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مقاله پژوهشی

ارزیابی کنهکش گیاهی حاوی روغن پنبه دانه و میخک علیه کنه تارتن دو لکهای سیب
مصطفی میرزائی -*1محمدرضا نعمت الهی -2هاشم
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چکيده
کنه تارتن دولکهای سیب ( )Tetranychus urticae Kochهمه ساله در باغات سیب کشور خساراتی را به باغداران تحمیل مینماید .اسداداد
م.اوم از کنهکش/حشر کش های شیمیایی طیف وسیع جهت کنارل این آفت ،عالو بر احامال ایجاد مقاومت ،باعث از بین بردن دشدمنان طیییدی نید
ش .است همچنین تا به امروز هیچ کنهکش گیاهی بر روی این گونه در ایران ثیت نش .است در این راساا ،کنهکش گیاهی حاوی روغن پنیده دانده و
میخک (® )Pestoutجهت کنارل مراحل فیال این آفت با غلظتهای  3و  5در ه ار و در مقایسه با سموم رایج اسپیرودیکلوفن با غلظت ندی در هد ار،
فنازاکوئین با غلظت نی در ه ار و شاه( .آبپاشی) در سه اساان تهران ،اصدهان و خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفت این آزمایش در قالب طدر
بلوك کامل تصادفی و در سه تکرار (هر تکرار شامل دو درخت سیب د ساله رق زرد و با شرایط یکسان) برای هر تیمار انجام ش .نمونهبرداری یک روز
قیل از سمپاشی و زمان های  7 ،3و  41روز پس از سمپاشی از هر واح .آزمایشی صورت گرفت درص .تلدات با فرمول هن.رسون-تیلاون محاسیه و پس
از تج یه واریانس مرکب داد ها با اساداد از نرماف ار  ،SASمقایسه میانگین درص .کارایی تیمارها با آزمون دانکن صورت گرفت بر اساس ناایج ب.ست
آم .از سه منطقه هر دو غلظت پستاوت در تمام روزها کارایی باالیی داشاه و قابل مقایسه با سموم رایج شیمیایی بودن .بنابراین مدیتدوان گددت کده
کنهکش پستاوت جایگ ین خوبی جهت کنارل این آفت بود و غلظت  3در ه ار این ترکیب در ایران قابل توصیه میباش.
واژههای کليدی :پست اوت ،سیب ،کنه تارتن دو لکهای ،کنهکش گیاهی

