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 چکیده

تارتن  ها کنهی را در خود جای داده است و در بين آناهای آفت گلخانههای کنهترین گونهمهم Tetranychidae یخانواده

 شکارگر ی ميان جمعيت کنهپایدار، رابطهدر شرایط . در این تحقيق آیدای به حساب ميترین آفت گلخانهای، مهمدولکه

Neoseiulus californicus (McGregor) ای مورد بررسي قرار گرفت و مدل رگرسيون تارتن دولکه و مراحل زیستي کنه

ای را با بيشترین تارتن دولکه ی الروی کنهشکارگر، مرحله شد. نتایج نشان داد که کنه خطي چندگانه برای این متغيرها برازش

ي چهار ترکيب یکارادهد. در ادامه ای ترجيح ميتارتن دولکه ( نسبت به سایر مراحل زیستي کنه=Beta 795/0مقدار ضریب بتا )

)روغن  ®3و دایابون ( SC%24 )بایفنازیت ®فلورامایت(،  SC%24)کلرفناپير  ®اسپيد(،  SC%24)کلرفناپير  ®کش پالریسکنه

نتایج تجزیه واریانس های کامل تصادفي بررسي شد. شکارگر آن در قالب طرح بلوک عليه این آفت و کنه (SL 10%کرچک 

ها در کشط کنهشکارگر آن توس ای و کنهتارتن دولکه م، الرو، پوره و افراد بالغ کنهدرصد مرگ و مير مراحل زیستي تخ

در هزار و کلرفناپير  8در هزار، روغن کرچک  5/0های بایفنازیت پاشي نشان داد که ترکيببعد از سم 14و  7، 3روزهای 

ترتيب باالترین درصد تلفات را دارند. بر اساس طبقه مراحل زیستي در فواصل زماني مختلف به در هزار در تمام 5/0( ®)پالریس

، هر دو فرم تجاری ترین ترکيبشکارگر، روغن کرچک و بایفنازیت و خطرناک خطرترین ترکيب برای کنه، کمIOBCبندی 

 دست آمد.کلرفناپير  به
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 مقدمه

های باغباني و پرورش گل و به منظور ها در زمينهگلخانه

رشد و حفاظت گياهان در برابر شرایط  افزایش طول فصل

برای  ،نامساعد محيطي )دمای زیاد و طوفان( و همچنين

های گياهي  استفاده مي شوند کنترل آفات و بيماری

(Sabouri et al., 2010امروزه گلخانه .) ها اهميت زیادی

ها و زراعي به ویژه سبزیجات، ميوه محصوالتدر توليد 

از گياهان باارزش  تعداد زیادیگياهان زینتي دارند و 

ها اقتصادی از جمله سبزیجات و گياهان زینتي در گلخانه

گياهان  (.Ebadzadeh et al., 2018شوند )کشت مي

برای رشد بهينه در شرایط به نسبت ثابت محيطي درون 

یابند که متأسفانه این شرایط سبب رشد ها پرورش ميگلخانه

شود. ها ميها و تریپسسفيدبالکها، مانند کنهسریع آفات یه

های های بزرگ در کشتاز این رو یکي از چالش

ای های گياهان گلخانهای، مدیریت آفات و بيماریگلخانه

 Tetranychus urticaeایتارتن دو لکه کنهباشد. مي

Koch   این آفت  باشد.ای ميترین آفات گلخانهاز مهم

ز آفات شناخته شده با دارای انتشار جهاني بوده و یکي ا

گونه  3877دامنه وسيع ميزباني در دنيا است و از روی 

تارتن  کنه (.Attiaet al., 2013گياهي گزارش شده است )

های گياهي و از بين بردن سلول یای با تغذیه از شيرهدو لکه

 ,.Huffaker et alگياهي باعث آسيب رساندن به برگ )

شود و با تنيدن تار، مانع از عمل فتوسنتز در گياه مي (1969

(Brandenburg and Kennedy, 1987)  که در نهایت

 منجر به کاهش عملکرد گياه خواهد شد.

