
 1398 پائیز، 3، شماره دهمیازسال                                                                 پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

257 
 

 

 

 

متداول روی  کش( در مقایسه با چند کنهSC24%کش جدید انویدور اسپيد )کارایی کنه

غربی و شرقی، آذربایجانهای آذربایجانهای سيب استانکنه قرمز اروپایی در باغ

 خراسان رضوی
  

 ن، ایرانپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهراموسسه تحقیقات گیاه :*مریم رضائی 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  :هاشم کمالی

 کشاورزی، مشهد، ایران

 شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان :داود شیردل 

 ایران کشاورزی، تبریز،

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات،  :شوکتغالمعلی اکبرزاده

 آموزش و ترویج کشاورزی، ارومیه، ایران
 

 1397 بانآتاریخ پذیرش:            1397 مرداد تاریخ دریافت:

 چکیده

هاي در باغ ژوهشپ اين .ترين آفات درختان سيب در نقاط مختلف كشور استاز مهم Panonychus ulmi (Koch)كنه قرمز اروپايي             

كش كنه تکرار شامل: 4و  تيمار 7كامل تصادفي با  هايبلوك غربي و خراسان رضوي در قالب طرحآذربايجانشرقي، هاي آذربايجانسيب استان

% به  EC 57 ارژيتكش پروپكنه در هزار، 4/0% به نسبت  SC 10كش باروككنه ،در هزار 4/0و  5/0%  به نسبت  SC 24 جديد انويدور اسپيد

انجام  با آب ر شاهددر هزار و تيما 5/0% به نسبت  SC 24 كش انويدوركنه ،در هزار 4/0% به نسبت  SC 20كش پرايدكنه در هزار، 1نسبت 

ها به درصد تبديل داده وپاشي روز بعد از سم 28و  21، 14، 7، 3قبل و هاي زنده در سطح برگ يک روز ارزيابي با شمارش تعداد كنه گرفت.

اعمال تيمارها، هر دو غلظت  روز پس از 28-7صورت گرفت. در فاصله زماني   SASافزارتلفات صورت گرفت. تجزيه و تحليل آماري توسط نرم

سپيد از روز سوم در كنترل اكش انويدور دزهاي مورد بررسي كنه .است ها داشتهكشتري نسبت به ساير كنهكش انويدور اسپيد تأثير مناسبكنه

ام بعد از 28رسيد. در روز  درصد 92درصد تلفات ايجاد كرد و روز هفتم كارايي آن تا  75تا  33و در سه استان تحت بررسي بين  كنه مؤثر بود

هاي كشپايي نسبت به ساير كنهسپيد كارايي مطلوبي در كنترل كنه قرمز اروكش انويدور ادرصد نيز رسيد. كنه 97پاشي كارايي اين تركيب تا سم

 شود.وصيه ميدر هزار اين تركيب براي كنترل كنه قرمز اروپايي در باغات سيب ت 4/0كارگيري دز مصرفي همورد بررسي داشت و ب

