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ای تارتن دو لکه برای کنترل کنه (,SC % 02؛ ®سارابا)دانیکش جدید سایفلومتوفن کارایی کنه

Tetranychus urticae ایو بررسی باقیمانده آن در خیار گلخانه 

 0گرجان یخیش زیعز، 2یمهدو دهیوح، 3، پیمان نامور2، احمد حیدری0فریبا اردشیر

ها، کشآفت یقاتبخش تحق 2 .، ایران، تهرانیکشاورز یجآموزش و ترو یقات،سازمان تحق ،رکشو پزشکییاهگ یقاتموسسه تحق ،کشاورزی یجانورشناس یقاتبخش تحق0
و  یو آموزش کشاورز یقاتمرکز تحق پزشکی،هیاگ یقاتبخش تحق 3.، ایرانتهران یج کشاورزی،آموزش و ترو یقات،سازمان تحق کشور،پزشکی یاهگ یقاتموسسه تحق

 یقات، موسسه تحقکشاورزی شناسیحشره یقاتبخش تحق 0.یرانا یرفت،ج یج کشاورزی،آموزش و ترو یقات،کرمان، سازمان تحق استان جنوب یعیمنابع طب
  comFariba.ardeshir@gmail.  .یرانتهران، ا ی،کشاورز یجآموزش و ترو یقات،کشور، سازمان تحق پزشکییاهگ

 3/9/99 پذیرش:                 21/8/99 بازنگری:                       01/1/99دریافت:  

 چکیده
و  87/1دو غلظت با  (,SC %21®سارابای)دان فلومتوفنیکش سا. کنهشودیکشور محسوب م یهادر گلخانه اریاز آفات مهم خ Tetranychus urticaeکنه 

شدند و  سهیقا( م ,SC%20 ®)ابرون فنیرومسیاسپو  ,EC) %7/8 ®ونی)تد فونیکش تترادبا دو آفت نیو ورام رفتیج اریخ یهادر هزار در گلخانه 1/0
انجام شد و  یپاشروز بعد از سم 00و  هفت، سهو  یپاشروز قبل از سم یک یبردارشد. نمونه یریگاندازه یاگلخانه اریدر خ فلومتوفنیسا ماندهیباق زانیم

آنها در  ریمشاهده شد که تاث یپاشروز پس از سم هفتو  سهدر  یداریتفاوت معن مارهایهمه ت یزنده شمارش شدند. در هر دو شهر، برا یهاتعداد کنه
نشان  %91را با  ریتاث نیشتریدر هزار ب 1/0فلومتوفنیسا ،یپاشروز پس از سم هفتدر  رفتیداشته است. در ج یبوده و سپس اثر کاهش شتریب هفتمروز 

در هزار،  87/1و  1/0فلومتوفنیسا ریتاث نیرا داشتند. در ورام ریتاث %83و  %70، %97 بیبه ترت ونیو تد 87/1 فلومتوفنیسا فن،یرومسیاسپ پسداد و س
 شگاه،یدر آزما فلومتوفنیسا ماندهیباق زانیم یبررس یبود. برا %27/18و  81، 82، 7/90 بیبه ترت یپاشروز پس از سم هفتدر  ونیو تد فنیرومسیاسپ

 هفتو  سهنشان داد که در  اریخ یهانمونه دردر هزار  87/1و  1/0فلومتوفنیسا ماندهیباق زیآنال شد. زیاستخراج و آنال یبیست نمونه خیار یک کیلوگرم
 فونیبا تتراد سهیدر هزار در مقا 1/0فلومتوفنیکش ساکه کنه دهدینشان م جی. نتاشتوجود ندا اریدر خ یریگقابل اندازه ماندهیباق ،یپاشروز پس از سم

 .ردیمورد استفاده قرارگ اریدر گلخانه خ یالکه کنترل کنه تارتن دو یکش مناسب برابه عنوان کنه تواندیم فنیرمسیو اسپ

