
 

 

 Amblyseius کاهش آلودگی قارچی در پرورش کنه شکارگر مؤثر معرفی روش 

swirskii (Athias-Henriot)(Acari:Phytoseiidae) 

 

 بیات حسین؛ نیا حسینی اصغر

، باغبانی علوم تحقیقات موسسه، زینتی گیاهان و گل پژوهشکده، تولید مدیریت و آوری فن گروه

  ایران، محالت، کشاورزی ترویج و آموزش تحقیقات سازمان

10.22067/JPP.2023.77336.1099 DOI: 
 چکیده

 کنترل املوع ترينيکي از رايج Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)کنه شکارگر 

در  پياز تريپس و گلخانه بالک سفيد ،یاکنه تارتن دونقطه برای بيولوژيک

اي جهان بکار اي در محصوالت گلخانهباشد که به طور گستردهیها مگلخانه

شکارگر فوق بوده است.  انبوهمطالعه تسهيل در پرورش  نيرود. اهميت ایم

ها، مراحل همراه با تخم یپرورش انبوه اين شکارگر از بستر پرورش یبرا

 يیدر شرايط دما )کنه ميوه خشک( Carpoglyphus lactis Linnaeusبالغ  یهاو کنه یپورگ

C °1± 52  نسبی ، رطوبت RH %  5 ± 52  ینورو دوره L:D ,h 8  :11  .استفاده شد

به قارچ  یپرورش طيمح یآلودگ ر،شکارگ کنهموانع پرورش  نترياز مهم یکي

 یپرورش طيمح تجزيهباشد که باعث یم Penicilliumو  Rhizopus، Aspergillus رينظ يیها

. به شودیپرورش م طيخشک و کنه شکارگر در مح وهيو به تبع آن مرگ کنه م

با دوازده  یشيها، آزمادر کنترل قارچ بيترک پنج يیکارآ یمنظور بررس

ی . از بستر پرورششددر سه تکرار انجام  یتصادف کاملا طرح  در قالب ماريت

گرم  کيعلوه ه گرده نخل( بگرم  2گرم سبوس گندم،  192گرم آرد سنجد،  888)

 ی)ب باني(، کالميکربنات سد ی)ب نيري: تبوکونازول، جوش شباتياز ترک

 ،بيمخلوط دو ترک يیمارهايدر تو و کاربندازيم  توزاني(، کميکربنات پتاس

 شيبه قارچ و افزا یکاهش شدت آلودگ نيگرم استفاده شد. ب مين جزءاز هر 

 باتيترک ني. از بشدمثبت مشاهده  یکنه طعمه و کنه شکارگر همبستگ تيجمع

 ،گرم در هزار گرم بستر کي به ميزان تبوکونازول کشمختلف، کاربرد قارچ

کربنات  یمانند ب یباتيهرچند ترک .داشتها اثر را در کنترل قارچ نيبهتر

بودن  یسم ريبه علت غ  یداشتند ول یکمترتأثير  ميکربنات پتاس یو ب  ميسد

 .باشند یم یمناسب یها نهيگز

 

 Amblyseius swirskii ، Carpoglyphus lactis، قارچکش، پرورش انبوه کلمات کلیدی:
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Introducing an effective method to reduce fungal infection in mass rearing predatory mites 

Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae)  
Introduction  

Due to the process of quality control of agricultural products and accurate assessment of pesticide residues in 

products exported to destination countries, the application of biological control has become essential. In order to 

use biological control, biological agents must either be purchased from countries with the technology of mass 

production of natural enemies, or to meet the needs of the country, the technology of mass production of 

predators and parasitoids must be developed. In the case of mass rearing of predatory mites, which are mostly 

used to control spider mite, the problem of mass prodaction has been partially resolved and some companies are 

rearing, but in mass rearing of these predators, destructive effects on non-target natural enemies and mold 

growth on the rearing media of predatory mites are problematic. The predatory mite, Amblyseius swirskii 

(Athias-Henriot) is one of the most common biological agents for control of two-spotted mite, whitefly and 

onion thrips in greenhouses, which is widely used in greenhouse crops worldwide. The importance of this study 

is to facilitate the mass production of this predatory mite. In mass production of this predator, a medium with 

eggs, nymphal stages, and mature mites of Carpoglyphus lactis Linnaeus was used at 25 ± 1 ° C, 70 ± 5% RH 

and L: D 16: 8. One of the most important limitation in the production of this predator is infection with some 

fungi such as Rhizopus spp., Aspergillus spp,and Penicillium spp., which caused the deterioration of the medium 

and consequently the death of dried fruit mites and predatory mites in the production environment . 

