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  چکیده

هاي در قالب طرح بلوكکش، در کنترل کنه تارتن بادام در مقایسه با سموم کنه در هزار) مایع به نسبت دو صابونآبشویی (آب و در این تحقیق تاثیر 

. تیمارها بررسی شد چهارمحال و بختیاري در شهرستان سامانمدت دو سال زراعی در  تکرار در شرایط مزرعه چهارتیمار و شش  شاملکامل تصادفی 

و  در هزار) 5/0( میتپیروکسی، فندر هزار) 5/0( ، فنازاکوئیندر هزار) (یک تیازوکس، هگزيدر هزار) دونسبت  ه(ب برموپروپیالتهاي کشکنه شامل

 21و  14 ،هفت، سه تراکم جمعیت آفت تعیینجهت  بردارينمونه. پاشیده شدآب فقط شاهد  بودند، در درختانآبشویی  ) ودر هزار 75/0( کلوفنتیزین

و فنازاکوئین  و تلفاتبرموپروپیالت بیشترین  ،برداريمختلف نمونه يهاسال اول نشان داد که در نوبتیج انت صورت گرفت. هاتیمار کاربرد بعد ازروز 

 قراردوم  جایگاهدر  برموپروپیالتپس از  تیازوکسهگزيو  میتپیروکسیفنکش آبشویی و کنهدر جمعیت آفت ایجاد کردند. را تلفات کمترین کلوفنتزین 

بدون  آبشویی تیمار. ندکمترین درصد تلفات را در جمعیت کنه تارتن بادام ایجاد کرد تیازوکسهگزيو  برموپروپیالت بیشتریندر سال دوم گرفتند. 

هر دو سال آزمایش نشان  نتایجقرار گرفت.  برموپروپیالتکش پس از کنه و کلوفنتیزین میتپیروکسیفن، فنازاکوئینهاي کشکنهداري با اختالف معنی

عالوه بر کنترل  به کارگیري این روش. شتهاي مورد استفاده نداکشداري با سایر کنهاختالف معنیي ربرداهاي نمونهدر بیشتر نوبتآبشویی تیمار داد که 

نتیجه افزایش کمی و در  ، افزایش فتوسنتز گیاهسطح برگ گیاه ازتمیز شدن گرد و غبار ، حفظ دشمنان طبیعی ،هاي تولیدکاهش هزینهتواند در می آفت،

  .و کیفی محصول موثر باشد

    Schizotetranychus، کنه تارتنکش، کنه بادام، ،آبشویی: يدیکل کلمات
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Abstract 
In this study the effect of washing (soap at the rate of 2/1000) was compared with some acaricides in control of the almond 
spider mite in the field conditions based on the completely randomized block design during 2009-2010. Treatments included 
bromopropylate (at the rate of 2/1000), hexythiazox (1/1000), fenazaquin (0.5/1000), fenpyroximate (0.5/1000), clofentizin 
(0.75/1000) and washing (with soap at the rate of 2/1000). Water spray was used as control. Pest population density was 
recorded 3, 7, 14 and 21 days after treatments. Results of the first year showed that bromopropylate had the highest mortality, 
while fenazaquin and clofentizin treatments caused the least mortality in the pest population at different sampling times. 
Washing, fenpyroximate and hexythiazox treatments ranked the second after bromopropylate. In the second year, 
bromopropylate and hexythiazox treatments caused the highest and lowest mortality in the mite population, respectively. 
Washing was not significantly different with fenazaquin, fenpyroximate and clofentizin and ranked after bromopropylate. 
Comparing mean mortality of the mite (adults and nymphs) in both years of study showed that there was no significant 
difference between washing of the infested trees and application of acaricides at different sampling times. Using this method, 
in addition to the pest control, can reduce the production cost, protect the natural enemies and increase the plant 
photosynthesis. 
Keywords: Almond, Acaricide, Schizotetranychus, Spider mite, Washing 
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    مقدمه

