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 چکیده

 در سایفلومتوفن و اسپیرومسیفن جهت بررسی کارایی این مطالعه .نقاط کشور استبرخی  از مهمترین آفات درختان سیب در Panonychus ulmi کنه قرمز اروپایی 
در  5/1و  4/1 هایاز غلظتبرای این منظور  انجام شد. های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان رضویهای سیب استاندر باغاروپایی  قرمز کنه کنترل

کش ، کنه(در هزار 4/1)SC %91 اتوکسازولکش در مقایسه با  کنه  SC%21 سایفلومتوفنکش و یک در هزار کنه 8/1های غلظت ،SC%24 اسپیرومسیفنکش هزار کنه
 پاشی( استفاده شد.و شاهد )آب( در هزار 5/1)  SC%24 اسپیرودیکلوفنکش ، کنه(در هزار 5/1)  SC %5 میتپیروکسیفنکش ، کنه(در هزار 9) EC  %57 پروپارژیت

 –ها به درصد تلفات توسط فرمول هندرسونپاشی و تبدیل دادهروز بعد از سم 28و  29، 94، 7، 3های زنده در سطح برگ یک روز قبل و ارزیابی با شمارش تعداد کنه

تاثیر مناسبی در کنترل کنه  سایفلومتوفنهای کامل تصادفی در چند مکان صورت گرفت. در قالب طرح بلوک  SASافزارتیلتون محاسبه گردید. تجزیه آماری توسط نرم
داشت، گرچه در این استان هم در  قابل قبولیتاثیر  هادر بقیه استان به غیر از استان خراسان رضوی، اسپیرومسیفن .چهار استان مورد بررسی داشت هر های سیبدر باغ

تلفات ایجاد  % 58-99بین  نسایفلومتوفو  % 88-99بین  اسپیرومسیفنپاشی، ای مناسب، سه روز بعد از سم. با توجه به تاثیر ضربهافزایش یافتمدت کارایی طوالنی
دهد. بکارگیری غلظت مصرفی ها را نشان میکشدوام این کنه کهرسید  %99تا  و سایفلومتوفن اسپیرومسیفنپاشی کارایی بعد از سم بیست و هشتمکردند. در روز 

 شود.اروپایی در باغات سیب توصیه میبرای کنترل کنه قرمز ( در هزار 4/1) اسپیرومسیفنو غلظت مصرفی ( در هزار 8/1) سایفلومتوفن

 کشکنه غلظت مصرفی، ،: کنه قرمز اروپایی، درصد تلفاتکلمات کلیدی
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Abstract 
The European red mite, Panonychus ulmi is one of the most important pests of apple orchards in some parts of Iran. This 
study was conducted in order to evaluate the efficiency of Spiromesifen and Cyflumetofen for the control of European red 
mite in apple orchards of Isfahan, East, West Azarbaijan and Khorasan-e Razavi Provinces of Iran. Towards this aim, two 
concentrations of Spiromesifen 24% SC (0.5 and 0.4 ml/l) and Cyflumetofen 20% SC (1 and 0.8 ml/l) were compared with 
Etoxazole 10% SC 0.4 ml/l, Propargite 57% EC 1 ml/l, Fenpyroximate 0.5 ml/L, Spriodiclofen 0.5 ml/l and control (water 
sprayed). The percentage of efficiency was calculated by the Henderson-Tilton formula. The average number of mites per 
leaf was counted one day before and 3, 7, 14, 21 and 28 days after spraying. Statistical analysis was conducted using SAS 
software with randomized complete block design in multiple places. Cyflumetofen was effective on European red mites in 
apple orchards of the above-mentioned provinces. Spiromesifen was effective; except in Khorasan-e Razavi provinces. 
Although in this province, its efficacy increased by increasing time after treatment. The knock down effect of these pesticides 
was significant. After 3 days, Spiromesifen and Cyflumetofen had caused 88–99% and 58–99% of mortality respectively. The 
efficacy of the compound was up to 99% for Spiromesifen and Cyflumetofen after 28 days that indicated the persistence of 
these pesticides. We recommend the 0.8 ml/lit dose of Cyflumetofen and 0.4 ml/lit dose of Spiromesifen for the control of the 
European red mite in apple orchards. 
Keywords: Acaricide, European red mite, Mortality percentage, Recommended dose  
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   مقدمه
 ترین گروه از ردهترین و متنوعها به عنوان یکی از بزرگکنه
 ها از آفاتاند. برخی از کنهمانندها در سراسر جهان پراکندهعنکبوت

خوار یکی از های گیاهمهم اقتصادی در کشاورزی هستند. کنه
شوند که مهمترین آفات گیاهان به ویژه درختان میوه محسوب می

ن تریمهم ازدر این میان کنه قرمز اروپایی در مناطق مختلف کشور 
است که خسارت کمی و کیفی آن هر ساله در آفات درختان سیب 

 شود. کنترلبسیاری از مناطق دنیا باعث کاهش محصول سیب می
های کنترل این آفت است که ترین روششیمیایی یکی از رایج

های این آفت استفاده بیشتر کشاورزان از آن برای مهار جمعیت
 (. Rahmani et al. 2012کنند )می

از روی  9831درسال  Koch اروپایی اولین بار توسطکنه قرمز      
در ایران جزء آفات مهم  9353آوری شد و تا سال نارون جمع

به  9353شد. اولین بار در سال ای کشور محسوب میقرنطینه
های سیب وارد شده به منطقه گرگان وسیله صلواتیان در روی نهال

این  .(Mustaan 1987از کشورهای سوئیس و فرانسه مشاهده شد )
با ورود کنه  .(Meyer 1987کنه در اکثر نقاط جهان انتشار دارد )

های ارقام سیب درختی وارداتی )قرمز و قرمز اروپایی توسط نهال
های های مدرن، آلودگی به کنهزرد طالیی( از فرانسه و توسعه باغ