های استفاده از ترکيبات شيميایي به منظور مبارزه با کنه

های گذشته در درجه اول اهميت آور گياهي از سالزیان

امروزه نيز در بيشتر موارد این روش، تنها قرار داشته است و 

تواند مانع از رسد ميروش کنترلي است که به نظر مي

این  (.Sedaratian, 2009ها شود )خسارت بيش از حد کنه

ی زندگي کوتاه، توليد مثل باال و ها به دليل چرخهکنه

ی توانایي توليد مثل از طریق بکرزایي نرزایي، قادر به توسعه

 Ay andباشند )در برابر ترکيبات شيميایي مي مقاومت

Yorulmaz, 2010)توان بيان داشت که . در مجموع مي

کش، عالوه بر اتکای بيش از حد به ترکيبات شيميایي کنه

 ,.Ardeh et alها و خطرات زیست محيطي )تحميل هزینه

های مزمن، افزایش جمعيت (، افزایش مسموميت2015

، (Hardin et al., 1995ت انسان )آفات ثانویه و مسمومي

های زیان باعث ایجاد مقاومت سریع در بسياری از این کنه

معرفي بنابراین (. Helle and Sabelis, 1985شود )آورمي

منشاء  در صورت امکان باو  خطرهای جدید، کمکشکنه

و کاهش خسارت  آفتثر این مؤکنترل  منظورگياهي به

ای الزم و ضروری ناشي از آن روی محصوالت گلخانه

( یک Chlorfenapyrباشد. ترکيب شيميایي کلرفناپير )مي

-Nکش بوده و با حذف اکسيداتيو گروه حشرهپيش

( MFOاتوکسي متيل آن توسط سيستم مونواکسيژناز )

توليد  CL 303268ای سمي به نام حشره یا کنه، ماده

ین ماده باعث جدا شدن فسفوریالسيون اکسيداتيو شود. امي

و از دست  ATPدر ميتوکندری شده و با اختالل در توليد 

شود. این دادن انرژی،در نهایت منجر به مرگ سلول مي

ترکيب که سميت پایيني برای پستانداران دارد و طبق معيار 

خطر  کش کمعنوان یک حشرهبه 1سازمان بهداشت جهاني

(، برای اولين بار در Tomlin, 2001شود )مي طبقه بندی

روی کنه  ®و اسپيد ®این تحقيق با دو نام تجاری پالریس

ترکيب بایفنازیت ای در ایران آزمایش شد. تارتن دولکه

(bifenazate نيز )ی وسيعي از درختان ميوه و روی دامنه

 Floramite®و Acramite®های تجاریگياهان زینتي با نام

شواهد ژنتيکي (. Ochiai et al., 2007شود )استفاده مي

تاثير این ترکيب، مهار انتقال  ینشان داده است که نحوه

 ,.Nieuwenhuyse et alباشد )الکترون در ميتوکندری مي

کميته  20( و بر همين اساس این ترکيب در گروه 2012

ته قرار گرف 2هاکشالمللي اقدام عليه مقاومت به حشرهبين

در مواردی که (. Sparks and Nauen, 2015است )

های تارتن به سایر ترکيبات مقاوم شده باشند این ترکيب کنه

 Vanleeuwen etباشد )جمعيت آفت ميبه کنترل قادر 

2012., al .)کش گياهي، از عنوان یک آفتبه ®3دایابون

های اسيدهای چرب تهيه و توسط روغن کرچک و نمک

 Rezaei andشود )وران دایا توليد ميشرکت نانوفنا

                                                           
1. WHO 
2. IRAC 
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Moharramipour, 2019.) تواند این ترکيب گياهي نيزمي

گزینه مناسبي برای کنترل این آفت در شرایط پایدار گلخانه 

 باشد.

از طرف دیگر بررسي اثر سموم شيميایي روی دشمنان 

طبيعي آفات گياهي موضوع مهم دیگری است که 

شي این ترکيبات شيميایي بر بایست همزمان با اثربخمي

 یهای شکارگر خانوادهکنهآفات مورد بررسي قرار گيرد. 

Phytoseiidae  از جملهNeoseiulus californicus 

(McGregor) ایتارتن دولکه های مدیریتي کنهدر برنامه 

توجهي در ارتباط با  های قابلبررسي حائز اهميت بوده و

ارزیابي اثرات سموم شيميایي روی کارایي بيولوژیک این 

 Dekeyser et al., 1996; Kim)گروه از دشمنان طبيعي 

and Yoo, 2002; Amano et al., 2004; Clyod et 

al., 2006; Ochiai et al., 2007; Sanatgar et al., 

2013; Ramezani Shirvani et al., 2021ش ( و واکن

تارتن  غذایي آنها روی مراحل زیستي کنهتابعي و ترجيح 

(Rahmani et al., 2016; Song et al., 2016; 

Zheng et al., 2017; ،ولي تاکنون ( صورت گرفته است

شکارگر و مراحل  ی جمعيتي این کنهای روی رابطهمطالعه

ای ای در شرایط پایدار گلخانهتارتن دولکه زیستي کنه

-همشکارگر و نيز تأثير  منظور بررسي ترجيح ميزباني کنهبه

شکارگر  تارتن و کنه کش بر این کنههای کنهترکيب زمان

آن صورت نپذیرفته است. بر این اساس، تحقيق حاضر 

 های ایمن با سميت پایين روی کنهکشمنظور معرفي کنهبه

تارتن  و سميت باال روی کنه N. californicusشکارگر 

مرجح آن  نسبت به در مراحل زیستي غير ویژه بهای دولکه

 شکارگر انجام پذیرفت. این کنه

 