مقدمه
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بر اساس آمار سال  4331از مجموع  2/85میلیدون هکادار سدط
باغات کشور ح.ود  273ه ار هکاار به میدو هدای داندهدار اخاصدا
یافاه که از این مق.ار بیش از  88/5درصد .مربدو بده باغدات سدیب
میباش )4( .یکی از مهمارین آفات این باغات در سراسر کشدور کنده
تارتن دو لکهای ( )Tetranychus urticae Kochمدیباشد .و همده
ساله باغداران جهت کنادرل آن الجدرم مجیدور بده کنادرل شدیمیایی
 -4اساادیار پژوهش بخش تحقیقدات جانورشناسدی کشداورزی ،مهسسده تحقیقدات
گیا پ شکی کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی
)Email: mirzaei@iripp.ir
(* -نویسن .مسئول:
 -2اساادیار پدژوهش ،بخدش تحقیقدات گیدا پ شدکی ،مرکد تحقیقدات و آمدوزش
کشاورزی و منابع طیییدی اسداان اصددهان ،سدازمان تحقیقدات ،آمدوزش و تدرویج
کشاورزی ،اصدهان ،ایران
 -3دانشدیار پدژوهش ،بخدش تحقیقدات گیدا پ شدکی ،مرکد تحقیقدات و آمددوزش
کشاورزی و منابع طیییی اساان خراسان رضوی ،سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی ،خراسان رضوی ،ایران
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میباشن .این آفت چن.خوار بدا دامنده می بدانی بدیش از  3877گونده
گیاهی ( )21و پراکنش جهانی ( 22و  )25با اساقرار در سدط زیدرین
برگ و تغذیه از سلولهای آن باعث از بین رفان سی ینه گیا و ایجداد
لکههای زرد مایل به قهو ای در سط برگ میشود همچنین تارهای
تنی .ش .باعث تجمع گرد و غیار و نرسی.ن نور کدافی بدرای انجدام
عمل فاوسنا در برگها میشود و در صورت تشد.ی .آلدودگی ،خد ان
زودرس و کوچک مان.ن میو ها را به دنیال خواه .داشدت ( 24و )14
ش.ت خسارت ناشی از این روش تغذیه در کنار تی.اد نسل باالی ایدن
گونه بر روی گیا می بان منجر به خسارت کیدی و کمدی بداالیی بده
درخاان سیب ش .و از نظر اقاصادی نی بسدیار زیدان بدار مدیباشد.
عموماً ه ینه این کنادرل بدیش از یدک میلیدارد دالر در هدر سدال در
اتحادیه اروپا میباش .بنابراین با توجه به اهمیدت اقاصدادی و حجد
باالی تولی .سیب در کشور ،کنارل کنه تارتن دولکهای امری ضروری
میباش .به دلیل اساداد بیش از ح .از آفتکشها و بدروز مشدکالت
مرتیط ع.ی .ای همچون بروز مقاومت ،از بین بردن دشمنان طیییی و
آلودگیهای زیست محیطی همه نگا ها به سدمت ایجداد یدک روش
کنارل پای.ار و دوسدتدار محدیط زیسدت مدی باشد 33 ،47( .و )33
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ضمن اینکه روشهای کنارلی میندی بدر اسداداد از آفدتکدشهدای
شیمیایی گاهی اوقات در کنارل جمییت این آفت بدا شکسدت مواجده
ش .ان 13( .و  )12لذا یدافان ترکییداتی کده در کندار کنادرل مدوثر و
طوالنی م.ت اثرات زیان بار بر محیط زیست و دشمنان طیییی را بده
ح.اقل برسان ،.میتوان .در قالب برنامه م.یریت تلدیقی آفدات ابد اری
کارام .تلقی گردد ( )33در ایدن راسداا در میدان ترکییدات جدایگ ین،
اساخراج عصار های گیاهی و سنا آفتکشهای بر پایه عصار هدای
گیاهی را کاری جایگ ین یا مکمل بود که روز به روز بیشدار مطدر
میشود ( )47این ترکییات گیاهی اغلب میطر بود و عم.تاً مایلق به
خددانواد هددای موردیددان ( ،)Myrtaceaeبددرگبوهددا (،)Lauraceae
نیناعیددددان ( ،)Lamiaceaeکاسددددنیان ( ،)Asteraceaeسدددددنج.
( ،)Meliaceaeپنیدددرك ( ،)Malvaceaeسددد.اییان ( )Rutaceaeو
نهایااً گیاهان خانواد دارچدین ( )Canellaceaeمدیباشدن)35 ،23( .
طی تحقیقات انجام ش .در ایران ،عصار اتانولی دانه زیاون تلخ (،)2
دو گونه اکالیپاوس ( ،)41نیناع ( ،)32ترکیب زیادون تلدخ  5درصد.
نیناع فلدلدی  2درصد .پونده  2درصد .اکدالیپاوس  5درصد،)1( .
رزماری و نیناع فلدلی بر پایه عصار میو زیاون تلدخ ( )23و آویشدن
شیرازی ( )28روی کنه تارتن دو لکهای تیمدار و اثدرات کشدن.گی آن
بررسی ش .اسدت در خدارج از کشدور نید ترکییدات گیداهی زیدادی
همچون ترکییات مشداق شد .از گیاهدان زیادون پنگدام ،چدریش و
پیرتروم ( ،)31تاتور ( ،)23سیر ،خرزهر  ،گل بی مرگ ،خربق و بابونه
کییددر ( ،)42گیددا جددارو ( ،)38دو گیددا  Carvacrolو ،)7( linalool
گیاهدددددان ژرانیدددددول ،اوژندددددول ( )eugenolو سدددددینامال.ئی.
( ،)43( )cinnamaldehydeگیا گ ( ،)37گیاهان خانواد Labiatae
( ،)21سلمه ( ،)8ارژن ،ساناولینا و سیر ( 1 ،3و  )5جهت کنادرل کنده
تارتن دولکهای مورد ارزیابی و مطالیه قرار گرفاهان .از آنجایی که تدا
به امروز چن.ین ترکیدب تجداری شد .اسدت ،لدذا جدایگ ین کدردن
آفتکشهای گیاهی به دلیل تج یه پذیری و ح.اقل عدوار جدانیی
در موجودات غیر ه.ف و سازگاری با محدیط زیسدت امدری ضدروری
است ( 43و )33
در این راساا ترکیب پست اوت یک کنهکش /حشر کش گیداهی
مشاق از روغن پنیه دانه ،روغدن گدل میخدک و سدایر مدواد طیییدی
(بیکربنات س.ی  ،اسی .اولئیک ،اسی .الئوریدک) جهدت کنادرل کنده
تارتن دو لکهای توصیه ش .و با اخداالل در غشدای سدلولی ،از بدین
بردن ماهیچهها ،سیسا عصیی تغذیه آفت و مسد.ود شد.ن را هدای
هوایی و جلوگیری از تیادل اکسیژن و در نایجه خدگی آفت را از بدین
مددیبددرد ( )43پسددت اوت توسددط موسسدده بررس دی مددواد ارگانی دک
( )Organic Materials Review Instituteبه عنوان یک آفتکدش
گیاهی میرفی ش .است در تحقیق حاضر تاثیر کنهکش گیاهی پست
اوت روی مراحل مخالف زیسای کنه تارتن دو لکهای درخاان سیب و
در مقایسه با کنهکشهای رایج در سه اساان تهدران ( 8818هکادار و

