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 Aculopsفرنگی، کنترل کنه حنایی گوجه در های گیاهیکشمطالعه کنه

lycopersici گلخانه شرایط آزمایشگاه و ، در 
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 چكیده

هاای گیااهی   کاش با هدف ارزیابی تااییر کناه  . ی استفرنگ گوجهاز آفات مهم  ،Aculops lycopersic ،کنه حنایی     

از پی پای ام    5/2و  5/1، 75/0های غلظتبه ترتیب ایرانی، ( EC%1/1)بایومایت، جی سی مایت و فرموالسیون چریش 

ور به روش غوطهی سنج ستیزآزمایشات نها برای آام پیپی 3/0الی  1/0غلظت  ازها محلول مادری تهیه و کش کنهاین 

کناه   میزان مارگ و میار  . ور گردیدنمونه شاهد در آب مقطر غوطه .تکرار استفاده شد 10نمودن برگ آلوده به کنه در 

کمتارین غلظات    .در شرایط آزمایشگاهی تعیاین شاد   POLO-PC افزارتوسط نرمنمودن، تیمارساعت بعد از  24حنایی 

کمتارین شایب   . درصد کمتر نسبت به غلظت مجاز شد 71پی پی ام و حدود  22/0سی مایت  ، برای جیLC50 براسا 

کمتار و بیشاتر نسابت باه      درصاد  20از  .پی پی ام چریش بدسات آماد   73/1برای غلظت  15/1±17/0غلظت به مقدار  

 متار یاک ساانتی   حدرساط کنه حناایی   10تیمار در مقایسه با غلظت مجاز و مشاهده حداقل  آمده برای هربدستغلظت 

آوری تصادفی کنه حنایی  با جمع جمعیت زنده. ای ارزیابی شدفرنگی در شرایط گلخانهگوجهمربع هر دو سطح برگ 

روز توساط   14و  7، 9یاک روز قبال،    متار مرباع هار دو ساطح بارگ در فواصال      برگ از هر تیمار، در یک ساانتی  12

متر مربع در قسمت زیرین برگ بیش از دو برابر ه در یک سانتیکن 100راکم بیش از ت. میکروسکوپ شمارش گردیدند

داری روز تفااوت معنای   9هاای هار ساه تیماار در نوبات      تلفات کنه حنایی از تاییر غلظت. سطح فوقانی آن مشاهده شد

و  7ی هاا  وبات در بین تیمارهاا و ن ( درصد 75/33الی  12/19)درحالیکه تلفات حداکثری کنه حنایی (. P<0.05)داشت 

کاش گیااهی   های هار ساه کناه   نتایج نشان داد غلظت. دار نداشتمعنی تفاوتبه غیر از کنه کش بایومایت روز بعد  14

 .های آلی وجود داردکشای عاری از کنهفرنگی گلخانهامکان تولید گوجه برای کنترل کنه حنایی مویر هستند و
 

  .گانیک، کنترل، گلخانههای ارکشحنایی،  صیفی، آفت  کنه :های کلیدیواژه
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 مقدمه

کاش کناه  های گیااهی بجاای  کشکنهاز با استفاده      

حفا  محایط    الم،های آلی پر خطر، تولید محصاول سا  

کننااده، امکااان بکااارگیری  زیساات، سااممت مصاارف 

ت مدیریت تلفیقای، جلاوگیری از ایجااد پدیاده مقاوما     

 ,Arbabi, 2006)شاود  های تارتن امکانپذیر مای درکنه

ی باا  ا گلخاناه ی فرنگ گوجهکشت ارقام خیار و  .(2009

 مواجاه ی گیااهی  هاا  یماار یببیشترین خسارت آفاات و  

از شناساایی  (. Arbabi and Baniamari, 2016)اسات  

 Aculops lycopersici Tryon (1917) کنااه حنااایی

این گذرد و جهان می ی بیش از یک قرن درفرنگ گوجه

ی فرنگاا جااهگوی هااا کشااتپراکناادگی وساایعی درکناه  

 (.Jeppson et al., 1975)ی دارد ا گلخاناه ی و ا مزرعه

ی آفاات هااا کنااهاولااین فعالیاات  1950دهااه  لیاااوادر 

(Tetranychus cinnabarinus (Boisd.) ) در

ی کشااااور گاااازارش شااااد ا گلخانااااهی هااااا طیمحاااا

(Khalilmanesh, 1972 .)  فعالیاااات کنااااه حنااااایی

(Aculops lycopersici Massee (Eriophyidae )

