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Introduction 

The ornamental plants are sold according their beauty. Different mite species imposing damages on various 
ornamental plant parts. At the moment total mite pest species in greenhouse commercial ornamental plant 
productions in the world exceed to 31 species from 15 genera and 6 mite families (Tetranychidae, 7 species, 
Tenuipalpidae, 4 species, Eriophyoidea, 13 species, Tarsonemidae, 2 species, Acaridae, 5 species) respectively. 
Among Acarina mites and other arthropods pest species, Tetranychus urticae Koch (Two spotted spider mite) is 
the most economical pest in the greenhouses in Iran and in the world. This mite pest due to possess shorter time 
of generation, number of generations through host plant existed, higher daily and total fecundity, higher 
adaptation range of temperature and humidity during roses plant cultivation time, enhanced this mite to become 
the first arthropods receiving higher resistance to different pesticides group under greenhouse conditions. 
Biological control achievement of this mite pest by rotational natural enemies like Phytoseiulus persimilis A. H. 
received for few percent only under special circumstances in developing countries. But control major of this mite 
still depended to pesticides effects and how and when to apply. Economical rose plants generally harvested for 
two or three years in greenhouse condition while enhancing longer period activities for two spotted spider mite 
population with constant noticeable damages. Substitution new chemical group of acaricide at short period of 
time against this mite pest under greenhouses reported effective by concerned researchers under greenhouse 
conditions. Most pesticides effects in agricultural crops can enter and kill the mite as stomach or contact poisons 
and can classified them into organic and inorganic pesticides. Inorganic pesticides do not contain the element of 
carbon but include arsenic, mercury, zinc, sulfured, boron or fluorine. While botanical pesticides, positives 
relatively with high LD50 values to mammals, they usually are considered safe to human. Dependency to 
pesticides application against spider mite population although will not eliminated them in agricultural crop 
productions, they should not automatically be given the higher priority especially under greenhouses. 
Tetranychus urticae causes longer period damages and faster resistance to various group of pesticides among cut 
rose’s pests in the greenhouses in Iran and elsewhere in the world. Spray new acaricidal compounds in rotation, 
is one of the control measures which to keep out further mite resistance to the acaricidal application.  

Materials and Methods 

 In this concerned, an investigation carried out to evaluate effects of  different doses of flufenzin 20% SC (0.4 
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and 0.5 ml/lit) and Dayabon-3 (8 and 10 ml/lit doses) a botanical pesticide manufactured in Iran in comparison 
with effects of 0.75 ml/lit of abamectin, 0.5 ml/lit of hexythiazox 10% EC and etoxazole 10% EC of registered 
acaricides against T. urticae mobile stages on cut roses in greenhouses of Tehran, Mahalat and Esfahan regions 
during period of 2014-2015 respectively. The completely randomized design method with three replications 
were used. In each replicated, 10 meters roses plants cultivated in the plastic pots were used. Time of treatment’s 
done at weekly sampling from all roses’ plants in different treatments including controlled treatment and total 
200 leaves randomly sampled from various rose plant parts and carried out into polyethylene bag into laboratory 
to examine mobile stages of spider mite under stereomicroscope. Alive mite stages counted under rose leaf side 
and when at least 3 active spider mite stages observed with 30% rose leaves infested by mite, different 
treatments applied at early morning hours. Water spray also used in controlled treatment. Effects of each 
treatment determined through random 30 leaves collected from bent and vertical shoots and number alive mites 
were counted under rose leaf side and registered for each treatment. Sampling period followed at one day before 
treatment and 3, 7, 14 days after treatments sprayed respectively. Raw collected data for each treatment through 
Aboutte formula converted into mortality%. Analysis of variance on mean of mortality% done with the help of 
SAS software and those treatment grouped according Duncan multiple range test method.  

Results and Discussion 

Mite mortality% caused by 0.5ml/l of flufenzin and 10 ml/l of Dayabon-3 found varied from 3rd to 14th days 
after treatment in Tehran with decreasing effects from 82.89% to 56.35%, 82.64% to 49.65% for both treatments 
respectively. While effects of these two treatments in Esfahan recorded from 78.61% to 82.93%, and 71.04% to 
74.27% with increasing effects against rose spider mite population. Comparing effects of these two treatments in 
Mahalat however remained almost at constant and mite mortality% fluctuated from 68.8% to 70%, 62.97% to 
66% during sampling period respectively.  

Conclusion 

 Spraying higher doses of these two pesticides at lower mean of population and % of mite infested rose 
leaves and implementing different acaricidal compounds in rotation, will provide higher mite control as well as 
protect further risk of spider mite resistance to the pesticides in rose greenhouses.   
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 مقاله پژوهشی
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 های رزای درگلخانهدر كنترل كنه تارتن دولکه 3-ابونهای فلومایت و دایكشارزیابی تاثیركنه

 
 4مجتبی خانی -3محمد سعید امامی -2اصغر حسینی نیا -*1اربابیمسعود 

 91/3/9044تاریخ دریافت: 

 91/40/9044تاریخ پذیرش: 

 

 چكيده

هرای  کر  کنند و بکارگیری تناوب مصرر  کنره  ای، بیشترین دوره خسارت و مقاومت را به سموم ایجاد میهای تارتن درمیان آفات رز گلخانهکنه
 8(، غلظت flumite 20% SCک  فلوفنزین )کنه در هزار 5/0و  4/0شود. در این بررسی تاثیر غلظت کاه  پدیده مقاوت توصیه میجدید و موثر در 

(، nissorun 10% EC) (، هگرزی تیرازوک   vertimec, 1.8% ECهای آبامکتین )ک ( با کنهDayabon-3) 3-در هزار سم گیاهی دایابون 00و
ارزیابی گردیرد. از   0334 سال دراصفهان حالت و مای در تهران، های رز و علیه جمعیت کنه تارتن دو لکهدر گلخانه (barque 10% ECاتوکسازول )