 هامواد و روش

 6های کامل تصادفي با این تحقيق در قالب طرح بلوک

ی گلخانهمتر مربع( از  80بخشي )حدود تکرار در  3تيمار و 

متر مربع در محدوده  1000با مساحت  1رز رقم سامورایي

روستای پاژ شهرستان مشهد در استان خراسان رضوی در 

 55±10و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه  23±5شرایط دمای 

                                                           
1. Rosa hybrida cv. Samurai 

های دوتایي گل صورت ردیفها به. بلوکشددرصد انجام 

سانتي متری از  50های قرار گرفته در ارتفاع رز درون جعبه

دون خاک اجرا شد که در هر صورت کشت بسطح زمين به

احدهای آزمایشي . وبوته چندساله قرار داشت 10جعبه 

بوته گل رز و فاصله بين   30درون هر بلوک شامل 

ها حدود یک متر در نظر واحدهای آزمایشي و بين بلوک

 گرفته شدند.

 

 ای با کنهتارتن دولکه تی کنهی جمعیبررسی رابطه

 شکارگر آن

 ی زیستي کنههميت و ترجيح مرحلهبه منظور تعيين ا

در  N. californicusشکارگر ای توسط کنهتارتن دولکه

شکارگر در گلخانه  ای )استقرار کنهپایدار گلخانه شرایط

 ی بين جمعيت این کنهال(، رابطهس 5حداقل به مدت 

ای با تارتن دولکه شکارگر با مراحل مختلف رشدی کنه

رای استفاده از مدل رگرسيون خطي چندگانه تعيين شد. ب

ای تارتن دولکه شکارگر و کنه این منظور، تعداد افراد کنه

توسط بينوکوالر شمارش  )مراحل زیستي( موجود در  برگ

آوری برگي( جمع 10نمونه   36برگ ) 360 شد. در مجموع

دست آمد. هداده آماری ب  36ها، و از ميانگين این نمونه

های مربوط به مدل رگرسيون خطي آزمونسپس، پيش

 ،و در نهایت دست آمده، انجامهای بهچندگانه روی داده

در ادامه با توجه به شاخص آماری ضریب  مدل  برازش شد.

ی رگرسيون خطي چندگانه در رابطه 2بتا استاندارد شده

راکم تخم، عنوان شاخص اثرگذاری متغيرهای مستقل )تبه

شکارگر(،  لغ( بر متغير وابسته )تراکم کنهبا الرو، پوره و کنه

 شکارگر نسبت به مراحل زیستي کنه ترجيح غذایي کنه

 Adapted from Wilsonای مشخص شد )تارتن دولکه

et al., 1991 .) 

 

ای و تارتن دولکه ها بر کنهکشسی تأثیر کنهبرر

 شکارگر آن کنه

پاش پشتي پاشي واحدهای آزمایشي با استفاده از سمسم

دار برای تيمارهای مختلف شامل موتوری النس

                                                           
2. Beta coefficient 
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های با غلظت(  SC%24)کلرفناپير  ®پالریس هایکشکنه

 ®اسپيد در هزار ساخت شرکت آریا شيمي، 5/0و  4/0

در هزار ساخت شرکت  5/0( با غلظت SC 24%)کلرفناپير

( با  SC%24 )بایفنازیت ®فلورامایت پيرا کشت شيمي،

در هزار ساخت شرکت رهااندیش کاوان،  5/0 غلظت

در هزار  8 ( با غلظت SL%10 )روغن کرچک ®3دایابون

در این آزمایش  انجام شد. ساخت شرکت نانو فناوران دایا

برای شروع آزمایش،  شد.استفاده  از آب به عنوان شاهد

انجام برگ در فواصل هفت روز  100تصادفي  نمونه برداری

کنه درهر برگ  5پاشي با تراکم متوسط حداقل سمشد و 

 10با جمع آوری تصادفي  هاکنه نمونه برداریانجام شد. 

روز  14و  7، 3 و یک روز قبل برگ از هر واحد آزمایشي

تفکيک درون  ها بههنمونصورت پذیرفت. پاشي بعد از سم

مراحل تعداد و و  شدندکيسه های پالستيکي قرار داده 

 و کنه T. urticaeای دولکه تارتن کنهرشدی 

 Neoseiulus californicus (McGregor)شکارگر

ها با استفاده از بينوکوالر شمارش و ثبت موجود در برگ

 (.Arbabi et al., 2014) شد

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

ی جمعيتي دو گونه کنه بر مبنای رگرسيون خطي رابطه

های مقدماتي مربوط به چندگانه، بعد ازتأیيد آزمون

رگرسيون خطي چندگانه شامل نرمال بودن باقي مانده 

(، ثابت بودن واریانس خطاها، عدم هم K-S>0/05ها )داده

( و در نهایت استقالل VIF<5خطي بين متغيرهای مستقل )