می ان تولی 288121 .تن) ،اساان اصددهان ( 24131هکادار و مید ان
تولی 237812 .تن) و اساان خراسان رضوی ( 45853هکاار و مید ان
تولی 213783 .تن) مورد بررسی قرار گرفت ()4

مواد و روشها
در این تحقیق اثر کنهکش پست اوت روی مراحل نابدال و مداد
بال کنه تارتن دولکهای سیب در سه اساان تهران (شهرساان دماون،).
خراسان رضوی (شهرساان مشده ).و اصددهان (شهرسداان اصددهان)
مورد بررسی قرار گرفت  5تیمار مورد آزمایش در این تحقیدق شدامل
غلظددتهددای  3و  5در هدد ار کنددهکددش پسددت اوت  %73اس ال،
اسپیرودیکلوفن  %21اس سی با غلظت نی در هد ار ،پراید %23 .اس
سی با غلظت نی در ه ار و شاه( .محلولپاشی با آب) میباشدن .ایدن
آزمایش در قالب طر بلوك کامل تصادفی و در سه تکرار (هر تکدرار
شامل دو درخت سیب د ساله رق زرد و با شرایط یکسان) برای هدر
تیمار انجام ش .سمپاش مورد اساداد پشای موتدوری  433لیادری بدا
فشار ثابت بود جهت مشخص ش.ن زمان دقیق سمپاشی از خردادما
نمونهبرداری به طور تصادفی از تی.اد  13بدرگ در فواصدل  5روز بدر
اساس روش آماری حضدور و عد.م حضدور جمییدت کنده و مشداه.
میانگین  5کنه فیال در هر بدرگ انجدام شد )27( .نموندهبدرداری از
درخاان مورد آزمایش یک روز قیل از س پاشی و بی .از سد پاشدی در
فواصل  7 ،3و  41روز از  13برگ از هر واح .آزمایشی صورت گرفت
پس از قراردادن برگها در کیسههای پالسایکی و نوشان مشخصدات
هر نمونه ،نمونهها به آزمایشگا هدای کندهشناسدی مناقدل و مراحدل
زیسای فیال کنه تارتن موجدود در بدرگهدا بدا اسداداد از بینوکدوالر
شمارش و ثیت ش .می ان تلدات از طریق حضور و ع.م حضدور آفدت
قیل و بی .از س پاشی محاسیه ش .درص .تلدات کنه تارتن دو لکهای
با فرمول هن.رسون-تیلاون محاسیه ش:)41( .
 = - (Ta * Cb / Tb * Ca) * 433درص .کارایی
 = Taتی.اد کنه زن .در برگ در تیمار بی .از محلولپاشی
 = Caتی.اد کنه زن .در برگ در تیمار شاه .بی .از محلولپاشی
 = Tbتی.اد کنه زن .در برگ تیمار ش .قیل از تیمار
 =Cbتی.اد کنه زن .در برگ قیل از تیمار
پس از تییین کارایی هر یک از تیمارهای مورد آزمایش در کنارل
کنه تارتن دولکهای ،نرمال بودن داد ها با اساداد از نرمافد ار  SASو
آزمون  Kolmogorov-Smirnovمورد بررسی قدرار گرفدت پدس از
انجام تج یه واریانس مرکب داد ها در نرماف ار  SAS 9.4و میندیدار
بودن اثر ماقابل تیمار × مکان ،تیمار و مکان ،مقایسه میانگین درصد.
کارایی تیمارها با اساداد از آزمون چند .دامندهای دانکدن و در سدط
احامال  5درص .انجام و بهارین تیمار مشخص ش ..ناایج هدر مکدان
نی به صورت ج.اگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت
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ه ار پست اوت در یک گرو قرار گرفان .و بهترتیب با 31/78 ،34/12
و  31/75درص .مرگ و میر با یک.یگر اخاالف مینیداری ن.اشان .در
همین روز کارایی تیمار پرای .نسیت بده روز سدوم کداهش یافاده و بدا
 54/38درص .مرگ و میر در گدرو دوم قدرار گرفاده و کدارایی قابدل
قیولی از خود نشدان ند.اد ضدمن اینکده بدا دیگدر تیمارهدا اخداالف
مینیداری داشت در روز چهارده نی ناایج همچون روز هددا رقد
خورد و سه تیمار انوید.ور ،پسدت اوت  5و  3در هد ار بده ترتیدب بدا
 83/25 ،81/58و  82/43درص .مرگ و میر در یک گرو قرار گرفاه و
اخاالف مینیداری با یک.یگر ن.اشان .باز هد تیمدار پراید .کمادرین
کارایی را داشاه و با تنهدا  12/43درصد .تلددات بدا داشدان اخداالف
مینیدار در گرو دوم قرار گرفت بنابراین همانطور که در تمام روزهدا
مشاه .گردی .هر دو غلظت پست اوت با بیش از  82درصد .مدرگ و
میر در کنار انوی.ور (با بیش از  81درصد .تلددات) بهادرین کدارایی را
داشاه و در نقطه مقابل پرای .با یک سیر ن ولدی و کداهش کدارایی از
ح.ود  77به  12درص .کمارین تلدات را نشان داد

