.51  ±30.62  a7.12  ±32.50  a5.75  ±24.25  

Glosten 
 )گلستان(

a.48 3 ±24.25  a9.58 ± 17.87  a 7.79 ±23.62  a6.93  ±23.00  a 8.01 ±25.00    a10.58  ±20.25  
Moghan 
 )مغان(

Lower 

floor 
های )برگ

 پايینی(
a7.47±46.13 a11.94  ±30.00  a6.59  ±43.38  a7.07  ±44.75  a7.94  ±44.25  a6.59  ±39.13  

Glosten 
 )گلستان(

The means were compared with Tukey test.  *  

 ها با آزمون توكی مقايسه شده است.میانگین

*Same letters in the row indicate a no significant difference between the treatments at the 95% probability level. 

 داری ندارد.با يکديگر  اختالف معنی %45ها  در سطح حروف مشابه در رديف

 
كاش  ای در صاورت كااربرد كناه   فات كنه تاارتن دولکاه  درصد تل

پاشی به ترتیاب  در هزار در روزهای بعد از سم 4/0كلرفناپیر با غلظت 
هاااايی پاااايینی بوتاااه  روز در بااارگ 52و  51، 14ساااه، هفااات، 

55/5±65/26% ،52/4±25/25% ،41/4±20/54% ،20/5±15/45% 
اپیر با غلظت كش كلرفنبود و در صورت كاربرد كنه %25/24±54/2و 
 51، 14پاشی به ترتیب سه، هفت، در هزار در روزهای بعد از سم 5/0
، %44/52±01/4، %61/26±15/5هااايی پااايین  روز در باارگ 52و 
 (.5 جدو بود ) %66/44± 65/0و  54/6±64/40%،  45/1±55/46%

ورد بررسای(،  های كلرفناپیر )دو غلظت مكشدر مغان كارايی كنه
، ساه  بروموپروپیالتو  تیازوكسهگزیكش شاهد پروپارژيت، سه كنه

هايی مورد بررسی اختالف پاشی در هر سه برگو هفت روز بعد از سم
داری نداشات و درصاد تلفاات در صاورت كااربرد كلرفنااپیر در       معنی

هاای  پاشای( در بارگ  در هزار )همه روزهای پاس از سام   5/0غلظت 
در  4/0درصاد باود و در غلظات     44-56نی و میانی باین  بااليی، پايی

 گزارش شد.  % 45-62های مورد بررسی بین هزار هم در سه برگ
پاشی در مغان اخاتالف  های بااليی چهارده روز بعد از سمدر برگ

پاشای، در  روز پاس از سام   14دار بود. در ها معنیكشبین كارايی كنه
كش كلرفناپیر باا غلظات   ارايی كنهبااليی و پايینی درصد ك هایبرگ
هاای ماورد   كاش گزارش شد. كارايی كنه % 44در هزار در حدود  5/0

هاای باااليی و میاانی    پاشای در بارگ  روز بعاد از سام   52بررسی در 
پاشای در  داری نداشت. بیست و هشات روز بعاد از سام   اختالف معنی

و غلظات  های پايینی، درصد تلفات كنه تارتن در صورت كاربرد دبرگ
در  5/0و كلرفناپیر ) % 25/24±54/2در هزار(  4/0كش كلرفناپیر )كنه

 بود. % 56/44±65/0هزار( 

 

 استان گلستان

روز اخاتالف   52و  51، 14های بااليی درصد تلفات سه، در برگ 
، =P ،4،15df<01/0پاشای ) دار مشاهده شد )سه روز بعد از سام معنی
05/5F= ،)14 پاشیروز بعد از سم (01/0>P ،4،15df= ،54/15F= ،)
روز بعد  52( و =P ،4،15df= ،0/4 F<05/0پاشی )روز بعد از سم 51

((. تقريبااا در تمااامی  =P ،4،15df= ،14/10F<01/0پاشاای )از ساام
پاشی درصد تلفات روز بعد از سم 52برداری به استرنای روزهای نمونه

درصد  100در هزار(  5/0ها در صورت تیمار با كلرفناپیر با غلظت )كنه
در هازار در روزهاای متاوالی باه      4/0است. درصد تلفاات در غلظات   