(. این کنه Arbabi et al. 2003آفت در سطح کشور گسترش یافت )
به و ها، سیب، میزبانی وسیعی دارد ولی در بین تمام میزباندامنه 

این کنه به تعداد زیادی از درختان  .ستا هاترین آنگالبی از مهم
ها دار، تعدادی از درختان زینتی و درختچهدار، هستهمیوه دانه

شود حمله کرده و در صورت عدم کنترل باعث خسارت جدی می
(Alston & Reding 2003). بسب گیاهان میزبان غذیه کنه از برگت 

کاهش عمل فتوسنتز و در  ها و در نتیجهنابودی کلروفیل سلول
و کاهش کیفیت آنها  خشک شدن های برگی ووللمرگ س نهایت

در سطح و عمدتا  شود. این کنه در تمام مراحلو کمیت محصول می
دن شها و خشک ها مستقر و تغذیه آن باعث از بین رفتن سلولبرگ

 (.Bayat & Parsi 1980) شوندبرگ گیاهان میزبان می
و  سایفلومتوفنهای کش با نامدر این پژوهش دو کنه     

-نهاز گروه ک سایفلومتوفنمورد بررسی قرار گرفت.  اسپیرومسیفن

 مسیفناسپیرواست و  نام تجاری دانیساراباهای بتاکتونیتریل با کش
این  از گروه شیمیایی به نام اسید تترونیک است. نام تجاری اوبرونبا 

 با دو غلظت و ها تاثیر دارندکش روی تمام مراحل مختلف کنهدو کنه
به منظور  توصیه شدهدرصد کمتر از غلظت  31تا  21و  توصیه شده

کش برای کنترل کنه قرمز اروپایی در کاهش مصرف احتمالی آن کنه

سیب چهار استان کشور آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی،  هایباغ
های تولید کننده سیب خراسان رضوی و اصفهان )مهمترین استان

کش رایج استفاده شد و کارایی این درختی( در مقایسه با چند کنه
 ها مورد بررسی قرار گرفت.کشآفت

 
 هامواد و روش

-باغ برداری هفتگی از نمونه9398سال از نیمه اردیبهشت ماه      

های آذربایجان های سیب )مناسب برای انجام آزمایش( در استان
 ،)شهرستان ارومیه( ، آذربایجان غربی)شهرستان تبریز( شرقی

)شهرستان فریمان( و خراسان رضوی )شهرستان سمیرم( اصفهان 
زمانی که میانگین تعداد کنه فعال قرمز اروپائی به  .صورت گرفت

 (،Arbabi et al. 2009کنه در هر برگ رسید ) 5تا  3حداقل 

 در هر استان یک یا دو باغ آلوده انتخاب شد. .آزمایش انجام شد

و برای هر تیمار  شروعبرداری یک روز قبل از انجام آزمون نمونه
ر خصوصیات تا حدودی درخت مناسب که از نظر سن و سای چهار

برداری از چهار طرف درخت انجام مشابه بودند، انتخاب شد. نمونه
های کامل تصادفی در آزمایش به صورت طرح آماری بلوک .شد

تکرار انجام گرفت. در این پژوهش از  چهارتیمار و  9چند مکان با 
با  SC %24 اسپیرومسیفنکش در هزار کنه 5/1و  4/1 هایغلظت

کش و یک در هزار کنه 8/1های و غلظت تجاری اوبروننام 
در مقایسه با غلظت تجاری دانیسارابابا نام   SC %21 سایفلومتوفن

، تجاری باروکبا نام SC  %91 اتوکسازولکش در هزار کنه 4/1های 
، با نام تجاری اومایت EC 57% کش پروپارژیتدر هزار کنه 9غلظت 
تجاری با نام   SC %5میت پیروکسیفن کشدر هزار کنه 5/1غلظت 
با  SC%24 اسپیرودیکلوفنکش در هزار کنه 5/1، غلظت اورتوس

پاشی( برای کنترل جمعیت و تیمار شاهد )آب تجاری انویدورنام 
 فعال کنه قرمز اروپایی استفاده شد.

 94، 7، 3پاشی و به ترتیب برای این منظور یک روز قبل از سم     
عدد  31تکرار،  در هر پاشی بازدید انجام شد.از سمروز بعد  28و 

های مختلف درخت انتخاب و برگ به صورت تصادفی از قسمت
های موجود روی برگ و زیر برگ )فعالیت کنه قرمز تعداد کنه

ی های نایلونها داخل کیسهاروپایی بیشتر روی برگ است( و نمونه
شد. برای  ساعت شمارش 24به آزمایشگاه منتقل و ظرف مدت 

پاش فرغونی( استفاده لیتری )سم 911پاش پاشی از دستگاه سمسم
 کش آب مصرفی در سطح کالیبره شد.شد و قبل از استفاده از آفت

پاشی صبح زود سم لیتر محلول استفاده شد. 8تا  1برای هر درخت 
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ها با استفاده (. درصد تلفات کنهArbabi et al. 2014انجام گرفت )
 .هندرسون و تیلیتون تعیین شد از فرمول

(کارایی) درصدتاثیرتیمارها = (1 − (
𝑇𝑎

𝑇𝑏
∗
𝐶𝑏

𝐶𝑎
)) ∗ 100 

aT یک  پاشی در واحد آزمایشیمیانگین تعداد کنه بعد از سم(
پاشی در واحد آزمایشی، میانگین تعداد کنه قبل از سم bT، درخت(

aC پاشی و میانگین تعداد کنه در تیمار شاهد بعد از سمbC  میانگین
 & Henderson)پاشی است )تعداد کنه در تیمار شاهد قبل از سم

Tilton 1955.  با توجه به شرایط و زمان فعالیت متفاوت آفت روی
های ها در استاندرختان سیب در مناطق مختلف، زمان انجام آزمون

های به مساحت پاشی در باغ. محلول)مرداد ماه( مختلف متفاوت بود
ساله و رقم رددلیشز صورت گرفت. با  3-4هکتار با درختان  3-9