   هاي سيبو باغ ، كاراييكش، كنه قرمز اروپاييكنه کلیدی: کلمات

 marezaie@ut.ac.ir: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه

زا کشاورزی، کنه قرمز اروپایی های خسارتترین کنهیکی از مهم       

(Koch) Panonychus ulmi  قرمز اروپایی اولين بار توسطاست. کنه 

Koch  تا سال  و آوری شداز روی نارون جمع ميالدی1836 در سال

ای کشور محسوب در ایران جزء آفات مهم قرنطينه شمسی 1353

های سيب وارد شده وسيله صلواتيان در روی نهالاولين بار به. شدمی

به منطقه گرگان از کشورهای سوئيس و فرانسه مشاهده شد )خانجانی 

 این کنه در اکثر نقاط جهان انتشار دارد .(1385نژاد، و حدادایرانی

(Meyer ،1987).  ،در ایران در اکثر مناطق، گرگان، گنبد، مازندران

و شرقی، کردستان، همدان در روی سيب، غربی های آذربایجاناستان

خسارت . (1385نژاد، گالبی وجود دارد )خانجانی و حدادایرانی و به

پریدگی، سپس مایل به این کنه به درختان ميوه در ابتدا باعث رنگ

های درختان ميوه .شودها مینهایت خزان آن ها و درشدن برگ ایقهوه

 33-12روی هر برگ تعداد  اگر .شوندآلوده کوچك و نامرغوب می

چه روی هر ای و چنانقهوه ها نسبتاًبرگ، عدد کنه وجود داشته باشد

ای و خشك شدت قهوههای سيب بهبرگ، عدد باشند 133-55برگ 

تغذیه کنه از برگ سبب کاهش عمل فتوسنتز و در نتيجه . شوندمی

کاهش  ،شدن برگکاهش آب در برگ شده که در نهایت باعث خشك

 .(1385نژاد، شود )خانجانی و حدادایرانیيفيت و کميت محصول میک

که خسارت  استسيب  درختان ترین آفاتقرمز اروپایی ازجمله مهم کنه

کمی و کيفی آن هر ساله در بسياری از مناطق دنيا باعث افت محصول 

با این  کنترلهای ترین راهشود. کنترل شيميایی یکی از رایجسيب می

های این آفت تر کشاورزان از آن برای مهار جمعيته بيشکاست آفت 

برای کنترل کنه قرمز  های اوليهکشتر کنهبيش .کنندمی استفاده

توان ها میترین آناز گروه ترکيبات کلره بودند که از معروف اروپایی

از ترکيبات آلی  .(Hoffmann ،1989 و Haug) به دیکوفول اشاره کرد

کش دارای اثر این کنه .پروپارژیت اشاره نمود توان بهمورد استفاده می

، و از ترکيبات آلی گوگردی است استتماسی بوده و غيرسيتميك 

شود می خوار استفادههای گياهکنه ترکيب با نام تجاری اومایت عليه این

به نسبت یك ليتر در هکتار برای مبارزه با و  کشی نيز داردو اثر تخم

فن بوتاتين اکساید  .(1385)طالبی،  است توصيه شده کنه قرمز اروپایی

های دارای قلع است که دارای طيف وسيع بوده و برای کشاز کنه

کش عليه کنه قرمز اروپایی روی این کنه .شکارگرها خطر کمی دارد

از ترکيبات  .(1385شود )طالبی، می درختان ميوه سردسيری مصرف

( اشاره Citrazon®) ا نام تجاریب ميتتوان به بنزوکسیآلی قلع می

بر روی و  استکش دارای اثر غيرسيستميك و تماسی این کنه .نمود

گرم  10-13ميزان ها مؤثر است و بهها و تخم آنبالغ کنهمراحل نا

و  شودها مصرف میکنهبرای کنترل صد ليتر آب  ماده خالص در یك

 ها کشر آفتاز دیگ. (Tomlin ،2003) استدارای اثرات گوارشی 

( اشاره نمود که روی ®Baroque) با  نام تجاری توان به اتوکسازولمی

 استها ازجمله کنه قرمز اروپایی مؤثر مراحل نابالغ بسياری از کنه

ميت ترکيبی از گروه پيرازول که در پيروکسیفن. (1385)طالبی، 

این ترکيب با نام تجاری  .معرفی شده است ميالدی 1991سال 

 پوره الرو، روی که است گوارشی –های تماسیکشاز کنه ®توساور

کش با خاصيت تماسی و نفوذی این آفت ،مؤثر است بالغ هایکنه و

بسيار باال، با اثر ضربتی سریع برای سنين مختلف پوره، کنه بالغ و 

در  5/0مقدار مصرف آن برای کنه قرمز اروپایی  .رودکار میهتخم ب

ترکيب دیگر کلوفنتزین است  .(1377همکاران،  )جعفری و هزار است