ــامل  تنتار  يها از کنه  يددمتع  يها گونه   Tetranychus شـ

urticae Koch ، T. pacificus McGregor T. turkestani 

Ugarov & Nycolsky ،Pananychus ulmi Koch   وBryiobia 

rubrioculus (Scheuten)  يهاند. کنهاهبادام گزارش شــد ياز رو 

کاهش  ،زش برگیو ر يموجب زرد سلولی ره یه از ش یبا تغذتارتن 

 یهتغذ .شوند میمحصول  کمی و کیفی اه و کاهش یگ یش یرشد رو 

ــده و طول دوره تغذ  يهاکنه  ــنتز شـ ه ی تارتن باعث کاهش فتوسـ

ستگ  صول دارد یبا م یمنف یهمب  .Sances et al) زان عملکرد مح

ــد یدر آلودگ .(1979 به طور ل برگ را یکلروفقادرند  هاکنه ،دیشـ

ــوند     ن یاز بکامل     Arbabi) برده و باعث خزان زود هنگام گیاه شـ

نه  .(2009 قدرت زادآور    ک تارتن داراي  ید      يهاي  نایی تول باال، توا

سل  هاي سریع به اقلیم  سازگاري ، دوره فعالیتهاي زیاد در طول ن

ها کنترل آنرو ، از اینباشـــندجدید و دامنه میزبانی وســـیعی می

ــت   ــکل اس ــبتا مش جاد مقاومت به یا). Bolland et al. 1998( نس

ــر یلیاغلب خ  تنتار  يها ها در کنه  کشکنه  دهد به   یع رخ میسـ

 يهاســتمیاز ســ ياریها در بســن کنهیت مؤثر ایریکه مديطور

ست    یو باغ یزراع شکل ا  گریاز طرف د .(Arbabi 2006, 2009) م

ت یتواند جمعی، ميدیکل آفاتجهت کنترل ها کشاستفاده از آفت

ــمنان طب  ــرایها را کاهش دهد. مح   کنه  یعیدشـ ط آب و یط و شـ

شک ن  ییهوا سب     يهاکنهبراي تکثیر ز یگرم و خ سیار منا تارتن ب

شرا یتحت ابوده و  ست کنه ین  ک یل به یتبد تنتار يهاط ممکن ا

ــکل جد ــوند يمش هاي روش کارگیريهب ).Yuan et al. 2006( ش

شی      سمپا سب  براي مدیریت  زراعی، بیولوژیکی و رعایت زمان منا

ــ   هاي تارتن   کنترل کنه  ــیار مفید اسـ که کاهش   به طوري   تبسـ

ت شکارگرها یها در اول فصل باعث افزایش جمعکشمصرف حشره

 Godfrey) شودهاي تارتن میدر نهایت کاهش خطر طغیان کنه و

ــتفــاده از روش .(1999  هــاي زراعی نظیر تقویــت درختــان،اسـ

و  هاي ارتباطی اطراف باغات    در راه گرد و غبار جلوگیري از ایجاد  

ــطح باغ  ــش گیاهی سـ هاي تا حدودي در کنترل کنه ،حفظ پوشـ

  .(Zalom et al. 2006)است تارتن بادام مؤثر 

کش دهد که در خصوص تاثیر سموم کنهبررسی منابع نشان می

 Schizotetranychusو یا آبشویی جهت کنترل کنه تارتن 

smirnovi Wainstein  جام اي در ایران و دیگر نقاط جهان انمطالعه

آور هاي تارتن و حشرات زیانسایر کنهمطالعاتی روي نشده است اما 

شود. درختان میوه صورت گرفته که در زیر به برخی از آنها اشاره می

شستشو به کمک فشار آب، روشی موثر براي کنترل کنه تارتن 

 Brunner)(و پسیل گالبی  T. urticae  (Godfrey 2011)ايدولکه

et al. 2011  ذکر شده است. این روش دشمنان طبیعی آفت را حفظ

کند گیاه و محیط زیست وارد می بهکرده و کمترین خسارت را 

(Godfrey 2011) . کنترلبراي  آبپاشی استفاده ازهمچنین 

 Oligonychus afrasiaticusخرما گردآلود کنه تیجمع

(McGregor)  ایران به عنوان  هاي جنوبیهاي استاننخلستان در

در زمان هفت  پاشیتاثیر آب . باالترینشده استروشی موثرگزارش 

 منطقه در پاشیپس از آب روز 25به مدت  کنترل پایدارترینروز و 

که این روش  ه استنتایج نشان داد ،ه استرسید ثبت به کرمان

خوزستان و کرمان  ،هرمزگان هاياستان در درصدي را 90تلفات 

 .Arbabi et al. 2009)( مذکور ایجاد کرده استروي آفت 

 14000ر کشت حدود یبا سطح ز  ياریاستان چهارمحال و بخت

دام در کشور بوده و توسعه د بایاز مراکز مهم تول یکی، هکتار بادام

. رودیبه شمار م يشاورزسازمان جهاد ک اهدافبادام نیز از  يهاباغ