هرای  های خمیده و عمودی بوتهمتری در طرح کامال تصادفی با سه تکرار استفاده شد. از برگ شاخه 00های رز کشت شده در گلدان در یک ردیف بوته
پاشی تیمارهرا شرد. کراراتی تیمارهرا برا      ها اقدام به سمنمونه برگ % 30 در فعال کنه 3برداری انجام و با مشاهده میانگین روز نمونهرز در فواصل هفت 

روز بعد انجام و درصد تلفرات کنره مرورد تجزیره      04، 7، 3در فواصل یک روز قبل و  کنهفعال جمعیت نمونه برگ و با شمارش  30آوری تصادفی جمع
و از  % 35/55تا  % 83/88روز در تهران از 04تا  3 در هزار دایابون از نوبت 00در هزار فلومایت و 5/0قرار گرفت. نتایج تلفات کنه از تاثیر غلظت آماری 

ترا   % 58/57ز با افزای  و در محالت نسبتا ثابت و ا % 87/74تا  % 04/70و از  % 33/88تا  % 50/78با کاه  و در اصفهان از  % 55/43تا  % 54/88
های مجاز در تهران و محالت بیشتر ولی نسبت ک در مقایسه با کنه 3های فلوفنزین و دایابون به ثبت رسید. کاراتی غلظت % 55تا  % 37/58و  % 70

ای و در های ترارتن رز گلخانره  ین و دایابون در شروع فعالیت کنههای بیشتر فلوفنزاز غلظتورون کمتر در اصفهان مالحظه شد. آبامکتین و نیس به تاثیر
 توان استفاده نمود تناوب مصر  با سایر سموم می

 
 ای، کنترل ، کنه آفت رز گلخانهک  گیاهیکنه ک  الی،کنه كليدی: هایواژه

 

   4 3 2 1مقدمه 

 5/0333ای در کشور های شاخه بریده گلخانهسطح زیرکشت گل
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 87/0008هرای تهرران )  آن در اسرتان  درصد 58هکتار که نزدیک به 
هکترار( قررار دارد. از    03/55هکتار( و اصفهان ) 858هکتار(، مرکزی )

 های شاخه بریده تولیدی در کشور، حردود گل 000/773/547/0 تعداد
میلیرون شراخه گرل     804/408/385های تهرران ) درصد در استان 78

(، اصرفهان  میلیون شاخه گرل بریرده   000/858/804بریده(، مرکزی )
میلیون شاخه گل بریرده( و بطرور میرانگین در هکترار      000/575/58)

شرود  هرای شراخه بریرده در کشرور تولیرد مری      هرزار گرل   800حدود 
(Abadzadeh et al., 2018   در جهرران سررطح زیررر کشررت رز .)

آن درکشورهای  درصد 45هزار هکتار و بی  از  800ای حدود گلخانه
هکتار( قرار گرفتره اسرت. ولری     53587هکتار( و چین ) 34000هند )

درصرد گرل شراخه     57برا   رتبه نخست صادرات جهانی را کشور هلند
هرای  ور آلمان بزرگتررین مصرر  کننرده گرل    بریده در دنیا دارد و کش

ارد و صرد و  یمیل 0درصد و پرداخت مبلغی بالغ بر  3/30شاخه بریده با 
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مریالدی در   0335نهصرد هرزار د ر در سرال     هار میلیرون و بیست چ
 .(Van liemt, 1999جهان داشته است )

هررای بسررته ماننررد  محرری  تولیررد محصررو ت کشرراورزی در 
هرای  های حرارتی و رطوبتی، گلخانره های مجهز به سیستمایگلخانه

هرای پالسرتیکی برا کمتررین لحرا       دارای پوش  پالستیکی یا تونل
شرای  کشت در مناطق مختلف جهان روی بره توسرعه قررار    iنمودن 

ای داتمرا برا   های گلخانره های شاخ بریده رز در محی دارد. کشت گل
خسارت آفاتی نظیر تریپ ، شته، سفید بالک، سوسک برگخروار،  رو  

( Tetranychus urticae Kochهای ترارتن ) ها، شپشک و کنهپروانه
 7الری   5های تارتن، به لحرا  دوره نسرلی کوتراه )   کنه مواجه هستند.

 05تخرم در یرک دوره    000تا بی  از  70ریزی روز(، زادآوری و تخم
در دوره کشرت گیراه    های متعردد ریزی؛ داشتن نسلروزه تخم 80الی 

های مختلف گیراهی و شررای    پذیری میزبانرز، توانایی با ی تطبیق
هرای مختلرف   خانه و انتقال سریع توسر  براد بره قسرمت    محیطی گل

تواننرد در  سازد که آنهرا مری  ای شرایطی فراهم میهای رز گلخانهبوته
راحتی به سموم مصرفی مقاوم گردنرد و در  هترین دوره زمانی و بکوتاه

 Arbabiباشرند ) ای در کشور میحال حاضر مهمترین آفت رز گلخانه

et al., 2009هررای جمعیررت (. در حررال حاضررر مقاومررت در سرروش
 383ای در دنیا بره سرموم و براسراس ارزیرابی     های تارتن گلخانهکنه

کر   آفت 33دهد تاکنون به بی  از مستندات علمی ذیرب  نشان می
 Blindeman et al., 2003 ; Hussey andاند )مقاومت ایجاد کرده

Scopes, 1985  ; Nicholls et al., 1998 ; Tavosi et al., 

های سطح زیرین برگ تارتن  از سبزینه سلولهای تغذیه کنه. (2018
هرای  عالتمی بصورت لکره محتویات آنها و بروز  رز ضمن خالی شدن

ای در سطح زیرین برگ، کاه  تا خشک شدن مایع زرد رنگ و قهوه
هرای  های اسیب دیده و سبب کاه  رشد و تعداد غنچره درون سلول
هرای رز  (. در ایرران از بوتره  Arbabi et al., 2009شرود ) گل رز مری 

های بریده دو الری سره سرال برداشرت     ای و برای تامین شاخهگلخانه
هرای  گیرد و شرای  مستمری را برای فعالیت کنهاقتصادی صورت می

 Arbabi, 2010ورد )آای فررراهم مرریتررارتن در کشررت رز گلخانرره 
Baradaran et al., 2001  از دیگر عواملی که باعث فعالیت مسرتمر.