Materials and Methods 

To investigate the efficacy of five componds on fungal control, an experiment was achieved with twelve 

treatments in a completely  randomized design in three replication. From the culture medium (800 g of elm flour, 

195 g of wheat bran and 5 g of palm pollen) plus 1g/kg of compounds: tebuconazole, baking soda (sodium 

bicarbonate), Caliban® (potassium bicarbonate), Chitosan®, and carbendazim and in treatments where two 

compounds were mixed, 0.5 g/kg was used. 

Results and Discussion 

Analysis of variance of the treatments showed that the highest reduction in fungal infection was observed in 

treatments 1(tebuconazol®), 3(Caliban®) and 6(Trichocara®) with 66.33, 63.25 and 28.62% in compared to the 

control, respectively. Also, the highest increase in population of C. lactis as prey mites were in treatments 

1(tebuconazol®), 10(Chitosan = tebuconazol) and 6(Trichocara®) with 80.22, 65.75 and 65.15%, respectively. 

Results were showed that highest increase in predatory mite (A. swirskii) population were in treatments 

1(tebuconazol®) and 6(Trichocara®) with 76.33 and 72.66 percent, respectively, in the first group, and treatments 

3(Caliban®), 2(soda) and 10(Chitosan + tebuconazol) with 56.33, 54.66 and 53.66 percent, respectively, in the 

second group.  

Conclusion 

The predator mite population of A. swirskii is able to complete its growth on growth substrates with prey mite C. 

lactis. This predator has a high potential in feeding on dry fruit mite C. lactis. Therefore, this bait can be a 

suitable food for the mass production of A. swirskii mites. The most important problem in rearing large numbers 

of predatory mites is saprophytic fungi, which cause the destruction of a large number of predatory mites and 

their prey due to their sudden expansion. In general, according to the results of our study, the use of 

tebuconazole fungicide at a rate of one per thousand of commercial material and also the biological compound of 

Trichocara® (Trichoderma virens) with a concentration of one per thousand are recommended to control 

saprophytic fungi in mass production environment of predatory mite,A. swirskii,. Each of these two compounds 

has its advantages and disadvantages. For example, tabuconazole is more available, but Trichocara® is a 

biological compound and is more environmentally safe; however, this substance darkens the color of the culture 

medium a little because Trichoderma virens also grows in this medium. In terms of economics and reducing the 

cost of mass production of predatory mites, baking soda and Caliban®, which were included in the second group 

of effective treatments, have economic value and are much cheaper than other compounds and can reduce the 

severity of fungal infections with minimal cost. Among the different compounds, the use of tebuconazole 

fungicide at the rate of one gram per thousand grams of substrate had the best effect in controlling fungi. 



 

 

Although compounds such as sodium bicarbonate and potassium bicarbonate were less effective, they are 

suitable options due to their non-toxicity. 
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  مقدمه

محصوالت  یفیکنترل ک ندیتوجه به فرابا 

سموم در محصوالت  ماندهیباق قیدقارزیابی و یکشاورز

 کیولوژیمقصد، کاربرد مبارزه ب یبه کشورها یصادرات

استفاده از مبارزه  یکرده است. برا دایپ نیاز ضروری

صاحب  یهااز کشور کیولوژیعوامل ب دیبا ای کیولوژیب

 ای شود یداریخر ی،عیانبوه دشمنان طب دیآوری تولفن

انبوه شکارگران و  دیآوری تولفن ،کشور ازینرفع  یبرا

انبوه  دیتول یدر راستالذا . را توسعه دادها دیتوئیپاراز

و  یدولت تحمای با که هاستسال کیولوژیعوامل ب

انبوه عوامل کنترل  دیتول انیدانش بن یهاشرکت

در کشور شروع شده است. در خصوص  کیولوژیب

کنترل  یبرا شتریشکارگر که ب یهانهپرورش انبوه ک

شود مشکل پرورش انبوه تا  یکنه تارتن استفاده م

ها در حال از شرکت یبرطرف شده و برخ یحدود

معضالت موجود در پرورش انبوه  یباشند ولیپرورش م

 یعیطب دشمنان یعوامل از جمله آثار مخرب بر رو نیا

 گرشکار یهابستر پرورش کنه زدگیهدف و کپک ریغ

 Carpoglyphusکنه میوه خشک است. نیفرآ مشکل

lactis Linnaeus (Acari: Astigmata) ز یکی ا

باشد ولی مانند انجیر میهای خشک آفات مخرب میوه

 Phytoseiidaeخانواده های شکارگر در پرورش کنه

استفاده می شود سرعت رشد آهسته جمعیت به علت 

(., 2015al etJi .) کنه شکاگرAmblyseius  

swirskii Athias-Henriot (Acari: 