نتايج
داد های مربو به کنهکشهای مورد آزمدایش تج یده و تحلیدل
ش .و تج یه واریانس مرکدب داد هدای روزهدای  7 ،3و  41پدس از
انجام س پاشی آفتکشها علیه کنه تارتن دو لکهای در درخاان سیب
در سه شهرساان اصدهان ،دماون .و مشه .در سال  4337مورد بررسی
قرار گرفان .با توجه به مینیدار بودن اثر ماقابل تیمار در مکان ،تیمار
و مکان؛ تج یه واریانس و بررسی داد ها در هر یک از مناطق مدذکور
به صورت ج.اگانه مورد ارزیابی قرار گرفت
نتایج کارایی کنهکشهای مورد بررسی به تفکیک منکا
آزمایش
استان تهران (منطقه دماوند)

تج یدده واریددانس داد هددای روزهددای  7 ،3و  41پددس از انجددام
س پاشی علیه کنه تارتن دو لکهای در درخاان سیب مورد بررسی قرار
گرفت و تج یه واریانس میانگین درص .تلدات در جد.ول  4و مقایسده
میانگین درص .تلدات در ج.ول  2آم .است بر اساس نادایج ب.سدت
آمدد ، .در روز سددوم هددر دو غلظددت  3و  5در هد ار پسددت اوت دارای
کارایی مورد قیولی بود و با یک.یگر اخاالف میندیداری ن.اشدان .در
این روز بیشارین می ان تلدات مربو به تیمار انوی.ور بدا غلظدت 3/5
در ه ار بود ،امدا بدا هدیچ یدک از غلظدتهدای پسدت اوت اخداالف
مینیداری ن.اشت تیمارهای انوی.ور  3/5در ه ار و پسدت اوت  5و 3
در ه ار و به ترتیدب حد.ود  83 ،31و  85درصد .از جمییدت آفدت را
کنارل کردن .تیمار پرای .ه که کمارین کارایی را از خدود نشدان داد
منجر به تلدات  77/72درص.ی شد .کده بدا تیمدار انوید.ور اخداالف
مینیداری داشت در روز هدا تیمار انوی.ور و هر دو غلظت  5و  3در

استان اصفهان

تج یدده واریددانس داد هددای روزهددای  7 ،3و  41پددس از انجددام
سمپاشی سموم علیه کنه تارتن دو لکهای در درخادان سدیب واقدع در
شهرساان اصدهان مورد بررسی قرار گرفاه و تج یه واریانس میانگین
درص .تلدات به شر جد.ول  3و مقایسده میدانگین درصد .تلددات در
ج.ول  1مشاه .میگردد در بررسی می ان کدارایی آفدتکدشهدای
مورد مطالیه در اساان اصدهان در روز سوم اخداالف میندیداری بدین
هیچ یک از تیمارها وجود ن.اشت و می ان مرگ و میر در آنها در دامنه
ح.ود  73تا  83درص .ماغییر بود

جدول  -1تجزيه واريانس ميانگين درصد تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکهای درختان سيب در استان تهران
Table 1- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Tehran province

ميانگين مربعات
Mean square

روزهای پس از سمپاشی
Days after spray

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

درجه آزادی

منابع تغيير

14th day
** 1469.76

7th day
** 1347.71

3rd day
153.47 ns

df
4

S.O.V

16.07 ns

56.06 ns

34.61 ns

2

49.33

120.27

50.35

6

تيمار
Treatment

بلوک
Block

خطا
Error

** :در سط یک درص .مینیدار است؛  :nsدر سط  5درص .مینیدار نیست
significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability.