 کنترل شیمیاییکنه تارتن، یفلومتوفن، ای، ساخیار گلخانه مانده،یاثر باق کلیدی: کلمات
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Abstract 
Tetranychus urticae is one of the most important cucumber pests in the Iranian greenhouses. The efficacy of cyflumetofen (Danisaraba® 
SC 20%) with two concentrations of 0.75 and 1.0 ml/lit was evaluated and compared with two conventional pesticides, tetradifone 
(Tedion® EC 7.5%) and spiromesifen (Obron® SC 24%) in cucumber greenhouses of Jiroft and Varamin cities and the cyflumetofen 
residual amount with two doses was measured. Sampling was done at 1 day before spraying and 3, 7 and 14 days after spraying, and the 
number of alive mites was counted. In both cities, there was significant difference among treatments for 3 and 7 days after spraying and 
the effectiveness was higher at 7th day, then it reduced on the following days. In Jiroft, at 7th day after spraying, cyflumetofen 1.0 ml/l had 
the highest effect with 96% efficiency, followed by spiromesifen, cyflumetofen 0.75 ml/l, and tetradifone with 95, 84, and 73%, 
respectively. In Varamin, the efficacy of cyflumetofen 1.0 and 0.75 ml/l, spiromesifen and tetradifone at 7 th day after spraying was 91.5, 
72, 70% and 67.25%, respectively. To investigate the residual amount of cyflumetofen, 20 samples of cucumber fruit were extracted and 
analyzed in the laboratory. The results showed that spraying cyflumetofen in two used concentrations did not leave any residues on the 
cucumbers fruits at 3 and 7 days after treatment. Overall, the results showed that the cyflumetofen 1.0 ml/lit compared with tetradifone 
and spiromecifen can be used as suitable acaricide to control spider mite in cucumber greenhouse. 
Keywords: Chemical Control, Cyflumetofen, Greenhouse Cucumber, Residual Effectiveness, Spider mite 
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 مقدمه

( یکی از مهمترین آفات .Tetranychus sppهای تارتن )کنه

 .Van de Vrie et al)هستند  ایگلخانهو  زراعی، باغیمحصوالت 

 T. urticaeای )کنه تارتن دو لکهای، . در میان آفات گلخانه(1972

Koch به علت داشتن دامنه میزبانی وسیع، توانایی پراکندگی )

 نیاز مهمتر یک و سیکل زندگی کوتاه، ی، نرخ باروری باالزیاد

 Van de Vrieدارد ) یجهان تیاهم خسارت آنو  بوده آفات

1985; Marcic et al. 2012 .) عالوه بر آن، اندازه کوچک این

گرفتن در سطح زیرین  قرارگرایش آنها به ها و همچنین کنه

تر شدن کنترل این آفت ها، موجب پنهان ماندن و سختبرگ

 Panonychusو  T. urticaeهای (. کنهHolt et al. 2007د )شومی

ulmi Koch ها مقاوم کشبه دلیل پتانسیل ذاتی به سرعت به کنه

 Cranham & Helle 1985; Knowles 1977; Van) شوندمی

Leeuwen et al. 2009) آفت بندپای  21. در لیست مربوط به

و  0در ردیف  P. ulmiو  T. urticaeها در دنیا، کشمقاوم به آفت

اند ترکیب مقاوم شده 07و  93ه بیب به ترتکه قرار دارند  01

(Whalon et al. 2008)دهد که برای کنترل ها نشان می. بررسی

های مختلفی در جهان مورد استفاده قرار گرفته کشاین آفت، کنه

در شده گرفته  کاره بهای کشکنه %71طوریکه حدود  بهاست 

 P. ulmiو  T. urticae, P. citri McGregorکنترل  جهان برای

این درحالی است که  .(Van Leeuwen et al. 2014)بوده است 

 Van)ها مقاومت نشان داده است کشاین آفت به اکثر این کنه

Leeuwen et al. 2010استفاده از  ،(. اگر چه در مدیریت تلفیقی

 نترل و عامل نجاتشیمیایی به عنوان آخرین ابزار ک هایکشآفت

های جدید به عنوان کشتوان از کنهولی می ،مطرح است

جایگزینی موثر و سازگار با دشمنان طبیعی در برابر آفات هدف 

خطر بودن استفاده نمود. این ترکیبات جدید باید با توجه به بی

برای سالمتی انسان و موجودات مفید غیر هدف، ایمنی برای 

 Chakraborty)صول سالم انتخاب شوند محیط زیست و تولید مح

et al. 2010; Reddy et al. 2014.) 