Phytoseiidae)   یکی از دشمنان طبیعی مهم در

های کنترل آفات گیاهان زینتی از جمله کنه

 :Tetranychus urticae Koch, (Acariتارتن

Tetranychidae)سفید بالک ، Trialeurodes 

vaporariorum (Westwood), (Hemiptera: 

Aleyrodidae)  ، پیاز تریپس Thrips tabaci 

Lindman,. (Thysanoptera: Thripidae)   و

 Frankliniella occidentalis تریپس غربی گل

(Pergande), Thysanoptera: Thripidae)  در

های رز بوده که های زینتی بخصوص در گلخانهگلخانه

تارتن و  به صورت عمده در کاهش جمعیت کنه

های شکارگر سفیدبالک به تنهایی و گاهی با بقیه کنه

 ; 2017et alHosseininia ,.،شود  استفاده می

Javadi Khedri and ; Jafari and Bazgir 2015

., et alJavadi Khedri ; Khanjani, 2014a

 ., 2008   et alWimmer  ;2014b.)  جمعیت کنه

مختلف که در تولید محصوالت  تارتن در نواحی

دارای افزایش  نقش عمده ای دارند، کشاورزی ایران

نسل در  02معنی داری است و در شرایط مساعد تا 

 ;Jafari and Bazgir, 2015)کندمی مثل سال تولید

Javadi Khedri and Khanjani, 2014a Bazgir 

2018 et al.,; )هیعالوه بر تغذای کنه تارتن دونقطه 



 

 

 یهاها و گلغنچه یبرگ، رو یریو ز ییاز سطح رو

شوند.  یم زنی هابرگ یتار بر رو جادیباز شده سبب ا

ای شدن ها باعث  قهوهکنه نیا ،دیشد یهایدر آلودگ

 تاًیو کیفیت محصول و نها تکمی در کاهش و هابرگ

زاد (. توانایی  2012alet Liang ,.) دشویم اهیمرگ گ

چرخه بودن کوتاه ، ایباالی کنه تارتن دو نقطه و ولد

تکرار و غلظت باالی  ،ف دیگرطر از این آفت،زندگی 

مقاومت سریع و ایجاد  باعثمصرف سموم شیمیایی 

در بسیاری از نواحی کشاورزی جهان  این کنهطغیان 

 ; 2017al etHosseininia Jafari ,.) شده است

Javadi Khedri and ; and Bazgir, 2015

., 2012et alBlasco -Juan;Khanjani, 2014a). 

 

مشکل اصلی در جیره های مصنوعی برای . 

و ازدیاد کنه طعمه  A. swirskiiشکارگر ازدیاد کنه 

C. lactis ( قارچ های ساپروفیتAspergillus 

niger ،Penicillium notatum  وRhizopus 

stolonifer می باشند )(., et alHosseininia 

های برخی ترکیبات که اغلب در کنترل قارچ .(2020

تبوکونازول، کالیبان  شاملساپروفیت به کار می روند 

کربنات سدیم(، کربنات پتاسیم(، جوش شیرین )بی)بی

ترکیباتی با ماده موثره جوش شیرین، تریکوکارآ و 

 کشقارچ(. 2018et al.,  Dubeyکاربندازیم هستند )

با نام  درصد  DS 0( Tebuconazoleتبوکونازول )

کش های از گروه قارچ Raxilتجاری راکسیل 

azoleiTr ( 2008 ,.بودهet alMüllenborn   ؛

Bamdadian, 1998 و  در ایران برای ضد عفونی بذر )

گندم علیه سیاهک پنهان معمولی و سیاهک آشکار 

; Anonymous, 2017)گندم به ثبت رسیده است 

Nowruzian, 2000 سبز آور .)