و  %40/25± 54/5، %15/46± 26/6، %100±0، %100±0ترتیااااب 
 (.6جدو  بود ) ±41/55% 65/5
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های کلرفناپیر )دو کشایینی و وسطی سویا در صورت کاربرد آفتهایی باالیی، پدر برگ   Tetranychus urticaeمقایسه درصد تلفات کنه -2جدول 

 1931 در سال و بروموپروپیالت )غلظت توصیه شده( در استان اردبیل تیازوکسهگزیدر هزار(، پروپارژیت،  7/0و  4/0غلظت  
Table 2- Comparison of Tetranychus urticae precent mortality when were treated with Payton (0.4 and 0.5 ml/L), Propargite, 

Hexythiazox and Bromopropylate (recommended dose) in the upper, lower and middle floors in Ardabil province (Moghan) 
in 2019 

  
3 days 
 )سه روز(

7 days 
 )هفت روز(

14 days 
 روز( 14)

21 day  
 روز( 21)

28 days 
 روز( 21)

Upper 

floor 
های )برگ

 بااليی(

0.4 ml/L )®Clorfenapyr (Payton 

 a 82.73 ± 8.52 a 71.54  ±11.87 ab 86.53 ± 12.17 a  83.92 ± 6.14 a 5.82 ± 79.89  در هزار 4/0كلرفناپیر به میزان 

0.5 ml/L )®Clorfenapyr (Payton 

 در هزار 5/0كلرفناپیر به میزان  
83.17 ± 9.26 a 85.65 ± 6.40 a 93.59 ± 4.63 a 72.51 ± 13.36 a 77.13 ± 2.53 a 

) 1 ml/L ®Propargite (Omite 

 در هزار 1پروپارژيت به میزان 
78.42 ± 8.84 a 70.93 ± 7.72 a 72.75 ± 11.53 ab 87.38 ± 8.11 a 89.09 ± 0.92 a 

) 0.75 ml/L®Hexythiazox (Nissorun 

 در هزار 55/0به میزان  تیازوكسهگزی
79.89 ± 5.82 a 73.41 ± 7.99 a 48.16 ± 11.94 b 67.91 ± 12.10 a 84.79 ± 5.26 a 

)1 ml/L®Bromopropylate (Neuron 

 در هزار 1بروموپروپیالت به میزان 
87.17 ± 3.69 a 89.47 ± 5.85 a 80.18 ± 8.73 ab 98.86 ± 1.15 a 89.80 ± 5.93 a 

Middle 

floor 
های )برگ

 میانی(

) 0.4 ml/L®pyr (PaytonClorfena 

 a 68.16 ± 8.50 a 92.65 ± 2.90 a 83.71 ± 12.17 a 92.47 ± 4.60 a 6.82 ± 78.68  در هزار 4/0كلرفناپیر به میزان 

) 0.5 ml/L®Clorfenapyr (Payton 

 در هزار 5/0كلرفناپیر به میزان  
85.49 ± 6.03a 94.07 ± 2.79 a 75.80 ± 9.09 b 78.23 ± 11.64 a 91.55 ± 5.38 a 

) 1 ml/L ®Propargite (Omite 

 در هزار 1پروپارژيت به میزان 
79.45 ± 4.42 a 77.63 ± 9.37 a 75.32 ± 6.59 b 79.84 ± 7.72 a 95.60 ± 2.34 a 

) 0.75 ml/L®Hexythiazox (Nissorun 

 در هزار 55/0به میزان  تیازوكسهگزی
75.42 ± 6.64 a 80.67 ± 7.85 a 48.16 ± 11.94 c 89.59 ± 3.18 a 89.04 ± 7.92 a 

)1 ml/L®Bromopropylate (Neuron 

 در هزار 1بروموپروپیالت به میزان 
89.61 ± 1.45 a 73.43 ± 8.18 a 76.32 ± 7.47 b 93.42 ± 4.35 a 89.86 ± 5.89 a 