اولین بار  (Cyflumetofen) سایفلومتوفنکش جدید کنه

 (.Otsuka AgriTechno Co) بوسیله شرکت اتسوکا اگری تکنو

های تجاری مختلف از جمله معرفی شد و در حال حاضر با نام

کش بر روی جود دارد. این کنهدر بازار و (,SC %21) ®سارابایدان

زنجیره انتقال الکترونی اثر گذاشته و در نتیجه بازدارنده کمپلکس 

II  در میتوکندری است. سایفلومتوفن فاقد اثر سیستمیک و

در کشور  2118نفوذی در گیاه بوده و برای اولین بار در سال 

ژاپن ثبت شد. بعد از آن در کشورهای مختلف روی محصوالت 

دار و ی مختلف از جمله مرکبات، درختان میوه دانهکشاورز

جات ثبت شد. از نظر سمیت حاد دار، سبزیجات و صیفیهسته

گرم/کیلوگرم جزء میلی 2111باالی  50LDخوراکی و تماسی با 

 (.Takahashi et al. 2012) شودخطر محسوب میسموم کم 

 وفن،بر این اساس و با توجه به مکانیسم اثر جدید سایفلومت

و بررسی احتمال وجود  به منظور بررسی کارایی هاانجام آزمایش

 کش روی محصول، هدف این مطالعه است. باقیمانده مضر این کنه

 

 هامواد و روش

  کشکنه ییکارا یبررس

 استانشهر ورامین )های خیار در در گلخانه پژوهشاین 

طرح  در قالب ( و در شهر جیرفت )جنوب استان کرمان(تهران

. تکرار انجام شد سهتیمار و  پنجهای کامل تصادفی با بلوك

 78/1( با غلظت  SC%21®سارابایدان) فلومتوفنیساشامل تیمارها 

در  دوبا غلظت  (EC %7/8 ®)تدیون تترادیفون، در هزار 1/0و 

در هزار و  7/1 با غلظت (SC %20 ®، اسپیرومسیفن )ابرونهزار

 01رت )پالت( شامل دو ردیف کشت هر ک بود. تیمار شاهد )آب(

پاش فرغونی . از سمبوته خیار بود 71متری شامل حداقل 

بعد از اعمال هر تیمار، پاشی استفاده شد. دار برای سمالنس

در هنگام . خوبی با آب و صابون مایع شسته شد هپاش بسم

های نایلونی عمودی از هم ها توسط پالستیک، پالتیپاشسم

اعمال . تیمارها روی یکدیگر تاثیر نداشته باشند تفکیک شد تا

سه آلوده به تعداد ها برگدرصد  31تیمارها زمانی بود که حداقل 

های خیار و زیاد بودن کنه بودند. به دلیل بزرگ بودن برگ پنج -

برگ خیار از  21برداری از هر کرت با برداشت جمعیت آفت، نمونه

ها به انجام شد. سپس نمونهسه ارتفاع باال، میانی و پائینی 

های زنده متحرك )الرو، پوره و بالغ( آزمایشگاه منتقل و تعداد کنه

در زیر استریومیکروسکوپ شمارش گردیدند. برای آزمایش زنده 

های بدون مو استفاده شد. کنهها از روش تحریک با قلمبودن کنه

یا به  ها تکان خوردند وتحریک شدند و اگر کنهمو با قلمحرکت 

های زنده شمارش شدند. حرکت درآمدند، به عنوان کنه

پاشی و های زنده در فواصل یک روز قبل از سمبرداری از کنهنمونه

درجه تاثیر هر . شدپاشی انجام روز بعد از سم 00و  هفت، سه
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 تیلتون تعیین گردید - تیمار با استفاده از فرمول هندرسون

(Henderson & Tilton 1955.) 

 

 

 درصد کارایی=  

aT =  پاشیبعد از سمدر قطعه تیمار میانگین تعداد آفت ،bT = 

 = aC، پاشیقبل از سمدر قطعه تیمار میانگین تعداد آفت 

 = bCو  پاشیمیانگین تعداد آفت در قطعات شاهد بعد از سم
 .پاشیمیانگین تعداد آفت در قطعات شاهد قبل از سم