(https://sabzyar.net/baking-soda-in-plant-

breeding/کش با ماده موثر جوش (، ترکیب قارچ

تاثیر مناسبی در کنترل کربنات سدیم( شیرین )بی

 (.  2007et alZamani ,.برخی قارچ ها دارد )

کربنات یا سدیم جوش شیرین )سدیم هیدروژن

قارچ  ( یک ماده ضدNaHCO3 فرمول کربنات بابی

های لکه سیاه و در برابر برخی از انواع بیماریکه است 

تر، اسپری مهمپودری مؤثر است. از همه  سفیدک

( کمی دارای NaHCO3جوش شیرین )

است و به صورت پودر سپید یا بلورین  بازی خاصیت

از این ماده  .جاذب رطوبت و بوگیر است می باشد و

و  شوددن خمیر نان نیز استفاده میبرای متخلخل کر

 et alDore ,.) برای پستانداران کامالً غیرسمی است

درصد روی کنترل کپک  3اثر جوش شیرین  .(2010

( نشان داده Penicillium agglomeransنارنج ) آبی

درصد اثر کاهش آلودگی داشته و می تواند  02که 

 et Zamaniشیمیایی دیگر باشد )جایگزینی برای مواد 

2007 al.,قارچ اندوفیت خصوص مصرف ر(. د 

( و Trichoderma virensدرما گونه  )تریکو

( تحقیقی در ایران روی NaHCO3کربنات سدیم )بی

 (Penicillium digitatum)مرکبات  قارچ کپک سبز

وقتی با T. virens انجام شد و نشان داده شد که قارچ 

(Sodium carbonate (5%)( و سم )imazalil 

(500ppm) مخلوط شده است تاثیر بسیار بیشتری در )

 et al.Zamani ,کنترل قارچ کپک سبز داشته است. )

( بیشتر T.virens(. اثر کنترلی عامل بیولوژیک )2006

 .Pدیم در کنترلکربنات ساز ترکیب های  شیمیایی بی

 digitatum  بود(., 2006et alZamani کیتوزان .) 

 یاز گلوکان با واحدها یمشتق( Chitosanتوسانیکیا )

است که توسط روگت در سال  نیتیتکرار شونده ک

https://sabzyar.net/baking-soda-in-plant-breeding/
https://sabzyar.net/baking-soda-in-plant-breeding/
https://sabzyar.net/baking-soda-in-plant-breeding/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2_(%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2_(%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C)


 

 

 نیتیک دیساکار یجوشاندن پلشناخته شد و از  ۹0۸۱

 4و  ۹بتا اتصاالالت با آمین گلوگز )واحدهای

،C8H13NO5)  در محلول پتاس با غلظت مشخص

و عالوه بر خاصیت تغذیه ای، ویژگی  به دست آمد

  . ( ,2015et al.Rahmani ,) کشی نیز داردقارچ

کارایی برخی  یبررسهدف از تحقیق حاضر 

 یهابه قارچ یآلودگ زانیکاهش مترکیبات در 

 .Aشکارگر کنه پرورش انبوه  یهادر بستر تیساپروف

swirskii  و کنه طعمهC. lactis .بود 

 

 ها مواد و روش

شرایط  اتاقک رشد با شرایط آزمایش:

:  0و نوری  02 ± ۸ %رطوبتی  C۹ ± 0۸ ، RH°دمایی
۹1 (L:D, h ) برای آزمایش انتخاب شد. صفات مورد

درصد کاهش شدت  -۹: شیآزما نیا در یابیارز

آلودگی به قارچ های ساپروفیت از جمله )ریزوپوس، 
افزایش جمعیت کنه  -0آسپیروژیلوس و پنسیلیوم(، 

افزایش جمعیت  -C. lactis 3 کنه انباری های طعمه
 .Aبودند. کنه شکارگر  A. swirskiiشکارگر 

swirskii ( از شرکت کوپرت, ®Koppert

Neatherland)  و برای پرورش استفاده شد. خریداری
از روی انجیر خشک  C. lactis میوه خشک کنه

 Saccharomycesروی مخمر نانواییاستهبان جدا و 

cerevisiae Meyen and Hansen  خالص سازی و
 جمعیت به بسترهای کشت اضافه شد. درصد افزایش

آن  C. lactis و کنه طعمه A. swirskiiر کنه شکارگ
بر اساس افزایش جمعیت متحرک نسبت به نمونه 
برداری قبل از آن محاسبه شد. در یک دهم گرم بستر 
تعداد کنه متحرک زنده شمارش و درصد گیری شده و 
درصد افزایش تعداد کنه شکارگر و کنه طعمه محاسبه 
گردید. برای شمارش کنه ها از میکروسکوپ تشریح با 

 شامل شد. ظروف پرورشاستفاده  42× ۹2بزرگ نمایی
تیمار در نظر  رای هربه عنوان سه تکرار بدیش پتری 3

 گرفته شد.
 