مانده خطاهای به منظور نرمال کردن باقي شد. خطاها انجام

های تلفات به ، دادهANOVAتلفات و استفاده از آزمون 

Arcsin√x های تلفات داده ،تغيير شکل داده شدند. سپس

تخم، الرو، پوره و بر تعداد  تأثيربر اساس ميانگين درصد 

زنده در هر یک از تيمارها و بالغ تارتن و شکارگر  کنه

 Henderson and) تيلتون-روش هندرسون شاهد به

Tilton, 1955 )و ميانگين درصد کارایي تيمارها  تصحيح

مورد مقایسه  %5توکي در سطح معني داری براساس آزمون 

شکارگر، از  برای بررسي اثر سموم روی کنهقرار گرفت. 

المللي کنترل بندی انجام شده توسط سازمان بينتقسيم

تمام (.  et al.,Hassan 1994) استفاده شد 1بيولوژیک

 ,SPSS) 16مدل   SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

 ( تجزیه شد.2007

 

 نتایج

 ای با کنهتارتن دو لکه ی جمعیتی کنهرابطه

 شکارگر آن

( به 2R= 826/0رگرسيون خطي چندگانه این متغيرها ) 

ه عادلمصورت معادله زیر تعيين و اثر تمام متغيرها در این 

 (. P<0.05دار شد )معني

  (1) معادله
𝑁𝑐 P = 1.325 + 0.311 𝑇𝑢 A + 0.099 N + 0.118 L − 0.094 E  

 اجزای معادله مذکور به شرح زیر است.

Nc P جمعيت کنه شکارگر =N. californicus ؛Tu A =

نه = الرو کLای؛ = پوره کنه دولکهNای؛ بالغ کنه دولکه

 ای= تخم کنه دولکهEای و دولکه

دست آمده در به 2با توجه به ضرایب بتای استاندارد شده

شکارگر  ثر مستقيم در تغييرات جمعيت کنهمدل، بيشترین ا

 795/0فيتوزئيد به ترتيب به تغييرات جمعيت الرو )

Beta=( پوره ،)532/0 Beta=و کنه ) ( 413/0بالغ Beta= )

تخم  ا رابطه تغييرات جمعيتای مرتبط شد، امتارتن دولکه

 ( بر جمعيت کنه=Beta -455/1ای )تارتن دولکه کنه

ر، افزایش دست آمد. به عبارت دیگهشکارگر، معکوس ب

ترتيب بيشترین و ای بهتارتن دولکه جمعيت الرو و تخم کنه

 شکارگر نشان دادند.   رین اثر مستقيم را بر جمعيت کنهکمت

 

ن زیستی کنه تارت ها روی مراحلکشتأثیر کنه

 ایدولکه

نتایج تجزیه واریانس اختالف درصد تلفات تيمار 

پاشي به ترتيب بعد از سم 14و  7، 3ها در روزهای کشکنه

 4،8F= 971/95؛p<0001/0)در مرحله تخم 

(، 4،8F= 878/107؛p<0001/0؛ 4،8F= 752/79؛p<0001/0؛

= 064/24؛p<0001/0؛ 4،8F= 119/125؛p<0001/0)الرو 

                                                           
1. IOBC 
2. Beta coefficient 
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4،8F 05/0؛>p4،8= 626/6؛F 0001/0)(، پوره>p744/77؛ =

4،8F 0001/0؛>p4،8= 555/30؛F001/0؛>p4،8= 880/11؛F )

= 152/15؛p<001/0؛ 4،8F=002/65؛p<0001/0)و بالغ 

4،8F 0001/0؛>p4،8= 612/24؛F )ای تارتن دولکه کنه

در هزار  5/0بایفنازیت کش دار شد. بر این اساس کنهمعني

در هزار، باالترین  8همراه ترکيب گياهي روغن کرچک به

تارتن  مراحل زیستي کنه جمعيت در تمامدرصد کاهش 

ای ایجاد نمودند. کمترین درصد کاهش جمعيت دولکه

در  5/0کلرفناپير( و ®در هزار )پالریس 4/0 کلرفناپيردر

 (. 2 و 1 هایمشاهده شد )جدول( ®هزار )اسپيد

کش های زوجي در کنهبرای نمونه t-testآزمون 

و  3نشان داد که روند تغيير جمعيت بين روزهای بایفنازیت 

بالغ و تخم، ثابت )باالی  ی کنهپاشي در مرحلهبعد از سم 14

ی الرو و درصد کاهش جمعيت( و این روند در مرحله 80

(. در این ترکيب بيشترین P<0.05پورگي، افزایشي بود )