باارای  1941ای در سااال ولااین بااار در شاارایط مزرعااه ا

بااا . (Farahbakhsh, 1961)کشااور گاازارش گردیااد  

ی فرنگا  گوجاه خسارت کنه حناایی در مازار     گسترش

نسابت باه ارزیاابی ساموم      1990در اواخر دهه ورامین، 

 Baradaran and)برای مدیریت ایان آفات اقادام شاد     

Daneshvar, 1992 .)یی درکشت دامنه فعالیت کنه حنا

ز مناطق ، ا1970در اواسط دهه  یا گلخانهی فرنگ گوجه

 Arbabi) دجیرفت، یزد، اصفهان و تهاران گازارش شا   

and Baniamari, 2016 .) تنااو  میزبااانی کنااه حنااایی

 Lycopersicon)ی فرنگااا گوجاااهارقاااام عاااموه بااار 

esculentum Miller )  گیااهی  گوناه   29بایش از  بارای

 ,Perring and Farrar, 1986)زارش  شاده اسات   گا 

Rice and Strong, 1962  .) ،فعالیت این کناه  در ایران

، پرساات آفتااابهاارز تاااجریزی،  یهااا علاا از روی 

گیاهاااان زینتااای نظیااار   پیچاااک، پنیااارك، ازماااک، 

منطقه ورامین برای ایران  ی و نیلوفر از، اطلسخرو  تاج

 ,Baradaran and Daneshvarگاازارش شااده اساات 

ی متعلااق بااه خااانواده  هااا گونااهر اکثاا نکااهیباا(. (1992

اریوفیده دارای میزباان خااو و باه عباارتی انحصااری      

بعلات داشاتن دامناه وسایع میزباان      ، کناه حناایی   هستند

بدون نیااز باه رقابات باا دیگار      گیاهی، برای حف  بقاء 

از سااایر توانااد ماایدر شاارایط اقلیماای مساااعد  ، آفااات

(. Duso et al., 2010)تغذیاه نمایاد   ی گیاهی ها زبانیم

نمفای  شامل تخم، دو مرحلاه  حنایی کنه مراحل رشدی 

 درو نر وماده باال  اسات و طاول یاک دوره نسالی آن      

روز روی  9ساانتیگراد  درجاه   27تاا   29یی دماا شرایط 

ای اعامم شاده اسات    ی گلخاناه فرنگا  گوجاه ی هاا  بوته

(Fischer and Mourrut-Salesse, 2005 .)  دوره نسالی

درجااه  92تااا  21دماااییی کنااه حنااایی در محاادوده  

 27الاای  29دمااای   ریتاا یروز و تحاات  5/1 انتیگرادساا

ی روزاناه  زیا ر تخمروز  با میانگین  5/9 سانتیگراددرجه 

تخام   59الای   10ی کلی زیر تخمتخم و  3/2تا  1/0بین 

ی هااا بوتااهروز روی  23الاای  10ی زیاار تخاام در دوره

 ,Rice and Strong)ی اعامم شاده اسات    فرنگا  گوجاه 

1962). 

اهی باا توساعه   هاای گیا  کاش روند افزایش مصرف کنه

علیه  1970اواسط دهه  ای از کشت محصوالت گلخانه

درایاان راسااتا مطالعااه  .شاادت گرفاات ی آفااتهااا کنااه

چند حامل علیاه    ی مختل  عصاره چریش درها غلظت

 طیدرشااارای لوبیاااا ا دونقطاااهجمعیااات کناااه تاااارتن  

بیشاتر  ی هاا  غلظات ی نشاان داد  ا و گلخانهآزمایشگاهی 

 Arbabi et) شاوند  یمی لوبیا ها وتهبی سوز برگسبب 

al., 2003 .) کینگ گیاهی  کش کنهی ها غلظتارزیابی

ی ا دونقطاه کناه تاارتن    درکنترلبو ساخت کشور چین 

منطقه وراماین  ای در گلخانه کینپوکشت رز هیدرودر 

باار جمعیاات کنتاارل درصااد  10الاای  70نشااان داد بااین 

(. Arbabi, et al., 2009)اسات  مراحل فعال کنه داشته 

روی افراد بال  کناه شاکارگر    خطر کماستفاده از سموم 



 71                                                                        (                                      1937، 7، جلد 1شماره )شکی پزها در علوم گیاهکشآفت   

 

 

 

(Phytoseiulus persimilis ) دشاامنان   نیتاار مهاام از

ی نشاان داد  ا گلخاناه در شارایط   ی تاارتن ها کنهطبیعی 

هاای  کناه مادیریت تلفیقای   بارای  قابلیت استفاده  برخی

ارزیااابی  (.Khajavi et al., 2010) را دارناادتااارتن 

 Pestoutبا نام عمومی  مایت سی مختل  جیی ها غلظت

و کنااه حنااایی خیااار ای  در کنتاارل کنااه تااارتن دونقطااه

درصااد  30توانساات باایش از ی ا فرنگاای گلخانااه گوجااه

در کنترل هر دو کناه آفات   روز بعد  14تا مدت تلفات 

(. Arbabi and Baniameri, 2016)داشاااته باشاااد 

ای  %1/1ائی فرموالسایون  ی و ارزیابی صحرسنج ستیز

 کاااش کناااهسااای چاااریش ایرانااای در مقایساااه باااا    

علیاااه ( spirodiclofen SC 240)اساااپیرودایکلوفن 

ی بادمجاان نشاان دهناده    ا دونقطاه جمعیت کناه تاارتن   

سوزی بوده اسات  کنترل مناسب آفت بدون ایرات گیاه

(Shahkarmi, et al., 2014). هاای کام   غلظات ه مطالع

با نام تجاری فلورامایات   bifenazate 240 SCکش کنه

کنتارل  مجااز نشاان داد   های آلای  کشدر مقایسه با کنه

فرنگای و رز  کنه تاارتن خیاار، تاوت   مویری بر جمعیت 

  .(Arbabi, et al., 2015) ای داشته استگلخانه

ی مصارف ساموم   سااز  نهیبهبا هدف در بررسی حاضر، 

 ی،ا گلخاناه ی فرنگ گوجهگیاهی و تولید محصول سالم 

جمعیات  گیااهی علیاه    کاش  کناه چند نسبت به ارزیابی 

 یا گلخاناه فعال کنه حنایی در شارایط آزمایشاگاهی و   

 .اقدام شد

 