توجه به اثر متقابل تیمار و مکان از تجزیه مرکب استفاده شد. از 
افزار های کامل تصادفی در چند مکان با استفاده از از نرمطرح بلوک

SAS  بندی تیمارها اقدام شدها و گروهنسبت به تعیین میانگین. 
 انجام شد. Tukeyبا آزمون ها مقایسه میانگین

 
 
 

 نتايج 
ار دتجزیه مرکب نشان داد که اثر متقابل مکان در تیمار معنی     

 های کاملی طرح بلوکها بر پایهاست و با توجه به این موضوع داده
تصادفی در هر استان به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت )به 

تیمار، هفت روز بعد از ترتیب در روزهای متوالی سه روز بعد از 
 روز بعد از تیمار 28بعد از تیمار،  29روز بعد از تیمار و  94تیمار، 

75/78 = F ،84،43 = df ،119/1> ;P  75/21 = F، 84،43 = df ،
1119/1>;P 91/48 = F ،84،43 = df ،119/1> P 77/21 و = F ،
84،43 = df ،119/1> ;P 21/25 =F  ،84،43 = df ،119/1>P ). 

 د.شونها به صورت جداگانه بررسی میبه دلیل این اختالف استان
در هر برگ یک روز قبل از   P. ulmiهایمیانگین جمعیت کنه   

های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی پاشی در استانسم
های نشان داده شده است. در استان 9و خراسان رضوی در جدول 

ها قبل از تیمار با یکدیگر اختالفی مختلف میانگین جمعیت کنه
های اصفهان، آذربایجان غربی، آذربایجان به ترتیب در استانندارد )

 = 83/1؛ P ، 27،8 =df ، 2/ 9 = F=33/1شرقی و خراسان رضوی 
P، 27،8 = df ،52/1 = F  34/1؛= P ،27،8 = df ، 23/9 =F  ؛ 

21/1=P ، 27،8 = df  ،91/9 =F .) 

های اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و خراسان پاشی در استاندر هر برگ یک روز قبل از سمقرمز اروپایی  میانگین جمعیت کنه .0جدول 

 .رضوی
Table 1. Mean population of European red mite per leaf one day before spraying in Isfahan, East Azarbaijan, West Azarbaijan 

and Khorasan–e– Razavi Provinces. 
Khorasan-e- Razavi West Azarbaijan East Azarbaijan Isfahan  

a0.14 ± 4.04 a0.48 ± 4.25 a1.02 ± 5.40 a0.39 ± 4.75 Spiromesifen (0.25 ml/l) 
a0.35 ± 3.82 a0.62 ± 4.60 a0.26 ± 4.30 a0.24 ± 4.5 Spiromesifen (0. 5 ml/l) 
a0.28 ± 4.30 a1.16 ± 3.17 a0.33 ± 3.87 a0.06 ± 4.92 Cyflumetofen (0.8 ml/l) 
a0.35 ± 4.15 a0.49 ± 4.36 a0.33 ± 4.87 a0.16 ± 4.83 Cyflumetofen (1 ml/l) 
a0.27±  4.95 a1.18 ± 3.59 a1.42 ± 4.35 a0.20 ± 4.67 Etoxazole (0.4 ml/l)  
a0.02 ± 4.48 a0.64 ± 4.80 a1.70 ± 6.67 a0.27 ± 4.45 Fenpyroximate (0.5 ml/l) 
a0.25 ± 4.55 a1.71 ± 5.25 a1.42 ± 4.35 a0.06 ± 3.80 Envidor (0.5 ml/l) 
a0.49 ± 4.98 a0.49 ± 3.98 a1.18 ± 4.97 a0.32 ± 4.27 Propargite (1 ml/l) 
a0.17 ± 4.41 a00 ± 4.83 a1.04 ± 5.20 a0.15 ± 4.45 Control 

The means were compared with Tukey test. 
  

 استان اصفهان
های مورد بررسی در کشدرصد تلفات در صورت تیمار با کنه     

اصفهان نشان داده شده است. در استان  2استان اصفهان در جدول 
ش کپاشی بیشترین درصد تلفات مربوط به کنهسه روز بعد از سم

 17/1، %19/99 ± 57/1)هر دو غلظت( به ترتیب  اسپیرومسیفن
 1119/1دار است )است و اختالف بین تیمارها معنی % 84/98 ±

= P ،24،7df =  ،29/38F = )پاشی بیشترین . هفت روز بعد از سم
 )دو غلظت(، اسپیرومسیفنهای کشدرصد تلفات مربوط به کنه

 است میتپیروکسیفن)با غلظت یک در هزار( و  سایفلومتوفن
(119/1 = P ،24،7 = df  ،93/24 = F). پاشی چهارده روز بعد از سم

های کشبیشترین درصد تلفات در صورت تیمار با کنه
)با غلظت یک در هزار(،  سایفلومتوفن)دو غلظت(،  اسپیرومسیفن
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 = P ،24،7 = 1119/1است ) اسپیرودیکلوفن و میتپیروکسیفن
df،17/91 =F ) بیست و هشت روز بعد از تیمار نیز بیشترین درصد .

)دو غلظت(  اسپیرومسیفنهای کشتلفات در صورت تیمار با کنه

 سایفلومتوفنو  %79/98 ± 75/1 و %73/98 ± 74/1به ترتیب 
 P  ،24،7= 1119/1) است %55/89 ± 14/3)غلظت یک در هزار( 

= df  ،45/93 =F ). 

 .برداری روی برگ درختان سیب در استان اصفهانهای مختلف نمونهمیانگین درصد تلفات جمعیت کنه قرمز اروپایی در تیمارها و نوبت .2 جدول

Table 2. Mean mortality percentage of European red mite population in different treatments and sampling sessions on apple 
tree leaves in Isfahan province. 

