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ﺗارﻳخدرﻳافت18/11/11:ﺗارﻳخپذﻳرش18/14/11:

چکیده
کنه تارتن انجیر Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard )Acari: Tetranychidae( ،یکی از مهمترین
آفات درختان انجیر در ایران و بسیاري از مناﻃﻖ ﺟهان میباشد .این آفت موﺟب ریزش برگها شده وخسارت قابل
توﺟهی به بار میآورد .بهﻃوريکه کشاورزان هر ساله براي کنترل ﺟمعیت این آفت از سموم شیمیایی مختلفی
استفاده میکنند .با توﺟه به مصرف تازهخوري میوه انجیر و در راستاي تولید محصولسالم و توسعه مصرف
آفتکشهاي غیرشیمیایی ،تأثیر غلظتهاي  0011و  0111پیپیام آفتکش حاوي صابون روغن نارگیل (پالیزین®)،
عصاره فرآوريشده فلفل قرمز (تنداکسیر®) ،کنهکش پروپارژیت (اومایت®) با غلظت  0111پیپیام ،آبپاشی و شاهد
(بدون محلولپاشی) در شهرستان بردسکن ،در سالهاي  0931و  0930انجام شد .محلولپاشی در هر سال در اوایل
مرداد اﺟرا و نمونهبرداري از برگ در زمانهاي یک روز قبل از محلولپاشی و  00 ،01 ،7 ،9و  02روز بعد از محلول
پاشی انجام شد .نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که از نظر مرگ و میر مراحل مختلف زیستی کنه تارتن انجیر،
بین تیمارهاي مورد آزمایش و در زمانهاي مختلف اختالف معنیداري وﺟود داشت .بر اساس نتایج بدست آمده،
کاربرد ترکیبات گیاهی از ﺟمله عصاره فرآوريشده فلفل قرمز در مقایسه با کنهکش پروپارژیت به ﻃور معنیداري
موﺟب کاهش بیشتر ﺟمعیت کنه انجیر شد .همچنین میانگین درصد تلفات تیمار عصاره فرآوريشده فلفل قرمز ،روي
مراحل مختلف رشدي آفت شامل تخم ،الرو و مرحله پوره و بالغ ،در زمان  9روز بعد از محلولپاشی به ترتیب،33/1 ،
 32/0و  31/0درصد در سال اول و  31/1 ،32/1و  39/0درصد در سال دوم بود و در زمان  02روز پس از محلولپاشی
به ترتیب 37/9 ،37/3 ،و  30/9درصد در سال اول و  37/7 ،32/1و  37/9درصد در سال دوم بدست آمد .بر اساس نتایج
تحقیﻖ حاضر ،محلولپاشی درختان انجیر با حشرهکش حاوي عصاره فرآوريشده فلفل قرمز (تنداکسیر®) ،با غلظت
 0111پیپیام ،براي کنترل خسارت کنه انجیر میتواند توصیه شود.

کلیدواژهها :کنه تارتن انجیر ،تنداکسیر ،پالیزین ،پروپارژیت
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مقدمه

میشود (Guerra et al., 2007; Aktar and

انجیر ،Ficus carica )Linnaeus,1753) ،گیاﻫی

 .(Dwaipayan, 2009کشاورزان ﻫرساله برای کنترل

نیمهگرمسیریوابستهبهﺗیره Moraceaeمیباشد )Janik

جمعیت آفت از سموم آلی مختلفی استفاده مینماﻳند که

.(and Moore., 1975اﻳنگیاهازدﻳربازدرنﻘاطمختلف

اﻳن سموم باعثآلودگی محیﻂزﻳست ،مﻘاومتآفات در

جهانموردکشتوپرورشقرارگرفتهاستوکاشتآن

برابر سموم ،ﻃغیان آفات و با ﺗوجه به مصرف ﺗازهخوری

 2111سالپیشازمیالدمسیحدرمصرمرسومبودهاست

اﻳن محصول موجب باقیماندن سﻢ در میوه و مسمومیت

) .(Faqih and Sabet-Sarvestani, 2001

مصرف کننده میشوند .مطالعات مختلفی درخصوص

سازمانخواروبارکشاورزیدرسال 4114میزانﺗولید

کاراﻳیﺗرکیباتبامنشاءگیاﻫیرویکنهﻫایگیاﻫیانجام

جهانی انجیر را  1113181ﺗن گزارش کرده که از اﻳن

شدهاست.بررسی ﺗاثیرعصارهفلفل قرمز علیه شته جالیزو

مﻘدار81408ﺗنازاﻳرانوبﻘیهمربوطبهدﻳﮕرکشورﻫامی

کنه ﺗارﺗن دو لکهای ،Tetranychus urticae Koch

باشد .درآمد ارزی حاصل از صادرات آن بیش از 31

نشانداد که با افزاﻳش غلﻈت عصاره ،درصد مرگ ومیر

میلیوندالربودهوبهعنوانﻳکمحصولارگانیکجاﻳﮕاه

شته و کنه افزاﻳش پیدا میکند )Tomita and Endo,

خاصی را در بین ﺗولیدات کشاورزی دارا میباشد

 .(2007ﻫمچنین در بررسی سمیت  03گیاه علیه کنهی

) .(Baradaran et al., 2012

ﺗارﺗن دو لکهای  ،T. urticaeو شکارگر آن

ﻳکیازمهﻢﺗرﻳنآفاتانجیردراﻳرانوکشورﻫایدﻳﮕر،

Athias-Henriot.