Lower 

floor 
های )برگ

 پايینی(

) 0.4 ml/L®Clorfenapyr (Payton 

 a 82.87 ± 4.58 a 74.80 ± 9.91ab 95.12 ± 2.80 a 84.82 ±  8.29 a 2.75 ± 86.32  در هزار 4/0یزان كلرفناپیر به م

) 0.5 ml/L®Clorfenapyr (Payton 

 در هزار 5/0كلرفناپیر به میزان  
83.61 ± 7.12 a 78.49 ± 4.01 a 93.52 ± 1.47 a 90.39 ± 3.54 a 99.33 ± 0.67 a 

1 ml/L ) ®Propargite (Omite 

 در هزار 1پروپارژيت به میزان 
92.36 ± 2.51 a 77.69 ± 4.93 a 45.01 ± 9.57 b 88.35 ± 7.03 a 90.49 ± 4.67 a 

) 0.75 ml/L®Hexythiazox (Nissorun 

 در هزار 55/0به میزان  تیازوكسهگزی
86.48 ± 2.64 a 76.47 ± 6.79 a 57.60 ± 10.73 ab 75.62 ± 1.53 b 83.37 ± 2.26 b 

)1 ml/L®Bromopropylate (Neuron 

 در هزار 1بروموپروپیالت به میزان 
95.28 ± 1.15 a 79.87 ± 4.58 a 55.49 ± 13.56 ab 90.34 ± 4.24 a 79.88 ± 3.93 b 

The means were compared with Tukey test.  *  

 ها با آزمون توكی مقايسه شده است.میانگین

Different letters in the row indicate a significant difference between the treatments at the 95% probability level.  *  

 داری دارند.با يکديگر اختالف معنی %45ها  در سطح حروف مختلف در رديف
 
دار بین تیمارهای كلرفنااپیر و  های بااليی اختالف معنیدر برگ  

و بروماوپروپیالت باود كاه     وكستیااز هگازی پروپارژيت با تیمارهای 
درصد تلفات باالتری در تیمارهای كلرفناپیر و پروپارژيت نسبت به دو 

 مشاهده شد.  تیازوكسهگزی تیمار بروموپروپیالت و
روز اخاتالف   52و  51، 14های میانی هام ساه، هفات،    در برگ 
(، =P ،4،15df= ،50/15F<001/0پاشی )دار بود )سه بعد از سممعنی
روز  14(، =P ،4،15df= ،42/4F<01/0پاشای ) روز بعاد از سام  هفت 

روز بعااد از  51(، =P ،4،15df= ،50/5 F<01/0پاشاای  )بعااد از ساام
پاشای  روز بعد از سام  52( و =P ،4،15df= ،60/4F<01/0پاشی )سم

(01/0>P ،4،15df= ،55/10F= .))  

های میانی درصد تلفاات در صاورت تیماار باا كلرفنااپیر      در برگ
پاشای، در تماامی   روز بعاد از سام   52در هزار( به غیر از  5/0غلظت )

درصد بود، درصد تلفات در روزهای متوالی  100برداری روزهای نمونه
در هازار( باه    4/0پاشی در صورت تیمار با كلرفناپیر )غلظت بعد از سم
 56/6و  %100±0، % 55/25±54/5، %100±0، %100±0ترتیااااب 

می روزها اختالف بین تیمار كلرفنااپیر )هار دو   بود. در تما % ±54/26
دار باود و  و پروپارژيت معنی تیازوكسهگزیغلظت(، بروموپروپیالت، 
 مشاهده شد.  تیازوكسهگزیكمترين درصد تلفات در 
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های کلرفناپیر )دو کشرد آفتهایی باالیی، پایینی و وسطی سویا در صورت کاربدر برگ   Tetranychus urticaeکنهمقایسه درصد تلفات  -9جدول 

 1931ده( در استان گلستان در سال و بروموپروپیالت )غلظت توصیه ش تیازوکسهگزیدر هزار(، پروپارژیت،  7/0و  4/0غلظت  
Table 3- Comparison of Tetranychus urticae precent mortality when were treated with Payton (0.4 and 0.5 ml/L), Propargite, 