**
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جدول  -2ميانگين درصد تلفات کنهکش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکه ای درختان سيب در استان تهران
Table 2- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Tehran province

ميانگين درصد تلفات
)Mean mortality % (± SE

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

7th

3rd

تيمار

14th day
89.25 ± 7.4 a

day
94.78 ± 3.12 a

day
89.68 ± 3.62 ab

82.10 ± 9.33 a

94.75 ± 1.08 a

84.99 ± 4.91 ab

86.58 ± 0.58 a

91.42 ± 3.56 a

94.52 ± 3.31 a

42.10 ± 4.73 b

51.38 ± 12.83 b

77.72 ± 11.72 b

Treatment

پست اوت 5
Pestout 5

پست اوت 3
Pestout 3

انويدور
Envidor

پرايد
Pride

حال آنکه اخاالف مینیداری بین دو غلظت مورد آزمدایش  3و 5
در ه ار کنهکش پست اوت مشاه .نگردی .در روز هدا و چهدارده
نی همچون روز سوم اخاالف مینیداری بین تیمارهای مورد آزمدایش
وجود ن.اشت و از نظر آماری هر دو غلظت  3و  5در هد ار کندهکدش
پست اوت در یک گرو قرار داشان .در روز چهارده مید ان مدرگ و
میر در پست اوت  5در ه ار ،پسدت اوت  3در هد ار ،انوید.ور و پراید.
بددهترتیددب  71/13 ،71/33 ،77/13و  71/43درصدد .بددود بنددابراین
همانطور که مشاه .گردی .می ان کارایی کنهکش گیاهی پسدت اوت
در هر دو غلظت همچون کنهکشهای شیمیایی انوی.ور و پرای .بود و
از طرف دیگر در تمام روزهدا هدیچ اخداالف آمداری میندیداری بدین
تیمارهای مورد آزمایش مشاه .نگردی.

استان خراسان رضوی

تج یدده واریددانس داد هددای روزهددای  7 ،3و  41پددس از انجددام
س پاشی سموم علیه کنه تارتن دو لکهای در درخادان سدیب واقدع در
شهرساان مشه .مورد بررسی قرار گرفان .و تج یه واریانس میدانگین
درص .تلدات به شر جد.ول  5و مقایسده میدانگین درصد .تلددات در
ج.ول  1مشاه .میگردد در این منطقه ،در روز سوم هر دو کنهکش
انوی.ور و پرای( .با  433درص .مرگ و میر) در یک گرو قرار داشداه و
بیشارین کارایی را داشان .کنهکش پست اوت  5در هد ار بدا بدیش از
 32درص .تلدات در گرو دوم قرار گرفت و دارای اخاالف میندیداری
با بقیه تیمارها بود کنهکش پست اوت  3در ه ار نید بدا بدیش از 81
درص .مرگ و میر در گرو آخدر قدرار گرفاده و در مقایسده بدا دیگدر
تیمارهای مورد آزمایش تلدات پایینتری را نشان داد

جدول  -3تجزيه واريانس ميانگين تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکهای درختان سيب در استان اصفهان
Table 3- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Isfahan province

ميانگين مربعات
Mean square

روزهای پس از سمپاشی
Days after spray

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

درجه آزادی

منابع تغيير

14th day
** 8.28

7th day
** 93.15

3rd day
59.15 ns

df
4

S.O.V

208.87 ns

29.71 ns

36.99 ns

2

52.05

83.41

50.47

6

تيمار
Treatment

بلوک
Block

خطا
Error

** :در سط یک درص .مینیدار است؛  :nsدر سط  5درص .مینیدار نیست
significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability.

**

میرزائی و همکاران ،ارزیابی كنهكش گیاهی حاوی روغن پنبه دانه و میخک علیه كنه تارتن دو لکهای سیب
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جدول  -4ميانگين درصد تلفات کنهکش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکهای درختان سيب در استان اصفهان
Table 4- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Isfahan province

ميانگين درصد تلفات
)Mean mortality % (± SE

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

7th

3rd

تيمار

14th day
77.49 ± 10.18 a

day
82.46 ± 6.70 a

day
79.49 ± 5.98 a

74.30 ± 5.19 a

80.12 ± 3.60 a

76.85 ± 4.82 a

76.49 ± 6.38 a

80.33 ± 6.05 a

78.77 ± 6.15 a

74.10 ± 13.92 a

70.03 ± 13.62 a

69.77 ± 9.57 a

Treatment

پست اوت 5
Pestout 5

پست اوت 3
Pestout 3

انويدور
Envidor

پرايد
Pride

یک.یگر ن.اشاه و در یک گرو قرار گرفان .در ایدن روز نید همچدون
روزهای گ.شاه کمارین کارایی مربدو بده کندهکدش پسدت اوت بدا
غلظت  3در ه ار بود و بدا  82/41درصد .تلددات در گدرو دوم قدرار
گرفت الیاه اخاالف مینیداری بین دو غلظت  3و  5در ه ار کنهکش
پست اوت وجود ن.اشت اشار به این نکاه ال امی است که هدر چند.
درص .تلدات در هر دو غلظت  3و  5در ه ار کنهکدش گیداهی پسدت
اوت کمار از دو کنهکش شیمیایی انوی.ور و پرای .بود و دارای اخاالف
آماری مینیداری با آنها بودند ،.امدا از نظدر مید ان کدارایی و کنادرل
جمییت آفت عملکرد قابل قیولی داشداه و از طدرف دیگدر در کنادرل
آفات نیازی به کنارل  433درص.ی نمیباش .بنابراین کدارایی هدر دو
غلظت کنهکش پست اوت مطلوب و قابل قیول است