 ها مواد و روش
 پرورش کنه حناییفرنگی و کشت گوجه :الف

خااك ضادعفونی    ،ر رقم ساوپرچ  زود  از بذر

بارای تاامین نشااء گوجاه    ای حفاره  121 هاشده و سینی

درجاااه  29±5دماااای )ای لخانااه درشااارایط گفرنگاای  

. اساتفاده شاد  ( درصد 55 ±10سانتیگراد، رطوبت نسبی

 تفکیاک  باه  درمرحلاه چهاار برگای    شده ی تهیههانشاء

نشااء   900بیش از درمجمو  منتقل و لدان یک گدرون 

. مورد استفاده قارار گرفتناد   یک نوبت فرنگی درگوجه

ی و براروز  15در فاصله کشت نشاء به تعداد ذکر شده 

ی جمعیات کناه   آوربا جمع. سه نوبت متوالی تکرار شد

پا  از   فرنگی در اطراف تهاران حنایی از مزار  گوجه

 ,.Lindquist et al)ربط شناسایی آن براسا  منابع ذی

 فرنگای هاای گوجاه  سازی بوتاه آلوده، نسبت به (1996

 .ای اقدام شددرشرایط گلخانه

 یاهیهای گکشتهیه محلول مادری از کنه: ب

باااکتری خاااکزی  کااش جاای ساای مایاات از   کنااه

، Bacillius thuringiensis  ،(Spinosad)اسپنوساااااد 

، عصااره  %(40)، پنبه %(20)های میخک های دانهروغن

دنی شامل آب، پودر سویا، مواد افزو% 90و %( 10)سیر 

( casein)وکاسااینن ( lecithin)هااای لساایتین  پااروتنین

 دو از( Biomite)مایات  کش بایوکنه. ستساخته شده ا

 Farnesol،  (درصااد 417/0) Nerolidolشاابه فرمااون  

، (درصاااااد 417/0)  Geraniol،(درصاااااد 197/0)

Citronellol (417/0 درصااد )مااواد دیگاار   %52/31 و

، عل  (Citronella)سنبل هندی   شامل روغن گیاه رز،

کننده طبیعی جنسای  و یک جلب( Lemon grass)لیمو 

مااده  فرموالسایون  .  ساخته شده استهای نر تارتن کنه

( EC 1.8%)با نام تجاری چریش  Azadirachtinمویره 

موسساه   ،هاا کاش بخش تحقیقات آفات  ساخته شده در

کش دیگر کمتار از  مانند دو کنه تحقیقات گیاهپزشکی

 . یک دهه سابقه مصرف دارند

پای پای ام    5/2و  5/1، 75/0های توصیه شاده  غلظت از

(ppm )  جای سای   هاای گیااهی   کاش از کناه به ترتیاب

 1/1مایاات، بایومایاات و فرموالساایون چااریش ای ساای  

  بااه روشدرصااد ایراناای باارای تهیااه محلااول مااادری و  

(Royalty and Perring, 1987 )برای تهیه  .استفاده شد

از محلاول ماادری هریاک از     3/0الای   1/0هاای  غلظت

 100درحجام  از آنهاا  کردن هار یاک   با رقیقو  تیمارها

 Royalty and Perring)روش لاای لیتاار براسااا   می

سنجی زیستآزمایشات انجام علیه کنه حنایی و  1987)

.گردیداستفاده 
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سااازی جمعیاات و ارزیااابی کااارائی  همسااا : پ

 تیمارها

کنااه حنااایی  همسااان بااال  جمعیاات هیااه تباارای 

های گوجاه در ابتدا، برگ مورد آزمایش،درتیمارهای 

شده جدا و قسمت فوقانی آنهاا  های تهیه فرنگی از بوته

روی پنبااه مرطااوب و داخاال تااروف پتااری قاارار داده  

های آلوده برگروی از کنه حنایی بال   جمعیت. شدند

تخام  تعدادساعت  24پ  از  وشد منتقل فرنگی گوجه

هاای باال  از   دید و کناه یادداشت گرها روی برگ های

جمعیات  روز  9الای   5 از پا  . روی برگ برداشته شاد 

پا  از غوطاه  . تاامین گردیاد  ل  همسان کناه حناایی   با

در انادازه متوساط و    فرنگای های گوجاه برگورسازی 

غلظات در هریاک از  یانیاه   10فاقد کنه حنایی به مدت 

، تکارار  10در  (پای پای ام   3/0الی  1/0)های تهیه شده 

در شارایط   هاای تیماار شاده   بارگ دو سااعت   به مدت

. خشاک شااوند  آزمایشاگاه نگهاداری شادند تاا کاامم     

ساازی  همساان کنه حنایی باال    10سپ  روی هر برگ 

های هر تیماار  سازی شد تا میزان سمیت غلظترها هشد

کناه  جمعیت ولی بیشتر . سنجی تعیین گرددبرای زیست

در پنباه  خاارج و  شاده  تیمارهاای  حنایی از سطح بارگ 

های و سنجش میزان سمیت غلظت مرطوب تل  شدند

با تغییار روش،  لذا  .امکانپذیر نشد روشاین هر تیمار از 

فرنگای  های آلوده گوجاه برگورسازی نسبت به غوطه

کاه  ( Helle and Overmeer, 1985)یانیاه   5باه مادت   

متار  درسطح یک ساانتی کنه حنایی  10حداقل میانگین 

داشاتند بارای   در قسمت میاانی و زیارین بارگ را    مربع 

تیماار  در . سانجی اساتفاده شاد   انجام آزمایشات زیسات 

هاای  ورساازی بارگ  بارای غوطاه   آب مقطار  از شااهد، 

 ,.Knight et al) دگردیا اساتفاده   آلوده به کنه حناایی 

هاای تلا  شاده از جمعیات     برای تفکیک کنه .(1990

و  قلم موی ساه صافر، ساوزن اتالاه    ، از حناییکنه زنده 

مشاهده  عدماستفاده شد و  با بدن کنهایجاد تما  آنها 

محسوب به منزله تلفات کنه رك واکنش و تحهرگونه 

 . گردید

 