Hexythiazox and Bromopropylate (recommended dose) in the upper, lower and middle floors in Ardabil province (Moghan) 
in 2019 

  
3 days 
 )سه روز(

7 days 
 روز( 5)

14 days 
 روز( 14)

21 day  
 روز( 21)

28 days 
 روز( 21)

Upper floor 
 های بااليی()برگ

) 0.4 ml/L®(Payton Clorfenapyr 

 a 100 ± 0 a 93.17 ± 6.83 a 87.40 ± 7.59 ab 77.41 ± 7.32 b 0 ± 100  در هزار 4/0كلرفناپیر به میزان 

) 0.5 ml/L®Clorfenapyr (Payton 

 در هزار 5/0كلرفناپیر به میزان  
100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 95.88 ± 4.11 a 

) 1 ml/L ®ePropargite (Omit 

 در هزار 1پروپارژيت به میزان 
95.83 ± 4.17 a 94.17 ± 3.53 a 94.53 ± 5.46 a 61.38 ± 8.14 bc 73.81 ± 4.41 b 

) 0.75 ml/L®Hexythiazox (Nissorun 

 در هزار 55/0به میزان  تیازوكسهگزی
43.18 ± 6.42 b 77.94 ± 6.14 b 55.15 ± 7.68 c 39.31 ± 11.54 c 52.82 ± 7.95 c 

)1 ml/L®Bromopropylate (Neuron 

 در هزار 1بروموپروپیالت به میزان 
39.82 ± 5.27 b 84.16 ± 6.62 b 86.32 ± 4.92 b 66.24  ± 4.07 bc 58.35 ± 8.76 c 

Middle floor 
 های میانی()برگ

) 0.4 ml/L®Clorfenapyr (Payton 

 a 100 ± 0 a 87.25 ± 7.59 b 100 ± 0 a 83.59 ± 6.73 a 0 ± 100  در هزار 4/0كلرفناپیر به میزان 

) 0.5 ml/L®Clorfenapyr (Payton 

 در هزار 5/0كلرفناپیر به میزان  
100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 100 ± 0 a 82.13 ±  5.85 a 

) 1 ml/L ®Propargite (Omite 

 در هزار 1پروپارژيت به میزان 
85.00 ± 1.5 b 78.00 ± 8.75 ab 57.14 ± 5.97 c 73.0 ± 9.43 b 61.76 ± 5.94 b 

) 0.75 ml/L®Hexythiazox (Nissorun 

 در هزار 55/0به میزان  تیازوكسهگزی
25.58 ± 6.89 c 50.97 ± 6.03 b 69.04 ±11.29 a 36.11 ± 7.88 c 31.11 ± 5.14 c 

)1 ml/L®Bromopropylate (Neuron 

 ردر هزا 1بروموپروپیالت به میزان 
51.97 ± 5.69 c 87.75 ± 12.80 ab 80.63 ± 6.62 c 68.47 ± 4.25 b 45.84 ± 5.35 c 

Lower floor 
 های پايینی()برگ

) 0.4 ml/L®Clorfenapyr (Payton 

 a 100 ± 0 a 88.80 ± 8.57 a 95.02 ± 2.87 ab 85.51 ± 4.29 ab 0 ± 100  در هزار 4/0كلرفناپیر به میزان 

) 0.5 ml/L®ytonClorfenapyr (Pa 

 در هزار 5/0كلرفناپیر به میزان  
100 ± 0 a 100 ± 0 a 94.94 ± 5.05 a 100 ± 0 a 93.95 ± 4.72 a 

) 1 ml/L ®Propargite (Omite 

 در هزار 1پروپارژيت به میزان 
100 ± 0 a 90.34 ± 4.52 ab 82.22 ± 7.83 a 71.36 + 2.87 cd 69.94 ± 4.84 bc 

) 0.75 ml/L®issorunHexythiazox (N 

 در هزار 55/0به میزان  تیازوكسهگزی
89.03 ± 4.76 b 75.61 ± 7.37 b 68.41 ± 3.93 a 54.74 + 6.64 d 49.57 ± 6.12 c 

)1 ml/L®Bromopropylate (Neuron 

 در هزار 1بروموپروپیالت به میزان 
91.78 ± 1.70 ab 81.94 ± 7.39 ab 79.95 ± 8.82 a 76.62 + 2.54 bc 59.88 ± 6.53 c 

The means were compared with Tukey test.  *  

 ها با آزمون توكی مقايسه شده است.میانگین

* Different letters in the row indicate a significant difference between the treatments at the 95% probability level . 