در  پاشي،بعد از سم 3ساسيت و کاهش جمعيت در روز ح

درصد( و تخم  90/87±72/0بالغ ) ی کنهمرحله

درصد( و کمترین کاهش جمعيت و  23/1±05/86)

ی پورگي کش، در  مرحلهی به کنهترین مرحلهمقاوم

کش درصد( مشاهده شد. این آزمون در کنه 41/2±79/49)

ه روند تغيير جمعيت گياهي روغن کرچک نيز نشان داد ک

ی الرو، در سه مرحلهپاشي بعد از سم 14و  3بين روزهای 

ی ( و این روند در مرحلهP<0.05بالغ ثابت ) پوره و کنه

کش در تمامي مراحل تخم افزایشي بود. همچنين اثر این کنه

جز پاشي، بهبعد از سم 14و  7، 3زیستي در روزهای 

درصد  70پاشي، باالی مبعد از س 3ی تخم در روز مرحله

کاهش جمعيت مشاهده شد. در این ترکيب نيز بيشترین 

پاشي در بعد از سم 3حساسيت و کاهش جمعيت در روز 

درصد( و الرو  85/84±43/2بالغ ) ی کنهمرحله

ی زیستي آفت، ترین مرحلهدرصد( و مقاوم 37/2±91/82)

های )جدولدرصد( تعيين شد  72/52±38/2ی تخم )مرحله

 (.2و  1

در هزار  5/0در غلظت  (®کلرفناپير )پالریسکش کنه

در هزار  4/0در تمام مراحل زیستي تلفات بيشتری از غلظت 

( و باالترین درصد کاهش جمعيت P<0.05آن ایجاد کرد )

 در هزار در کنه 5/0شي، در غلظت پابعد از سم 14در روز 

همچنين، در دست آمد. درصد( به 06/83±22/2بالغ )

 ی کنهپاشي، مرحلهبعد از سم 3در هزار  در روز  5/0غلظت 

درصد( بيشترین حساسيت و کاهش  63/87±61/1بالغ )

درصد( و  32/51±84/1جمعيت و مراحل تخم )

کمترین کاهش جمعيت و  درصد( 39/55±40/4پورگي)

های نمونه t-testشناخته شدند. آزمون  ترین مرحلهمقاوم

در هزار نشان  5/0( ®اسپيدکلرفناپير )کش کنهزوجي در 

بعد از  14و  3داد که روند تغيير جمعيت بين روزهای 

بوده و ی تخم، الرو و پوره کاهشي پاشي در سه مرحلهسم

ثابت بود  14بالغ تا روز  ی کنهاین روند در مرحله

(P<0.05 بر مبنای کاهش جمعيت در روز .)بعد از  3

ای به تارتن دولکه ی کنهترین مرحلهحساساشي نيز، پسم

بالغ  ی کنهدر هزار، مرحله 5/0غلظت  این ترکيب در

درصد( و  49/70±47/2درصد( و الرو ) 51/1±84/68)

ی پورگي کش، مرحلهی به کنهترین مرحلهمقاوم

 (. 2و  1 های( مشاهده شد )جدول49/2±47/41)

 

 .Nشکارگر  ها روی کنهکشتأثیر کنه

californicus 
 .Nشکار  نتایج تجزیه واریانس درصد تلفات کنه

californicus ها در روزهای سوم کشتوسط کنه

(0001/0>p4،8=044/123؛Fهفتم ،) (0001/0>p686/54؛ =

4،8F و چهاردهم )(001/0>p4،8= 728/16؛F بعد از )

بعد از  3دار شد. بر این اساس، در روز پاشي معنيسم

عنوان هدر هزار ب 8ترکيب گياهي روغن کرچک پاشي، سم

عنوان در هزار به 5/0بایفنازیت ( و Iترکيب بي خطر )گروه 

هر دو فرم تجاری کلرفناپير با ( و IIترکيب کم خطر )گروه 

های با خطر متوسط عنوان ترکيبدر هزار به 5/0غلظت 

شناسایي  N. californicusشکارگر  ( برای کنه III)گروه

 .(3)جدول  شدند
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کش پس از در چند کنه ایتارتن دو لکه تخم و الروکنه درصد تلفاتخطای معيار(  ±)مقایسه ميانگين تغييرشکل نيافته  -1 جدول

 پاشيسم
Table 1. Grouping untransformed mean (±standard error) of percentage of egg and larval mortality of 

Tetranuchus urticae after acaricides spraying 

کش در چند کنه ایتارتن دو لکه کنه لفات پوره و افراد بالغدرصد تخطای معيار(  ±)مقایسه ميانگين تغييرشکل نيافته   -2 جدول

 پاشيپس از سم
Table 2. Grouping untransformed mean (±standard error) of percentage of nymph and adult mortality 

of Tetranuchus urticate after acaricides spraying 

 Neoseiulus californicus شکارگر   کنه کاهش جمعيتدرصد خطای معيار(  ±)مقایسه ميانگين تغييرشکل نيافته  -3جدول 