توان بره اسرتفاده از   شود میای میهای تارتن در کشت رز گلخانهکنه
های آب گرم در زیر های گرمایشی و پر هزینه مانند تعبیه لولهسیستم

ای تاکید نمود که سبب ایجاد نهسکوهای کشت هیدورپونیک رز گلخا
های تارتن مایکروکلیمای مناسب و شرای  حداکثری برای فعالیت کنه

 ,Arbabi and Baradaranهرای سررد اعرالم شرده اسرت )     در ماه 

2010; Tavosi et al., 2018 .) 
ای دربراره ثبرت   هجری شمسی، هیچ مطالعره  0370تا اواتل دهه 

هرای ترارتن گیراه    ها به منظور کنترل جمعیت و خسارت کنره ک کنه
ای در ایرران  هرای گلخانره  زینتی رز و سایر گیاهان زینتی برای محی 

ک  گیاهی های کنهانجام نشده بود. اولین مطالعه درباره  تاثیر غلظت

کشور چین و در مقایسه برا سرم گیراهی نریم آزال و     کینگ بو ساخت 
ای کشررت رز هررای آلرری علیرره کنرره تررارتن دو لکرره کرر چنررد کنرره

ای در منطقه ورامین انجام و نترایج ایرن بررسری    هیدروپونیک گلخانه
 Arbabiک  در کنترل این کنه آفت شد )منجر به معرفی چندین کنه

et al., 2009ک  آلی بیفنازیرت )فلورامایرت   (. ارزیابی دو غلظت کنه
هرای ماننرد دانری سرارابا     کر  سی( در مقایسه برا کنره  درصد اس 84

سری در  درصرد اس  8/0سری(، آبرامکتین   درصد اس 80)سایفلومتوفن 
های گیاهی )جی سی مایت، بایومایت، کینرگ برو،   ک مقایسه با کنه

کنتررل جمعیرت بهراره و تابسرتانه کنره       در هزار مایع صابون( در 5/0
ای در منطقه بیجار در استان کردستان نشان ای رزگلخانهتارتن دو لکه

با روند کاه  همراه و حداکثر  05روز الی  3داد تاثیر تیمارها از نوبت 
ک  کنه در هزار کنه 5/0های تارتن برای غلظت و حداقل تلفات کنه
ک  گیراهی جری   درصد و برای کنه 70درصد تا  85 مایت و از مقدار
 Mavali etدرصد گزارش شده اسرت )  87درصد تا  53سی مایت از 

al., 201684ک  بیفنازیرت )فلورامایرت   های کنه(. مطالعه غلظت % 
های مجراز علیره جمعیرت کنره     ک سی( در مقایسه با کاراتی کنهاس

ای خیار گلخانه ای روی گیاهان زینتی رز، توت فرنگی،تارتن دو نقطه
هرا بوجرود   ک ضمن آنکه ببیشترین تلفات کنه را نسبت به سایر کنه

هرای  ک  بیفنازیرت در کنتررل کنره   های کنهآورد ولی کاراتی غلظت
ای کمترر مالحظره   تارتن در رز نسبت به خیار و توت فرنگری گلخانره  

 (.Arbabi et al., 2014شود )می
ای های تارتن رز گلخانهها برای کنترل کنهک سابقه مصر  کنه

ترکیرب   80گردد. ارزیرابی  ای در دنیا به چند دهه قبل باز میو مزرعه
الری   0384هرای  ای طی سرال شیمیایی درکنترل کنه تارتن رز مرزعه

اسررترالیا  (Queenslandدر سرره منطقرره در جنرروب کوینزلنررد ) 0385
، فلووالینرات، اکروترو، پلیکترران    ک  پروپالمتفاوت و برای چهار کنه

مناسب، برای پروپارژیت نسبی خوب، برای فن باتوتین اکسید متفاوت، 
کر  کلتران   کنره  5نیسورون و آپولو خروب، بررای    ک برای دو کنه

نئورون، تترادیفون، پنتاک، سولفور از کاه  کراراتی ترا عردم     ،پالس
(. نترایج ارزیرابی تلفرات    Gough, 1990تراثیر گرزارش شرده اسرت )    

کرر  ای از ترراثیر چنرردین کنررههررای تررارتن خیررار و رز گلخانررهکنرره
، ایرت فنازوکوین، کلتان، آپولرو میلبمکترین فرن براتودین اکسراید، اوم     

  آزمایشگاهی متفراوت و  پاشی در شرایروز بعد از محلول 7 آبامکتین
 50/4درصد در کنترل کنره ترارتن خیرار و از     000درصد تا  85/88از 

ای اعالم و علت درصد درکنترل کنه تارتن رز گلخانه 48/58درصد تا 
هرای ترارتن بره مسرئله     ایجاد این تفاوت در کاراتی سموم علیره کنره  

های تارتن در فصل بهار بی رویه و هفتگی از سموم علیه کنهاستفاده 
 های تارتن در تابسرتان از به با هد  حفظ گیاه از خسارت جمعیت کنه

 ,Stavrinides and Hadjistylliکشور قبرس گزارش شرده اسرت )  

2009 .) 
کر   هرزار کنره   در 5/0و  4/0هرای  در این تحقیق تاثیر غلظرت 
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در هرزار سرم گیراهی     00 و 8هرای  سی و غلظرت اس 800فلوفنزین 
هرای مجراز   ک مقایسه کاراتی این دو سم با کاراتی کنه و 3-دایابون

های تجاری ای در گلخانهعلیه جمعیت مراحل فعال کنه تارتن دو لکه
و اصفهان  ای در مناطق تهران، محالتکشت هیدروپونیک رز گلخانه

 مورد ارزیابی قرار گرفت. 
 