 داری دارند.ا يکديگر  اختالف معنیب %45ها  در سطح حروف مختلف در رديف
 

 
پاشای در سااير   روز بعداز سام  14های پايینی به استرنای در برگ

پاشای  دار بود )ساه روز بعاد از سام   تیمارها اختالف بین تیمارها معنی
(01/0>P ،4،15df= ،52/5F= هفااات روز بعاااد از سااام ،) پاشااای
(01/0>P ،4،15df= ،66/4F= ،)51 01/0)  پاشیروز بعد از سم>P ،

4،15df= ،14/15 F= 01/0پاشااای ) روز بعاااد از سااام  52( و>P ،
4،15df= ،45/10F= .))  

پاشی اختالف بین تیمارها مشاهده روز بعد از سم 14درصد تلفات 
داری باین  معنای  پاشای اخاتالف  روزهاای بعاد از سام    نشد. در سااير 

 و وكستیااز هگازی تیمارهای كلرفناپیر )هر دو غلظت(، پروپارژيت با 
 بروموپروپیالت گزارش شد.

در هزار( در  5/0درصد تلفات در صورت تیمار با كلرفناپیر )غلظت 
روز به ترتیب  52و  51، 14پاشی سه، هفت، روزهای متوالی بعد از سم

و  % 0±100، 05/5±44/44%،  % 100 0±، 0±100%
در هاازار( بااه  4/0و در صاورت تیمااار بااا كلرفناااپیر )  55/4±45/46%
و  %05/45±25/5، %20/22±55/2،  %100±0، %100±0یااااب ترت
 بود. % 45/4±51/25



 34     % 63 سی( اس®با کلرفناپیر )پیتون  ای در مزارع سویالکهکنه تارتن دو کنترلرضائی و همکاران، 

هاای  های مورد بررسی در برگكشدر استان گلستان كارايی كنه
های بااليی داری داشت. در برگبااليی، میانی و پايینی اختالف معنی

های تاارتن  پاشی در ساير موارد تلفات كنهروز بعد از سم 51به غیر از 
داری رت كاربرد دو غلظت كلرفناپیر و پروپارژيت به طور معنای در صو

كاش  های تارتن در صورت كااربرد دو كناه  بیشتر از درصد تلفات كنه
 و بروموپروپیالت بود. تیازوكسهگزی
در  T. urticaeپاشای هام درصاد تلفاات     روز بعاد از سام   52در 

ف نشاان  هاا اخاتال  كشصورت كاربرد دو غلظت كلرفناپیر با ساير كنه
های میاانی درصاد تلفاات در صاورت كااربرد كلرفنااپیر       داد. در برگ

داری را ها اختالف معنای كشدر هزار( با ساير كنه 5/0و  4/0)غلظت 
هاای تاارتن در   های پايینی هم درصاد تلفاات كناه   در برگ نشان داد.

صورت كاربرد كلرفناپیر )هر دو غلظت(، پروپارژيات و بروماوپروپیالت   
داری اختالف معنی تیازوكسهگزیپاشی با تیمار وز بعد از سمدر سه ر

پاشی های تارتن هفت روز بعد از سمداشت. بیشترين درصد تلفات كنه
در هزار( بود. بیسات و   5/0و  4/0در صورت كاربرد كلرفناپیر )غلظت 

های تاارتن در  پاشی هم بیشترين درصد تلفات كنهيک روز بعد از سم
رفناپیر با دو غلظت بود. بیسات و هشات روز بعاد از    صورت كاربرد كل

پاشی هم بیشترين درصاد تلفاات كناه تاارتن در صاورت كااربرد       سم
 در هزار بود. 5/0كلرفناپیر با غلظت 

 