 پاشيپس از سم
Table 3. Grouping untransformed mean (±standard error) of percentage of population decline of 

Neoseiulus californicus after acaricides spraying 

 

 بحث

ی با توجه به شاخص ضریب بتا استاندارد شده در رابطه

ری تراکم عنوان شاخص اثرگذاهرگرسيون خطي چندگانه ب

 ای بر تراکم کنهتارتن دولکهبالغ  تخم، الرو، پوره و کنه

توان چنين نتيجه گرفت که مي، N. californicus شکارگر

ای را با تارتن دولکه ی الروی کنهشکارگر، مرحله کنه

( نسبت به سایر =Beta 795/0بيشترین مقدار ضریب )

ای ترجيح داده است. تارتن دولکه مراحل زیستي کنه

ترتيب بعد از بالغ و تخم به  ی پورگي، کنههمچنين مرحله

عنوان ترجيح غذایي ی بهاتارتن دولکه ی الروی کنهمرحله

 Zhengشکارگر معرفي شدند. ژنگ و همکاران ) کنهاین 

et al., 2017شکارگر  ی واکنش تابعي کنه( با مطالعهN. 

Treatment (ml/l) 
Mean square of egg mortality Mean square of larva mortality 

3 days 7 days 14 days 3 days 7 days 14 days 

Bifenazate 0.5 86.05±1.23a 92.18±1.81a 81.18±1.79a 69.73±4.16ab 92.09±1.92a 89.61±2.82a 

Castor oil 8 52.72±2.38b 78.30±2.74b 76.30±2.83a 82.91±2.37a 89.24±3.97a 90.89±1.80a 

Chlorfenapyr1 0.5 51.32±1.84b 70.27±2.16b 50.43±1.96b 66.36±5.24ab 90.94±3.60a 49.34±1.84b 

Chlorfenapyr1 0.4 47.03±0.69b 45.48±0.57c 32.67±2.20c 56.95±3.09b 54.12±3.21b 26.85±2.10c 

Chlorfenapyr2 0.5 52.42±1.23b 39.09±2.55c 26.96±1.89c 70.49±2.47ab 63.70±2.66b 19.37±2.51c 

The means with common letters in each column are not statistically significant based on Tukey's test at the level of %51Commercialized 

under the name Polaris® and 2 Commercialized under the name Speed® 
 

Treatment (ml/l) 
Mean square of nymph mortality Mean square of adult mortality 
3 days 7 days 14 days 3 days 7 days 14 days 

Bifenazate 0.5 49.79±2.41b 91.83±2.78a 92.17±3.63a 87.90±0.72a 89.20±1.45a 91.72±1.59a 

Castor oil 8 70.64±3.91a 78.50±2.34ab 87.46±4.20a 84.85±2.43a 86.72±1.60a 77.20±1.79b 

Chlorfenapyr1 0.5 55.39±4.40ab 72.93±3.62b 79.84±2.85a 87.63±1.61a 88.17±0.72a 83.06±2.22b 

Chlorfenapyr1 0.4 43.34±3.13b 55.23±3.01c 28.09±2.03b 72.37±1.67b 72.96±2.47b 62.20±1.40c 

Chlorfenapyr2 0.5 41.47±2.49b 42.07±2.61c 15.73±2.32b 68.84±1.51b 73.81±3.41b 67.04±1.58c 

The means with common letters in each column are not statistically significant based on Tukey's test at the level of %51Commercialized 
under the name Polaris® and 2 Commercialized under the name Speed® 

Treatment (ml/l) 
Percentage of population decline after spraying 

3 days IOBC  7 days IOBC 14 days IOBC 

Bifenazate 0.5 27.11±1.55d II 45.07±1.06d II 84.84±3.30bc IV 

Castor oil 8 15.50±3.58d I 66.14±1.43c III 91.40±3.24ab IV 

Chlorfenapyr1 0.5 68.46±1.80a III 76.61±1.27b IV 83.64±2.91c IV 

Chlorfenapyr1 0.4 48.74±1.05c II 77.17±0.94b IV 87.62±1.95bc IV 

Chlorfenapyr2 0.5 56.55±0.94b III 87.42±1.72a IV 96.29±0.80a IV 
The means with common letters in each column are not statistically significant based on Tukey's test at the level of %51Commercialized 

under the name Polaris® and 2 Commercialized under the name Speed®I: safe (> 25% mortality), II: or low risk (25-50% mortality), III: 
medium risk (51-75% mortality), IV: dangerous (<75%)Mortality (Hassan et al., 1994) 
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californicus ای نيز کمترین پاسخ کنهن دولکهتارت بر کنه 