 هامواد و روش

 4/0کمتر آن ) % 80هزار و در  5/0در این تحقیق کاراتی غلظت 
سری دارای مراده مروثره    درصرد اس  84کر  فلومایرت   ( کنره ردر هزا

در  00 و 8هرای  کاراتی غلظرت  گروه شیمیاتی تترازنین و فلوفنزین از
داخل علیه جمعیرت مراحرل فعرال    ساخت  3-هزار سم گیاهی دایابون

 های تهران، مرکزی )محرالت( و ای در استانهای تارتن رزگلخانهکنه
ک  آبامکتین در هزار حشره/کنه 75/0اصفهان مطالعه شد. از غلظت 

در  5/0هرای  گروه شیمیاتی اورمکترین، غلظرت   سی، ازدرصد ای 8/0
یمیاتی گرروه شر   درصد ای سی، از 00ک  هگزی تیازوک  کنه هزار

گرروه   درصرد ای سری از   00کر  اتوکسرازول   کنره  سیتریک اسید و
های ترارتن  شویی علیه کنهشیمیایی اوکسازول و در تیمار شاهد از آب

رز شاهد استفاده گردید. از طرح کامال تصادفی برا هشرت تیمرار، سره     
 00بره طرول   های رز کشت شده در یک ردیرف تکرار هر تکرار از بوته

روز از بررگ   7بررداری تصرادفی در فواصرل    دید. نمونهمتر استفاده گر
کره میرانگین   های رز انجام و زمرانی های خمیده و عمودی بوتهشاخه

 هرا درصد نمونه برگ 30سطح زیرین  درکنه  3فعال کمتر از جمعیت 
 Karlik etپاشی تیمارها اقدام گردیرد ) مالحظه شد نسبت به محلول

al., 1995لیتری پشتی موتوری برای محلرول پاشری    80پاش(. از سم
آوری تصرادفی  در صبح زود استفاده شد. کاراتی هر تیمارهرا برا جمرع   

های هر تکرار در فواصل زمرانی یرک روز   برگ از بوته 00تعداد نمونه 
هرای ترارتن در   روز بعد و با شمارش جمعیت زنده کنه04 و 7، 3قبل، 

 زیرین کامل برگ انجام شد. سطح 
 

 هاتجزیه و تحليل داده

برای تعیین درصد تلفات کنه از فرمول آبوت و برای تجزیه آماری 
 برای محاسبه استفاده شد.   SASافزارمیانگین تلفات توس  نرم

 

 نتایج 

سرطح   هرای ترارتن در  نتایج میانگین جمعیت مراحرل فعرال کنره   
پاشی صد آلودگی آنها قبل از محلولای و درهای رزگلخانهزیرین برگ

(. 0جدول تیمارها در تهران، محالت و اصفهان متفاوت مالحظه شد )
ها رز در بیشترین وکمترین میانگین جمعیت کنه و درصد آلودگی برگ

 30کنه و از  45/5کنه تا  04/0میان تیمارها در گلخانه رز در تهران از 
هرای رز متفراوت و بره ترتیرب     آلودگی برگ بوته % 30/83تا  % 33/

ک  اتوکسازول و تیمار شاهد ثبت شرد و میرانگین آلرودگی    برای کنه
(. 0 جردول های تارتن مشاهده گردید )به کنه % 83/58 هانمونه برگ

 58/5های تارتن در گلخانه رز محالت، با ترین میانگین جمعیت کنه
کر  فلومایرت و در صرد آلرودگی     در هزار کنره  5/0کنه برای غلظت 

ثبت و میانگین آلرودگی   % 85/73الی  % 34/53های رز از نمونه برگ
(. میرانگین  0جردول  برود )  % 58/54های رز در تمرامی تیمارهرا   برگ

فعرال   کنره  4ای در اصفهان کمتر از های تارتن رز گلخانهجمعیت کنه
کنره در سرطح    5برای ش  تیمار مورد نظر مالحظه و فق  میانگین 
در هزار ثبت شد و  8زیرین برگ برای تیمارهای اتوکسازول و دایابون 

 برا میرانگین    % 38/73ترا   % 33/53های رز برین  درصد آلودگی برگ
هرای رز بره   مشاهده که بیشترین درصد آلودگی نمونه برگ % 80/74

تارتن برای گلخانه رز در منطقره اصرفهان مالحظره    های جمعیت کنه
 (. 0جدول شد )

 
 
قبل از اعمال تيمارها در سه منطقه ای لكه -كنه تارتن دوای به جمعيت فعال های رز گلخانهجمعيت و درصد آلودگي برگ( ±SEميانگين ) -1 جدول