28 days 14 days 7 days 3 days   
a0.74 ± 98.73 a0.54 ± 99.30 a0 ± 100 a0.57 ± 99.01 Spiromesifen (0.25 ml/l) 
a0.75 ± 98.71 a0.7 ± 99.30 a0 ± 100 a0.67 ± 98.84 Spiromesifen (0. 5 ml/l) 
c1.36 ± 72.71 bc1.50 ± 78.90 bc1.20 ± 70.17 e2.94 ± 57.57 Cyflumetofen (0.8 ml/l) 
ab3.64 ± 89.55 ab0.35 ± 94.93 ab0.98 ± 89.21 e1.76 ± 60.49 Cyflumetofen (1 ml/l) 
bc3.58 ± 82.82 bc3.85 ± 88.21 bc3.46 ± 81.14 d1.69 ± 69.93 Etoxazole (0.4 ml/l) 
bc3.48± 83.06  ab2.49± 91.36  ab1.44± 92.54  ab2.86± 84.49  Fenpyroximate (0.5 ml/l) 
b0.63± 87.48  ab1.77± 93.42  bc1.14± 85.91  c2.12± 81.13  Spriodiclofen (0.5 ml/l) 
bc2.68± 84.92  ab3.85± 94.09  bc3.65± 87.83  b4.51± 82.27  Propargite (1 ml/l) 

The means were compared with Tukey test.  
Different letters in the row indicate a significant difference between the treatments at the 95% probability level.  

 

 رضویاستان خراسان 
میانگین درصد تلفات جمعیت کنه قرمز اروپایی در تیمارها و      
برداری روی برگ درختان سیب در استان های مختلف نمونهنوبت

نشان داده شده است. در استان خراسان  3خراسان رضوی در جدول 
ت، در دو غلظ سایفلومتوفنهای کشرضوی سه روز بعد از تیمار کنه

و پروپارژیت بیشترین درصد تلفات را نشان دادند  میتپیروکسیفن
. ( P  ،24،7 =df ،71/21 =F= 1119/1دار است )و اختالف معنی

ش کپاشی بیشترین درصد تلفات مربوط به کنههفت روز بعد از سم
و  میتپیروکسیفنبا غلظت یک در هزار،  سایفلومتوفن

و 94. ( P ، 24،7 =df  ،85/45 =F= 1119/1است ) سپیرودیکلوفنا
با غلظت یک در هزار و  سایفلومتوفنپاشی با روز بعد از سم 29
روز بعد از تیمار با  28بیشترین درصد تلفات و  میتپیروکسیفن

باالترین  اسیرودیکلوفندر هزار( و  5/1)با غلظت  اسپیرومسیفن
دار بوده درصد تلفات را نشان دادند و اختالف بین تیمارها معنی

 1119/1 روز به ترتیب 28و  29، 94)درصد تلفات بعد از است 
=P  ،24،7 =df  ،83/23 = F ،1119/1 =P  ،24،7 =  df،  88/77 

= F   1119/1و =P ، 24،7 =df   ،11/991 =F ). 

 .برداری روی برگ درختان سیب در استان خراسان رضوینمونههای مختلف میانگین درصد تلفات جمعیت کنه قرمز اروپایی در تیمارها و نوبت .3جدول
Table 3. Mean mortality percentage of European red mite population in different treatments and sampling sessions on apple 

tree leaves in Khorasan–e– Razavi province. 
28 days 21 days 14 days 7 days 3 days   

b2.11 ± 76.16 d3.29 ± 21.53 e3.32 ± 32.84 d2.20 ± 39.84 e6.39 ± 29.48 Spiromesifen (0.25 ml/l) 
a0.90 ± 86.97 c2.27 ± 37.19 d6.10 ± 59.40 cd4.64 ± 44.37 dc4.84 ± 35.21 Spiromesifen (0. 5 ml/l) 
b2.46 ± 75.79 a3.29 ± 78.44 bc3.82 ± 71.53 b4.55 ± 66.84 ab1.81 ± 67.29 Cyflumetofen (0.8 ml/l) 
d2.07 ± 86.12 a1.26 ± 88.33 ab1.88 ± 84.43 a1.67 ± 84.38 a1.76 ± 82.78 Cyflumetofen (1 ml/l) 
e2.52± 34.24  c5.03± 43.80  d3.34± 48.89  bc4.13± 55.17  e1.95± 15.69  Etoxazole (0.4 ml/l) 
c1.60± 64.59  b1.47± 63.84  ab1.34± 77.13  a0.94± 82.18  ab2.0± 78.55  Fenpyroximate (0.5 ml/l) 
a1.53± 85.09  a1.36± 87.43  f0.76± 88.61  a1.50± 92.94  cd7.28± 55.83  Spriodiclofen (0.5 ml/l) 
d0.75± 44.57  c2.25± 43.30  ab2.80± 76.31  a2.39± 89.27  ab6.17± 64.79  Propargite (1 ml/l) 

The means were compared with Tukey test.  
Different letters in the row indicate a significant difference between the treatments at the 95% probability level.  
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 استان آذربایجان شرقی
ها سه روز بعد از در استان آذربایجان شرقی درصد تلفات کنه     

)دو غلظت(،  اسپیرومسیفنهای کشتیمار در صورت تیمار کنه

و پروپارژیت با درصد تلفات  اتوکسازول)دو غلظت(،  سایفلومتوفن

 اسپیرودیکلوفنو  میتپیروکسیفنها در صورت تیمار با کنه

. هفت روز بعد از ( P  ،24،7 =df  ،18/4 =F= 1112/1) بودمتفاوت 

)دو  اسپیرومسیفندار بین تیمارهای اختالف معنیپاشی سم

و  سپیرودیکلوفن، ااتوکسازول)دو غلظت(،  سایفلومتوفنغلظت(، 

 118/1مشاهده شده است ) میتپیروکسیفنپروپارژیت با تیمار 

=P  ،24،7 =df ،11/3 =F ) .94 ،29  روز بین تیمارها اختالف  28و

موارد درصد تلفات در شود و در تمامی داری مشاهده میمعنی

دو ) سایفلومتوفنو  اسپیرومسیفنهای کشصورت تیمار با کنه

ها کشغلظت( باالتر از درصد تلفات در صورت تیمار با سایر کنه

 ، P  ،24،7 =df= 13/1 روز به ترتیب 28و  29، 94هستند )بعد از 

11/2 = F  ،114/ 1 =P  ،24،7 =df ، 15/4 = F   112/1و =P  ،

24،7 =df  ،89/4 =F )  (.4)جدول 

 