منطقه  يهادر باغ 1385ز سال ا S. smirnoviکنه تارتن بادام 

 یکی ان کرده و به عنوانیغط ل و بختیاريااستان چهارمح سامان

 Saeidi et)( مطرح شده است آفات مهم و درجه اول محصولاز 

al. 2011. ش یافزا موجبهاي منطقه در باغآفت  یان ناگهانیطغ

ها نه تنها یپاشسمو این است شده علیه آن ه یرو یب يها یسمپاش

از ست، یط زیب محید بلکه باعث تخرنندار آفت يرو يموثرکنترل 

د. نشومید یتول ياهنهیش هزیافزا و بین رفتن دشمنان طبیعی

در تاثیر و  صادراتاز نظر  بادامت یاهم وذکر شده خطرات  توجه به

 یتیریک برنامه مدیکه  نمودایجاب  اقتصاد کشاورزان منطقه،

جهت کنترل آفت  غیر شیمیایی شیمیایی و هايمبتنی بر روش

  . درآمداجرا   به فوق با این هدفمطالعه لذا  ه گرددیتوص

  

  مواد و روش ها

  شیآزمامحل انجام زمان و 

رقم روي ) 1389و  1388هاي در مدت دو سال (سالش یآزما  

شوراب  باغ امامبه دهستان  در مامایی (به عنوان رقم غالب منطقه) 

از توابع شهرستان سامان استان چهارمحال و بختیاري اجرا        صغیر 
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 کیلومتري 12هکتار در  400با مســاحتی بیش ار   گردید. این باغ

 هاي مهم آلودگی به کنهکانونو از  شــهر ســامان قرار دارد شــمال

  .Saeidi et al. 2011)( شودبادام محسوب می تارتن 

  

  یمارها و روش اجرا ت

 EC الت (نئورون)یبرموپروپ کشکنه شامل آزمایش تیمارهاي

سبت دو در هزار ب 25%  EC 10% سورون) یزوکس (نایتيهگز، ه ن

 به نسبت نیم  SC 20%  )دیپرا( نینازاکوئف، به نسبت یک در هزار 

، اربه نسبت نیم در هز SC 5% ت (ارتوس)یمیروکسیپفن، در هزار

سبت  SC 50% کلوفنتیزین (آپولو)  شو با آب و      ، 75/0 به ن ست ش

  .بودند پاشــی)در هزار و شــاهد (آبدو به نســبت صــابون مایع 

ــتفاده، ســـمپاش فرغونی  لیتري بود که  100ســـمپاش مورد اسـ

ــورت گرفت. میزان آب   ــار ثابت ص ــی تمام تیمارها با فش ــمپاش س

سموم    صرفی در تیمارهاي  شاهد  م شویی  دو و   لیتر و در تیمار آب

  در نظر گرفته شد.   براي هر درختلیتر  چهار

صادفی در قالب طرح بلوك ش دریآزما چهار تکرار  هاي کامل ت

ــامل یانجام گرد ــه د. هر تکرار شـ بود. بادام رقم مامایی درخت سـ

ــ   ی نمونه برداري   ــمپاشـ  تی ن جمعیتخم يبرا یک روز قبل از سـ

ــورت گرفت.   تارتن  کنه مراحل فعال    جهت تعیین  در هر کرت صـ

 روز پس از 21و  14 ،هفت، ســه  فواصــل  در يبردارنمونه، تلفات

ــ ــد انجام یســمپاش قســمت  عدد برگ از 15 يآماربردار ي. براش

هر و در جهات مختلف  میانی تاج (در ارتفاع یک ونیم تا دو متري)

هاي پالســتیک و در داخل کیســه انتخاب درخت به طور تصــادفی

ــدند.   از پس ند و  قرار گرفت روي یخ ها نمونه فریزري قرار داده شـ

 زنده يهاو تعداد کنه بینوکولر بررسی ، در زیر انتقال به آزمایشگاه 

. دیگردن هر برگ شــمارش یریو ز ییدر ســطح باال) و بالغ ( نمف

 -هندرســون ک از ســموم با اســتفاده از فرمولیهر  تلفاتدرصــد 

شد.    یت سبه  ، تجزیه آماري آنها هاسازي داده بعد از نرماللتون محا

ــده و   جام شـ ــورت وجود اختالف معنیدر  ان مارها   صـ دار بین تی

کلیه تجزیه  صورت گرفت.  توکی له آزمونیبه وس مقایسه میانگین  

ــیله و تحلیل  SAS Versionنرم افزار هاي آماري این پروژه به وس

  .انجام گردید 9.0

  

 .ز مصرفی آنهاوکنه تارتن بادام و د جهت کنترل هاي مورد استفادهکشمشخصات کنه .1 جدول

Table 1. Characteristics and dosages of the acaricides used for control of almond spider mite. 