 1334الي  1333های سالدر 
Table 1- Mean (SE±) active stages and percent of Tetranychus urticae infested greenhouse rose’s leaves before treatment in 

three region during during 2014-2015 

 منطقه / تيمار
Treatment /Places 

 تهران
Tehran 

 محالت
Mahalat 

 اصفهان
Esfahan 

Mean±SE % infestation Mean±SE % infestation Mean±SE % infestation 

Flufenzin SC 20%,0.4 ml/lit 2.9±1 63.27 3.67±0.41 73.26 3.91±0.83 69.93 

Flufenzin SC 20%, 0.5 ml/lit 3.75± 46.62 6.58±0.52 69.93 4.17±0.46 69.93 

Dayabon-3, 8 ml/lit 1.24± 66.27 3.13±0.75 67.27 6.43±0.12 76.59 

Dayabon-3, 10 ml/lit 1.75±1.28 76.59 3.60±1.24 59.94 5.19±0.21 76.59 

Abamectin1.8 EC,0.75 ml/lit 2.54±0.73 56.61 2.87±1.40 59.94 3.61±0.25 76.59 

Hexythiazox10% EC 0.5 ml/lit 3.30±0.94 33.30 3.00±1.70 59.94 3.88±0.31 76.59 

Etoxazole10% EC 0.5 ml/lit 1.14±0.74 67.27 3.33±1.20 67.27 7.44±0.11 76.59 

Controlled treatment Water sprayed 5.45±2.98 89.91 3.13±1.17 59.94 4.62±0.25 67.70 
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آماری درصد تلفات جمعیت مراحرل فعرال کنره ترارتن دو      تجزیه

-های نمونره بین تیمارها و نوبت دارنشانگر تفاوت آماری معنیای لکه

روز  7( F=4.71,df=2,6, p<0.0084روز ) 3بررررررررررداری 
(F=4.061,df=2,6, p<0.0215 ،)04  ( روز بعردF=3.56,df=2,6, 

p<0.0329.بیشترین تلفات کنه تارتن  ( در گلخانه رز در تهران داشت
-و دایرابون  800اس سی  روز برای هر دو غلظت فلومایت 3در نوبت 

(. 8جردول  درصد در میان تیمارها به ثبت رسرید )  83/88تا  73بین  3
و  7هرای  های تارتن در نوبتکنترل جمعیت فعال کنه تاثیر تیمارها در

روز بعد با کاه  مواجه شد. بیشترین کاه  تلفات کنه در نوبرت   04
درصرد و بررای غلظرت     73/83روز بعد  3 روز و در مقایسه با نوبت 7
کرر  درصررد برررای کنرره 43/35کرر  فلومایررت و کنرره در هررزار5/0

(. کاه  تلفرات کنره بره    8 جدولاتوکسازول در تهران مالحظه شد )
ک  اتوکسرازول  درصد برای تمامی تیمارها جزء برای کنه 50کمتر از 

تجزیره آمراری   (. 8جردول  گردیرد )  درصد( در تهران مشاهده 80/55)
ای در میانگین درصد تلفات جمعیت مراحل فعال کنره ترارتن دو لکره   

-روز بعرد از محلرول   04و  7، 3برداری های نمونهمحالت و در نوبت

( با یکدیگر نداشرتند و تمامرا در یرک    p>0.05دار )پاشی تفاوت معنی
 برا ایرن حرال بیشرترین و     (.3جردول  شدند ) ( آزمون مشاهدهaگروه )

هرای  کر  در هزار کنه 5/0کمترین تلفات کنه به ترتیب برای غلظت 
 % 38/53و  % 75/73روز به مقردار   3فلومایت و اتوکسازول در نوبت 

وز بعد بررای  ر 04تا  7(. کاه  تلفات کنه از نوبت 3جدول ثبت شد )
کنتررل برر    % 70کرم و حردود    ک  فلومایت بسیاردو غلظت کنه هر

در دوره  3-جمعیت کنه آفت ایجاد کردند. تاثیر هر دو غلظت دایرابون 
تلفات بر جمعیت  % 55الی  % 53روز بین  04روز الی  3برداری نمونه

(. نترایج  3جردول  کنه های تارتن رز گلخانه ای در محرالت داشرت )  
ای در تیمارهرای محرالت   هرای ترارتن رز گلخانره   میانگین تلفات کنه

(. از علت این تفاوت 8جدول ( در مقایسه با تهران کمتر بود )3جدول )
سروش جمعیرت    توان به مسئله پدیده مقاومت بیشتر ایجاد شده درمی
(. 3جردول  ای درگلخانه رز محرالت اشراره داشرت )   تارتن دو لکهکنه 

در هرزار در   8پاشری غلظرت   های تارتن از محلرول مقایسه تلفات کنه
 % 55شرتر ولری فراترر از    بی 3 -در هزار دایرابون  00مقایسه با غلظت 

یره  هرای آلری عل  کر  ثبت نگردید و تقریبا عملکردی مشابه سایرکنه
تجزیه آماری میانگین درصد تلفرات  (. 3جدول های تارتن داشت )کنه

ای اصرفهان  در رز گلخانره  ایجمعیت مراحل فعال کنه تارتن دو لکره 
هرای  ( در میران تیمارهرا و نوبرت   p<0.05داری )تفاوت آماری معنری 

روز  7( F=13.40, df=2,6, p<0.0001روز ) 3بررررداری  نمونررره 
(F=29.73,df=2,6, p<0.0001 ،)04 ( روزF=39.99,df=2,6, 

p<0.0001 .مقایسه میانگین درصد تلفات کنه ترارتن از تراثیر   ( داشت
گلخانه رز در اصفهان با افزای  تلفات کنره   هر دو غلظت فلومایت در

فات کنره از  (. حداقل تل4جدول برداری همراه شد )های نمونهدر نوبت
روز بعرد بره    3ک  فلومایت در نوبت کنه 5/0و  4/0های تاثیر غلظت
در  %33/88،  % 35/75و حررداکثر برره   %50/78و  % 73/78ترتیررب 
روز بعد رسید. کاراتی دو غلظرت ایرن تیمرار در مقایسره برا       04نوبت 

( کمتر % 37/83( و اتوکسازول )% 30مک ) های ورتیک کاراتی کنه
 3-کر  گیراهی دایرابون   در هرزار کنره   8(. تاثیر غلظت 3جدول بود )

الی  3از نوبت  3-در هزار دایابون 00( و برای غلظت 4جدول ضعیف )
بر جمعیت فعال کنره    % 87/74الی  % 04/70روز بعد تلفاتی بین  04