 .برداری روی برگ درختان سیب در استان آذربایجان شرقیهای مختلف نمونهدر تیمارها و نوبت میانگین درصد تلفات جمعیت کنه قرمز اروپایی .4جدول
Table 4. Mean mortality percentage of European red mite population in different treatments and sampling sessions on apple 

tree leaves in East Azarbaijan province. 
28 days 21 days 14 days 7 days 3 days   

ab12.42 ± 55.17 ab3.29 ± 71.52 ab0.94 ± 92.63 a0.48 ± 96.27 98.0 ± 0.57a Spiromesifen (0.25 ml/l) 
a9.41 ± 85.87 a16.03 ± 74.14 ab0.86 ± 92.90 a0.43 ± 96.40 a1.06 ± 94.44 Spiromesifen (0. 5 ml/l) 
a2.67 ± 92.32 a0.89 ± 98.70 a1.07 ± 98.22 ab7.31 ± 89.54 a0.68 ± 99.32 Cyflumetofen (0.8 ml/l) 
a2.11 ± 96.71 a0.83 ± 98.69 a2.35 ± 97.64 a0.55 ± 99.45 a1.36 ± 97.61 Cyflumetofen (1 ml/l) 
ab2.06± 64.33  ab8.45± 64.39  ab3.46± 88.42  ab1.83± 92.45  a0.67± 97.87  Etoxazole (0.4 ml/l) 

a10.82± 73.76  ab19.68± 40.46  ab2.33± 89.97  b14.48± 59.32  b9.99± 71.43  Fenpyroximate (0.5 ml/l) 
a4.89± 84.44  ab1.36± 87.43  ab3.62± 91.27  a1.68± 95.24  ab7.77± 85.33  Spriodiclofen (0.5 ml/l) 

b9.35± 26.0  b8.45± 21.97  b21.32± 58.49  ab11.61± 77.46  a0.26± 98.33  Propargite (1 ml/l) 
means were compared with Tukey test. The means were compared with Tukey test.  

Different letters in the row indicate a significant difference between the treatments at the 95% probability level.  
 

 استان آذربایجان غربی
ها در صورت تیمار در استان آذربایجان غربی درصد تلفات کنه     

(، )دو غلظت سایفلومتوفن)دو غلظت(،  اسپیرومسیفنهای کشکنه

ها در صورت تیمار با و پروپارژیت با درصد تلفات کنه اتوکسازول

، 94، 7، 3)بعد از  بودمتفاوت  سپیرودیکلوفنو ا میتپیروکسیفن

،  P  ،24،7 =df ، 75/21 = F= 1119/1روز به ترتیب  28و  29

1119/1 =P  ،24،7 =df ، 15/49 = F   1119/1و =P  ،24،7 =df 

، 84/39 = F ،1119/1 =P ، 24،7 = df ،54/11 =F ، 1119/1 =P 

 ،24،7 =df  ،75/11=F )کش. درصد تلفات در صورت کاربرد با کنه 

)هر دو غلظت( در روزهای متوالی بعد از تیمار بین  سایفلومتوفن

 کشدرصد بود. درصد تلفات در صورت کاربرد با کنه 911تا  98

)هر دو غلظت( در روزهای متوالی بعد از تیمار بین  اسپیرومسیفن

 (.5درصد بود )جدول  99تا  81

( در شکل 98شرایط اقلیمی در زمان آزمایش )مرداد ماه سال 

نشان داده شده است. اطالعات هواشناسی از سازمان هواشناسی  9

کشور تهیه شده است. کمینه و بیشینه دمایی و رطوبتی در چهار 

کمینه دما، کمترین دما  هرستان مورد بررسی مشخص شده است.ش

دهد و بیشینه را نشان می 98روز مرداد سال  39در شبانه روز در 

را نشان  98روز مرداد سال  39دما، بیشترین دما در شبانه روز در 

های مورد دهد. کمینه و بیشینه رطوبت هم در شهرستانمی 

مشخص شده است. در مرداد  9شکل بررسی در طول شبانه روز در 

 های مورد بررسی بارش هم نبوده است.در شهرستان 98ماه 
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 .برداری روی برگ درختان سیب در استان آذربایجان غربیهای مختلف نمونهمیانگین درصد تلفات جمعیت کنه قرمز اروپایی در تیمارها و نوبت .5ل جدو
Table 5. Mean mortality percentage of European red mite population in different treatments and sampling sessions on apple 

tree leaves in West Azarbaijan province. 

28 days 21 days 14 days 7 days 3 days   
a4.31 ± 85.50 a2.31 ± 89.50 a3.15 ± 91.33 a3.51 ± 86.89 87.56 ± 4.29a Spiromesifen (0.25 ml/l) 
a8.84 ± 87.79 a8.94 ± 87.79 a0.87 ± 99.12 a2.01 ± 88.57 a2.53 ± 87.61 Spiromesifen (0. 5 ml/l) 
a0.68 ± 99.31 a1.28 ± 97.62 a1.38 ± 98.62 a0 ± 100 a1.22 ± 97.32 Cyflumetofen (0.8 ml/l) 
a0.68 ± 99.31 a1.38 ± 98.62 a1.38 ± 98.62 a0 ± 100 a1.22 ± 97.32 Cyflumetofen (1 ml/l) 

c1.22±11.22  c11.87± 11.87  c11.87±11.87  c8.68± 14.80  c 12.86 ±20.71  Fenpyroximate (0.5 ml/l) 
b5.29± 50.88  b4.42± 68.14  b4.42± 68.75  b6.76± 60.98  ab7.25± 59.06  Spriodiclofen (0.5 ml/l) 
a4.35± 86.76  a4.35± 86.76  ab1.58± 90.40  a3.90± 84.93  ab3.51± 84.67  Propargite (1 ml/l) 

The means were compared with Tukey test.  
Different letters in the row indicate a significant difference between the treatments at the 95% probability level.     