همراه با بستر غذایی  پرورش انبوه: 

گرم  ۹۱۸گرم آرد سنجد،  022مصنوعی متشکل از 
گرم گرده نخل ) مجموعاً یک  ۸و  سبوس گندم

کیلوگرم( به مقدار یک گرم از ترکیبات تبوکونازول، 
( ، T. virens کیولوژیعامل بتریکروکارا ) کاربندازیم،

جوش شیرین معمولی و جوش شیرین سبزآور، کالیبان 
( و کیتوزان استفاده گردید. در این میکربنات پتاسبی)

کش مخلوط آزمایش برای تیمارهایی که با دو نوع قارچ
شدند از هر قارچکش به نسبت نیم گرم در یک کیلو 

تیمارهای آزمایشی به  .گرم در هر بستر، استفاده شد
 ترتیب زیر بودند:

 T1-، ،تبوکونازولT2- جوش شیرین
کربنات پتاسیم( ، کالیبان )بیT3-،کربنات سدیم( )بی
T4-کش ، شاهد بدون قارچT5- جوش شیرین سبزآور

 ،T6-،تریکوکارآT7- ،کاربندازیمT8-  جوش شیرین و
 -T10جوش شیرین و تبوکونازول، -T9کاربندازیم،

تبوکونازول به عالوه -T11نازول بعالوه کیتوزان،تبوکو
تبوکونازول به عالوه کاربندازیم. در هر  -T12کالیبان ،

تیمار یک گرم از مخلوط های یاد شده درون یک 
 1×۹2سانتی متر روی اسفنج  ۱پتری دیش به قطر 

 جزیره درون ظرف پالستیکی با سرمانند  سانتی متر
سانتی متر حاوی آب استفاده  ۹4×00ابعاد  بامتخلخل 

کنه میوه خشک با نسبت  42گردید و برای هر تیمار 
 ، C ۹ ± 0۸°مساوی نر و ماده در شرایط یکسان )

RH% ۸ ± 02( ،L:D)h ۹1:0 رها سازی شد.  بعد از )
 ۹:۹ا نسبت ب A. swirskiiشکارگر عدد کنه  4ز ده رو



 

 

ش کنه انباری میوه به ظروف پرور کنه بالغ، نر بهماده 
خشک اضافه شد. تعداد کنه های شکارگر و تعداد کنه 

بیست روز بعد از رها سازی کنه شکارگر و  طعمههای 
گرم روی یک  طعمهیک ماه بعد از رها سازی کنه 

شمارش گردید. برآورد درصد میانگین  بستر غذایی
 (شکارگر)( و طعمهتعداد کنه های میوه خشک )

. شدت کاهش آلودگی قارچی بر اساس گردید محاسبه
نمره دهی  یک تا ده برآورد شد بطوری که به ده 
درصد آلودگی نمره یک و آلودگی کل پتری دیش نمره 

 داده شد و محاسبه گردید.  ۹2
ی که در ظروف بودند غالب تیساپروف یها قارچ

به روش زیست شناسی و استفاده از کلید شناسایی 
 ,Falahati Rastegar) دقارچ ناقص شناسایی شدن

،  sp.Aspergillusعبارت بودند از: که ( 1991
Penicillium sp.  وRhizopus stolonifer. 