 بحث

كمتر از غلظت توصیه  % 50در اين پژوهش غلظت توصیه شده و 
كاش شااهد   كش كلرفناپیر با نام تجاری پیتاون و ساه كناه   شده آفت

هاای راياج   كاش و بروموپروپیالت )آفات  تیازوكسهگزی ارژيت،پروپ
ای روی گیاه سويا( قادر به مورد استفاده برای كنتر  كنه تارتن دولکه

ای روی گیاه سويا در دو استان گلستان و كنتر  موثر كنه تارتن دولکه
از سطح زير كشت سويا در كشور( بودناد.   % 24های با اردبیل )استان

فناااپیر بااا نااام تجاااری پیتااون، كااارايی باااالتری از   كااش كلرآفاات
 های شاهد در اين پژوهش داشت.كشكنه

كش باعث كنتر  در اين پژوهش هر دو غلظت آزمايشی اين آفت
كاش تااثیر   ای در گیاه سويا شده است. اين آفتموثر كنه تارتن دولکه

روز از  52مدت )بعاد از  پاشی( و تاثیر طوالنیسريع )سه روز بعد از سم
شد. كلرفناپیر برای كنتر  سااير   T. urticaeپاشی( در كنتر  كنه سم

شاود  ها، پشه ماالريا( هم اساتفاده مای  ها و مگسآفات )مانند موريانه
(Athanassiou et al., 2014; Peterson and Davis, 2013; 

Rsghavendra et al., 2011; Zhao et al., 2017  در پژوهشای .)
 ppm 66/46در آزمايشگاه  T. urticae برای افراد ماده  50LCمقدار 

اين تركیاب   LC 20LC ,30محاسبه شده است. در اين پژوهش غلظت 
ای شده و اساتفاده از  باعث كاهش نرخ رشد جمعیت كنه تارتن دولکه

باعث  %65به میزان  30LCو  %55اين تركیب به میزان  20LCغلظت 

 (.Sangak et al., 2018گذاری كنه تاارتن شاده اسات )   خمكاهش ت
گازارش  و  كش دارای تاثیر تماسی گوارشی استكنه -كشاين حشره

در شراي  آزمايشاگاهی دارای اثارات ناامطلوبی     كلرفناپیر اند كهكرده
كاش ماوثر در   ای است و يک كنهروی رشد جمعیت كنه تارتن دولکه

 (.Bozhgani et al., 2018) ای استتر  كنه تارتن دولکهكن
ماندگاری كلرفناپیر در كنتر  آفاات از اهمیات خاصای برخاوردار     

 52است، در اين پژوهش درصد تلفات كنه تارتن در اساتان گلساتان،   
و  % 46-55در هزار باین   5/0و  4/0با دو غلظت پاشی روز بعد از سم

مدتی در فناپیر كنتر  طوالنیكلر است. %44-55در استان اردبیل بین 
مااادت اسااات برخاای از آفاااات انبااااری دارد و تاااثیر آن طاااوالنی  

(Athanassiou et al., 2014 كلرفناپیر باعث .)درصد تلفات در  100
مااه شاده اسات     60های زير زمینی به مادت حاداقل   انهجمعیت موري

(Peterson and Davis, 2013.) 
هاای پاايینی   ای در بارگ در اين پژوهش تعداد كنه تارتن دولکاه 

های میانی و بااليی گیاه سويا بود. اما بعاد از كااربرد   بیشتر از دو برگ
دار نیسات. در  در اكرر موارد معنی هاهایها اختالف بین برگكشآفت

هاا اختالفای مشااهده    كشدر صورت كاربرد  كنه هایمغان بین برگ
های مورد آزمون در ماوارد ديگار اخاتالف    نشد. درصد تلفات در برگ

ها باه صاورت مسااوی    دار است. درصد باالتر تلفات در هر برگمعنی
-موارد بین برگدرصد از  55مشاهده شده است. در استان گلستان در 

 55شاود و در  ها اختالفی مشااهده نمای  كشها در صورت كاربرد كنه
هاای پاايین   هاا در بارگ  درصد از موارد بیشترين درصاد تلفاات كناه   