Recommended 
 Dosage Formulation Chemical Group Common name Trade name 

0.5 ml L-1 SC 5% Pyrazole Fenpyroximate Ortus 
0.5 ml L-1 SC 20% Quinazoline Fenazaquin Pride 
2 ml L-1 EC 25% DDT Analogues Bromopropylate Neoron 
1 ml L-1 EC 10% Thiazolidine Hexythiazox Nissorun 
0.75 ml L-1 SC 50% Tetrazine Clofentezine Apollo 

  

  ج ینتا

   سال اولنتایج 

در تیمارهاي هاي بالغ و نمف مقایسه میانگین درصد تلفات کنه

روز پس  14برداري (سه، هفت و نمونه مختلف در فواصلمختلف و 

تاثیر تیمارها در  .نشان داده شده است 2 جدولدر پاشی)از سم

برداري نمونه مختلف يهانوبت در تارتن کنه فعال تیجمعکنترل 

دو به نسبت  صابونشستشوي با آب و ( آبشویینشان داد که تیمار 

باعث کاهش داري به طور معنیکش کنهتیمارهاي  و  در هزار)

در سه روز پس از سمپاشی بین . کنه تارتن بادام شدندجمعیت 

برموپروپیالت بیشترین . تیمار داري دیده شدتیمارها اختالف معنی

 ± 06/2درصد) و فنازاکوئین کمترین تأثیر ( 1/98 ± 72/0تأثیر (

شستشوي با آبشویی (  تیمارکه ، در حالیدرصد) را داشت41/90

تلفات اختالف  درصد 64/94 ± 81/1 نیز با )در هزار دوصابون آب و 

 . در هفت روز پس از سمپاشینشان ندادها کشکنهداري با معنی

 تاثیر تیمارها اندکی کاهش نشان داد و در این نوبت نیز

) و aدرصد بیشترین تلفات (گروه  6/96 ±65/0بروموپروپیالت با 
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ایجاد ) را cدرصد کمترین تلفات (گروه  3/56 ± 23/5 با فنازاکوئین

هگزي ، میتپیروکسیفنکش شامل یه تیمارهاي کنهقب .کرد

در  صابونشستشو با آب و و کلوفنتزین به همراه تیمار  تیازوکس

بین در چهارده روز پس از سمپاشی قرار گرفتند. ) ab(گروه 

 ± 86/0میت (پیروکسیفندرصد)،  6/97 ± 89/0برموپروپیالت (

اختالف ) درصد 5/97 ± 35/1هگزي تیازوکس ( و )درصد 1/98

درصد  9/95 ± 16/1(شویی بآ و تیمار داري وجود نداشتمعنی

نوبت در این قرار گرفت.  )ab(در رده دوم ف الاختبا کمی تلفات) 

فنازاکوئین و  تلفات)درصد  8/91 ± 66/2(کلوفنتزین برداري نمونه

 cو  b يهادرصد تلفات) در گروه 01/83 ± 36/2(با کمترین تاثیر 

مپاشی نیز روند تاثیر س. در بیست و یک روز پس از قرار گرفتند

 هیکل ریتاث زانیم خیتارمشابه روز چهاردهم بود اما در این  تیمارها

درصد رسید. در این تاریخ نیز  80کاهش پیدا کرد و به زیر  مارهایت

کش تاثیر قابل قبولی در در مقایسه با تیمارهاي کنهآبشویی تیمار 

  ).2(جدول  کنترل آفت داشت

  

  سال دومنتایج 

در سال دوم  هاي بالغ و نمفمقایسه میانگین درصد تلفات کنه

روز  14برداري (سه، هفت و و در فواصل نمونه در تیمارهاي مختلف

و آبشویی تیمار  زنشان داد که در این سال نیپس از سمپاشی) 

کنه جمعیت باعث کاهش داري به طور معنیکش کنهتیمارهاي 

تیمار  . در سه روز پس از سمپاشی)3تارتن بادام شدند (جدول 

ثیر را کمترین تأتلفات  درصد 23/81 ± 96/2 تیازوکس باهگزي

  ± 34/0 با در هزار) دوصابون آبشویی (تیمار که در حالی ،داشت

 ± 91/0برموپروپیالت ( يمارهایتتلفات به همراه  درصد 65/99

 بیشترین تأثیر درصد) 87/99±12/0( درصد) و فنازاکوئین 47/98

- اختالف معنیبین تیمارها  پاشیهفت روز پس از سم را داشتند.