شدت  درصد محاسبه : به منظوریه داده هازتج
 Townsend andآلودگی پتری دیش ها ازفرمول )

Heuberger, 1943:) 
-100 {{ Σ (n . v) /( I . N) } ×100  = }

 درصد کاهش آلودگی
 

 v طبقه ارزش ، Iارزش در فرمول فوق باالترین

 تعداد در هر ، N پتری دیش ها کل تعداد. شد استفاده

طبقه یک صفر درصد آلودگی، طبقه دو  .است nطبقه 
درصد آلودگی،  ۹۹-02درصد آلودگی، طبقه سه  ۹2-۹

 3۹-42درصد آلودگی، طبقه پنج  32-0۹طبقه چهار 
درصد آلودگی، طبقه  4۹-۸2درصد آلودگی، طبقه شش 

 1۹-02درصد آلودگی، طبقه هشت  ۸۹-12هفت 
درصد آلودگی، طبقه  0۹-02درصد آلودگی، طبقه نهم 

درصد آلودگی بر اساس سطح پوشانده  0۹-۹22دهم 
شده از قارچ های ساپروفیت در نظر گرفته شد و درصد 

 کاهش شدت آلودگی هر ظرف محاسبه شد. 

 تجزیه و تحلیل داده ها
تیمار با سه تکرار در  ۹0ی میانگین داده ها

قالب طرح به طور کامل تصادفی تجزیه واریانس شد و 
 > Pدرصد ) ۱۱ح در سط دانکنبا آزمون چند دامنه 

 SASگردید )( مقایسه SAS( با نرم افزار)0.01

Institute, 2005.) 

 نتایج

تجزیه واریانس تیمارهای ترکیبات مختلف در 
تیمارها با کاهش شدت آلودگی قارچی نشان داد که 

( اختالف معنی دار داشته T4) یکدیگر و با تیمار شاهد
 اند 

(F2, 11= 13.10; P=0.0001 و بیشترین )
میزان کاهش شدت آلودگی قارچی به ترتیب در 

و  0۸/13، 33/11به ترتیب با  1و  3، ۹تیمارهای 
(. ,p≤0.01درصد کاهش شدت مشاهده شد ) 10/00

ات مختلف در افزایش تجزیه واریانس تیمارهای ترکیب
نشان داد که تیمارها با  C. lactis جمعیت کنه طعمه

( اختالف معنی دار داشته T4یکدیگر و با تیمار شاهد)
( و بیشترین ;F2, 11= 6.22; P=0.0001اند )

با  1و  ۹2، ۹افزایش جمعیت به ترتیب در تیمارهای 
درصد افزایش مشاهد شد  ۹۸/1۸و  0۸/1۸، 00/02

(p≤0.05.) جزیه واریانس تیمارهای ترکیبات مختلف ت
نشان  A. swirskiiشکارگر در افزایش جمعیت کنه 

( اختالف T4داد که تیمارها با یکدیگر و با تیمار شاهد)
( و F2, 11= 7.47; P=0.0001معنی دار داشته اند )

بیشترین افزایش جمعیت کنه شکارگر به ترتیب در 
درصد افزایش  11/00و  33/01با  1و  ۹تیمار های 

گروه های بعدی جمعیت شکارگر مشاهد شد و در 
و  11/۸4، 33/۸1به ترتیب با  ۹2و  0، 3تیمارهای 

درصد افزایش جمعیت شکارگر قرار گرفتند  11/۸3
(p≤0.01.) 

 



 

 

 .Aو میانگین درصد افزایش کنه شکارگر   C. lactisمیانگین درصد کاهش شدت آلودگی به قارچ های ساپروفیت، میانگین درصد افزایش کنه طعمه  -۹جدول 

swirskii 
Table1- Mean percentage decrease in severity of saprophytic fungi, average percentage increase in C. lactis prey mites and 

average percentage increase in A. swirskii predatory mites 

   
میانگین درصد کاهش شدت 

 آلودگی
 کنه شکار
C. lactis 

 کنه شکارگر
A. swirskii 

 کشترکیبات قارچ
Fungicide compounds 

 تیمارها
 

a0۹/۹ ± 33/1۸ 
a± 1.21 65.33 

a۸۹/۹ ± 00/02 
a80.22± 1.51 

a ۹۹/۹ ± 33/01 
a76.33 ± 1.11  

 Tebuconazoleتبوکونازول 
 

1T 

e0۸/۹ ± 30/4۱ 
e± 1.25 49.32 

c0۱/۹ ± 02/12 
c60.20 ± 1.79 

b۹0/۹ ± 11/۸4 
b54.66 ± 1.17 

 جوش شیرین
Sodium bicarbomate-1 

 

2T 

b۱0/2 ± 0۸/13 
b63.25 ± 0.92 

c00/۹ ± 0۸/12 
c60.25 ± 1.27 

b14/۹ ± 33/۸1 
b56.33 ± 1.64  

 کالیبان
Potasium bicarbomate 

 