در روز هدا نی ناایج مشابه روز سوم ثیت گردی ،.به طدوریکده
کنهکش انوی.ور با  38/33درص .مدرگ و میدر و کندهکدش پراید .بدا
 33/11درصدد .مددرگ و میددر در گددرو اول قددرار گرفادده و اخدداالف
مینیداری با یک.یگر ن.اشان .کنهکش پست اوت با غلظت  5در ه ار
در گرو دوم قرار گرفاه و با  31/48درص .مرگ و میر با دیگر تیمارها
اخاالف مینیداری داشت باز ه کنهکش پست اوت بدا غلظدت  3در
ه ار در گرو آخر قرار گرفاه و با  83/34درص .تلددات در مقایسده بدا
دیگر تیمارها در رتیه آخر قرار گرفدت در روز چهدارده نادایج کمدی
ماداوت بود ،به طوریکه کنهکشهای پراید 37/73( .درصد .مدرگ و
میر) ،انوی.ور ( 34/32درص .مرگ و میر) و پست اوت با غلظدت  5در
ه ار ( 83/13درص .مرگ و میر) از نظر آماری اخاالف میندیداری بدا

جدول  -5تجزيه واريانس ميانگين درصد تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکه ای درختان سيب در روزهای پس از سمپاشي در استان خراسان
رضوی
Table 5- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Khorasan Razavi
province

ميانگين مربعات
Mean square

روزهای پس از سمپاشی
Days after spray

روز هفتم

روز سوم

14th day
** 122.86

7th

day
** 56.66

3rd

روز چهاردهم

day
** 161.18

df
4

4.48 ns

0.29 ns

1.81 ns

2

18.21

1.76

0.83

6

منابع تغيير

درجه آزادی

S.O.V

تيمار
Treatment

بلوک
Block

خطا
Error

** :در سط یک درص .مینیدار است؛  :nsدر سط  5درص .مینیدار نیست
significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability.

**
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جدول  -6ميانگين درصد تلفات کنهکش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکه ای درختان سيب در استان خراسان رضوی
Table 6- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Khorasan Razavi province

ميانگين درصد تلفات
)Mean mortality % (± SE

روز چهاردهم

روز هفتم

روز سوم

7th

3rd

14th day
89.69 ± 1.26 ab

day
94.18 ± 1.02 b

day
92.30 ± 1.92 b

82.16 ± 6.03 b

89.91 ± 0.95 c

84.70 ± 0.78 c

91.32 ± 4.58 a

98.33 ± 1.65 a

100 a

97.73 ± 0.44 a

99.46 ± 0.93 a

100 a

تيمار
Treatment

پست اوت 5
Pestout 5

پست اوت 3
Pestout 3

انويدور
Envidor

پرايد
Pride

بحث
از آنجایی که جهت کنارل کنه تدارتن درخادان سدیب عدالو بدر
روشهای کنارل زراعی و بیولوژیک ،کنارل شیمیایی هد بده خدوبی
ناوانساه این آفت را کنارل نمای ،.این نگرانی محققان را ترغیب کرد
که به دنیال گ ینههای بهاری برای کنارل این آفت باشن .تا در کندار
کنارل موثر و ط والنی مد.ت ،اثدرات زیدان بدار بدر محدیط زیسدت و
دشمنان طیییی به ح.اقل رسان .شود یکی از بهارین جایگ ینهدا در
این زمینه ترکییات با پایهی گیاهی میباش .ناایج حاصل از اساداد از
کنهکش گیاهی پست اوت علیه کنه تارتن دو لکدهای درخادان سدیب
نشان داد که این ترکیب دارای ق.رت باالیی جهت کنادرل ایدن آفدت
میباش .در اساان تهران کارایی این ترکیب در تمام روزهای آزمایش
بیش از  82درص .بود که همانن .کنهکش شدیمیایی انوید.ور کدارایی
باالیی از خود نشدان داد و از طدرف دیگدر بسدیار بهادر از کندهکدش
شیمیایی پرای .عمل کرد علیرغ میاییی همچون حساسیت بده ندور،
فرار بودن و حاللیت پایین که به ترکییات گیاهی نسیت داد میشود،
کنارل پای.ار تا روز چهارده این آفتکش نشان میده .که میتواند.
ترکیب قابل اعامادی برای کشاورزان جهت کنارل پای.ار آفدت باشد.
در اساان اصدهان نی ناایج نشان داد که کارایی هر دو غلظدت پسدت
اوت با دو کنهکش شیمیایی انوی.ور و پرای .هدیچ تدداوت میندیداری
ن.اشاه و بنابراین مدیتواند .جدایگ ین خدوبی بدرای آفدتکدشهدای
شیمیایی باش .در اساان خراسان رضوی نی کارایی مطلوب کنهکدش
گیاهی پست اوت مورد تائی .بود و با بیش از  82درص .تلدات در تمام
روزهای آزمایش کنارل مطلوب و قاطیی از این ترکیب به ثیت رسی.
هر چن .که دو کنهکش انوی.ور و پرای .مرگ و میر باالتری داشاه امدا
بر اساس تلدات ثیت ش .می ان مرگ و میدر حد.ود  85درصد .آفدت
بسیار مطلوب تر از تلداتهدای ن دیدک بده  433درصد .بدود و ایدن
موضوع به دشمنان طیییی آفت ه.ف اجداز تقویدت جمییدت خدود و
کنارل آفت را میده .به طوریکه به مرور زمان حای امکان تقویدت