ی ین پاسخ را در مرحلهی تخم و بيشترشکارگر را در مرحله

ای مشاهده کردند. همچنين سونگ و تارتن دولکه الرو کنه

بيشترین و کمترین نرخ  (Song et al., 2016همکاران )

تارتن  به کنه N. californicusشکارگر  حمله کنه

دست ای را به ترتيب در مراحل الرو و تخم آن بهدولکه

( نيز Rahmani et al., 2016آورند. رحماني و همکاران )

شکارگر را نسبت  ترجيح غذایي این کنه حقيقي وجوددر ت

ای بيان نموده و ترجيح به مراحل زیستي کنه تارتن دولکه

بيشتر را نسبت به مراحل زیستي نابالغ گزارش کردند. بر این 

دست آمده در این پژوهش با استفاده از مدل اساس نتایج به

ای، رگرسيون خطي چندگانه و در شرایط پایدار گلخانه

 ین پژوهشگران را تأیيد نمود. نتایج ا

دست آمده در این پژوهش در خصوص نتایج به

ای روی رز تارتن دولکه بر کنهبایفنازیت کش کنه

 ,.Arbabi et alای با نتایج اربابي و همکاران )گلخانه

پاشي همسو بود ولي در بعد از سم 3در روز  (2014

 20حدود  پاشي باافزایش تلفاتبعد از سم 14و  7روزهای 

درصدی نسبت به پژوهش نامبرده همراه شد. با توجه به 

یکسان بودن نوع کشت )هيدورپونيک( در هر دو آزمایش 

توان تفاوت در رقم و نيز یکسان بودن شرایط محيطي، مي

آزمایش گياه کشت شده و نيز شرایط پایدار گلخانه مورد 

را شکارگر با جمعيت مناسب(  در تحقيق حاضر )حضور کنه

دليل این اختالف نتایج، تفسير نمود. نکته قابل توجه اثر 

ی تخم در مرحلهبایفنازیت کنترل کنندگي باالی ترکيب 

کش را از بقيه ترکيبات متمایز تارتن است که این کنه کنه

 Tang etنمود و این نتيجه نيز با مطالعه تانگ و همکاران )

al., 2014این ترکيب د. درخصوص اثر ( مطابقت نشان دا

، با توجه به تحقيق اچيای N. californicusشکارگر  بر کنه

تلفات کمتر از مبني بر  (Ochiai et al., 2007و همکاران )

پي  200شکارگر در ترکيب بایفنازیت  درصدی این کنه 30

 1000بيشتر از  50LCپي ام در شرایط آزمایشگاه و 

ی جمعيت درصد 30هش حدود گرم/ليتر، مي توان کاميلي

 3در هزار بيفنازیت در روز  5/0شکارگر در غلظت  این کنه

پاشي در شرایط گلخانه را هم راستا با آن تحقيق بعد از سم

 کاهش جمعيت کنه توان ادامهمياد نمود.  همچنين قلمد

 84/84±30/3پاشي)بعد از سم 14و  7شکارگر در روزهای 

 مانده کنههای باقيبجایي جمعيتسبب جابه درصد( را

ليل تلفات باالی ميزبان شکارگر از محدوده تيمار شده  به د

دست آمده در دانست. نتایج به ای(تارتن دو لکه آن )کنه

تارتن  کش گياهي روغن کرچک بر کنهکنه خصوص اثر

 ,.Seifi et alای نيز با نتایج سيفي و همکاران )دولکه

 ,.Mortazavi et al( و مرتضوی و همکاران )2016

( مطابقت نشان داد. با توجه به تلفات پایين و قرار 2016

شکارگر  ( برای کنهIخطر )گرفتن این ترکيب در گروه بي

N. californicus  در ادامه،  پاشي وبعد از سم 3در روز

بعد  14و  7شکارگر در روزهای  کاهش شدید جمعيت کنه

 مانده کنهيهای باقبجایي جمعيتی جاپاشي، فرضيهاز سم

 شکار از محدوده تيمار شده تقویت شد.