3T 

l۸0/۹ ± 33/02 
l20.33 ± 1.58 

f۸۹/۹ ± 3۹/۸2 
f50.31 ± 1.51 

b2۹/۹ ± 11/۸۹ 
b51.66 ± 1.01 

 شاهد
Control 

4T 

i 00/2 ± 30/00 
i27.37 ± 0.77 

c3۸/۹ ± ۹0/12 
c60.12 ± 1.35 

b30/۹ ± 33/41 
b46.33 ± 1.37 

 جوش شیرین سبزآور
Sodium bicarbomate-2 

5T 

c0۱/۹ ± 00/10 
c62.28 ± 1.29 

b20/0 ± ۹۸/1۸ 
b65.15 ± 2.08 

a۱۸/2 ± 11/00 
a72.66 ± 0.95 

 تریکوکارآ
Trichoderma virens 

6T 

h01/0 ± 32/00 
h0.86 28.30 ± 

h۹۱/۹ ± 44/32 
h30.44 ± 1.19 

c۹3/۹ ± 33/00 
c27.33 ± 1.13 

 کاربندازیم
Carbendazim 

7T 

g۸۹/۹ ± 30/0۱ 
g29.37 ± 1.51 

e1۹/۹ ± 44/۸۸ 
e55.44 ± 1.61 

c۸4/۹ ± 22/44 
c44.00 ± 1.54 

 جوش شیرین و کاربندازیم
Sodium bicarbomate 

Carbendazim + 

8T 

f43/۹ ± 32/32 
f1.4330/30 ±  

d0۸/۹ ± 3۸/۸1 
d56.35 ± 1.25 

c۸3/۹ ± 33/30 
c38.33 ± 1.53 

 جوش شیرین و تبوکونازول
Sodium bicarbomate 

Tebuconazole + 

9T 

d04/2 ± 32/۸2 
d50.30 ± 0.74 

b۸0/۹ ± 0۸/1۸ 
b65.75 ± 1.58 

b۱0/2 ± 11/۸3 
b53.66 ± 0.98 

 تبوکونازول + کیتوزان
Chitosan+ Tebuconazole 

10T 

j40/۹ ± 00/01 
j26.27 ± 1.47 

c31/۹ ± 0۸/12 
c60.25 ± 1.36 

b00/۹ ± 22/۸3 
b53.00 ± 1.27 

 تبوکونازول + کالیبان
Tebuconazole+ Potasium bicarbomate 

 

11T 

k1۸/۹ ± 33/0۸ 
k25.33 ± 1.65 

g03/2 ± 00/3۸ 
g35.27 ± 0.73 

c41/۹ ± 22/00 
c28.00 ± 1.46 

 تبوکونازول + کاربندازیم
Tebuconazole+ Carbendazim 

12T 

 (.p≤0.01, Duncan´s test)مارهاستیدار نبودن ت یاعداد مشترک در ستون ها نشان دهنده معن
 (بستر گرم لویک در گرم کی جمعا کدام هر از گرم مینها ) نآمخلوط  بستر از لویک کی در گرم کی ییبه تنها باتیغلظت ترک

 

 

 بحث

 .A کنه شکارگر نتایج نشان داد که جمعیت

swirskii بستر است که رشد و نمو خود را روی  قادر

کمیل نماید. این ت C. lactisهای رشد با کنه طعمه 

میوه  کنه ازدر تغذیه  ییشکارگر دارای پتانسل باال

غذای می تواند است. لذا این طعمه  C. lactis خشک

باشد  A. swirskiiبرای تولید انبوه کنه  یمناسب

(, 2020et al.Hosseininia ) .ترین مشکل در مهم

های ساپروفیتی های شکارگر قارچپرورش انبوه کنه

هستند که با گسترش ناگهانی خود، باعث از بین رفتن 

شوند. می هاهای شکارگر و طعمه آنتعداد زیادی کنه



 

 

تواند در اثر وجود مواد سمی علت این کاهش رشد می

تولید شده توسط این قارچ ها و یا در اثر کاهش 

 ینشان دهنده حاضرمطالعه نتایج اکسیژن بستر باشد. 