) درصد تلفات 00/99±43/0( آبشویی تیمارداري وجود نداشت و 

هارده روز چ گروه قرار گرفتند. کی درکش با بقیه تیمارهاي کنه

 80/1 تیازوکس باسه روز، تیمار هگزي مشابه زینپس از سمپاشی 

- پیروکسیفن،  )b(در گروه  و کمترین تأثیرتلفات  درصد 23/81 ±

و با آبشویی ها به همراه تیمار کشو بقیه کنه )ab(در گروه  میت

بیست و یک روز  قرار گرفتند. )a(درصد تلفات در گروه  93بیش از 

هاي قبلی کاهش پس از سمپاشی تاثیر کلیه تیمارها نسبت به نوبت

درصد رسید. در این تاریخ بین تیمارها  78پیدا کرد و به کمتر از 

برموپروپیالت و که مشاهده شد به طوريداري اختالف معنی

- تیمار هگزي، a)بیشترین تاثیر را داشتند (گروه فنازاکوئین 

شستشوي با آب آبشویی () و تیمار c(گروه  کمترین تأثیرتیازوکس 

و  میتپیروکسیفنهاي کشبه همراه کنه دو در هزار) صابونو 

    ).    3بین این دو گروه قرار گرفتند (جدول  ،کلوفنتزین

  

  سالنتایج هر دو 

هاي بالغ و مقایسه میانگین درصد تلفات کنهنتایج  4جدول 

 طور کهدهد. هماندو سال آزمایش را نشان می مربوط به هر نمف

 دهد سه روز پس از سمپاشی برموپروپیالتنتایج نشان می

 دررا ایجاد کرد. ) a(گروه تلفات بیشترین  درصد) 45/0±30/98(

 رتلفات) کمترین تاثیدرصد  17/91 ±59/0(کلوفنتزین نوبت  این 

رفتند. گرا داشت و بقیه تیمارها در بین این دو گروه قرار  )c(گروه 

 وتیمارهاي بروموپروپیالت پس از سمپاشی  روز 14و  هفت روز در

بادام  تارتن بیشترین تلفات را روي کنه در هزار) دوصابون آبشویی (

تیازوکس کمترین که فنازاکویین و هگزيایجاد کردند در حالی

ز پس تارتن بادام ایجاد کردند.  بیست و یک رو تلفات را روي کنه

ت پاشی تاثیر کلیه تیمارها  کاهش پیدا کرد. در این نوباز سم

 و) a(گروه تلفات بیشترین  درصد) 00/76 ± 47/1( برموپروپیالت

را ) b(گروه  کمترین تلفات درصد) 00/69±12/1(تیازوکس هگزي

 کشتیمار آبشویی به همراه سایر تیمارهاي کنهداشت. 

 ) ab( وهدر یک گر، فنازاکویین  و کلوفنتزین) میتپیروکسیفن(

شویی، قرار گرفتند. نتایج هر دو سال آزمایش نشان داد که تیمار آب

فت ی در کنترل آقبول قابل ریتاث کشکنه يمارهایت با سهیمقادر 

 تواند جایگزین مناسبی براي کنترل کنه تارتنداشته است و می

  بادام باشد. 
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- هاي مختلف نمونهدر تاریخ  Schizotetranychus smirnovi (بالغ و نمف) بادام تارتن درصد تلفات کنه خطاي معیار) ±( نیانگیممقایسه  .2جدول 

  .1388ر سال دمختلف  يمارهایدر تبرداري 

Table 2. Mean (± SE) comparison of Schizotetranychus smirnovi mortality (adult and nymph) at different sampling times 
and different treatments during 2009.  