شد و تجزیه واریانس  SAS افزار با کمک نرم های حاصلداده

در این . انجام شدتوکی های تیمارها با آزمون مقایسه میانگین

سوزی احتمالی نیز در تمامی تیمارها مورد توجه بررسی تاثیر گیاه

 .قرار گرفت

 
 اریخ یرو فلومتونیسا ماندهیباق یبررس

ر یفلومتوفن داکش سوضعیت باقیمانده کنه بررسیبرای 

نمونه خیار تیمار شده هر کدام  21، تعداد مطالعههای مورد نمونه

به وزن تقریبی یک کیلوگرم، به طور تصادفی از منطقه مورد 

-روز پس از سمهفت و سه برداری در مطالعه انتخاب شد. نمونه

پاشی و هر بار حدود یک کیلوگرم بصورت کامال تصادفی از 

های فاوت انجام شد. نمونههای متهای مختلف و با تیمارکرت

های تیره رنگ به آزمایشگاه در داخل نایلون اآوری شده فورجمع

 گیری باقیمانده سموم منتقل شدند.اندازه

های از نمونه سایفلومتوفنکش برای استخراج باقیمانده کنه

 2117طبق دستورالعمل  (QuEChERS) کچرز روشاز خیار 

برای  (.British Standard 2008)اتحادیه اروپا استفاده شد 

ابتدا کل نمونه یک کیلوگرمی کامال آسیاب و  ،نمونه سازیمادهآ

برداشته شد گرم  01 یکنواخت گردید. سپس از نمونه آماده شده،

 01و به آن شد لیتری ریخته میلی 71 لوله آزمایشدر یک  و

گرم سولفات چهار گردید. در ادامه، لیتر استونیتریل اضافه میلی

وده شد و ورتکس فزا و یک گرم کلرید سدیم بدون آبنیزیم م

منتقل شد و پس از  rpm  3071سانتریفوژ با دورسپس به گردید. 

دقیقه سانتریفوژ به دو فاز جامد و مایع تفکیک گردید. از فاز پنج 

انجام مرحله برداشته شد و برای  لیترپنج میلی فوقانی مایع

به منتقل شد. لیتری میلی 07 شیلوله آزما پاکسازی یا تصفیه به

بدون گرم سولفات منیزیم میلی 071 شیمخلوط داخل لوله آزما

 PSA = primary) ثانویه آمین اولیه و گرممیلی 27 و آب

Secondary Amine ) گرم کربن گرافیت اضافه شد. این میلی 71و

مرحله باعث حذف بسیاری از ترکیبات قطبی، تمام اسیدهای آلی، 

های موجود در های قطبی، تمام قندها و بعضی از ناخالصینهرنگدا

شود. پس از ورتکس کردن فالکون به مدت نمونه مورد بررسی می

از فاز  لیتردو میلیسانتریفوژ شد. در پایان  اًدقیقه مجدد 31

فوقانی برداشته شد و تا نزدیک به خشک شدن حالل استونیتریل 

هگزان به ویال )ظرف نمونه(  لیتریک میلی تبخیر گردید. در انتها

 تیقابل افزوده و در این مرحله جهت تزریق به دستگاه آماده شد.

 یهاکش در نمونهکنه نیا یبرا %91تا  %77روش از  نیا یابیباز

 (.Li et al. 2012, 2013) بود اریخ

کش ها، با توجه به ساختار مولکولی کنهبرای آنالیز نمونه

 F ،Oهای عاملی بسیار مناسب مانند گروه سایفلومتوفن و داشتن

گیری باقیمانده این مولکول، بهترین شناساگر برای اندازه در N و

 ECD= Electron) گیراندازنده الکترونی کش آشکارسازکنه

Capture Detector) نیا یاختصاصباشد لذا از دستگاه می 

 (GC-ECD) سازکروماتوگرافی گازی با این آشکارکش، کنه

های استاندارد این استفاده شد. در ابتدا با استفاده از محلول

کش بهترین شرایط دمایی ستون برای آنالیز این سم تنظیم کنه

های خیار شد و سپس میزان باقیمانده این سم در نمونه

گیری و گزارش گردید. تکرار فرآیند استخراج و آنالیز سه بار اندازه

 بوده است.

 

 نتایج

در سه های مربوط به میانگین تلفات کنه یانس دادهتجزیه وار

نشان داد که بین تیمارها پاشی در منطقه جیرفت روز پس از سم

= 26.88) (3,11)(P<0.01; F  تفاوت  درصد یکدر سطح احتمال

. میانگین تاثیر در تیمارهای شتدار وجود داآماری معنی

زار، تترادیفون در ه 87/1 فلومتوفنیسادر هزار،  1/0 فلومتوفنیسا

، 0/91 ± 73/2ترتیب در هزار، به 7/1 فنیرومسیاسپدو در هزار و 

درصد بود. مقایسه  0/90 ± 8/3و  03/80 ± 82/3، 72 ± 79/2

 1/0 فلومتوفنیساتلفات نشان داد که تیمارهای  درصد میانگین

در هزار در یک گروه و بیشترین  7/1 فنیرومسیاسپدر هزار و 

 دار نسبت به سایر تیمارها داشتند.ف معنیتاثیر را با اختال
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های مربوط به میانگین تلفات کنه در تجزیه واریانس داده