persimilis

،Phytoseiulus

کنه ﺗارﺗن انجیر & Eotetranychus hirsti Baker

مشخص شد که از میان اﻳن گیاﻫان ،بذر زﻳرهی سیاه،

) Pritchard 1995 (Acari: Tetranychidaeمیباشدکه

سنبل ﻫندی ،لیمو ،اوکالیپتوس ،پونه و نعناع بیش از11

ﻫمه ساله خسارت فراوانی به درختان انجیر وارد میکند

درصد ﺗلفات کنهی ﺗارﺗن دولکهای را به ﻫمراه داشتند

).(Jeppson et al., 1975اﻳنکنهباﺗغذﻳهازشیرهنسوج

) .(Choi et al., 2004

برگﻫای جوان و میوهﻫا ،باعث ﺗغییر رنﮓ و اﻳجاد لکه

مطالعه ﺗاثیر سمیت ﺗماسی ده اسانس از گیاﻫان

روی میوهﻫا و در صورت ﻃغیان باعث خزان زودرس،

خانوادهی نعناعیان ) (Lamiaceaeروی بالغین کنهی

نارسماندنمیوهودرنهاﻳتموجبرﻳزشمیوه میشود

ﺗارﺗندولکهای ،T. urticaeواثرگیاهسوزیغلﻈتباالی

).(Kanta et al., 1963کنهﺗارﺗنانجیرنخستینباردراﻳران

اﻳناسانس ﻫارویگیاهلوبیانشاندادکه اسانسگیاﻫان

ازمنطﻘهورامینﺗاگرمسار )(Daneshvar, 1987وسپساز

آوﻳشن شیرازی  ، Zataria multiflora Boissو نعناع

خوزستان گزارش گردﻳد  )Shishehbor and Kamali,

فلفلی  ،Mentha piperita L.به ﺗرﺗیب با  LC50معادل

 .(1991

 211/22و 240/24میلیگرمبرلیتربیشترﻳنسمیتراروی

استفاده از آفتکشﻫای شیمیاﻳی ﻫمواره برای بشر

کنه ﺗارﺗن دولکهای داشتند و با افزاﻳش غلﻈت اسانسﻫا

مشکالت فراوانی به ﻫمراه داشته است .ﺗرکیبات شیمیاﻳی

میزان مرگ و میر کنهﻫا افزاﻳش ﻳافت .در غلﻈت ﻫای

ﻫموارهسالمت انسانﻫاومحیﻂ زﻳستراﺗهدﻳد میکنند

کمتراز 1811پیپیام ،ﻫیچگونهگیاهسوزیودرغلﻈت

بنابراﻳن امروزه نیاز به جاﻳﮕزﻳنﻫای امن ،ارزان ،با امکان

 1811پیپیام میزان گیاه سوزی اندکی روی برگﻫای

مصرف آسان و سازگار با محیﻂ زﻳست بیشتر احساس

گیاهلوبیامشاﻫدهشد ) .(Kaveh et al., 2014

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
گی 

بررسی اثر کنهکشی دو اسانس گیاﻫی زﻳرهسیاه و
بومادران بر کنه ﺗارﺗن دولکهای  ،T. urticaeدر شراﻳﻂ

30

شاﻫد (به ﺗرﺗیب با  %08/8و  %87/4ﺗفرﻳخ ﺗخﻢ) اثر
ﺗخﻢکشیبهتریداشت) .(Ghaderi et al., 2012


آزماﻳشﮕاﻫی (دمای 48±4درجهیسانتیﮕرادورﻃوبت نسبی

در راستای ﺗولید محصول سالﻢ و با ﻫدف ﺗوسعه

 21±0درصد) ،نشاندادکه اثرکنهکشیاسانسگیاﻫیزﻳره

مصرفآفتکشﻫایغیرشیمیاﻳی،بررسیومﻘاﻳسهاثردو

سیاه به ﻃور معناداری موثرﺗر از اسانس بومادران است.

آفتکش گیاﻫی شامل صابون روغن نارگیل و عصاره

ﻫمچنین بر اساس نتاﻳﺞ به دست آمده اثر کنهکشی

فرآوریشده فلفلقرمز روی کنه انجیر در شهرستان

اسانسﻫای مذکور بر کنه دولکهای با افزاﻳش غلﻈت ﻫر


بردسکن بررسی و با کنهکش شیمیاﻳی پروپارژﻳت مورد

اسانس ،افزاﻳش ﻳافت .نتاﻳﺞ ﺗحﻘیق ،پتانسیل باالی

مﻘاﻳسهقرارگرفت .