 فرنگای علیه کنه حنایی گوجهتیمارها ارزیابی : ت

  ایگلخانه

 کمتروغلظت درصد  20حدودبرای ارزیابی تاییر

 درسنجی به روش زیستتعیین شده مقدار  از بیشتر

کنه حنایی  جمعیتعلیه  هر تیمارمجاز  غلظت مقایسه با

درشرایط فرنگی وجههای گبرگی بوتهدر مرحله شش

کنه  10مشاهده حداقل میانگین با  .اقدام شد ایگلخانه

نی مترمربع در قسمت میاحنایی در سطح یک سانتی

یش از فرنگی و بسطوح زیرین و فوقانی برگ گوجه

. پاشی تیمارها انجام شدها، محلولآلودگی بوته% 35

های هر غلظت روی بوتهسی سی محلول از  100حدود 

فرنکی در طرح کامل تصافی گوجه آلوده

(Randomized Design )پاش مدل دستی توسط سم

کارائی هر . اقدام شد( EPOCA, 2000)اپوکا ایتالیایی 

 در دو گلدانروی هر تکرار سه تکرار و غلظت در 

با جمع .نجام شدا( آب پاشی)شاهد تیمار مقایسه با 

 7، 9یک روز قبل، در فواصل برگ  12آوری تصادفی 

پاشی فرنگی محلولهای گوجهاز بوته روز بعد 14و 

در جمعیت زنده شمارش  و غلظت شده توسط هر

توسط میکروسکوپ متر مربع و سطح یک سانتی

 . اقدام گردیدبینوکوالر 

 

 محاسبات آماری: د

معیت زنده کنه های جبرای تعیین سمیت داده

، در شرایط آزمایشگاهی سنجیحنایی به روش زیست

 POLO-PC (LeOra Soflware. 1987)نرم افزار از 

 و معادل بودن های موازی بودنفرضیه. استفاده شد

 افزارتوسط این نرم خطوط رگرسیون بطور خودکار

 حساسیت کنه حنایی به و  LC50د و میزان شتعیین 
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های آزموناز  .دگردیتیمارها و مقایسه آنها فراهم 

ی مؤیر و تعیین هابرای تعیین محدوده غلظت مقدماتی

روش پیشنهادی براسا  ترین غلظت  باالترین و پائین

Robertson and Preisler (1992) های بینابین و غلظت

  .شداستفاده 

 

 نتایج 

جمعیات فعاال    سنجی تلفاتهای زیستتجزیه داده      

 24 و LC50 مقادار  اساا   بار فرنگی کنه حنایی گوجه

و  95/0،  22/0های لظتنشان داد غ از تیمار ساعت بعد

کاش کناه به ترتیاب بارای   بدست آمده پی پی ام  73/1

هاای جاای سای مایاات، بایومایات و چااریش درشاارایط    

های توصیه شده بارای  شگاهی درمقایسه با غلظتآزمای

پای   5/1غلظات  ، (پای پای ام   1و  75/0)جی سی مایت 

ین بیا کاهشای  پی پای ام چاریش    5/2و  بایومایتپی ام 

کناه  ها علیاه  آنمصرف در درصد  9/70درصد تا 4/21

 (.1جدول ) کردایجاد حنایی 

 

 .ساعت بعد از تیمار 24فرنگی در شرایط آزمایشگاهی  ه حنایی گوجهگیاهی برجمعیت فعال کنسموم مقایسه تاییر   -1جدول 
Table 1. Comparison of the efficiencies of botanical pesticides on Aculops lycopersici mobile stages 

after 24 hours of treatment under laboratory conditions.  

Treatment TRM* df LD50 

(CL 95%) 

X2 Slope ±SE 

GC-mite 2477 3 0.22 

(0.12-0.28) 

16.38 2.95±0.19 

Biomite 3274 4 0.65 

(0.35-1.45) 

43.46 1.46±0.10 

Neem EC 1.8% 2023 3 1.79 

(1.17-5.60) 

4.02 1.15±0.17 

*Number of Aculops lycopersici used in each treatment 

 

جمعیت کنه حنایی درسطح یک ساانتی میانگین تراکم 

زیاارین و فوقااانی باارگ  مترمربااع قساامت میااانی سااطح

 ای متفااوت و شارایط گلخاناه   تیمارها فرنگی درگوجه

سااطح  درحااداقل جمعیاات کنااه حنااایی . شااد مشاااهده

بارای  کنه  100±19/17تا  99/97±11/9 اززیرین برگ 

ایاات جاای ساای م پاای پاای ام 20/0و 75/0هااای غلظاات

 حااداقل و حااداکثر تااراکم (. 2جاادول ) بدساات آمااد 

مترمربع قسامت  جمعیت کنه حنایی درسطح یک سانتی

کناه   75/91±12/9تاا   19/10±57/1فوقانی بارگ باین   

جای سای مایات     پی پای ام  2/0و 90/0برای دو غلظت 

در سطح فوقانی نسابت   جمعیت کنهمیانگین  ویبت شد 

 99/0تاا   29/0باین   فرنگای گوجاه به سطح زیرین برگ 

 مشااهده شاد  های جی سای مایات متفااوت    برای غظت

در ساطح یاک   جمعیت کنه حناایی  حداقل (. 2جدول )

 50/0غلظات  بارای  متر مربع قسمت زیرین بارگ  سانتی

ای و بار شاد  کنه یبت  99/93±31/7به تعداد  پی پی ام 

 41/37±53/15تاا   25/10±91/19باین  هاا  سایر غلظت 

تااراکم جمعیاات یاان ا(. 2جاادول،)کنااه ممحظااه شااد  

باین   مترمربع قسامت فوقاانی بارگ   درسطح یک سانتی

هاای  در میان غلظت کنه 31/99±00/9تا  92/2±25/12

حناایی  جمعیت کناه  (. 2جدول )مشاهده شد  این تیمار 

سای ایرانای    درصاد ای  1/1های چاریش  در بین غلظت

 باود بایومایت  کشهای باالتر کنهتقریبا مشابه به غلظت

جمعیت کنه حنایی در سطح زیرین  فعالیت (.2جدول )

فرنگی تیمار شاهد باه ترتیاب   های گوجهو فوقانی برگ

 (2جادول  )یبت کنه  41/91±34/4کنه و 99/1±20/12

در تمامی تیمارها بیش ها آلودگی نمونه برگدرصد و 

 .محظه شددرصد م 35از 
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فرنگای قبال   بع قسمت زیرین و فوقانی برگ گوجهمتر مرنتیفعال کنه حنایی در سطح یک سا جمعیت (SE±)میانگین  -2جدول 