نشان داد که بین در منطقه جیرفت پاشی هفت روز بعد از سم

 درصد یکدر سطح احتمال  P<0.01; F)(3,11) (12.15 =تیمارها 

ارهای . میانگین تاثیر در تیمشتدار وجود داتفاوت آماری معنی

در هزار، تترادیفون  87/1 فلومتوفنیسادر هزار،  1/0 فلومتوفنیسا

 ± 7/3در هزار به ترتیب معادل  7/1 فنیرومسیاسپدر هزار و  دو

 درصد بود.  0/97 ± 10/2و  3/88 ± 1/2، 0/70 ± 18/2، 0/91

 

 

 یهانوبتتیمارهای مختلف و در   (Tetranychus urticae)یاهگلخان اری( مراحل فعال کنه تارتن خاریمع خطای ±میانگین درصد تلفات ) .1جدول 

 در استان کرمان )جیرفت(. یبردارنمونه
Table 1. Mean mortality (±SE) of active stages of Tetranychus urticae in cucumber greenhouses in different treatments and 

interval times in Kerman province (Jiroft). 

Treatment (ml/l) 3 days after treatment 7 days after treatment 14 days after treatment 

cyflumetofen (1.0) 96.40 ± 2.53 a 96.40 ± 3.50 a 66.90 ± 3.95 a 

cyflumetofen (0.75) 82.00 ± 2.59 b 84.40 ± 2.67 ab 54.10 ± 2.40 b 

tetradifon (2.0) 71.13 ± 3.72 c 77.30 ± 2.60 b 41.30 ± 1.80 c 

spiromesifen (0.5) 91.40 ± 3.70 ab 95.40 ± 2.01 a 65.40 ± 1.58 a 

Means followed by the same letter within column are not significantly different (Tukey test, α=1%) 

 