اسانسﻫای گیاﻫی خصوصا زﻳره سیاه را بر کنه ﺗارﺗن




دولکهای نشان می دﻫد ) .(Salehi et al., 2015ﻫمچنین

مواد و روشها

فرموالسیونچرﻳشدارای خاصیت کنهکشی مناسبیعلیهکنه

بهمنﻈوراجرایﺗحﻘیق،ﻳکباغﻫمﮕنانجیر ( 8ساله،

ﺗارﺗندولکهای ،T. urticae Kochبود )Mansour et al.,


رقﻢسبز)وباسابﻘهآلودگیبهآفتکنهانجیردرشهرستان

 .(2004

بردسکنبهمساحتنیﻢﻫکتارانتخابشد.اﻳنﻃرحدردو

در پژوﻫشی اثر چهار نوع کنهکش برموپروپیالت،

فصلزراعیدراواﻳلمردادماهسال1312و1310درقالب

ﻫﮕزیﺗیازوکس ،فنازاکوئین و فنپیروکـسیمیـت روی

ﻃرحبلوکﻫایکاملﺗصادفیباﻫفتﺗیمارشامل صابون

آفت کنه ﺗارﺗن بادام  Schizotetranychus smirnovi

روغننارگیل (پالیزﻳن ،SL70%,شرکتکیمیاسبزآور)،و

®

®

 ،Wainsteinنشان داد که در بین کنهکشﻫای

عصاره فرآوریشده فلفل قرمز (ﺗنداکسیر ،EC85%

استفادهشده ،فنپیروکسیمیت با  LC50برابر بـا 1/812


شرکتکیمیاسبزآور) ،با غلﻈتﻫای 1011و 4111پیپیام،

پیپیامبیشﺗرﻳنسمیتوبروموپروپیالتبا 8/41پیپیام


کنهکش پروپارژﻳت (اوماﻳت  ،EC57%,شرکت

کﻢﺗرﻳنسمیتراعلیهاﻳنآفتداشت  (Saeedi et al.,

،آبپاشیوشاﻫد(بدون
گلسﻢ) ،بهغلﻈت 1111پیپیام 


) .2014بررسی اثر کشندگی کنهکشﻫای فنپاﻳروکسی

محلولپاشی)با چهارﺗکرار(ﻳکدرختبرایﻫرﺗکرار)


میتوپروپارژﻳتومخلوطاﻳندوﺗرکیبعلیهکنهﺗارﺗن

اجرا گردﻳد .محلولپاشی در زمان آلودگی  31درصد

دولکهای T. urticaeنشاندادکهمخلوطاﻳندوﺗرکیب

برگﻫا به کنه ) ،(Arbabi et al., 2012با استفاده از

بیشﺗرﻳن و فنپاﻳروکسیمیت کﻢﺗرﻳن میزان کشندگی را

سمپاش41لیتریبافشارثابتانجامشد .

®

علیه آفت داشت .شاخص ضرﻳب سمیت مخلوط اﻳن دو

جهتنمونهبرداری،ازچهارجهتدرختﺗعدادچهار

ﺗرکیب برابر با 1/271محاسبه شد که به دلیل کوچکﺗر

برگ بطور ﺗصادفی جمﻊآوری و در ظروف پالستیکی به

بودنازعدد1نشاندﻫنده اثرسینرژﻳستیﺗرکیباتمذکور

آزماﻳشﮕاه منتﻘل و با استفاده از استرﻳومیکروسکوپ ﺗعداد

میباشد ) .(Zarei et al., 2011بررسی اثرات ﺗخﻢکشی


ﺗخﻢ،الروومراحلمتحرک(پورهوکنهبالغ)موردشمارش

کنهکشﻫایپروپارژﻳتوفنپیروکسیمیترویﺗخﻢکنه

قرار گرفت .واحد نمونهبرداری با ﺗوجه به روش

ﺗارﺗن دولکهای  T. urticaeنشان داد که سﻢ پروپارژﻳت

) (Baradaran and Arbabi, 2008دو سانتی متر مربﻊ

سهباسﻢفنپیروکسیمیتوﺗیمار

(با%38ﺗفرﻳخﺗخﻢ)درمﻘاﻳ

پشت و روی برگ (در مجموع چهار سانتی متر مربﻊ)
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نزدﻳک دمبرگ بود .بـرای بررسی اثر ﺗیمارﻫا ،جمعیت