 .1935ای درسال ارها درشرایط گلخانهاز اعمال تیم
Table 2. Mean (±SE) of active stages of Aculops lycopersici recorded on 1 cm

2 
of lower and upper 

sides of tomato leaves collected randomly before treatments under greenhouse conditions during the 

year 2016   

Treatments/leaf side (ppm) 
Lower side  Upper side  

A. lycopersici A. lycopersici 

GC-Mite 0.20  100.33±17.86 31.75±6.82 

GC-Mite 0.25  45.91± 6.48 13.41± 2.23 

GC-Mite 0.30  41.83±7.35 10.16±1.57 

GC-Mite 0.75 * 37.66±6.81 13.75± 2.49 

BioMite 0.50  39.66±7.91 12.25± 2.62 

BioMite 0.65  97.41±15.59 33.91± 6.00 

BioMite 0.80  80.25±13.31 28.41±6.68 

BioMite 1.50* 94.41± 12.37 25.91± 3.96 

Neem EC (1.8) 1.5   75.75±12.63 27.16±6.95 

Neem EC (1.8) 2  80.33±13.26 28.50± 5.58 

Neem EC (1.8) 2.5* 71.83±8.33 28.00± 5.15 

Control (water treatment) 82.2±8.63 31.41± 4.94 

*Registered doses 

 

چهاار  از تااییر  تجزیه میانگین درصد تلفات کنه حنایی 

پای   75/0و  90/0، 25/0، 20/0)غلظت جی سی مایات  

قسامت زیارین و   ع  متر مربا سطح یک سانتی در( پی ام

 (p<0.05) ریدامعنی تفاوتفرنگی فوقانی برگ گوجه

 =f=1.87, df=10, P) بعااد روز 9نوباات فقااط باارای 

 13/35و %  42/31کمترین تلفات کنه . داشت( 0.0603

جی سی مایت باه  ( پی پی ام 20/0)تر برای غلظت پائین

ساطح   درآزماون دانکان     abو  bهاای  ترتیب درگروه

ع  قسامت زیارین و فوقاانی بارگ     مربا متار  یک ساانتی 

باا افازایش میازان    (. 9ولجد)فرنگی ممحظه شد گوجه

منجار  تلفات کنه حنایی روند افزایش ها، سمیت غلظت

 حناایی  کناه درصدی  31/31درصد تا  99/31تلفات به 

شااد فرنگاای باارگ گوجااهفوقااانی  در سااطح زیاارین و

طغیاانی کناه حناایی    حداقل کنترل جمعیت (. 9جدول)

%   39فرنگای  متر مربع بارگ گوجاه  ح یک سانتیدرسط

در روز بعااد  14و  7هااای در نوبااتبااه ترتیااب   %37و 

تااییر  (. 9 جدول)ممحظه شد تیمارهای جی سی مایت 

حتی توانست تاا  غلظت جی سی مایت  چهارای مشاهده

را فعالیت کنه حناایی   پاشیاز محلول روز بعد 21نوبت 

باا  .  کنترل نمایاد  فرنگیگوجهدو سطح برگ  هرروی 

 نسبت به  پی پی ام جی سی مایت 2/0استفاده از غلظت 

از  % 71قبلای، تاا   ( پی پای ام  75/0)غلظت توصیه شده 

 ،حفا  محایط زیسات   ، زیناه مراقبات  همقدار مصارف،  

 ایفرنگاای گلخانااه تولیااد محصااول ارگانیااک گوجااه 

 .نموداستفاده 
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 هاای جای سای مایات و در     ای در غلظات  فرنگای گلخاناه  کناه حناایی گوجاه   ت درصد تلفات  جمعیا ( +SE)میانگین  -9جدول 

 . 1935ای و بر اسا  آزمون دانکن در سال در شرایط گلخانهبرداری  مختل  های نمونهنوبت
Table 3. Comparison of mean mortality percentage (±SE) of Aculops lycopersici caused by different 

GC-mite doses at different intervals under greenhouse conditions during the year 2016. 

Treatments/sampling 

interval/leaf side 

(ppm) 

3 days after  7 days after 14 days after 
Lower 

Side 

Upper  side Lower 

Side 

Upper  

side 

Lower 

side 

Upper  

side 
GC-Mite 0.20  91.42±4.22 b 95.39±2.76 ab 99.62±0.25a 97.7±1.52 a 97.83±1.29 a 98.08±1.30a 

GC-Mite 0.25  95.19±0.68ab 100a 98.58±1.10a 98. 0±1.07a 99.12±0.71 a 97.45±1.72a 
GC-Mite 0.30  98.86±0.53a 99.29±0.41a 96.54±2.06a 99.58±041a 99.089±0.69a 98.16±1.83a 
GC-Mite 0.75  100a 100 a 98.25±1.06a 99.75±0.25a 98.91± 1.08a 98.66±0.90a 

Means with the same letters in each column are not significantly different at 5% level (Duncan test) 

      

 

درصد کمتر و بیشتر  20و پی پی ام 95/0ی غلظت یکارا

پی  50/1)و غلظت توصیه شده ( پی پی ام 10/0و50/0)