و احیای جمییت دشمنان طیییی باال رفاه و بده تد.ریج مدیتدوان بده
کنارل تلدیقدی و پاید.ار آفدت ن دیدک تدر مدیشدوی ( )48از جملده
مح.ودیتهای آفتکشهای طیییی در مقایسده بدا سدموم شدیمیایی
خوا احامالی گیا سوزی و ناایج نه چن.ان یکنواخت میباش .که در
این زمینده نید نادایج آزمایشدات  3منطقده مدورد بررسدی نشدان داد
علیرغ اخاالف ک بین می ان کارایی در روزها و مناطق مخالف ،در
کل هر دو غلظت  3و  5در ه ار ترکیدب گیداهی پسدت اوت کدارایی
قابل قیولی داشاه و هیچ گونه اثر گیا سوزی در آن مشاه .نگردی.
هر چن .که اثرات گیا سوزی ناشی از اساداد از ترکیب پست اوت
با غلظت  44/5در ه ار روی گل ژربرا گد ارش شد )3( .و در تحقیدق
دیگری نی اثرات گیا سوزی ناشی از تیمار عصار میخک به تنهایی با
غلظت  5در ه ار در باغات سیب گ ارش گردی .و از طرف دیگر علیده
ماد های بال کنه تارتن کارایی کماری در مقایسه با روغنهای با پایه
ندای داشت ( )31اما اثر کشن.گی روغن پنیه دانه علیده مرحلده تخد
کنه تارتن دولکهای در گیا ک.و مسمایی مطلوب ارزیابی گردی)34( .
از طرف دیگر کنهکش گیاهی جی سی مایت که شیاهت بسیار زیادی
با ترکیب پست اوت دارد قیال در کشور ثیت ش .و تحقیقات اربدابی و
بنی عامری در سال  4331نشان داد که غلظتهای  3/75و  4در ه ار
کنهکش گیاهی جی سی مایت میتوان .در کنارل کنه تدارتن خیدار و
کنه حنایی گوجه فرنگی گلخانهای موثر باش .که از نظر غلظت مدورد
اساداد با تحقیق حاضر اخاالف زیادی (حد.ود  3تدا  1برابدری) دارد
حال آنکه در تحقیق دیگری کنهکش جی سی مایت روی کنه تدارتن
نیشکر در خوزساان با غلظت  4لیار در هکاار جی سی مایت در زمدان
های  21و  18ساعت بی .از تیمار موثر بود و تداوت میندیداری بدین
اوبرون و انوی.ور مشاه .نگردی )13( .که غلظت و نادایج حاصدله بده
ناایج حاضر ن دیک تر میباش .همچنین در پژوهش دیگدری ترکیدب
جی سی مایت با غلظت  44/7در ه ار علیه کنه تارتن دو لکهای روی
گل همیشه بهار مورد اساداد قرار گرفاه و کارایی بسیار مطلدوبی نید
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 ارزیابی كنهكش گیاهی حاوی روغن پنبه دانه و میخک علیه كنه تارتن دو لکهای سیب،میرزائی و همکاران