 

 

 
 

 
 

 
و خراسان )سمیرم( ، اصفهان )ارومیه( ، آذربایجان غربی)تبریز( های آذربایجان شرقیاستاندر  98تغییرات دمایی و رطوبتی در مرداد ماه سال  .0شکل 

 .)فریمان(رضوی 

Figure 1. Temperature and humidity changes in August 2019 in the East Azerbaijan (Tabriz), West Azarbaijan (Orumieh), 

Isfahan (Semirom) and Khorasan–e– Razavi (Fariman). 
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 بحث

کش در یک فصل زراعی باعث گیری مستمر یک کنهبکار     

زای محصوالت های خسارتتشدید بروز مقاومت در جمعیت کنه

مصرف  شود. برای افزایش کارایی و کاهشمختلف کشاورزی می

کش جدید با هدف داشتن سموم کنه ها، مطالعه دربارهکشکنه

گذاری با غلظت مصرفی کم روی توجیه اقتصادی و تامین تاثیر

ها و تاثیر سوء کمتر بر جمعیت دشمنان مراحل مختلف زیستی کنه

زا های خسارتشود و از آن جایی که کنهها دنبال میطبیعی کنه

 وهای متعدد در یک فصل زراعی ایجاد نسل ،با توانایی زادآوری باال

پذیری با شرایط اقلیمی مختلف در مقایسه با سایر آفات توان انطباق

-پذیری بیشتری با سموم را دارند، لذا جایگزینی سموم کنهمقاومت

ناپذیر به ها امری اجتنابکش جدید در اعمال مدیریت پایدار آن

 (. Arbabi et al. 2009رسد )نظر می

کش به طور متوسط سه روز بعد از تیمار با دو کنه     

ها در کشبیشترین درصد تلفات کنه سایفلومتوفنو  اسپیرومسیفن

استان آذربایجان شرقی و بعد از آن در استان اصفهان مشاهده شده 

است و کمترین تاثیر در استان خراسان رضوی مشاهده شده است. 

های آذربایجان شرقی و استانهفت روز بعد هم درصد تلفات در 

داری را نشان های آذربایجان غربی تفاوت معنیاصفهان با استان

های آذربایجان غربی و دادند و بیشترین درصد تلفات در استان

اصفهان مشاهده شده است. چهارده روز بعد از تیمار هم در استان

جان بایهای آذربایجان شرقی و اصفهان با درصد تلفات در استان آذر

داری دارد و کمترین درصد تلفات در استان غربی تفاوت معنی

خراسان رضوی مشاهده شده است. بیست و هشت روز بعد از تیمار 

هم بیشترین درصد تلفات در استان اصفهان مشاهده شده است. 

های دیگر با استان اصفهان تفاوت دارد و با درصد تلفات در استان

 یکدیگر اختالفی ندارند.

های اصفهان و آذربایجان شرقی نسبت ها در استانکشاین کنه    

ها تاثیر بیشتری داشتند و کمترین تاثیر در استان به سایر استان

خراسان رضوی مشاهده شده است که این اختالف شاید به علت 

شرایط آب و هوایی مناطق مختلف باشد. در بین تیمارهای مختلف 

 یفناسپیرومسو  سایفلومتوفنهای کشهسه روز بعد از تیمار با کن

)دو غلظت( و پروپارژیت بیشتر از سایر تیمارها بوده است و کمترین 

مشاهده شد. هفت روز  اتوکسازولدرصد تلفات در صورت تیمار با 

-هها در صورت تیمار با کنکنه بعد از تیمار بیشترین درصد تلفات

ت وصیه شده( اسیک در هزار )غلظت ت غلظتبا  سایفلومتوفنکش 

-سیپیروکفنکش و کمترین درصد تلفات در صورت تیمار با کنه

بوده است. چهارده روز بعد از تیمار هم بیشترین درصد تلفات  میت

ر با غلظت یک د سایفلومتوفنکش ها در صورت تیمار با کنهکنه

-نفکش هزار است و کمترین درصد تلفات در صورت تیمار با کنه

است. بیست و هشت روز بعد از تیمار هم بیشترین  میتپیروکسی

و  سایفلومتوفنهای کشدرصد تلفات در صورت تیمار با کنه

)با دو غلظت( بوده است و کمترین درصد تلفات در  اسپیرومسیفن

و  میتپیروکسیفن، اتوکسازولهای کشصورت تیمار با کنه

 پروپارژیت است. 

های کشگروه کنهاز کش جدید کنه سایفلومتوفن     

مهارکننده کمپلکس سیستم  بتاکتنونیتریل با اثر تماسی است.

ا هاست و باعث تاثیر سریع روی حشرات و کنه иانتقال الکترون 

کش این کنهشود. مقاومت به آن تا امروز گزارش نشده است. می

نترل ک یها را تا سه هفته به خوبقادر است کنهدوام طوالنی داشته و 

و  ایبدون تاثیر پذیری از دما، شرایط مزرعه سایفلومتوفن. یدنما

سمیت کمی  ها موثر است.مرحله نموی روی تمام حاالت رشدی کنه

برای پستاندران، حشرات مفید، زنبورها و پرندگان دارد. سمیت 

 Basfشود )می متوسطی برای آبزیان دارد و در آب به سرعت تجزیه

ن های تارتکنترل مناسبی از کنهکش سایفلومتوفن (. کنه2019

کش سایفلومتوفن مشخص شد که کنه یکند، در پژوهشایجاد می

 Oligonychus afrasiticusدرصد تلفات درکنه  81باعث 

(McGregor)  ( شده استFakeer et al. 2019.) 