سالﻫای  1312و  ،1310بیشتر از ساﻳر ﺗیمارﻫا بود


مراحلمختلفکنهانجیردرزمانﻫایقبلازمحلولپاشیو

(جدولﻫای1و .)4

 41،12،7،3و 48روزبعدازمحلولپاشی درباغ شمارش

درصد تلفات الرو کنه انجیر بعد از محلولپاشی

صورت گرفت و سپس درصد ﺗلفات بر اساس کاﻫش

نتاﻳﺞﺗجزﻳهوارﻳانسرویدرصدﺗلفاتالروکنهدر

جمعیتدرزمانﻫایبعدازمحلولپاشینسبتبهزمانقبل

سال 1312درزمانﻫای 41،12،7،3و 48روزوﻫمچنین

ازمحلولپاشیدرﻫرﺗیمارﺗعیینشد .ﻫمچنین برای مﻘاﻳسه

نتاﻳﺞﺗجزﻳهوارﻳانسدرسال 1310درزمانﻫای،12،7،3

کلی ﺗیمارﻫا ،درصد ﺗاثیر از ﻃرﻳق فرمول Schneider-

41و48روزنشاندادکهبینﺗمامﺗیمارﻫایموردآزماﻳش

Orelli'sبهشرحزﻳرمحاسبهشد):(Püntener, 1981

پس از محلولپاشی اختالف معنیداری در سطح ﻳک

Efficacy % = [(% Mortality in treated plot
- % Mortality in control plot)/( 100 - %
 Mortality in control plot)] * 100

ﺗجزﻳهوﺗحلیلدادهﻫاپسازنرمالنمودندادهﻫا،بااستفاده

درصدوجودداشت(جدولﻫای1و .)4
بر اساس نتاﻳﺞ بدست آمده روی درصد ﺗلفات الرو
کنه انجیر ،ﺗیمار عصاره فرآوریشده فلفل قرمز با غلﻈت
درسهروزبعدازمحلولپاشی ،باعث18/1

پیام ،
پی 
  4111

از نرمافزار  ،SAS 6.2در قالب ﻃرح بلوک کامل ﺗصادفی

روزبعدازمحلولپاشی10/1 ،

و 12/2درصدﺗلفات؛ در 7

انجامشدوبرای مﻘاﻳسه میانﮕینﻫا ازآزمونﺗوکی در سطح

زمحلولپاشی12/1،

و18/4درصدﺗلفات؛در12روزبعدا

احتمالآماری1/11استفادهشد) .(SAS Institute, 1994

روزبعدازمحلولپاشی10/7،

و88/7درصدﺗلفات؛در41
و  10/8درصد ﺗلفات؛ و در  48روز بعد از محلولپاشی


نتایج
درصد تلفات تخم کنه انجیر بعد از محلولپاشی
نتاﻳﺞﺗجزﻳهوارﻳانسرویدرصدﺗلفاتﺗخﻢکنهانجیر
درسال1312و1310درزمانﻫای41،12،7،3و48روز

 17/8و 17/7درصد ﺗلفات،بهﺗرﺗیبدرسالﻫای 1312و
،1310بیشترازساﻳرﺗیمارﻫابود(جدولﻫای1و .)4
درصد تلفات مراحل فعال (پوره و بالغ) کنه انجیر
بعد از محلولپاشی

نشان داد که بین ﺗمام ﺗیمارﻫای مورد آزماﻳش پس از

نتاﻳﺞﺗجزﻳهوارﻳانسرویکاﻫشدرصدﺗلفاتپورهو

محلولپاشی اختالف معنیداری در سطح ﻳک درصد

کنهبالغدرسال1312درزمانﻫای41،12،7،3و48روز

وجودداشت(جدولﻫای1و .)4

وﻫمچنیننتاﻳﺞﺗجزﻳهوارﻳانسدرسال1310درزمانﻫای

بر اساس نتاﻳﺞ بدست آمده روی درصد ﺗلفات ﺗخﻢ

 41 ،12 ،7 ،3و  48روز نشان داد که بین ﺗمام ﺗیمارﻫای

کنه انجیر ،ﺗیمار عصاره فرآوریشده فلفل قرمز با غلﻈت

مورد آزماﻳش پس از محلولپاشی اختالف معنیداری در

درسهروزبعدازمحلولپاشی ،باعث 11/1

پیام ،
پی 
  4111

سطحﻳکدرصدوجودداشت(جدولﻫای1و .)4

روزبعدازمحلولپاشی11/7 ،

و 18/1درصد ﺗلفات؛ در 7

براساسنتاﻳﺞبدستآمدهرویدرصدﺗلفاتمراحل

روزبعدازمحلولپاشی18/1،

و18/4درصدﺗلفات؛در12

فعال (پوره و کنه بالغ) ،در سال  ،1312ﺗیمار عصاره

و  10/4درصد ﺗلفات؛ در  41روز بعد از محلولپاشی و

پیام ،در
پی 
فرآوری شده فلفل قرمز با غلﻈت   1011

 11/8و  18/0درصد ﺗلفات؛ و در  48روز بعد از

ولپاشی ،به
زمانﻫای  41 ،12 ،7 ،3و  48روز بعد از محل 


محلولپاشی  17/1و  18/2درصد ﺗلفات ،به ﺗرﺗیب در


ﺗرﺗیب ،با درصدﻫای ﺗاثیر  10/4 ،12/8 ،12/2 ،10/2و
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)0931(  مراحل فعال (پوره و کنه بالغ) انجیر تیمارشده با کنهکشهاي مختلف در مرحله اول محلولپاشی، الرو، خطاي معیار) تخم±(  درصد تلفات-0 ﺟدول
Table 1. Mortality percentage (±SE) of egg, larvae, nymph and imago of fig mite treated with different acaricides in the first spraying time (2015)
Stage