 (.4جدول تارتن در اصفهان داشت )
 
های ای در تيمارها و نوبتای درسطح زیرین برگ رز گلخانهلكه -( درصد تلفات جمعيت مراحل فعال كنه تارتن دو±SEمقایسه ميانگين ) -2 جدول

 تهراندر  1334الي  1333های ای دانكن( در سالبردای )آزمون چند دامنهنمونه

Table 2 - Mean mortality% of Tetranychus urticae mobile stages with different treatments in greenhouse cut rose’s at 

different interval times in Tehran region during 2014-2015 

 فواصل نمونه برداری/ تيمار
Treatment /interval times 

روز بعداز سمپاشي 3  
3 days after spraying 

روز بعداز سمپاشي 7  
7 days after spraying 

روز بعداز سمپاشي 14  
14 days after spraying 

Flufenzin SC 20%,0.4 ml/lit 79.00±7.01ab 70.96±7.36a 44.80±1.39bc 

Flufenzin SC 20%, 0.5 ml/lit 82.89±1.22a 59.16±3.02ab 56.35±9.69ab 

Dayabon-3, 8 ml/lit 80.85±2.95a 76.56±5.00a 46.78±4.18bc 

Dayabon-3, 10 ml/lit 82.64±5.52a 75.56±7.87a 49.65±8.29abc 

Abamectin1.8 EC,0.75 ml/lit 69.90±5.11c 55.45±1.28ab 55.09±2.33ab 

Hexythiazox10% EC 0.5 ml/lit 66.83±1.59c 55.58±4.68ab 37.96±6.77c 

Etoxazole10% EC 0.5 ml/lit 72.47±6.39bc 36.96±4.09b 66.20±10.20a 

 .درصد تفاوتی با یگدیگر براساس آزمون دانکن ندارند 5میانگین حرو  مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال خطای 
Mean of same letter statistically dose not make any difference at the level of 5% (p<0.05). 
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های ای در تيمارها و نوبتای درسطح زیرین برگ رز گلخانهلكه -( درصد تلفات جمعيت مراحل فعال كنه تارتن دو±SEميانگين ) -3 جدول

 شهرستان محالت در 1334الي  1333های ای دانكن( طي سالبردای )آزمون چند دامنهنمونه
Table 3- Mean mortality% of Tetranychus urticae mobile stages with different treatments in greenhouse cut rose s at different 

interval times in Mahalat region during 2014-2015 

 برداری/ تيمارفواصل نمونه

Treatment /interval times 

 روز بعد 3
3 days after 

 روز بعد 7
7 days after 

 روز بعد 14
14 days after 

Flufenzin SC 20%,0.4 ml/lit 73.75±9.98a 70.24±2.04a 70.00±4.35a 
Flufenzin SC 20%, 0.5 ml/lit 68.68±3.51a 66.04±8.21a 70.00±5.56a 

Dayabon-3, 8 ml/lit 62.97±10.69a 66.95±10.99a 66.00±2.00a 
Dayabon-3, 10 ml/lit 59.01±6.88a 62.41±3.96a 63.33±7.63a 

Abamectin1.8 EC,0.75 ml/lit 57.96±16.24a 58.05±5.97a 60.00±9.84a 
Hexythiazox10% EC 0.5 ml/lit 61.44±10.74a 61.45±6.03a 60.00±4.58a 

Etoxazole10% EC 0.5 ml/lit 59.38±9.29a 61.44±4.03a 56.66±4.93a 

 .درصد تفاوتی با یگدیگر براساس آزمون دانکن ندارند 5خطای میانگین حرو  مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال 
Mean of same letter statistically dose not make any difference at the level of 5% (p<0.05). 

 
های در تيمارها و نوبت ایدرسطح زیرین برگ رز گلخانهای لكه -كنه تارتن دو( ميانگين درصد تلفات جمعيت مراحل فعال ±SEميانگين ) -4 جدول

 در اصفهان 1334الي  1333های ای دانكن( طي سالبردای )آزمون چند دامنهنمونه

Table 4- Mean mortality% of Tetranychus urticae mobile stages with different treatments in greenhouse cut rose’s at different 

interval times in Esfahan during 2014-2015. 

برداری/ تيمارفواصل نمونه  
Treatment /interval times 

 روز بعد 3
3 days after 

 روز بعد 7
7 days after 

 روز بعد 14
14 days after 

Flufenzin SC 20%,0.4 ml/lit 72.73±2.95cd 74.26±2.12c 75.96±1.78bc 
Flufenzin SC 20%, 0.5 ml/lit 78.61±10.06bc 80.01±2.75bc 82.93±6.13ab 

Dayabon-3, 8 ml/lit 52.78±7.99e 48.04±6.97d 47.10±4.75d 
Dayabon-3, 10 ml/lit 71.04±3.91cd 73.90±4.33c 74.27±0.96c 

Abamectin1.8 EC,0.75 ml/lit 86.75±5.62ab 87.55±4.24ab 90.00 ±0.00a 
Hexythiazox10% EC 0.5 ml/lit 90.00±a0.00 90.00±0.00a 90.00±0.00a 

Etoxazole10% EC 0.5 ml/lit 66.33±5.25d 73.51±5.63c 81.37±7.29bc 

 .درصد تفاوتی با یگدیگر براساس آزمون دانکن ندارند 5میانگین حرو  مشابه در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال خطای 
Mean of same letter statistically dose not make any difference at the level of 5% (p<0.05). 