مقایسه میانگین درصد تلفات نشان داد تیمارهای 

در هزار و  7/1 فنیرومسیاسپ در هزار، 1/0 فلومتوفنیسا

در هزار در یک گروه قرار گرفتند و با  87/1 فلومتوفنیسا

در  1/0دار داشتند و تیمار سایفلومتوفناختالف معنی ونتترادیف

 (. 0ها داشت )جدول هزار بیشترین تاثیر را در مرگ و میر کنه

تلفات کنه در  نیانگیهای مربوط به متجزیه واریانس داده

 نیمنطقه نشان داد که ب نیدر هم یپاشچهارده روز بعد از سم

سطح احتمال یک درصد در  (P<0.01; F(3,11) 35.79 =) مارهایت

 یمارهایدر ت ریتاث نیانگیوجود دارد. م داریمعن یتفاوت آمار

 فونیدر هزار، تتراد 87/1 فلومتوفنیدر هزار، سا 1/0فلومتوفنیسا

 97/3در هزار به ترتیب معادل  7/1 فنیرومسیدر هزار و اسپ دو

 01/17 ± 77/0 و 31/00 ± 71/0 ،01/70 ± 01/2،  91/11 ±

 یمارهاتی که داد نشان درصد تلفات میانگین همقایس. بود

در هزار مانند  7/1 فنیرومسیدر هزار و اسپ 1/0 فلومتوفنیسا

و بیشترین قرار گرفتند برداری در یک گروه روزهای دیگر نمونه

 نددار نسبت به سایر تیمارها داشتتاثیر را با اختالف معنی

 (.0)جدول 
انگین تلفات کنه در سه های مربوط به میتجزیه واریانس داده

پاشی در ورامین نشان داد که بین تیمارها روز بعد از سم

= 10.75) (3,15)(P<0.01; F تفاوت  درصد یک در سطح احتمال

دار وجود دارد. میانگین تاثیر در تیمارهای آماری معنی

در هزار،  87/1 فلومتوفنیسادر هزار،  1/0 فلومتوفنیسا

در هزار به ترتیب  7/1 فنیرومسیپاسدر هزار و  2تترادیفون 

 27/23 ± 9و  27/82 ± 7/7، 83 ± 0/1، 27/89 ± 9/2معادل 

درصد بود. مقایسه میانگین درصد تلفات نشان داد تیمارهای 

در هزار و  87/1 فلومتوفنیسادر هزار،  1/0 فلومتوفنیسا

در هزار در یک گروه مجزا قرار گرفتند و بیشترین  دوتترادیفون 

 فنیرومسیاسپا با اختالف معنی دار نسبت به تیمار تاثیر ر

 (.2داشتند )جدول 

های مربوط به میانگین درصد تلفات کنه تجزیه واریانس داده

پاشی در این منطقه نشان داد که بین در هفت روز بعد از سم

 درصد یک در سطح احتمال P<0.01 F)(3,15) (4.39 =تیمارها 

رد. میانگین تاثیر در تیمارهای دار وجود داتفاوت آماری معنی

در هزار،  87/1 فلومتوفنیسا در هزار، 1/0 فلومتوفنیسا

در هزار به ترتیب  7/1 فنیرومسیاسپ در هزار و 2تترادیفون 

 81 ± 8/0و  27/18 ± 1/1، 82 ± 8/2، 7/90 ± 2/7معادل 

تلفات نشان داد که تیمار  درصد بود. مقایسه میانگیندرصد 

در هزار در یک گروه مجزا قرار گرفت و  1/0 فلومتوفنیسا

دار نسبت به سایر تیمارها بیشترین تاثیر را با اختالف معنی

 (.2داشت )جدول 

تلفات کنه در  نیانگیهای مربوط به متجزیه واریانس داده

 نینشان داد که بدر همین منطقه  یپاشچهارده روز بعد از سم
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ح احتمال یک درصد در سط (P<0.01; F(3,15) 5.81 =) مارهایت

 یمارهایدر ت ریتاث نیانگیوجود دارد. م داریمعن یتفاوت آمار

در هزار،  87/1 فلومتوفنیدر هزار، سا 1/0 فلومتوفنیسا

در هزار به ترتیب  7/1 فنیرومسیدر هزار و اسپ دون ترادیفوت

درصد بود.  70 ± 8/1 ، صفر و 7/08 ± 8/0 ،20 ± 8/0 معادل

 فنیرومسیاسپ ماریتکه تلفات نشان داد درصد  میانگین مقایسه

در هزار بیشترین تاثیر را نسبت به سایر تیمارها داشته است  7/1

 (.2 )جدول

 

 یهادر نوبت مختلف یمارهایدر ت  (Tetranychus urticae)یاگلخانه اری( مراحل فعال کنه تارتن خاریمع خطای ±میانگین درصد تلفات ) .0جدول 

 (. نیتان تهران )ورامدر اس یبردارنمونه
Table 2. Mean of mortality (± SE) of active stages of Tetranychus urticae in cucumber greenhouses in different treatments 

and interval times in Tehran province (Varamin). 
Treatment (ml/l) 3 days after treatment 7 days after treatment 14 days after treatment 

cyflumetofen (1.0) 79.25 ± 2.90 a 91.5 ± 5.20 a 21 ± 4.70 ab 

cyflumetofen (0.75) 73 ± 6.10 a 72/0 ± 2.70 b 17.5 ± 4.70 ab 

tetradifon (2.0) 72.25 ± 8.80 a 67/25 ± 6.60 b 0.00 b 

spiromesifen (0.5) 23.25 ± 9.00 b 70/00 ± 1.70 b 51 ± 0.70 a 

Means followed by the same letter within column are not significantly different (Tukey test, α=1%) 

 

 نمونهبیست یفلومتوفن در اکش سوضعیت باقیمانده کنه بررسی

پاشی نشان داد روز پس از سم هفتو  سهدر فواصل  مطالعهمورد خیار 

کش وجود اقیمانده این کنهکه در هیچ یک از مراحل نمونه برداری ب

( برای نمونه عاری از 0، کروماتوگرام سیاه رنگ در شکل )نداشت

 (. 0)شکل ( LOQ<1 ppb) باقیمانده است.
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 ppm0 و  ppm 7/1  یهادر غلظت فلومتوفنیکش سااستاندارد کنه یاز کروماتوگرام به دست آمده برا یانمونه .1شکل 

Figure 1. Sample of chromatogram of cyflometofen acaricide standard in concentrations of 0. 5 and 1 ppm. 
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 بحث