ها بوده و کلوفنتزین از گروه تترازین، معرفی شد 1981که در سال 

کش این کنه .اثبات رسيده است آزمایشگاه به کشی آن درخاصيت تخم

گذران کنه قرمز اروپایی دارد ولی آسيبی انتخابی روی تخم زمستان اثر

این ترکيب در ایران  .رساندفيد نمیر و حشرات مگهای شکاربه کنه

تا  25/0موجود بوده و به نسبت  %50صورت سوسپانسيون غليظ به

در هزار عليه کنه قرمز اروپایی در زمستان قبل از متورم شدن  5/0

اتوکسازول با نام تجاری باروك است که روی  .گرددها توصيه میجوانه

سوسپانسيون غليظ  صورتو بهمؤثر است  اروپایی کنه قرمز بالغمراحل نا

کشی از گروه تترونيك اسيدها اسپيرودیکلوفن کنه .شودمی عرضه 10%

 ®کش با نام تجاری انویدوراین کنه .است که دامنه تأثير  زیادی دارد

در هزار برای کنترل کنه قرمز اروپایی  5/0به نسبت و شود عرضه می

در اوایل فصل  کشمصرف این کنهکه بهتر است . شودتوصيه می

( استفاده از 1381اربابی و همکاران ) .(1385صورت گيرد )طالبی، 

ميت را برای کنترل کنه قرمز پيروکسیکش اورتوس از گروه فنکنه

در بررسی انجام شده روی تأثير  چنين و هم انداروپایی مؤثر دانسته

کنه قرمز اروپایی درختان سيب در  برای کنترلکش چند حشره

در هزار(،  5/0شهر مشخص شد که سموم فنازاکوئين )مشکين منطقه

ترین تأثير را در هزار( بيش 6/0و  5/0اسپيرودیکلوفن )در دو غلظت 

(، 1385نيا و همکاران )حسينی .روی کنه قرمز اروپایی داشته است

تأثير روغن دانه چریش و سموم هگزی تيازوکس و پروپارژیت را روی 

 رایط آزمایشگاهی مورد مقایسه قرار دادند.کنه قرمز اروپایی در ش

های غيرانتخابی سبب پيدایش مقاومت، کشاستفاده غيراصولی از آفت

ریختگی شدید تعادل زیستی مجموعه  همنابودی دشمنان طبيعی، به

مانده غيرمجاز زیست و وجود باقیگياهان و جانوران، آلودگی محيط

بهبود کيفيت و رفع این  منظوربه. شوددر محصوالت کشاورزی می

 .ها مطرح گردیدکشتدریج کاربرد منطقی و اصولی آفتمعضالت به

دوام و مصرف دز های انتخابی کمکشبرای این منظور استفاده از آفت

ها به زیر سطح پایين ضمن کنترل آفات و پایين آوردن جمعيت آن

در  .ددگرباعث برقراری تعادل در اگرواکوسيستم می ،زیان اقتصادی

کش جدید انویدوراسپيد در مقایسه با چهار این پژوهش تأثير کنه
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کش دیگر )باروك، پروپارژیت، پراید و انویدور( برای کنترل کنه کنه

 های سيب سه استان خراسان رضوی، آذربایجانقرمز اروپایی در باغ

  شرقی مورد بررسی قرار گرفته است. غربی و آذربایجان

 

 هامواد و روش

های اغببرداری هفتگی از نمونه 1396سال ماه  نيمه اردیبهشت از       

 شرقیآذربایجان هایاستان آزمایش( انجام برای )مناسب سيب

 ویخراسان رض و )شهرستان اروميه( غربیآذربایجان، )شهرستان تبریز(

که سطح کشت سيب درختی )رقم دليل آن)به )شهرستان فریمان(

ورت صتر است( ها بيشها نسبت به سایر استانستاناین ا شميرانی( در

عدد  5ا ت 3ميانگين تعداد کنه فعال قرمز اروپائی به  کهزمانی .گرفت

 یكدر هر استان  .گرفت آزمایش انجام رسيد، )حداقل( سيببرگ هر  در

 صورتون برداری یك روز قبل از انجام آزمنمونه شد.باغ آلوده انتخاب 

مناسب که از نظر سن سيب درخت  4ار حداقل و برای هر تيم گرفت

ری بردانمونه. انتخاب شد بودند،و سایر خصوصيات تا حدودی مشابه 

صورت طرح آماری آزمایش به .از وسط کانوپی درخت صورت گرفت

در استان )گرفت تکرار انجام  4تيمار و هر تيمار در  7تصادفی با  کامالً

صورت  تکرار 4ر و هر تيمار در تيما 6ها در غربی آزمایشآذربایجان

 .نشان داده شده است 1در جدول تيمارهای آزمایش  .گرفت(
 

 : تیمارهای مورد آزمون در این پژوهش1جدول 

 