Treatments

Coconut
Coconut
Red pepper
Red pepper
Propargite
soap
soap
extract
extract (2000
(2000 ppm)
%Mortality±SE
(1500 ppm) (2000 ppm) (1500 ppm)
ppm)
(Omite®,
(Palizin®,
(Palizin®,
(Tondexir®,
(Tondexir®,
EC57%)
SL 70%)
SL 70%)
EC 85%,)
EC 85%,)
3
76.93±8.1ab 94.88±1.8a
96.84±1.4a
99.02±0.6a  80.85±2.7a
7
78.40±8.7ab  93.44±1.7a
96.92±1.6a
99.67±0.3a
78.40±3.4ab
Egg
14
73.42±9.7b 94.80±1.1ab 96.92±1.6a
98.92±0.6a
74.10±1.7b
21
85.27±6.2a
91.99±1.2a  96.57±1.1a
99.80±0.0a
81.83±3.5a
28
 78.90±13.3a 91.55±1.1a
93.93±1.8a
97.93±0.9a  85.07±1.8a
3
71.60±5.5b 94.68±1.7ab 95.33±2.2ab
98.09±1.4a
75.24±5.1ab
7
69.20±9.9ab 93.12±1.2a
97.78±0.7a  95.86±3.6a
76.63±3.3a
Larvae
14
62.48±5.1ab 90.25±4.1a
90.05±3.3a
94.88±2.1a
83.54±3.5a
21
76.61±5.7a
87.93±5.3a
88.73±8.8a
95.64±1.2a
83.54±3.5a
28
80.47±6.3a
91.40±3.2a
95.22±0.7a
97.59±0.6a
78.68±2.9a
3
77.47±4.6ab 86.61±8.2a
95.38±0.4a
90.22±2.0a
76.92±2.2ab
7
75.68±2.3ab 87.54±7.7a
94.43±8.7a
94.14±2.4a
73.02±5.1ab
Nymph and
14
74.93±4.8bc 92.58±0.9ab 94.80±0.8a 91.73±4.6abc 73.78±3.4c
Imago
21
76.81±3.3a
83.84±6.5a
95.16±1.2a
92.29±0.8a
75.98±4.2ab
28
77.03±6.1a
94.20±1.3a
93.20±4.6a
91.61±3.4a
77.54±3.2a
Means within row followed by the same letter were not significant by different (P<0.01, Tukey's Test)
Days
after
treatment

Statistical Index

Water

Control

50.82±13.2bc 42.02±7.2c
43.99±9.5b
38.84±7.9b
36.13±2.5c
34.30±7.1c
36.13±2.5b
34.08±6.8b
68.97±6.1ab 30.72±11.8b
34.92±12.7c
32.73±4.8c
36.94±15.2bc  31.19±6.5c
31.75±12.4b
30.18±7.7b
40.39±4.4b
26.85±4.1b
40.61±13.7b
23.22±5.1b
59.09±11.3b
17.63±4.9c
47.66±12.1bc 22.72±8.8c
50.45±7.0d
20.55±9.8e
49.46±13.9bc 23.78±11.5c
55.12±5.6b
22.46±6.2c

F6, 18

7.84
13.23
28.45
37.77
8.82
20.67
7.97
8.10
11.52
13.31
11.37
6.81
8.05
5.79
8.59

P

CV.
(%)

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

16.45
14.45
10.73
10.89
18.20
15.47
22.42
18.92
19.45
17.40
13.35
20.70
15.63
21.60
11.69
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Table 2. Mortality percentage (±SE) of egg, larvae, nymph and imago of fig mite treated with different acaricides in the second spraying time (2016)
Stage