ها با روش تجزیه مرکب نشان داد که اثر نتایج آنالیز داده

دار است و این بیانگر آن است که متقابل مکان در تیمار معنی

باشد. به همین دلیل شرایط آزمایش دو منطقه کامل متفاوت می

به صورت طرح بلوك کامال  یاجداگانه زیآنالرای دو منطقه ب

تصادفی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر 

هفت در هزار تا  1/0در جیرفت با غلظت  فلومتوفنیسا کشکنه

درصد کنترل رسیده و سپس در روز  91پاشی به روز پس از سم

، که به %87/1ت روند کاهشی داشته است. همچنین با غلظ 00

تاثیر آن  00بیشترین تاثیر را داشته و در روز هفتم تدریج تا روز 

نیز همین روند  فنیرومسیاسپکش ثبت شده کم شده است. کنه

 کش(. این در حالی است که کنه0را داشته است )جدول 

در گلخانه ورامین همین نتایج را نشان داده ولی  فلومتوفنیسا

ارایی متوسطی از خود نشان داده است. ک فنیرومسیاسپکش کنه

کش در منطقه ورامین موجب بروز احتماال مصرف قبلی این کنه

 پیشرفت مقاومت شده است. 

کش شده نشان داده است که کنههای انجامپژوهش

های تاثیر بسیار خوبی بر علیه کنه فلومتوفنیسا

های خشکبار، که به میوه  Panonychusو  Tetranychusجنس

کنند، دارد و همچنین اثر های زینتی حمله میبزیجات و گلس

 .Takahashi et al)دهد ها نشان میماندگاری طوالنی در برابر کنه

کش دیگر کنهبا سه  فلومتوفنیساکش ای بین کنه. مقایسه(2012

 کشور هند روی کنه قرمز چای یبنگال غرب التیدر ا

(Oligonychus coffeae (Nietner 1861  0391در طی سالهای-

. نتایج آزمایش (Chakrabotry et al. 2015)انجام شد  0390

بر میزان مرگ و میر  (,SC %21) فلومتوفنیسانشان داد که تاثیر 

پاشی با اختالف روز سمهفت و  پنج، سه، یکها بعد از کنه

های مقایسه شده )پروپاژیت، کشداری بیشتر از بقیه کنهمعنی

 نیهمچنهگزی تیازوکس( بوده است. و  فنیرومسیاسپ

کش انجام شده نشان داد که با استفاده از کنه یهایبررس

 91/37 باال بوده است و با اریبس زیعملکرد محصول ن فلومتوفنیسا

گرم در هکتار لویک 120به  نسبت به شاهد شیافزا % 18/01 –

روی  فلومتوفنیساکش در این مطالعه اثر کنهاست.  دهیرس

 Amblyseius longispinosus (Evans)های غالب شامل شکارگر

شد و  ی بررسیدر مزرعه چا  Agistemus fleshneri Summersو

 هیچ اثر سوئی بر آنها مشاهده نشد. 

با  فلومتوفنیسا کش، کنهکشور هندواقع در در شهر بنارس 

روی محصوالت  T. urticaeکش دیگر برای کنترل کنه هشت کنه

مقایسه شد. نتایج نشان داد  0393-0392سال سبزیجات طی دو 

و فن  فلومتوفنیساکش کلوفنتزین، که از میان آنها سه کنه

بیشترین  % 28/88و  28/72، 90/79پیروکسی میت به ترتیب با 

اند ها داشته و توانستهتاثیر را طی روز اول تا چهاردهم روی کنه

 (.Singh et al. 2014)را کنترل کنند  T. urticaeکنه 

 فلومتوفنیساکش این مطالعه نشان داد که اثرات جانبی کنه

بوده است و به همین علت  زیناچ بر دشمنان طبیعی بسیار

ها و کش با حضور و فعالیت شکارگرها )حشرات، کنهکنه

 خوبی کنترل کرده است.را به T. urticae ها( کنهعنکبوت

تاثیر علت نحوه به  فلومتوفنیکش سامطالعات نشان داد که کنه

مانع انتقال الکترون در که ها کشکنه ریعملکرد متفاوت با سا

کند و منجر را متوقف می ATPها شده، تولید سلول یتوکندریم

شود. این ماده روی انواع گوناگون ها میبه فلج شدن و مرگ کنه

 های شکارگر تاثیر منفی نداشته وبند پایان غیر هدف ازجمله کنه

اند، مقاوم شده گرید یهاکشها نسبت به کنهکه کنه یدر موارد

 IPMمناسب در برنامه  یکش انتخابکنه کیبه عنوان تواند می

   .Gotoh et alاز نظر (.Takahashi et al. 2012)استفاده گردد 

کند، اگر موجود کش انتخابی عمل می( زمانیکه یک کنه2011)