 Days after spraying   Treatment  
21 days   14 days  7 days  3 days  
77.25 ± 1.12 a 97.57 ± 0.89 a 96.58 ± 0.65  a 98.10 ± 0.72 a Bromopropylate 
77.25 ± 1.03 a 98.13 ± 0.86 a 85.75 ± 1.87 b 95.78 ± 1.03 ab Fenpyroximate 
64.25 ± 2.29 c 83.01 ± 2.36  c 56.29 ± 5.234 c 90.42 ± 2.06  c Fenazaquin 
76.25 ± 1.65 ab 97.49 ± 1.35 a 81.81 ± 2.14  b 97.44 ± 0.89 ab Hexythiazox 
71.00 ± 2.73 b 91.81 ± 2.66 b 85.97 ± 2.13 b 93.20 ± 1.75 bc Clofentezine 
75.00 ± 1.41 ab 95.89 ± 1.16 ab 87.17 ± 3.17   b 94.64 ± 1.81 abc Washing (Soap 0.2%)  

* Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at P= 0.05 using Tukey’s Test.   

  

- هاي مختلف نمونهدر تاریخ  Schizotetranychus smirnoviبادام (بالغ و نمف) تارتن درصد تلفات کنه خطاي معیار) ±( میانگینمقایسه . 3جدول 

  .1389مختلف در سال در تیمارهاي برداري 

Table 3. Mean (± SE) comparison of Schizotetranychus smirnovi mortality (adult and nymph) at different sampling times 
and different treatments during 2010.  

 Days after spraying   Treatment  
21 days   14 days  7 days  3 days  
74.75 ± 3.19  a 93..00 ± 1.02  a 99.08 ± 0.30  a 98.47 ± 0.91 a Bromopropylate 
68.25 ± 1.65 ab 86.84 ± 1.33 ab 98.35 ±1.64 a 91.78 ± 1.64 ab Fenpyroximate 
78.00 ± 0.82 a 99.26 ± 0.47 a 99.40 ± 0.37 a 99.87 ± 0.12 a Fenazaquin 
63.25 ± 2.01 c 81.23 ± 1.80 b 96.48 ± 3.52 a 81.23 ± 2.96 b Hexythiazox 
73.25 ± 2.68 bc 93.38 ± 1.10  a 98.20 ± 0.01  a 89.67 ± 1.49 ab Clofentezine 
72.75 ±  1.49 bc 95.03 ± 0.98 a 99.00 ±  0.43 a 99.65 ± 0.34 a Washing (Soap 0.2%)  

* Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at P= 0.05 using Tukey’s Test.   
  

-هاي مختلف نمونهدر تاریخSchizotetranychus smirnovi  بادام (بالغ و نمف) تارتن درصد تلفات کنه خطاي معیار) ±( میانگینمقایسه  .4جدول 

  .)1389-1388مختلف در هر دو سال آزمایش (در تیمارهاي برداري 

Table 4. Mean (± SE) comparison of Schizotetranychus smirnovi mortality (adult and nymph) at different sampling times 
and different treatments during two years of study (2009-2010).  

 Days after spraying   Treatment  
21 days   14 days  7 days  3 days  
76.00 ± 1.47 a 95.28 ± 0.65 a 97.83 ± 0.27  a 98.30 ± 0.45 a Bromopropylate 
72.75 ± 1.03 ab 92.49 ± 0.31 ab 92.05 ± 1.12 ab 93.78 ± 0.78 bc Fenpyroximate 
71.12 ± 1.21 ab 91.14 ± 1.31  ab 77.96 ± 2.55  c 95.14 ± 0.98  ab Fenazaquin 
69.00 ± 1.12 b 89.36 ± 1.48  b 89.14 ± 0.83 b 94.59 ± 1.75 ab Hexythiazox 
72.25 ± 1.36 ab 92.59 ± 1.47 ab 92.45 ± 1.07 ab 91.17 ± 0.59 c Clofentezine 
73.87 ± 1.34 ab 95.46 ± 0.95 a 93.16 ± 1.62  ab 97.15 ± 0.83 ab Washing (Soap 0.2%)  

* Means with the same letter(s) in each column are not significantly different at P= 0.05 using Tukey’s Test.   
 