Treatments

Cocunat
Cocunat
Red pepper
Red pepper
Propargite
soap
soap
extract
extract
(2000 ppm)
%Mortality±S.E.
(1500 ppm) (2000 ppm)
(1500 ppm)
(2000 ppm)
(Omite®,
(Palizin®,
(Palizin®,
(Tondexir®,
(Tondexir®,
EC57%)
SL 70%)
SL 70%)
EC 85%,)
EC 85%,)
3
82.43±1.8b 88.90±2.2ab 85.44±2.1ab
97.96±0.5a
79.55±2.3b
7
80.74±1.5a  88.55±2.3a
82.57±2.3b
98.24±0.3a
77.45±2.6a
Egg
14
78.28±1.0a
86.35±1.8a  82.50±2.7a
95.19±0.9a
72.12±1.5a
21
 86.28±1.0a
90.58±1.7a
88.54±3.0a
98.47±0.3a
79.20±2.3a
28
87.07±1.0a
92.44±1.3a
94.22±1.5a
98.39±0.8a
80.05±1.3a
3
 81.37±2.2ab 88.76±1.2ab
92.02±1.5a
94.36±1.7a
72.22±4.2b
7
79.93±2.9bc 90.03±1.7ab 90.69±1.6ab
96.22±0.9a  75.50±3.5c
Larvae
14
80.46±2.5a
88.94±0.7a
84.16±3.1a
88.66±5.1a
77.80±3.1a
21
80.23±3.0b 89.31±1.6ab 87.51±2.6ab
95.64±1.3a
80.25±2.5b
28
84.45±2.3ab 90.47±1.6ab  88.48±2.2ab
97.66±0.6a
75.65±2.4b
3
86.90±1.5ab 90.89±1.8ab 91.47±1.3ab
96.21±1.3a
73.52±4.2b
7
84.32±1.5ab 89.58±1.8a
90.71±1.3a
95.02±1.3a
89.15±1.5a
Nymph and
14
83.28±2.0ab 87.83±1.9ab 88.17±1.8ab
91.37±1.9a
70.43±3.0b
Imago
21
83.83±2.2ab 90.26±1.7ab 92.03±0.9ab
96.49±0.8a
73.15±3.8b
28
86.73±0.9ab 91.96±1.7ab 91.14±1.6ab
97.33±1.7a
74.50±2.5b
Means within row followed by the same letter were not significant by different (P<0.01, Tukey's Test)
Days
after
teatment

Statistical Index

Water

Control

F6, 18

P

CV.
(%)

42.25±11.7c
29.20±9.9b
28.49±10.5b
44.40±7.7b
50.72±10.5b
33.89±6.9c
29.47±1.5d
36.90±10.2b
40.39±4.4c
43.77±4.5c
36.66±5.3c
38.31±5.85c
49.51±4.2c
43.10±6.2c
42.54±7.9c

12.17±2.7d
14.03±3.4b
18.97±5.6b
36.32±6.5b
40.74±3.1b
13.43±3.1d
12.20±3.7e
21.39±7.3b
30.96±3.8c
30.67±7.9c
8.43±5.1d
10.70±5.1d
21.53±9.1d
20.49±8.2d
24.99±8.8c

48.42
50.78
46.14
32.41
27.76
90.00
74.47
24.96
75.46
52.51
97.56
80.22
50.91
51.94
48.58

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

12.72
13.42
13.29
11.42
10.64
09.97
07.39
16.07
07.78
09.65
09.33
10.35
10.30
11.14
11.00

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،1بهار1318
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 13/4ﺗلفات در رﺗبه اول و در سال  ،1310ﺗیمار عصاره

موجب کاﻫش جمعیت الروﻫا و مراحل فعال کنه انجیر

پیام ،در
پی 
فرآوری شده فلفل قرمز به غلﻈت   4111

شد .بهﻃوریکه براساس نتاﻳﺞ بدست آمده در دو سال

روزبعدازمحلولپاشی،به

زمانﻫای 41،12،7،3و 48


محلولپاشی،درصدﺗلفات الروومراحلفعالکنهانجیر،

ﺗرﺗیب،بادرصدﻫایﺗلفات18/0،11/2،10/1،18/4و17/3

پیام عصاره فرآوریشده
پی 
غلﻈتﻫای  1011و   4111

باساﻳرﺗیمارﻫاﺗفاوتمعنیدارداشت(جدولﻫای1و .)4

پیپیامصابونروغننارگیل
فلفلقرمزونیزغلﻈت 4111
با ﺗیمارﻫای کنهکش پروپارژﻳت ،آب و شاﻫد دارای

بحث

اختالفمعنیداربودند .

مﻘاﻳسهدرصدﺗلفاتﺗخﻢدرﺗیمارﻫایمختلـفدردو

نتاﻳﺞبدستآمـدهدراﻳـنمطالعـهدرارﺗبـاطبـاﺗـاثیر

مرحلهمحلولپاشینشاندادکهکـاراﻳیﺗرکیبـاتگیـاﻫی

ﺗرکیباتگیاﻫیرویبرخیازکنهﻫایآفت،بانتاﻳﺞ ساﻳر

مورداستفادهازکنـهکـشپروپارژﻳـتبهتـربـودهوبطـور

محﻘﻘینمطابﻘتداشت.بررسیﺗاثیرسهآفتکشگیـاﻫی

معنیداریموجبکاﻫشجمعیتﺗخﻢﻫایکنهانجیرشد .