ا روی بسترهای آن ها و یزنده دیگری در معرض باقیمانده

در این  گذارد.کش قرارگیرد، تاثیری در موجود غیر هدف نمیکنه

های در نمونه فلومتوفنیساکش مطالعه نتایج آنالیز باقیمانده کنه

پاشی تیمار روز پس از سمسه دهد که در خیار نشان می

ای در هزار هیچ باقیمانده 1/0و  87/1های با غلظت فلومتوفنیسا

گیری نمود که توان نتیجهنداشته است. بنابراین میدر خیار 

ای در روز سوم پس کش و مصرف خیار گلخانهگیری این کنهکاربه

پاشی خطری برای سالمتی انسان نخواهد داشت و بدون از سم

در  یمختلف قاتیتحقباقیمانده بوده و قابل توصیه است. در ایران، 

ت انجام شده است از ها روی محصوالکشمورد باقیمانده آفت

ها در کشمانده برخی آفتجمله در استان همدان میزان باقی

درصد  7/38ای بررسی شد و نتایج نشان داد که در خیار گلخانه

ی ماندهیها میزان باقی مانده باالتر از مرز پیشینه بود و باقنمونه

های برموپروپیالت، تترادیفون و پیریمیکارب در هیچ کشآفت
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 Nikan & M Morowatiد )ای باالتر از حداکثر مجاز نبو نمونه

نین در تحقیق دیگری در استان خراسان رضوی، چ. هم(2019

-هـگوج ر،اـخی لوـمحص نجـپها در کشمیزان باقی مانده آفت

نشان  نتایجد و ـش یابیرد رنگوو ا ختیدر سیب س،یالـگ ،یـفرنگ

 ،لـمتی نوـمتد یـکسا ن،ماالتیوهای کشداد که باقی مانده آفت

در  یترژپاوپرو  پاترینوپر فن ل،متاالکسی ووس،یکلرد ن،ینوزاـید

، 1 - 03/1، 1 - 07/1، 1 - 33/3، 97/3 - 09/8ب ـترتیهـب رخیا

 .Hagian-Shahri et alت )اس بوده 1 - 32/1و  1 - 01/1، 37/2

2014). 

 پژوهش روی باقیمانده و ارزیابی خطر رژیم غذایی

طور صحیح ر سیب نشان داد که اگر این سم بهد فلومتوفنیسا

هیچ خطری مدت  یدر طوالن یحت بیمصرف ساستفاده شود، 

 .(Guo et al. 2018)کند ها ایجاد نمیبرای سالمتی انسان

-Xuan)روی توت فرنگی  فلومتوفنیسا کشهمچنین اثر کنه

Xiang et al. 2014) فرنگی و گوجه(Liu et al. 2016 ) نیز مورد

یابی قرارگرفت و نتایج نشان داد که میزان باقیمانده آن در ارز

برای سالمتی انسان تهدید را  یخطرمصرف این محصوالت، 

در مزرعه چای نشان داد  %21 فلومتوفنیساکند. استفاده از نمی

ها، می شبیه به آسیب در سطح برگ، پیچیدگی برگیکه هیچ عال

اند مه تیمارها سالم بودهها در هپژمرگی و سوختگی نداشته و بوته

(Chakrabotry et al. 2015.)  توجه روزافزون به مسائل مربوط به

از جمله  ،(Godfray et al. 2010; Barret 2010)امنیت غذایی 

( Ling et al. 2011) عدم آلودگی مواد غذایی به سموم دفع آفات

سمومی را به کار گرفت که کمترین اثر سوء را کند تا ایجاب می

 یرو یخطرناک ماندهیداشته و باق یعیروی میزبان و دشمنان طب

کش بر اساس نتایج این آزمایش کنه. نکند جادیمحصول ا

در هزار در هر دو منطقه آفت را در  1/0در غلظت  فلومتوفنیسا

حد قابل قبول کنترل کرده است و با توجه به عدم وجود باقیمانده 

عنوان یک مولفه سازگار با  کش بهتوان از این کنهدر محصول می

ای روی خیار محیط زیست برای کنترل کنه تارتن دولکه

 .ای استفاده نمودگلخانه
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ه تحقیقات سستی موانتج از پروژه مصوب تحقیقماین مقاله 

محترم موسسه  تباشد. بدین وسیله از مدیریگیاهپزشکی می

پژوهشی تشکر و مذکور برای در اختیار گذاشتن فضا و امکانات 
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