کش کاهش معنی دار شدت آلودگی در تیمار قارچ

تبوکونازول است که از گسترش قارچ در بستر ها 

  .نمودجلوگیری 

  بیشترین کاهش شدت آلودگی در نشان داد  نتایج

کربنات تیمارهای تبوکونازول یک در هزار، کالیبان )بی

( مشاهد T. virensپتاسیم( یک در هزار و تریکوکارآ )

درصد کاهش بیشترین میزان  1۸تبوکونازول با  کهشد 

کاهش آلودگی قارچی را سبب شد و به علت در 

دسترس بودن این ترکیب، استفاده از آن راحت تر است 

هرچند که دو ترکیب دیگر هم از ترکیبات بی خطر و 

 کشقارچباشند. مفید برای محیط زیست می

 با نام درصد  DS 0( Tebuconazoleتبوکونازول )

کش های از گروه قارچ Raxilتجاری راکسیل 

azoleiTr (, 2008et al.Müllenborn  )به میزان 

گرم از فرم تجاری برای ضد عفونی یک صد  ۹۸

کیلوگرم بذر گندم علیه سیاهک پنهان معمولی و 

سیاهک آشکار گندم به ثبت رسیده است 

(Nowruzian, 2000 Anonymous, 2017; .)

استفاده از قارچکش تبوکونازول در کنترل فوزاریوم 

در هزار سبب بازداندگی  ۹درون پتری دیش با غلظت 

(.  استفاده 2001et al Kang ,.شد ) فوزاریم قارچرشد 

 از ) g/100 mL 0.2از غلظت دو در هزار یا  

NaHCO3و KHCO3  درصد بازداندگی  ۱۸( سبب

 شد )  Fusarium oxysporumهای رشد هیف

Hang and Woodams, 2003 مخلوط حشره کش .)

( باعث T. virensها با ترکیب مشابه تریکوکارآ )

کاهش درصد کمی از قارچ عامل پوسیدگی ریشه 

(solani Rhizoctonia( شد ), et al.Dubey 

 محدود کننده در پرورش توام لیکی از عوام(. 2018

است.  قارچ های ساپروفیتآلودگی به طعمه و شکارگر 

را باال پرورش انبوه  کیفیت قارچیعدم آلودگی های  لذا

  می برد.

 ۹2 ،۹در تیمارهای  کنه میوه خشکافزایش تعداد 

متاثر از کاهش آلودگی قارچی بوده و تیمار  1و 

تبوکونازول یک در هزار بهترین تیمار بوده است. 

طبق  امامشابهی در این خصوص وجود ندارد تحقیقات 

و  قارچی آلودگی تشدبین کاهش  نتایج مطالعه حاضر

افزایش تعداد طعمه در بستر رشد همبستگی مثبت 

 Pearson Correlationوجود داشت )

Coefficientes; F2,11 = 0.67; P= 0.0001 بین .)

کاهش شدت آلودگی با افزایش جمعیت کنه شکارگر 

 Pearson) همبستگی مثبت وجود داشتنیز 

= 0.66; P=  2,11Correlation Coefficientes; F

0.0001 .) 

Commented [L1 :]کدام گونه قارچ 

 جواب: فوزاریوممشخص نمایید 



 

 

 ه ازنتایج حاصلبررسی توجه به به طورکلی با 

به  استفاده از قارچکش تبوکونازول ،تیمارهای آزمایشی

رکیب همچنین تو  از ماده تجاری یک در هزار میزان

( با Trichoderma virensبیولوژیک تریکوکارآ )

برای کنترل قارچ های ساپروفیت غلظت یک در هزار 

     .Aپرورش انبوه کنه شکارگر محیط رشد  در

swirskii ذکر  ترکیب دوکدام از  هر. توصیه می شود

تبوکونازول در  مثالً مزایا و معایب خود را دارند. شده

دسترس تر است ولی تریکوکارآ ترکیب بیولوژیک است 

می باشد با این حال  و از نظر زیست محیطی ایمن تر

 می کنه چونکه قارچاین ماده رنگ بستر را کمی تیره 

Trichoderma virens رشد می  ،محیط کشت نیز در

ی ه های اقتصادی و کاهش هزینه هاکند. از نظر جنب

که در  و کالیبان جوش شیرین ،تولید انبوه کنه شکارگر

دارای ارزش  گروه دوم تیمارهای مؤثر قرار گرفتند

ن تر از بقیه روش ها  می ابوده و بسیار ارزاقتصادی 

شدت آلودگی قارچی با حداقل هزینه توان باشند و می 

 دهند.را کاهش 
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