ی، کنه اهای تارتن مانند کنه دو لکهکنه سایفلومتوفنکش کنه     

قرمز مرکبات، کنه زرد شرقی را به خوبی کنترل قرمز اروپایی، کنه 

های اریوفید توصیه نشده است. نحوه اثر کند و برای کنترل کنهمی

متفاوت  ،شوندمی هایی که در کشور مصرفکشکش با همه کنهکنه

های دیگر ندارد و از کشگونه مقاومت مشترکی با کنهاست و هیچ

به  ،اندهایی رایج مقاوم شدهکشهایی را که به کنههمین رو کنه

-هیچگونه اثر سویی روی کنه سایفلومتوفنکند. خوبی کنترل می

 هایهای شکارگر و حشرات مفید نداشته و به خوبی در سیستم

با انواع محصوالت مانند و  آفات قابل کاربرد است مدیریت تلفیقی

دار، دار و هستهدرختان میوه سردسیری دانه ،گیاهان جالیزی

گیاهان باغی و زراعی سازگار است. نحوه اثر مهار کننده  ،کباتمر
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ی تمام رو иسیستم انتقال الکترون میتوکندریایی در کمپلکس 

های تارتن موثر است. بهترین زمان با بهترین حاالت رشدی کنه

کارایی زمانی است که بیشترین جمعیت کنه تازه از تخم خارج شده 

شود و مقدار مصرف عرضه می %21باشند و به صورت سوسپانسیون 

 (.Basf 2019) در هزار است 9تا  5/1آن 

ت برای کنترل جمعی سایفلومتوفنکش در پژوهشی کارایی کنه     

های تهران و کرمان در ای در استانمراحل فعال کنه تارتن گلخانه

صورت گرفته است. نتایج آزمایشات در دو مکان نشان  9395سال 

در هزار بیشترین  75/1با غلظت  سایفلومتوفندهد که تیمار می

پاشی نسبت به سایر تیمارها روز بعد از سم 7و  3مقدار اثر را در 

 کشداشتند و قابل توصیه است. نتایج آنالیز باقیمانده کنه

دهد که تیمار های خیار نشان میدر نمونه سایفلومتوفن

روز بعد از  7و  3ر هزار در و یک د 75/1با دو غلظت  سایفلومتوفن

(. در Ardeshir 2019ای در خیار وجود ندارد )پاشی باقیماندهسم

 75/1، 5/1با سه غلظت  سایفلومتوفنکش پژوهش دیگری تاثیر کنه

و یک در هزار روی جمعیت بالغ کنه قرمز مرکبات در باغ مورد 

ساعت  1پس از  سایفلومتوفنبررسی قرار گرفته است. هر سه غلظت 

درصدی خود را روی تلفات جمعیت بالغ کنه قرمز  911تاثیر 

اعمال کرده است  Panonychus citri (McGregor)مرکبات 

(Khalkhali et al. 2018غلظت .)کش باعث های زیر کشنده این کنه

داری به برخی پارامترهای دموگرافیک کنه تارتن دو اثرات معنی

  (.Moradi et al. 2018شده است )ای روی گیاه خیار لکه

از گروه جدید شیمیایی به نام اسید تترونیک  اسپیرومسیفن     

کش موجب جلوگیری از ساخته شدن چربی در بدن است. این کنه

-شککنه و یا حشره شده و به علت نحوه تاثیر متفاوت با سایر آفت

ها در مقابل این سم های رایج و نیز عدم مقاومت حشرات و کنه

کش مناسب باشد و یک کنه اسپیرومسیفنموجب شده است که 

 Fanigliulo etهم قابل استفاده است ) هابالکسفیدبرای کنترل 

al. 2010.)  روی مراحل مختلف زیستی کنه تارتن تاثیر دارد

(Nauen et al. 2005 and Marcic et al. 2010).  بیشترین میزان

اسپیرومسیفن برای تخم و مراحل نابالغ است. البته برای تاثیر 

 Cabanogluandمراحل کامل کنه تارتن هم تا حدودی موثر است )

& Kandittas 2019.) های کش مذکور روی مراحل زیستی کنهکنه

در پژوهشی کارایی چهار  .Saryazdi et al. 2013)) تارتن موثر است

-لیتر در هکتار( حشره/کنهمیلی 111و  511، 411، 311غلظت )

برای کنترل جمعیت مراحل فعال کنه تارتن  اسپیرومسیفنکش 

در مزارع خیار، خربزه و هندوانه در مناطق مختلف کشور ارزیابی 

 های اسپیرومسیفن بر جمعیت کنه تارتنشد. میانگین تلفات غلظت

روز  94( و %39/75روز ) 4های ای در اصفهان در نوبتخیار مزرعه

روز باعث  29که در نوبت  یدر حال( تفاوتی نشان نداد، 31/74%)

(. بیشترین تلفات کنه تلفات %95/99کنترل کامل کنه آفت شد )

لیتر اسپیرومسیفن میلی 511تارتن هندوانه در کرمان برای غلظت 

لیتر در میلی 111و  511شده است. غلظت  %99/91  به مقدار

ارتن را بر جمعیت فعال کنه ت هکتار اسپیرومسیفن بیشترین تلفات

کش (. آفتArbabi et al. 2014جات داشته است )صیفی

 کش سمیتاین کنهخطر است. های کمکشاسپیرومسیفن از آفت

ای دارد ولی سمیت آن روی کنه باالیی روی کنه تارتن دو لکه

 پایین است. Neoseiulus californicus (McGregor)شکارگر 

بعد از گذشت دو هفته با وجود تاثیر باال در  کشکاربرد این آفت

عیت مجای هیج تاثیر منفی روی کنترل جمعیت کنه تارتن دو لکه

از  Sarbaz et al. 2017)) .(2012) Hassanکنه شکارگر نداشت 

گزارش  N. californicusهای خطر بودن اسپیرومسیفن بر پورهبی

 31درصد تلفات زیر اند و در صورت کاربرد غلظت توصیه شده کرده

کش برای کنترل سفید بالک جالیز از این آفتاند. گزارش کرده %

آوری زاد در هزار 5/1استفاده شده است. اسپیرومسیفن با غلظت 

دهد. برای نسل بعد نیز موثر واقع سفید بالک جالیز را کاهش می

های زیر کشنده تیمار با غلظت .(Ashtari 2019خواهد شد )