ی درساطح زیارین   بر جمعیت کنه حنایبایومایت ( پی ام

 ,f=1.81)روز   9فرنگی در نوبت و فوقانی برگ گوجه

df=10, P= 0.0711)  ،7  روز(f=1.65, df=10, P= 

(  f=1.51, df=10, P= 0.1499)روز  14و (  0.1070

تاا   1/0غلظت  (.P<0.05) بودداری معنیتفاوت دارای 

کنه حنایی جمعیت % 100تا %  59/37بین  پی پی ام 5/1

تلفات کنه حناایی   حداقل(. 4جدول )ند را کنترل نمود

 پاای پاای ام 50/0باارای غلظاات روز بعااد،  9ر نوباات د

فرنگای  درسطح فوقانی و زیرین برگ گوجاه بایومایت 

یبات   (ab)درصد  12/15و  (b)درصد  11/71به ترتیب 

پای ام  پای   5/0های بیشاتراز مقادار   تاییر غلظت. گردید

 14روز  7هاای  فزایش تلفاات کناه در نوبات   ابایومایت 

را باه هماراه   کنترل کامال جمعیات کناه حناایی      وروز 

درصاد   19حادود   پای پای ام    5/0غلظت تاییر . داشت

ناه حناایی در ساطح فوقاانی بارگ گوجاه      کبار  تلفات 

هااای غلظااتافاازایش (. 4جاادول )د ایجاااد کاارفرنگاای 

دو ساطح بارگ گوجاه   فات بیشتر در هر با تل بایومایت

جدو ل ) برداری ممحظه شدفرنگی طی سه نوبت نمونه

تاا  پی پی ام بایومایات   95/0 غلظتاستفاده از با (. 1-4

شاااود و مااایاز مصااارف آن کاساااته  درصاااد  99/59

فرنگاای گوجااهتولیااد محصااول مهاام باارای  سااتاوردید

هااای هزینااه کاااهشو زیسااتحفاا  محاایطارگانیااک، 

 .خواهد بودمراقبت 

 

 

بارداری  هاای نموناه  مایات و  نوبات  هاای بایو فرنگای درغلظات  کنه حنایی گوجهدرصد تلفات جمعیت ( +SE)میانگین  -4 جدول

 .1935ای درسال در شرایط گلخانه مختل 
Table 4. Comparison of Mean mortality percentage (±SE) of Aculops lycopersici caused by different 

Bio-mite doses at different intervals under greenhouse conditions during the year 2016. 

Treatments/ 

sampling 

interval/leaf 

side (ppm) 

3 days after  7 days after 14 days after 
Lower 

Side 

Upper  side Lower 

side 

Upper  side Lower 

side 

Upper  side 

BioMite 0.50  85.82±8.20ab 78.18±11.05b 99.41±0.43a 83.12±11.21b 98.41±1.15a 83.33±11.23b 

BioMite 0.65  95.60±7.41a 91.14±8.30a 98.33±0.54a 99.50±0.35a 99.08±0.91a 99.00±0.71a 
BioMite 0.80  97.53±1.52a 98.61±1.38a 99.45±0.35a 98.61±0.35a 99.08±0.91a 99.41±0.41a 
BioMite 1.50  100a 100a 98.75±1.08a 98.58±1.04a 99.08±0.91a 98.91±1.08a 

Means with the same letters in each column are not significantly different at 5% level (Duncan test) 
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تجزیه میانگین درصد تلفات جمعیت مراحل فعاال کناه   

ساطح زیارین و ساطح فوقاانی بارگ      حنایی در قسمت 

 5/2و 2، 5/1)تحت تاییرهر ساه غلظات   فرنگی و گوجه

چاریش ایرانای در   ( EC 1.8%)فرموالسیون ( پی پی ام

 ,f=1.48) داشت  (p<0.05)روز تفاوت آماری  9نوبت 

df=8, P= 0.1065)  روز  7هاای  ر نوبتو عک  آن د

(f=0.17, df=8, P= 0.9941)  روز  14و(f=0.32, 

df=8, P= 0.9561)   مشااهده شاد (p>0.05.)  ین کمتار

در نوبات  در سطح زیرین وفوقانی برگ میانگین تلفات 

و %  30/31ه ترتیاب  با پی پی ام  5/1برای غلظت روز  9

آزماون دانکان یبات شاد      ab و b هایدرگروه% 95/37

 7هاای  در نوبات تیمارهاا  با افزایش غلظات  (. 5جدول )

درصاد   35بایش از  به تلفات کنه حنایی روز  14روز و 

اساتفاده از  باا  (. 5جادول  ) درسای هر دو سطح برگ در 

درصاد   20ضامن کااهش  ریش پای پای ام چا    2غلظت 

پای   5/2شده در مقایسه با غلظت توصیهمصرف چریش 

را بخوبی کنتارل  کنه حنایی طغیانی ، جمعیت آن پی ام

نمااوده و بااا اسااتفاده درتناااوب، از خااروج ارز باارای     

و یک ( 5جدول ) کرد واردات نو  خارجی جلوگیری

رنگی، حف  ورد برای تولید محصول سالم گوجه فدستا

های مبارزه علیه کنه حناایی  زیست، کاهش هزینهمحیط

 .معرفی نمودفرنگی گوجه

 
 

های فرموالسیون چریش ایرانی و ای در غلظت فرنگی گلخانهگوجه ییدرصد تلفات  جمعیت کنه حنا( ±SE)میانگین  -5جدول 

 . 1935ر سال برداری مختل  دهای نمونهدر نوبت
Table 5. Comparison of Mean mortality percentage (±SE) of Aculops lycopersici caused by different 

doses of Neem 1.8% EC doses at different intervals under greenhouse conditions during the year 

2016. 