صــابونروغــننارگی ـل،عصــارهروغنــیســیروعصــاره

نتاﻳﺞبدستآمـدهبـانتـاﻳﺞکـاربردﺗرکیبـاتگیـاﻫی

فــرآوریشــدهفلفــلقرمــزرویکنــهقرمــزپاکوﺗــاهانــار

رویپسیلپسته Agonoscena pistaciae Burckhardt

Tenuipalpus punicae Pritchard & Bakerوشـته

،and Lautererمطابﻘتداشت.مطالعهیﺗـاثیرﺗرکیبـات

انـار Aphis punicae Passeriniنشـاندادکـهکـاربرد

گیاﻫیصابونروغننارگیلوعصارهفرآوریشـدهفلفـل

ﺗرکیباتفوق،بهﺗرﺗیب،موجبکاﻫشجمعیتشتهانار،به

قرمزباغلﻈت 4111پیپـیامنشاندادکهﻫـردوﺗرکیـب

ﺗرﺗیــببــهمیــزان81،73و00درصــدوکــاﻫشجمعیــت

ﺗخﻢرﻳزیپسیلپسته شدندودراﻳن
منجربهکاﻫشمیزان 

مراحلزﻳستیپورهوبالغکنهقرمزپاکوﺗاهانارT. punicae

بــین،عصــارهفلفــلقرمــزازﺗــاثیربهتریبرخــورداربــود

،بهمیزان81،80و80درصدشد.لذاعصارهفرآوریشده

) .(Danay-Tous et al., 2014

فلفلقرمزازکاراﻳیمناسبﺗریرویکنهاناردرمﻘاﻳسهبا

عالوه بر اﻳن ،کنهکش پروپارژﻳت نیز دارای  81/4و

سـاﻳرﺗرکیبـاتبرخـورداراسـت );Farazmand, 2012

84/8درصدﺗلفاتﺗخﻢکنهانجیر،بهﺗرﺗیب،درزمانﻫای

.(Farazmand et al., 2012ﻫمچنــینمطالعــهﺗــ ثیر

 3و  48روز پس از محلولپاشی بود که با نتاﻳﺞ مطالعه

ﺗرکیباتگیاﻫیصابونروغننارگیلوعصارهفـرآوریشـده

) Gheibi and Taheri (2014مطابﻘتداشت .براساس

فلفلقرمزرویکنهقرمزپاکوﺗاهانار T. punicaeنشـانداد

مطالعه انجامشده در زمینه ﺗاثیر غلﻈتﻫای مختلف

کهعصارهفرآوریشدهفلفلقرمزبهغلﻈت1011پیپیام،

کنهکشﻫایمختلف روی مرحله رشدی ﺗخﻢ کنه انجیر،


بــیشﺗــرﻳنﺗلفــاترارویپــورهوکنــهبــالغداشــتهاســت

کنهکش پروپارژﻳت از ﺗاثیر خوبی برخوردار بود

).(Sajadifard and Jabaleh, 2015بررســـیاثـــرات

) .(Gheibi and Taheri, 2014
ﻫمچنین مﻘاﻳسه درصد ﺗلفات الرو کنه و نیز درصد
ﺗلفاتمراحلفعال(پورهوبالغکنه)،درﺗیمارﻫایمختلف
در دو مرحله محلولپاشی نشان داد که کاراﻳی ﺗرکیبات
گیاﻫیازکنهکشپروپارژﻳتبهتربودهوبطورمعنیداری

کشندگیعصارهروغنیسیر،عصارهفرآوریشدهفلفلقرمز
دولکــهای T.

وصــابونروغــننارگیــلرویکنــهﺗــارﺗن

،urticaeدرشــراﻳﻂاﺗــاقرشــد(دمــای40±4درجــه
سیلسیوس،رﻃوبتنسـبی81±0درصـدودورهنـوری18
ساعتروشناﻳیو8ساعتﺗارﻳکی)نشاندادکهبهﺗرﺗیب
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عصارهفرآوریشـدهفلفـلقرمـز،عصـارهروغنـیسـیرو