ی برای اساان. درص71 اساانهای تهران و خراسان رضوی و بیش از
 از آنجایی که.اصدهان در کنارل کنه تارتن دولکهای سیب ثیت گردی
 کارایی باالیی داشاه و توانساه این آفت را به، این ترکیب گیاهی بود
ای مناسیی جهدت اسداداد و حادی.ی. کان. میتوان،.خوبی کنارل کن
 از طدرف دیگدر.یمی باشد.جایگ ینی با آفتکشهدای شدیمیایی قد
اشاه و با توجه. در ه ار اخاالف مینیداری ن3  در ه ار نی با5 غلظت
به بحث ه ینههای کنارل و اساداد از غلظتهای قابل قیدول پدایین
 در هد ار پسدت اوت3 تر در قالب اصول کنارل تلدیقی آفات غلظدت
جهت کنارل این آفت توصیه میگردد

سپاسگزاری
 و. میباشد374333 این پژوهش نایجه طر تحقیقاتی به شمار
با اساداد از اعایارات پژوهشی مهسسه تحقیقات گیدا پ شدکی کشدور
ردانی را دارید.ینوسدیله نهایدت تشدکر و قد. است که ب.انجام ش

)3(  است.داشاه و هیچ گونه تاثیر گیا سوزی گ ارش نگردی
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Introduction: One of the major pests of apple trees all-around of Iran is two-spotted spider mites (TSM,
Tetranychus urticae Koch (1836)). This pest reported from Gorgan and Mazandaran areas for the first time. This
cosmopolitan mite is reported in almost all parts of the country and found in all countries of the world on more
than 150 economic plant species. This pest has been causing damage to the farmer in various apple orchards in
the country every year. Because of high rate of fecundity, high population density, short life cycle and develop
resistance to pesticides, TSM is an invasive pest on apple trees and difficult to control. Also, due to the
continued use of various broad-spectrum chemical insecticides / Acaricides to controlling this pest, in addition to
making the potential of resistance, it has also eliminated natural enemies. Up to date no botanical acaricides has
been registered on TSM in apple orchards of Iran. Accordingly, Pestout ® as a botanical acaricide to control the
active stages of TSM at two concentrations and in comparison to spirodiclofen and fenazaquin were evaluated in
three provinces of Tehran, Isfahan and Khorasan Razavi in 2018.
Materials and Methods: During 2018, Pestout® contain cottonseed and clove oils as a botanical acaricide to
control the active stages of TSM at concentrations of 3 and 5 ml/l and in comparison of spirodiclofen SC 24%
(Envidor®) 0.5 ml/l, fenazaquin SC 20% (Pride®) 0.5 ml/l and control (spraying) were evaluated in three
provinces of Tehran, Isfahan and Khorasan Razavi in 2018. The experiment was carried out in a randomized
complete block design with three replications (each replicate containing two trees variety yellow with the same
conditions) for each treatment. Sampling was taken 1 day before and after spraying, at 3, 7 and 14 days’ intervals
from 40 leaves of each experimental unit. Then the immature and female adults of spider mites in the leaves
were counted and registered by using binocular in Agricultural Zoology Research Laboratory of the Iranian
research institute of plant protection and also in Isfahan and Khorasan Razavi provinces. Data obtained from
sampling were corrected by Henderson-Tilton formula. The normality of the data was evaluated using SAS
software and Kolmogorov-Smirnov test. After analysis of variance using one-way ANOVA in SAS software
mean comparison was performed by Duncan’s multiple range test in SAS 9.4 software.
Results and Discussion: The analysis of variance showed that there was a significant difference between all
treatments with control in three provinces across all days. Based on the results obtained in Tehran province, both
concentrations of Pestout (With more than 82% mortality) besides of Envidor (with more than 86% mortality)
were most efficient in all days after spraying. In Isfahan province, the efficacy of Pestout in both concentrations
were in the same group with Envidor and Pride. On the other hand, no significant differences were observed
between the abovementioned treatments in all days. In fact, for all four treatments acceptable performance
recorded. In this province, the mean mortality of 3 ml/l Pestout varied between 74% to 80% during the test days
and for concentrations 5 ml/l were 77% to 82%. In Khorasan Razavi province, the efficacy of Pestout 5 ml/l on
3, 7 and 14 days after treatment were more than 92%, 94% and 89% mortality, respectively. Also, mean
mortality at concentrations 3 ml/l were recorded 84.70%, 89.91% and 82.16%, respectively. Therefore, both
concentrations in this province had a good efficacy.
Conclusion: Poor orchard management and the effects of climate change, are increasing pest problems,
including TSM incidence, in Iranian orchards. Increased chemical pesticide use is leading to greater occurrence
of pest resistance, insufficient control and increased production costs are some of the problems. The registration
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and implementation of low risk and effective botanical pesticides are one of the best methods for solving the
problem and make a great IPM program in the orchards. Therefore, in the present study, it can be concluded that
Pestout is a good candidate for controlling the two-spotted spider mite on apple trees, and the concentration 3
ml/l of this compound is recommendable in Iran.
Keywords: Apple, Botanical acaricide, Pestout, Two-spotted spider mite