نتایج در خصوص ترکيب شيميایي کلرفناپير با 

و  ®که با دو نام تجاری پالریس  SC%24فرموالسيون 

مورد مقایسه قرار گرفتند، نتایج نشان داد که   ®اسپيد

لکرد باالتری در غلظت برابر، عم ®نسبت به اسپيد ®پالریس

و  1هایای دارد )جدولتارتن دولکه کنهدر کاهش جمعيت 

 3در روز ®در هزار پالریس 5/0و  4/0های (. در غلظت2

ی زیستي افراد بالغ تلفات پاشي، تنها در مرحلهبعد از سم

(، ولي P<0.05در هزار مشاهده شد ) 5/0بيشتری در غلظت 

پاشي، تلفات آفت در تمام مراحل بعد از سم 14در روز 

در هزار  4/0ظت در هزار بيشتر از غل 5/0ت زیستي در غلظ

دهنده کارایي باالتر این غلظت در دست آمد که نشانبه

 در هزار است. 4/0مقایسه با غلظت 

بالغ و الرو بيشترین  طور کلي مراحل زیستي کنههب

کاهش جمعيت و مراحل تخم و پورگي کمترین کاهش 

ته نشان کار رفهجمعيت را نسبت به ترکيبات شيميایي ب

دادند. این نتایج با مطالعه آزمایشگاهي تانگ و همکاران 

(Tang et al., 2014) که روی مقاومت مراحل زیستي کنه 

ها در شرایط آزمایشگاهي انجام کشای به کنهتارتن دولکه

ی و تخم مطابقت و در مرحله ی الرویشده بود، در مرحله

بالغ  ی کنهمرحله مذکور،بالغ مغایرت دارد. در پژوهش  کنه

ی الروی کمترین  مقاومت را به ترکيبات بيشترین و مرحله
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ن اختالف نتيجه در کش نشان دادند. دليل ایمختلف کنه

تواند ناشي از جابجایي افراد بالغ بعد از بالغ مي ی کنهمرحله

ه این باشد ک در شرایط گلخانهپاشي با استفاده از تارها سم

تارتن در فواصل زماني  جمعيت کنهعامل باعث کاهش 

 پاشي شده است. نمونه برداری بعد از سم

در روز  بایفنازیتکش در مجموع به دليل اینکه کنه

شکارگر ایجاد  پاشي، تلفات پایيني در کنهز سمبعد ا سوم

ای نيز تارتن دولکه و مرحله تخم کنه( 3نمود )جدول 

و  1رگر )معادله شکا کمترین ترجيح غذایي نسبت به کنه

455/1- Beta=کش ( و بيشترین حساسيت به این کنه

عنوان را به بایفنازیتتوان ترکيب ( را نشان داد، مي1)جدول 

تارتن  رکيبات شيميایي کنترل کننده کنهیکي از بهترین ت

شکارگر   یط پایدار گلخانه و در حضور کنهای در شرادولکه

N. californicus کش گياهي مچنين کنهمعرفي نمود. ه

بعد  14کنندگي باال تا روز دليل اثر کنترلروغن کرچک به

 ( و  بي خطر بودن برای کنه2و 1 هایپاشي )جدولاز سم

صورت (، به3)جدول  N. californicusشکارگر 

 های پایدارکنهای یا نواری )حفظ جمعيتهای لکهپاشيسم

شود. در شکارگر( در قالب مدیریت تلفيقي آفات توصيه مي

 ®خصوص ترکيب شيميایي کلرفناپير، فرم تجاری پالریس

 .، از خود نشان داد®سپيد، کارایي باالتری نسبت به اآن

در هزار  5/0و  4/0های به دليل قرار گرفتن غلظت ،همچنين

ط ( و خطر متوسIIترتيب در گروه کم خطر )به، ®پالریس

(IIIبرای کنه )  شکارگرN. californicus  (، در 3)جدول

ای و تارتن دولکه های باالی کنهمواجهه با جمعيتصورت 

در هزار و در سایر  5/0نياز به کنترل سریع آفت، غلظت 

 شود.در هزار این ترکيب توصيه مي 4/0غلظت  ،موارد
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Abstract 

The family Tetranychidae includes the most important species of greenhouse pest mites, among 

which the two-spotted spider mite is the most important greenhouse pest. In this study, under stable 

conditions, the relationship between the population of the predatory mite Neoseiulus californicus 

(McGregor) and the biological stages of the two-spotted spider mite was investigated and a multiple 

linear regression model was fitted for these variables. It was found that the predator mite prefers the 

larval stage of the two-spotted spider mite with the highest beta coefficient (Beta= 0.795) over its 

other biological stages. The efficacy of four acaricides including Polaris® (chlorfenapyr SC 24%), 

Speed® (chlorfenapyr SC 24%), Flormite® (bifenazate SC 24%) and Dayabon3® (castor oil SL 10%) 

against this pest and its predator mite was based on a randomized complete block design. The results 

of the analysis of variance of mortality of egg, larvae, nymph and adult stages of this pest and its 

predatory mite with treatments on days 3, 7 and 14 after spraying showed that bifenazate 0.5 ml/l, 

castor oil 8 ml/l and chlorfenapyr (Polaris®) 0.5 ml/l were the highest percentage of mortality in all 

biological stages at different time intervals, respectively. According to the IOBC classification, the 

least dangerous compound for the predator mite was castor oil and bifenazate, and the most dangerous 

compound were both trade name of chlorfenapyr. 

 

Key words: Acaricide, IOBC classification, Natural enemy, Ornamental plants, Spider mite  
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