 مشاهده شده است. 
هاای پاايین   هاای تاارتن در بارگ   تايج نشان داده است كه كناه ن
بیشاتری  های پايینی گیاه( در هر دو استان مورد بررسی آلودگی )برگ

هاای  ها، كنتر  موثر كنهكشدهند. در صورت كاربرد آفترا نشان می
شود و تفاوتی در كنتر  اين آفات وجاود نادارد و از    تارتن مشاهده می

ای بیشتر در سطح زيری برگ قارار دارد،  آنجايی كه كنه تارتن دولکه
بايد از پاشش سم در حجم و فشار باال استفاده كرد تاا پوشاش كاافی    

 های پايینی گیاه سويا مقدار پاشش بیشتر باشد.هم شود و در برگفرا
( باه  1451در ايران برای اولاین باار، ماراد اساحاقی و دواچای )      

های سويا در منطقه گرگان پرداختند كش روی كنهبررسی اثر چند كنه
(Morad Ishaqi and Davachi, 1971.) ن پروپارژياات، نیسااورو

های رايج مورد استفاده توس  كشتیازوكس( و ابامکتین از كنه)هگزی
تیاازوكس خاصایت   از ايان میاان هگازی   . زارعین منطقه مغان اسات 

در آغااز  شات.  هاای باالن ندا  كشی دارد و تاثیر چندانی روی كناه تخم
ها وجود افراد باالن و پاوره بیشاتر و تخام كمتار      آلودگی اگر در پايش
شاود، البتاه   تیاازوكس توصایه نمای   اده از هگازی مشاهده شاد، اساتف  

كشی قابال قباو  اسات و از تفاريخ     تیازوكس دارای تاثیر تخمهگزی
 (. Ebrahimi, 2016) كندتخم كنه جلوگیری می

ارزياابی زيسات    (Allameh et al., 2012)عالماه و همکااران   
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های مصرفی در سطح مزارع گندم، كلزا، سويا و پنبه كشمحیطی آفت
اناد و نشاان دادناد كاه     در اطراف شهر گرگان مورد مقايسه قارار داده 

ها در مزارع سويا بیشاتر از سااير مازارع باوده     كشمیزان مصرف آفت
 است.

درصد تلفات در روزهای متوالی با يکديگر اختالفاتی را نشان داد، 
ای صورت گرفته است، خطای آزمايشی به مزرعه ها در شراي آزمايش

تاثیر نیست. باه  ها بیخصوص شراي  آب و هوايی روی نتايج آزمايش
های مورد بررسای در روزهاای متاوالی، درصاد     كشهر حا ، در آفت

هاای  كاش درصد مشاهده شد كه از نظر كاربرد آفات  60تلفات باالی 
 مورد بحث قابل قبو  بود.

كش كلرفناپیر با نام ات انجام شده، استفاده از كنهبا توجه به مطالع
مادت بارای كنتار  كناه     به دلیل تلفات باال در كوتاه ®تجاری پیتون

گردد. اين سم آلای كاارايی   ای در مزارع سويا پیشنهاد میتارتن دولکه
ای در مازارع ساويا داشات.    قابل قبولی در كنتر  كناه تاارتن دولکاه   

كاش از  با لحاظ نمودن تنااوب مصارف كناه   استفاده به موقع از آن و 
حفاظ   پاشای مجادد در  گروه شیمیايی مختلف در صورت نیاز باه سام  

هاای  های مراقبت از خساارت كناه  بیشتر محی  زيست، كاهش هزينه
در پايان مرحله  توان موثر عمل نمود. اين كنهتارتن در مزارع سويا می

د، با پاايش  كنمی رويشی و آغاز مرحله زايشی شروع به ايجاد خسارت
 10ای مزرعه در صورت خساارت  مزرعه به خصوص در مناطق حاشیه

كارگیری غلظات  درصدی بايستی كنتر  انجام شود، بنابراين، به 15تا 
ای در در هزار اين سم را برای كنتر  كنه تاارتن دولکاه   4/0مصرفی 

های مختلف بوته پاشی جامع روی تمامی قسمتمزارع سويا با محلو 
 شود.ويا توصیه میس
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