Treatments/ 

sampling 

interval/leaf side 

(ppm) 

3 days after  7 days after 14 days after 

Lower side Upper  side Lower side Upper side Lower side Upper  side 

Neem EC (1.8) 1.5   91.90± .50b 96.62±3.14ab  97.83±1.17 a 98.50±1.39a 96.95±1.67 a 98.20±0.77 a 

Neem EC (1.8) 2  97.35±0.64ab 98.86± 1.21a 96.83±1.40a 97.83±0.96a 96.58±1.50a 97.16±1.44 a 

Neem EC (1.8) 2.5  98.68±1.27a  100a 97.45±1.54a 96.98±1.60a 95.58±1.94 a 98.16±1.20a 

Means with the same letters in each column are not significantly different at 5% level (Duncan test) 

 

 

 

 

 بحث

کنتارل  در ییشایمیا هاای  کاش کنه از مکرر ده استفا     

، روش پایاداری  ایهای آفات محصاوالت گلخاناه   کنه

 ،آفات های کنهدرافزایش مقاومت  سببو نخواهد بود 

 خواهد شددر محصول مانده سم باقی های مبارزه وهزینه

(Arbabi, 2009 .) کنهنتایج مطالعات انجام شده درباره

ی، تااکنون  کنه حنای درکنترل بیولوژیک های شکارگر

. اسات نرسایده   محایط بااز و بساته    درقابلیت اجرائی به 

اساتفاده از ساموم گیااهی     های جایگزین،یکی از روش

تولیااد محصااول سااالم گوجااهدرکنتاارل کنااه حنااایی و 

هاا  بیشترین ارزیاابی میازان سامیت آن   . می باشد فرنگی

بسیار کمی روی کنه های تارتن آفت انجام و مطالعات 

 مشاااهده هااا درکنتاارل کنااه حنااایی  ه ایاارات آندربااار

های آفات کاه   سنجی آنها روی کنهلذا زیست. شودمی

تاکنون انجام نشده میتواند مصرف را بهیناه و اقتصاادی   

هاای مختلفای   از روش دهدبررسی منابع نشان می. نماید

متفااوتی   کاارایی و استفاده  سنجش سمیت سموم برای 

استفاده در بررسی حاضر، . گزارش شده استبرای آنها 
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باه   فرنگای های غیر آلوده گوجهورسازی برگغوطهاز 

ساازی  جمعیت همساان سازی رها یانیه وسپ  10مدت 

شده نشان های تیمارروی برگحنایی های بال  کنهشده 

 درآنها گرفتن قرار ناشی از فرار وداد، بیشتر تلفات کنه 

ر یایتاااساات و باوده   پنباه مرطااوب درون تاروف پتااری  

. علوم بااقی ماناد  مستقیم سموم درکنترل کنه حناایی ناام  

هاای  سازی برگورغوطهلذا با تغییر و استفاده از روش 

 5باه مادت   به جمعیت کناه حناایی   فرنگی آلوده گوجه

کناه  فعاال  ، تاییر تماسی سموم روی تمامی مراحال  یانیه

مقایساه   ،شاد مشااهده   در شارایط آزمایشاگاهی  حنایی 

در ایان   ظت  مویر هر یک از تیمارهاا کمترین میزان غل

ای در شارایط گلخاناه  های توصیه شده بررسی با غلظت

درصااد   71الاای  21ار نشااان داد مصاارف آنهااا بااه مقااد

(. 5، 4، 9، 1جاداول  )سازی شاده اسات   کاهش و بهینه

یانیه نشان داد  5ت های آلوده به مدبرگسازی ورغوطه

مدت  به نگیفرهای گوجهسازی برگورنسبت به غوطه

 (Abou-Awad and Al-Banhawy, 1985)یانیااه  90

های تر برگلذا نگهداری طوالنی .داشتکارائی بیشتر 

کناه   تلفاات بیشاتر  سابب  ورسازی به روش غوطهآلوده 

گوجاه های آلاوده  استفاده از برگ. نخواهد شد حنایی

زماان سانجش   تواناد  کنه حناایی مای  جمعیت به فرنگی 

جای هو بزمایشگاهی کاهش دهد در شرایط آرا سمیت 

کناه   روی یک مرحله زیستی سمیت یک تیمارارزیابی 

 ی باه طاور همزماان    مراحل زیسات تمام روی  آفت، تاییر

های آلوده باه  سازی برگورغوطهکارائی  .انجام پذیرد

باا وجاود    نشاان داد در تیمارهاای مختلا    کنه حناایی  

رین زیا  برابر در سطح 9الی  2جمعیت طغیانی و بیش از 

کنتارل  رد فرنگای نسبت به ساطح فوقاانی بارگ گوجاه    

 .(5الی  9و ل، اجد) دکرایجاد نتفاوتی کنه حنایی مویر 

پی پی ام جی سی مایت  25/0بدست آمده تاییر غلظت 

 مقادار  درصاد  71حداقل توانست در کنترل کنه حنایی 

و  75/0غلظت  دوارزیابی  نتایج نسبت به مصرف آن را 

کنه تارتن خیار علیه جمعیت ی مایت جی سپی پی ام 1

 ایدرشاارایط گلخانااه  فرنگاایکنااه حنااایی گوجااه   و

(Arbabi and Baniameri, 2016) دهااکاااهش د .