 

   بحث

های تارتن از مهمترین آفرات محصرو ت کشراورزی در دنیرا     کنه
هستند که میزان خسارت سا نه آنها در هکتار برای محصو تی مانند 

 بسریاری از اکادو، سیب درختری، گالبری، آلرو و    لوبیا، مرکبات، پنبه، آو
د ر برآورد شده و  4500محصو ت باغبانی و گیاهان زینتی در حدود 

درصد هزینه مصر  سموم برای گیاهان زینتی و  30این مقدار معادل 
 8008هرای ترارتن براسراس آمرار سرال      درصد برای کنتررل کنره   58

 ,.Rincon et al., 2019 Van Leeuwen et alباشرد ) میالدی می

کشی عصراره  (. نتایج مطالعات درباره خواص دورکنندگی یا کنه2015
گونره گیراه    458نمایرد از بری  از   یا روغن گیاهان در دنیا معلوم مری 

ای در شررای   خانواده گیاهی علیره کنره ترارتن دو لکره     57متعلق به 
که (. از سموم گیاهی جزء آنهاتیRincon et al., 2019آزمایشگاهی )

باشرند،  ( مری neem( یا چری  )Pyrethrumدارای خواص پیروتروم )
تولید آنها فاقد جنبه اقتصادی بره عنروان سرم علیره آفرات مالحظره       

هرای  تحقیق حاضر نترایج تلفرات کنره    (. درIsman, 2006شوند )می

تارتن از تاثیر تیمارها نشان داد سابقه استفاده از سموم از چند ترکیرب  
شیمیاتی محدود، محلولپاشری سرموم در شررای  میرانگین جمعیرت و      

های تارتن اثربخشی تیمارهرا  های رز به کنهدرصد آلودگی با ی برگ
رغم میانگین جمعیرت و  یدهد. در اصفهان و علرا تحت تاثیر قرار می

های رز، کنترل بیشتری از تاثیر محلولپاشری  درصد آلودگی بیشتر برگ
 04در مدت  3-دو غلظت کنه ک  آلی فلومایت و سم گیاهی دایابون

(،مدیریت مناسبتری از مصر  سم  4جدول روز نمونه برداری داست )
علیره کنرره هرای تررارتن رز گلخانره ای در اصررفهان ای اعمرال شررد.     
بیشترین دوره برداشت اقتصادی محصول گلخانه ای برای شاخه های 

سال در ایران است که در مقایسه با مردت   3الی  8بریده گیاه رز بین 
ای  باعرث  سال در کشور هلند فاصله زیادی دارد. همرین شرر   5الی  3

فعالیت مستمر برای  کنه های تارتن شده  و می تواند مسرئله پدیرده   
مقاومت به سموم  کنه ک ، حشره ک  ها و قرار  کر  را تشردید    

 3-ک  فلومایت و سم گیاهی دایابوننماید.  مقایسه کاراتی تاثیر کنه
ای در مقایسره برا   هرای ترارتن رز گلخانره   ساخت داخل در کنترل کنه

ی ذیرب  علمی با محدودیت مواجه شد. نتایج مقایسه کاراتی منابع علم
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کنه ک  های آبامکتین، پروپارژیت، کلتران، آپولرو، میلبمکترین، فرن     
باتیون اکسید روی دو سوش جمعیت کنره هرای ترارتن خیرار و رز در     

روز بعد در شرای  آزمایشگاهی در کشور قبرس  7نوبت نمونه برداری  
درصرد   000درصرد ترا    85/88تیمارها برین  روشن نمود که تاثیر این 

هرای  ای و برای کنتررل کنره  های تارتن خیار گلخانهروی جمعیت کنه
درصد مروثر بروده و از    48/58درصد تا  50/4ای بین تارتن رز گلخانه

روز  7علل این تفاوت استفاده بی رویه از سموم در بهار و در فواصرل  
ز در تابستان اعرالم شرده   های تارتن رجهت پیشگیری از خسارت کنه

(. در ایررران چنررین Stavrinides and Hadjistylli, 2009اسررت )
ک  بیفنازیرت در کنتررل کنره ترارتن رز     کنه ای از کاه  تاثیرنتیجه
هرای ترارتن خیرار و تروت فرنگری      ای در مقایسه با کنترل کنهگلخانه

 Arbabi et al., 2011 ،Arbabi etن نیز مالحظه شرده اسرت )  ایرا

al., 2015 ،Arbabi et al., 2014    وابسررتگی برره مصررر .)
ای، ترارتن رز گلخانره  هرای  کنتررل کنره   های آلی پر خطر درک کنه

هرای  های مراقبت، آلودگیضمن افزای  مسئله پدیده مقاومت، هزینه
کننردگان را  محیطی، مشکالت برای سالمت کارگران و مصر زیست

مریالدی   8003کشور هلند در سرال   ها درک دارد. نتایج مصر  کنه
درصد مساحت این کشرور   0رغم قرار گرفتن کمتر از معلوم نمود علی

بررای کنتررل   هرا  کر  درصرد کنره   08یر پوش  گلخانره، بری  از   ز
 Pijnakker andانرد ) هرا مصرر  شرده   هرای ترارتن درگلخانره   کنره 

Ramakers, 2009.)    لذا برای کاه  مصر  سموم، دولت هلنرد برا
-درصرد گلخانره   30میالدی؛ بی  از 8003اراته دستورالعملی در سال 

های شرکارگر  داران وادار به انجام مبارزه تلفیقی نمود و استفاده از کنه
Amblyseius swirwki, Amblyseius cucumeris ک  و دو حشره

هررای شررکارگر کنرره لوفنررورون، اسپنوسرراد برررای کنترررل تررریپ ، از
Phytoseiulus persimilis, Amblyseius californicus, 

Amblyseius andersoni های آبامکتین، بیفنازیت، آپولرو،  ک کنه و
 هرای ترارتن، از  نیسورون، فن باتوتین اکسید برای کنترل تلفیقی کنره 

هررای پیرپروکسرری فررن، کرر و حشررره A. swirwskiکنرره شررکارگر 
بوپروفزین، کنفیدور، استامی پراید، تیامتوکسام، بررای کنتررل مگر     