  بحث

جهت ها کشکنهنه استفاده از یکه در زم يامسئله نگران کننده

ست یط زیر محدر سوء آنها یتأث، وجود داردهاي تارتن نهککنترل 

کنترل براي باشد. استفاده از سموم ید میتول يهانهیش هزیو افزا

ن رفتن یسبب از ب ،يراقتصادیغ يهانهیل هزیآفت عالوه بر تحم

کنه تارتن و  يهاتیده مقاومت در جمعی، بروز پدطبیعی دشمنان

 & Saeidi)گرددیه خطر افتادن سالمت مصرف کنندگان مب

Arbabi 2007, 2015) .هاي کنهدر مدیریت تلفیقی  ن اساسیبر ا
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 يهاانیکه عالوه بر کنترل مؤثر از ز یافتن راه حل مناسبی، تارتن

ج ی. نتااي برخوردار استز اهمیت ویژهانماید،  يریز جلوگیفوق ن

 نشان داد که از نظر تاثیر روي کنه تارتن بادام، یبررس این حاصله از

وجود  کشکنه يمارهایتو آبشویی تیمار بین  يداریاختالف معن

و شستشوي درختان بادام با محلول  )4 تا 2 هاي(جدول ندارد

صابون به نسبت دو در هزار در اوایل تیرماه که مصادف افزایش 

و به طور  (Saeidi & Nemati 2020)سریع جمعیت آفت است 

عدد از مراحل فعال کنه پشت هر برگ وجود  10تا  5متوسط حدود 

کنه ، موجب تلفات شدید جمعیت (Saeidi et al. 2014) دارد

تا  2 هايجدول(گردد روي درختان بادام میS. smirnovi تارتن 

گرد و شسته شدن  موجباین روش، کارگیري هطرف دیگر باز . )4

 و ایجاد شرایط مناسب براي هاي درختانسطح برگ ازغبار 

طبق نظر . گرددمی و در نتیجه کاهش خسارت وارده فتوسنتز گیاه 

Godfrey (2011) روشی موثر براي  ،فشار آبه کمک شستشو ب

ذکر شده است. این روش   T. urticaeايکنترل کنه تارتن دولکه

عالوه بر اینکه کمترین خسارت را به گیاه و به محیط زیست وارد 

شسته شدن مراحل مختلف رشدي کنه و ریزش آنها باعث کند می

 استفاده Arbabi et al. (2009)طبق گزارش  .گرددروي خاك می

 میانگین کهزمانی( گردآلود خرماکنه پاشی جهت کنترل آب از

 مشاهده خرما حبه یک رويعدد کنه فعال  سه جمعیت کمتر از

 10و  هفت زمانی فواصل در آبپاشی نوبت سه حداقل تکرار با و )شود

مناسبی روي آفت داشته و عالوه  ترلکن ساعات قبل از ظهر روز در

زیست محیطی  هايلودگیآ کاهشموجب  ارگانیک خرماي بر تولید

جلوگیري از بروز مقاومت در جمعیت آفت نسبت به سموم  و

   .گرددشیمیایی می

صابون عالوه بر کمک به شستشوي بهتر سطح شاخ و برگ و 

، به لحاظ خاصیت هاتمیز شدن گرد و خاك موجود در سطح برگ

، ضد تغذیه و دور کنندگی موجب افزایش تلفات در شندگیک

نتایج این تحقیق  .شودمی S. smirnovi تارتن بادام  جمعیت کنه

در خصوص استفاده از آبشویی  Shakarami et al. (2013)با نتایج 

 Eotetranychus hirstiو دترجنت براي کنترل کنه تارتن انجیر 

Pritchard & Baker آبشویی با  ایشان مطابقت دارد. طبق گزارش

ظ دشمنان طبیعی باعث نامساعد کردن شرایط رشدي آفت و حف

کاهش چشمگیرجمعیت کنه تارتن انجیر نسبت به شاهد گردید. 

همچنین جمعیت کنه تارتن انجیر در تیمار دو بار استفاده از 

داري در هزار) تفاوت معنی دودترجنت (مایع ظرفشویی به نسبت 

هاي اسپیرومزیفن، کشبار استفاده از کنهبا تیمارهاي یک

 Cranshaw بنا به گزارش. یت نداشتزبایفنااسپیرودیکلوفن و 

توانند براي هاي تماسی هستند که میکشها حشرهصابون (2008)

ها، ها، شپشککنترل بسیاري از آفات کوچک و با بدن نرم نظیر شته

هاي تارتن مورد استفاده قرار ها و کنههاي سفید، پسیلمگس

یعی و حشرات مفید در حالی که تاثیر اندکی بر دشمنان طب ،گیرند

از  ها و زنبورهاي گرده افشان دارند.ها، بالتورينظیر کفشدوزك

-براي کنترل کنه ايصابون مایع در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه

 شده است نیز استفادههاي تارتن و برخی دیگر از حشرات کوچک 

(Madanlar et al. 2000). گزارش Madanlar et al. (2000) نشان 

صابون مایع  به وسیله هاهاي بالغ و پورهکنترل موثر کنه دهنده

جمعیت آفت ممکن  آن،کشی تخمپایین ثیر أبه دلیل تگرچه ا ،است

    .افزایش یابد دوبارهاست 

توان استفاده از صابون دهد که میها نشان میبرخی از گزارش

 Cobanoglu & Alzoubi نتایج لفیق کرد. ترا با کنترل بیولوژیک 

تاثیر صابون مایع به تنهایی و در ترکیب با در خصوص  (2013)

و دشمن طبیعی  (T. urticae)اي کنه تارتن دولکهروي  آبامکتین

در  Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot ، کنه شکارگرآن

 پنج ،سهزهاي ونشان داد که استفاده از صابون در د شرایط گلخانه

درصد روي  50و  43، 30در هزار به ترتیب موجب تلفات  هفت و

با کنه زهاي فوق ودترکیب  حالی که کنه تارتن شده است و در

 8/99، 2/89روز به ترتیب تلفاتی معادل  10شکارگر پس از مدت 

درصد ایجاد کرد. در همین مدت ترکیب آبامکتین و کنه  100و 

 اي داشت،دولکه تارتن درصد تلفات روي کنه 100شکارگر نیز 

زهاي وبنابراین جمعیت کنه شکارگر تحت شرایط استفاده از د

 راحتی توانست افزایش یابد و آفت را کنترل کنده مختلف صابون ب

(Cobanoglu & Alzoubi 2013)  . محققین دیگري نیز استفاده از

 Lawson) کش را براي کنترل کنه قرمز اروپاییهاي حشرهصابون

& Weires 1991) اي، کنه تارتن دولکه Osborne & Petitt (1985) 

گزارش کردند  Drepanosiphum platanoidis (Schr.)شته و 

(Parry et al. 1989) .  
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آبشویی  که استفاده از روش نتایج این تحقیق نشان داد

به نسبت دو در هزار)  محلول صابون آب و با شستشوي درختان (

جهت کنترل کنه تارتن ارزان، موثر و سازگار با محیط زیست  روشی

که  ،این استی که باید مد نظر قرار گیرد مهم نکته .باشدیمبادام 

برابر مصرف آب در  وتقریبا دآبشویی  روش یزان مصرف آب درم

شاخ و برگ کامال . زیرا الزم است باشدها میکشسمپاشی با کنه

نتیجه مراحل مختلف کنه تارتن بادام به شسته و تمیز شود که در 

همانطور  شوند.ریزند و تلفات زیادي را متحمل میسطح زمین می

هاي اخیر هاي تارتن در سالیکی از دالیل طغیان کنهدانیم که می

با حذف دشمنان طبیعی باشد که استفاده از سموم شیمیایی می

 & Saeidi ات. مطالعشوندهاي تارتن میموجب طغیان بیشتر کنه

Nemati (2017, 2020) منطقه بادام هايدر باغکه  نیز نشان داد 

تریپس از جمله  مفیدي هايشکارگر ،و بختیاريچهارمحال سامان 

Scolothrips longicornis Priesner، هاي شکارگر از کنه

هاي جنس و کفشدوزك Phytoseiidaeو  Tydeidaeهاي خانواده

Stethorus  و  هاکشدر صورت عدم مصرف کنه کهوجود دارند

به . قادرند به خوبی کنه تارتن بادام را کنترل کنند ،هاکشحشره

عالوه بر کنترل کارگیري این روش هگفت که بتوان طور کلی می

سالمت تضمین  ،باعث تولید محصول سالمموثر کنه تارتن بادام، 

، حفظ دشمنان زیست محیطی ، کاهش خطراتمصرف کنندگان

  گردد.میعی و افزایش کارایی آنان طبی

  

  يسپاسگزار

و منابع  يو آموزش کشـــاورز قاتیبدین وســـیله از مرکز تحق

ــتان       ياری چهارمحال و بخت   یعیطب به   و مدیریت حفظ نباتات اسـ

  شود.و قدردانی می تشکر  یو امکانات یمال يجهت حمایت ها
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