جی سی مایات درکنتارل   پی پی ام  5/0ارزیابی غلظت 

ای درمنطقه بیجار استان کردساتان  رز گلخانهکنه تارتن 

ی درپا پیکش که از سموم کنه یهاینشان داد درگلخانه

موجااب کاااهش  ،شااده هااای تااارتن اسااتفادهعلیااه کنااه

 Mavali) شوداعمم میکش جی سی مایت کنهکارائی 

et al., 2015).  جای سای   پی پی ام  7/11غلظت مطالعه

مایت علیه کنه تارتن، مگ  سافید و تاریپ  درمازار     

شااب و سااانتیگراد درجااه  90و 20دمااای متعییاار پنیاه در 

جمعیت آفاات در  رصد د 30بیش از باعث کنترل  ،روز

 ,.Cloyed et al) شااوداعاامم ماای شاارایط صااحرائی

مقایساه باا غظات    در  یاین غلظت باالی مصارف . (2009

مای  ده ها برابر بیشتر ،مویر اعمم شده در بررسی حاضر

رسد برای کنترل همزماان  نظر میهبلذا  .(9جدول) باشد

جای سای مایات نیااز باه زیسات      کش کنهتوسط آفات 

بررسی مناابع   .استای علیه حشره آفت انهسنجی جداگ

کااش کنااهایربخشاای درباااره دهااد تاااکنون نشااان ماای

. ای انجاام نشاده اسات   حنایی مطالعهبایومایت علیه کنه 

پاای پاای ام   75/0و  5/0هااای نتااایج ارزیااابی غلظاات  

 ای درمنطقاه بیجاار  یومایت علیه کنه تارتن رز گلخانهبا

نوبت برای درصد  97به مقدار بیشترین تلفات نشان داد 

در (. Mavali et al., 2015) شودبعد ممحظه می روز 7

پی پی ام بایومایات در   5/0پاشی غلظت لولحالیکه مح

درصاد کناه حناایی     30بایش از توانسات   بررسی حاضر

کنتارل  بارداری  نموناه  روز 14ر مدت درا فرنگی گوجه

بایومایات  کاارائی بیشاتر    لهنمسا ایان   (.4جادول  ) نماید

را روی بارگ  آزاد فعالیات  کاه   های اریوفیدهکنهروی 

  .دهددارند نشان می

که باه  (EC 1.8%)پی پی ام چریش  2 غلظتایربخشی 

کنترل کنه حناایی بدسات آماد    سنجی در روش زیست
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 5/2نسبت به غلظت توصیه شده را  مصرف آن توانست

(. 5و  1 هاای ولجاد )کاهش دهد درصد  20 ،پی پی ام

 .Shahkarmi et al ده توسط در موردمطالعات انجام ش

پای پای ام    5/2غلظات   ازاستفاده  نشان داد که (2014)

علیاه جمعیات کناه تاارتن     ایرانای  فرموالسیون چاریش  

کناه آفات    علیاه نشان داد مزار  بادمجان ای در دونقطه

نتایج سه ترکیاب  در حالیکه  .کنترل مویری داشته است

 20باا غظات    ر مقایساه دچاریش و   شده ازتهیه گیاهی 

جااای سااای مایااات علیاااه کناااه تاااارتن   پااای پااای ام  

(Tetranychus evansi )فرنگااای درشااارایط گوجاااه

 2/79کشااندگی و% 2/54 توانساات آزمایشااگاهی فقااط

 داشااته باشااد ساااعت  24تاااییر دورکنناادگی بعااد از  %

(Kithushi et al., 2004  .) 

را میهای گیاهی کشکنهی یترین نتایج کارامناسب

بدست شرو  فعالیت کنه آفت پاشی درولتوان با محل

 Arbabi et al., 2009, 2011; Hall and) آورد

Moffitt, 1985) .حاضر نشان تایج بررسی با این حال ن

، تمامی کنه حناییطغیانی تراکم جمعیت داد با وجود 

فعالیت مجدد کنه بخوبی از روز  14مدت تیمارها تا 

رکیبات رسد تبه نظر می. نمودندآفت جلوگیری 

روغنی گیاهی بازدارندگی بیشتری برجمعیت کنه 

ارزیابی روغن کلزا علیه جمعیت . کنندایجاد میحنایی 

کنه آفت را صربستان  ای درکنه تارتن خیارگلخانه

مدت  درسوزی گیاهعوارض بدون  % 9/34الی % 1/14

مانند های آلی کشکنه مشابهو  کنترل روز 11

کنترل داشت بافنتزین  ئین واسپیرودایکلوفن، کلوفنتاز

(Marcic et al., 2009 .) بیشتر با توجه به اینکه 

سازگارند و روی  های گیاهی با محیط زیستکشکنه

 از ،گذارندبرجای میمخاطرات کمی دشمنان طبیعی 

 برای در این تحقیق  تعیین شده های مویرغلظت

بایومایت  ،(امپیپی 22/0)مایت سیهای جیکشکنه

چریش %  1/1فرموالسیون ای سی  ،(پی پی ام 95/0)

 درتناوب مصرف علیه کنه حنایی( پی پی ام 2)ایرانی 

 فرنگی و تولید محصول ارگانیک گوجه امکان

  .فراهم شدغلظت آنها سازی بهینه
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Abstract  
     Aculops lycopersici (TRM) is an important tomato crop pest. Bioassay on registered doses of 0.75, 

1.5, 2.5 ppm of GC-mite, Biomite, and Neem EC 1.8% botanical pesticides were conducted in 

laboratory respectively. One liter stock solution of each pesticide was used to prepare different doses 

(0.1-0.9 ppm) and bioassay was conducted using tomato infested leaf submerged for 5 seconds with 

10 replications. Distilled water was used in control treatment. Mortality of Aculops lycopersici was 

determined after 24 hours for each dose on TRM and analysis was done by POLO-PC software. 

According to LC50 determined, minimum dose toxicity recorded was 0.22 ppm for GC-mite which 

shows 71% reduction compared with the registered dose. Least dose slop recorded was 1.15±0.17 for 

1.79 ppm of Neem. Effective dose of each treatment was compared with 20% lower and higher than 

the dose obtained when 10 TRM were observed in 1cm
2
 in middle part of lower and upper tomato leaf 

in the greenhouse. Live TRM population was counted by random collection of 12 leaves from each 

treatment and moving mites were counted in 1cm
2
 area on both the sides of leaf one day before and 

3,7,14 days after treatment with stereo microscope. Highest mean of mite density recorded was 

100.33±17.86 in 1 cm
2
 on the lower side of the leaf which was two times of the upper side of the leaf. 

Mean percent mortality on the 3
rd

 day showed significant differences among the treatments although 

the effect of the treatments at 7
th

 and 14
th

 day caused 83.12% to 99.75% mortality and was not 

significantly different (p<0.05) except for biomite treatment. The results show that all the doses 

effectively controlled active TRM and can be substituted with the hazardous acaricides for production 

of organic tomato under greenhouse conditions.  

Keywords: Aculops lycopersici, Vegetables, Organic pesticides, Control, Greenhouse. 
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