فلونکامید(، کنفیدور، پرمیکارپ،  های پی متروزین،ک سفید، از حشره
 Bacillusبررررای کنتررررل شرررته، از باسررریلوس تروجنسررری  )  

thuringiensis) هررای ایندوکسرراکارپ، تفلرروبنزرون،  کرر و حشررره
هرای دلترامترین،   کر  متوکسی فنوزاید، برای کنترل مینروز از حشرره  

های آلوده گیاه رز به شپشک توصیه به ایمیداکلوپراید،  فق  در قسمت
درصرد در   05مصر  شده و ضمن افزای  سطح مدیریت تلفیقری از  

مریالدی، بکرارگیری    8008درصد در سال  50به بی  از  8003سال 
 Pijnakker andسررموم جدیررد جررایگزین سررموم قرردیمی کردنررد )

Ramakers, 2009 هی و سرموم  (. استفاده از سموم دارای منشاء گیرا
مرورد توجره    0375آلی کم خطر با دوره کارن  کوتاه از اواس  دهره  

هرای  کر  برای تحقیق و استفاده قرار گرفت و منجر به معرفری کنره  

کر  گیراهی   کنره  مانند نیسورون، اتوکسازول، کنه مایت، بیفناریت و
ای کشرور  هرای گلخانره  گینگ بو، جی سی مایت، نیم آزال در محری  

رای استفاده بهینه آنها مسئله رعایت حرداقل میرانگین   شد. همچنین ب
ای تاکیرد و  ها در شررای  گلخانره  جمعیت و درصد آلودگی نمونه برگ

هرای ترارتن شرد    باعث افزای  کراراتی و دوره پایرداری کنتررل کنره    
(Arbabi, 2010     در بررسری حاضرر حرداقل میرانگین )کنره فعرال    3

( در ارزیرابی  0جردول  هرای رز ) درصد نمونه بررگ  30درسطح زیرین 
(. نتایج یک بررسری  0جدول تیمارها در گلخانه های رز اعمال گردید )

ای زرعههای تارتن رز در شرای  مپاشی علیه کنهاز میز ان دفعات سم
کنه تارتن به عنوان آسرتانه اقتصرادی در    3 با در نظر گرفتن میانگین

های ترارتن در  های رز به کنهدرصد آلودگی نمونه برگ 40و  85،  00
پاشری بره ترتیرب از    ایالت کالیفرنیای امریکا باعث کاه  دفعات سرم 

و با کاه  بیشرتر در سرال بعرد     0330نوبت در سال  3/8، 8/3، 7/4
 Karlikنوبت گزارش شد ) 0، 4/0، 4/8میالدی( به ترتیب به  0330)

et al., 1995    مقایسه مقدار حجم مصرفی سرم گیراهی دایرابون در .)
برابرر   80ک  فلومایت بی  از هکتار در مقایسه با غلظت مصر  کنه

های تارتن کنتررل کمترری داشرت    شود و بر جمعیت کنهمالحظه می
در هرزار سرم    00و  8(. حتی تاثیر کاراتی دو غلظرت  4الی  8جداول )

های کم مصررفی سرم گیراهی    در مقایسه با غلظت 3-گیاهی دایابون
هرای  در هزار( تلفات کمتری علیه کنه 0و  75/0، 3/0جی سی مایت )
( و کنه حنرایی گوجره   Tetranychus urticaeای )تارتن خیار گلخانه
( داشررت Aculops lycopersici (Masses)) ایفرنگرری گلخانرره 

(Arbabi and Baniameri, 2016   و  زم اسررت نسرربت برره )
برای کاه  حجم مصررفی ایرن    3-سازی فرمو سیون دایابونبهینه

روغرن گیراهی    پاشری سره  نتایج سرم  (.4الی 8جداول سم اقدام شود )
روغررن گیرراه یرراس   ،(Lavender essential oilاسررطوخودوس )

(Jasmine essential oil و روغن خردل که مصر  صرابون )  سرازی
روز علیه جمعیرت کنره ترارتن     00( بعد از Mustard fixed oilدارد )
تلفات روی جمعیرت فعرال ایرن      % 5/55و  % 5/58،  % 0/50باعث 

 (Farouk et al., 2021شرود ) گزارش می کنه آفت در گیاه بادمجان
کنتررل   در 3-که نتایج نسبتا مشابهی با تاثیر هرر دو غلظرت دایرابون   

ای رز در مناطق بررسی این تحقیق داشته جمعیت کنه تارتن دو نقطه
پاشی در کنتررل کنره   دوات سم(. تاثیر متفاوت ا4الی  8جداول است )

رایرج ترک    پراش ای بصورت مقایسه تاثیر سمتارتن در شرای  گلخانه
های الکتروپاششی مجهز بره انتقرال جریران    شپازمانه، دوزمانه و سم

های پاشپاش انتقال دهنده جریان هوا نشان داد با اینکه سمهوا و سم
ک  علیه مصر  کنهالکتروپاششی و نیمه پاششی کاراتی بیشتری در 

کنه آفت داشتند ولی مسئله گرانی این ادوات برای تولید کنندگاه خرد 
شرود  کشت گیاهان زینتی در کشور برزیل مقرون به صرفه اعالم نمی

(Rezende de Cerqueira et al., 2017).     از سروی دیگرر اسرتفاده
م گیاهی دایرابون کره غلظرت مصررفی برا ی دارد سربب       مکرر از س



 05      های رزای درگلخانهدر کنترل کنه تارتن دولکه 6-های فلومایت و دایابونکشارزیابی تاثیرکنهاربابی و همکاران، 

 تنفسی برگ و گیاه رز شود.هرای  های مراقبت و احتمرا  باعرث اخرتالل در روزنره    افزای  هزینه
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