بررسیاثر چندکنهکشوآبپاشیدرکنتـرلکنـهانجیـر

صابونروغننارگیلاثرکشندگیمناسبیرویمـادهﻫـایبـالغ

،E. hirstiوکنـهارﻳوفیـده،Eriophyes ficus Cotte

اﻳنکنهداشـت )Mirfakhraei and Mohammadian,

رویدرخــتانجیــرنشانداد،درصورﺗیکهازآبپاشی

 .(2015

درمراحلاولیهﺗشکیلجمعیتکنــــــــــــهاستفادهشود،

عالوهبراﻳن،ارزﻳابی سمومعصارهفرآوریشدهفلفل

ﺗاحدودیمنجربهکـاﻫشجمعیـتآفـتمـیشـود.ولـی

قرمز،عصارهروغنیسیروصابونروغننارگیلرویپسیل

آبپاشی درباغاتباجمعیتباالفاقـدکـاراﻳیمـیباشـد

عصارهفرآوریشدهفلفل

پسته  A. pistaciaeنشاندادکه

) .(Arbabi et al., 2012

قرمزازکاراﻳیباالﺗرینسبتبهدوﺗرکیبدﻳﮕربرخوردار

بطورکلینتاﻳﺞبدستآمدهازاﻳنپژوﻫشنشانداد

است )Danay-Tous et al., 2014; Sheibani. and

آفت کشﻫای گیاﻫی که موجب ﺗلفات باالی مراحل

 .(Hassani, 2014نتاﻳﺞ حاضر با ﻳافتهﻫای اﻳن مطالعات

مختلفﺗخﻢ،الروومراحلفعال(پورهوبالغ) کنهانجیر

مطابﻘت دارد .ﻫمچنینبررسی ﺗ ثیر سه آفتکش گیاﻫی

شدهاندازلحاظماندگارینیزاثرمناسبیداشتند.باﺗوجه

عصاره فرآوریشده فلفل قرمز ،عصاره سیر و صابون

به ﺗاثیر مناسب آفتکشﻫای ﻳاد شده و نیز ﺗاثیر کمتر

روغن نارگیل ،در آزماﻳشﮕاه روی شپشک آردآلود

روی محیﻂ زﻳست در مﻘاﻳسه با آفتکشﻫای شیمیاﻳی،

مرکبات ) Planococus citrus (Rissoنشان داد که

استفادهازاﻳنﺗرکیباتازجملهعصارهفرآوریشدهفلفل
®

کش گیاﻫیحاویعصارهفرآوریشدهفلفلقرمز با
آفت 


پیام ،برای
پی 
قرمز (ﺗنداکسیر  ،)ECبا غلﻈت   4111

پیام درصد ﺗلفات بیشتری نسبت به دو
پی 
غلﻈت   3111

کنترلمراحلمختلفرشدیکنهانجیر،قابلﺗوصیهاست.

ﺗرکیب عصاره سیر و صابون روغن نارگیل اﻳجاد کرد
) .(Ahmadi et al., 2012


سپاسگزاري

بررسیاثرﺗیمارشـاﻫدنشـاندادکـهآبپاشـیروی

نﮕارندگان از موسسه ﺗحﻘیﻘات گیاهپزشکی کشور،

مراحــلمختلــفﺗخــﻢ،الرو،پــورهوبــالغکنــهانجیــر،در

اﻳستﮕاه ﺗحﻘیﻘات کشاورزی و منابﻊ ﻃبیعی کاشمر و

بلندمدت،ازکاراﻳیمناسبیبرخوردارنیستکـهبـانتیجـه

دانشﮕاه علﻢ و فرﻫنﮓ شعبه کاشمر ،به جهت ﻫمکاری

)Arbabi et al. (2012مطابﻘــتداشــت.درمطالعــه

ﺗشکروقدردانیمینماﻳند .
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Abstract

Background and Objectives
Fig mite, Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard (Acari: Tetranychidae), is one of the most
important pests of fig trees in Iran and most parts of the world. This pest causes the leaves
to fall and reduce the quantity and quality of the product. Several different insecticides have
been used to control this mite.
Materials and Methods
Due to the consumption of fresh fig and in order to produce healthy crops and to develop
non-chemical pesticides, the application of coconut botanical soap (Palizin® SL70%), red
pepper extract (Tondexir® EC85%), and propargite (Omite®, EC57%,) were tested in the
fields of Bardaskan region, during 2015-2016. The botanical insecticides (1500 & 2000
ppm concentrations), propargite acaricide (2000 ppm) and water were sprayed over the
whole canopy during July to August. Samplings were carried out one day before and 3, 7,
14, 21 and 28 days after spraying. At each sampling time, the total number of egg, larvae
and active stages (nymph and imago) of fig mite on 4 leaves per tree were counted.
Treatments were compared based on mortality rate and efficacy percentage. Data was
analyzed based on a completely block randomized design using SAS software. Mean
comparison was done using Tukey's test.
Results
The results of this study showed that there was a significant difference between all
treatments and different times, on all developmental stages of fig mite. Based on the field
studies, the application of botanical components, including the red pepper extract,
compared with the propargite acaricide, caused a further decrease in the population of fig
mites. The highest mortality rates for eggs, larvae and active stages (nymph and imago) of
fig mite were observed in red pepper extract and coconut botanical soap treatments, and the
lowest mortality rates was recorded in control treatment. The mean efficacy percentage of
red pepper extract (2000 ppm) treatment for eggs, larvae and active stages (nymph and
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imago) were 97.9, 95.1, 92.2 in 3 days, 98.7, 94.2, 93.5 in 7 days, 96.0, 88.9, 89.3 in 14
days, 98.8, 93.7, 92.8 in 21 days and 97.1, 96.8 and 92.7 in 28 days after spraying,
respectively. Also, the mean efficacy percentage of coconut botanical soap (2000 ppm)
treatment for egg, larvae and active stages (nymph and imago) were 88.9, 89.2, 87.0 in 3
days, 89.2, 87.7, 86.3 in 7 days, 87.1, 86.0, 87.6 in 14 days, 86.6, 83.5, 83.4 in 21 days and
87.5, 87.6 and 90.9 in 28 days after spraying, respectively.
Discussion
Therefore, red pepper extract (Tondexir®) spraying with 2000 ppm concentration, over the
whole canopy of figs trees, were effective in decreasing fig mite damage.
Keywords: Fig, Fig mite, Eotetranychus hirsti, Tondexir, Palizin, Propargite