ی اهای ماده کنه تارتن دو لکهگذاری کنهفن، روی تخماسپیرومسی

 .Nauen et al. 2005; Marcic et al) وارد کردتاثیر نامطلوبی 

. 2011et al2010; Yu  50(. در پژوهش دیگریLC  اسپیرومسیفن

گزارش   ppm 95/5و  91/1ترتیب  به T. urticaeروی تخم و بالغ 

های اسپیرومسیفن و کشکنه (Sarbaz et al. 2017).شده است

 های موردکشسایفلومتوفن در این پژوهش نسبت به سایر کنه

در پژوهشی اثرات کشندگی  بررسی کارایی بهتری داشتند.

ای در جمعیت مغان و اثرات پروپارژیت بر کنه تارتن دو لکه

باقیمانده آن در گیاه لوبیا صورت گرفته است. بررسی کارایی 

لفات دهد که درصد تروی گیاه لوبیا نشان می کشباقیمانده این کنه

 29درصد بوده است که  89پاشی پروپارژیت یک روز پس از سم
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 Ebrahimiپاشی به صفر درصد کاهش یافته است )روز بعد از سم

& Shiri 2017.)  

 سایفلومتوفنکش در استان خراسان رضوی درصد تلفات کنه     

با غلظت یک در هزار، بیشترین درصد تلفات را نشان داده است و 

درصد تلفات را در  88تا  82در روزهای متوالی بعد از تیمار بین 

غلظت  در اسپیرومسیفنکش کنه قرمز اروپایی نشان داده است. کنه

پاشی نشان روز بعد از سم 28در هزار بیشترین درصد تلفات را 5/1

ها درصد تلفات کشان غلظت توصیه شده کنهدهد. در این استمی

 باالتری را نشان داده است. 

در استان خراسان  98دما در شبانه روز در مرداد ماه سال      

 تر بوده است. در ارتباط با بیشینهرضوی )شهرستان فریمان( پایین

های های مورد بررسی در استاندمایی تقریبا دما در شهرستان

درجه  4تا  3بوده است و اختالف آنها در حدود مختلف در یک حد 

سلسیوس بوده است. کمینه رطوبت در سمیرم نسبت به سایر 

تر بوده است. ولی به هر حال شهرستان فریمان از ها پاییناستان

ا قرار هتری نسبت به سایر استاننظر درصد رطوبت در شرایط پایین

ستان خراسان رضوی دارد. احتماال دمای پایین و شرایط خشک در ا

های موردبررسی در روزهای کشاز دالیل عدم کاربرد مناسب کنه

 ابتدایی آزمون است. 

کارایی الزم را از  اسپیرومسیفندر استان اصفهان هر دو غلظت      

خود نشان دادند و با یکدیگر اختالفی نداشتند و درصد تلفات بین 

 سایفلومتوفنن استان ها ایجاد کردند. در ایدرصد در کنه 98-911

در هزار بوده است و درصد  8/1با غلظت یک در هزار بهتر از غلظت 

 درصد ایجاد کرده است. 94-11تلفات بین 

( )هر دو غلظت اسپیرومسیفندر استان آذربایجان شرقی کارایی    

)هر دو غلظت( باال بوده است و با یکدیگر اختالفی  سایفلومتوفنو 

درصد ایجاد کرده است و  99-79لفات بین نداشته است و درصد ت

غلظت توصیه شده و زیر غلظت توصیه شده کارایی الزم در جهت 

 کنترل کنه قرمز اروپایی را دارد.

و  سایفلومتوفنکش در استان آذربایجان غربی هم دو کنه     

در هر دو غلظت کارایی الزم جهت کنترل کنه قرمز  اسپیرومسیفن

وصیه ت ها در اثر تیمار با غلظتاروپایی را داشتند و درصد تلفات کنه

شده و زیر توصیه شده با یکدیگر اختالفی نداشت و به طور کلی 

 درصد بوده است. 911تا  85درصد تلفات در روزهای متوالی بین 

ناسبی در کنترل کنه قرمز تاثیر م سایفلومتوفنکش کنه     

ش ککنه .های سیب چهار استان مورد بررسی داشتنداروپایی در باغ

به غیر از استان خراسان رضوی، تاثیر مناسبی را  اسپیرومسیفن

روز بعد  28مدت )داشته است، گرچه در این استان هم در طوالنی

ای ربهضتر شده است. با توجه به تاثیر پاشی( کارایی مناسباز سم

 اسپیرومسیفنپاشی، کش، سه روز بعد از سممناسب این دو کنه

تلفات ایجاد کردند. در  %99-58بین  سایفلومتوفنو  %99-88بین 

تا  سایفلومتوفنو  %99پاشی کارایی ابرون تا ام بعد از سم 28روز 

دهد. در ها را نشان میکشهم رسیده است و دوام این کنه 99%

ها در اثر تیمار با غلظت توصیه شده رصد تلفات کنهها داکثر استان

 و اسپیرومسیفنهای کشتر از غلظت توصیه شده کنهو پایین

با یکدیگر اختالفی ندارد. بکارگیری غلظت مصرفی  سایفلومتوفن

در هزار  4/1و غلظت مصرفی  سایفلومتوفندر هزار  8/1

توصیه  سیب برای کنترل کنه قرمز اروپایی در باغات اسپیرومسیفن

 شود.می
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