 حدودباغ سيب  دریك هکتار بود.مربع متر 25هر واحد آزمایشی          

 .اشتمتر مربعی وجود د 25سيب و هر درخت در فضای  درخت 400

، 7، 3 و پاشیروز قبل از سم 1 های مذکورکشبررسی تأثير کنهبرای 

 عدد برگ 30 هر واحد در شد.انجام  پاشی بازدیداز سم روز بعد 28و  14

های پالستيك داخل ،درخت مختلف هایقسمت تصادفی از صورتبه

های روی کنهساعت  24و ظرف مدت  شد نتقلهوادار به آزمایشگاه م

پاش از دستگاه سم پاشیسم برای .شمارش شد هاسطح برگ سطح و زیر

قبل از استفاده  و شد استفاده (EY20 مدل ژاپن روبين )شرکت ليتری 100

ليتر محلول  7برای هر درخت  شد. کاليبره سم کش مقدارآفت از

با استفاده از فرمول  گرفت.پاشی صبح زود انجام سم شد.استفاده 

درصد تلفات  (Tilton ،1955و  Henderson) هندرسون و تيليتون

 = درصد تلفات در تيمارها)bT/b×CaC/aT-1× (100          :تعيين شد

  aT ها در تيمارها بعد از انجام آزمایش وتعداد کنه bTدر این فرمول

ز انجام ها در شاهد بعد اتعداد کنه bCاست.قبل از انجام آزمایش 

آزمون سپس با استفاده از  .استقبل از انجام آزمایش  aCآزمایش و

بندی گروه ها وبه تعيين ميانگين نسبتSAS  افزارنرم و استفاده از توکی

ها و خطای ميانگين از برای تعيين اختالف ميانگين شد.تيمارها اقدام 

 استفاده شده است.  SPSSافزارنرم
 

 نتایج 
های قرمز اروپایی زنده مانده بعد از کاربرد ن تعداد کنهميانگي       

باروك، پراید و پروپارژیت  ،SC انویدور اسپيد، انویدور جدید هایکشکنه

شرقی در غربی و آذربایجاندر سه استان خراسان رضوی، آذربایجان

نشان داده شده است. در هر سه استان، قبل از  4و  3، 2 ولاجد

داری ن تعداد کنه در هر برگ با یکدیگر اختالف معنیپاشی ميانگيسم

(، F21=df ،55/0=P ,=84/0)استان خراسان رضوی ) است نداده نشان را

شرقی ( و آذربایجانF18=df ،36/0=P ,=32/1غربی )آذربایجان

(59/0=, F21=df ،74/0=Pپس از کاربرد آفت .))های مذکور بعد کش

غربی بين تيمارها رضوی و آذربایجاناز سه روز در دو استان خراسان 

داری مشاهده شده است )استان خراسان رضوی اختالف معنی

(41/37=, F21=df ،01/0>Pو آذربایجان )( 29/27غربی=, F18=df ،

01/0>Pترین تعداد کنه (. در استان خراسان رضوی بيشP. ulmi 

هد پاشی در تيمار شاشمارش شده در هر برگ در روزهای بعد از سم

کنه در  45/3پاشی ترتيب سه روز بعد از سممشاهده شده است )به

کنه در هر برگ، چهارده  23/5پاشی هر برگ، هفت روز بعد از سم

کنه در هر برگ، بيست و یك روز بعد از  10/15پاشیروز بعد از سم

پاشی کنه در هر برگ و بيست و هشت روز بعد از سم 07/19پاشی سم

ترین تعداد کنه در هر برگ در تيمار برگ( و کمکنه در هر  27/28

کنه  22/0پاشی ترتيب سه روز بعد از سمکش پراید بوده است )بهکنه

کنه در هر برگ، چهارده  12/0پاشی در هر برگ، هفت روز بعد از سم

کنه در هر برگ، بيست و یك روز بعد از  33/0پاشیروز بعد از سم

پاشی يست و هشت روز بعد از سمکنه در هر برگ و ب 12/1پاشی سم

کش ها در تيمار کنهکنه در هر برگ( بود، ميانگين تعداد کنه56/2

پاشی از چهارده روز بعد از سم 5/0و 4/0انویدور اسپيد در دو غلظت 

کنه در هر برگ( به بعد،  29/2کنه در هر برگ و  17/2ترتيب )به

کنه شمارش شده  ترین تعدادتر بود. بيشنسبت به سایر تيمارها کم

ترتيب سه روز بعد )به غربی هم در تيمار شاهد بوددر استان آذربایجان

پاشی کنه در هر برگ، هفت روز بعد از سم 67/155پاشی از سم

کنه در  85/21پاشی کنه در هر برگ، چهارده روز بعد از سم 67/262

 نام عمومی غلظت کشآفت تیمار

 اسپيرودیکلوفن+ ابامکتين در هزارSC 24% 4/0 انویدور اسپيد 1

 فن+ ابامکتيناسپيرودیکلو در هزار SC 24% 5/0 انویدور اسپيد 2

 اتوکسازول در هزار SC 10% 4/0باروك 3

 اومایت در هزار EC 57% 1 پروپارژیت 4

 فنازوکوئين در هزار SC 20% 4/0پراید 5

 اسپيرودیکلوفن در هزار SC 24% 5/0  انویدور 6

 پاشیآب  شاهد 7
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 کنه در هر برگ و 85/19پاشی هر برگ، بيست و یك روز بعد از سم

کنه در هر برگ( و  67/1209پاشی بيست و هشت روز بعد از سم

غربی در شده در برگ در استان آذربایجان ترین تعداد کنه شمارشکم

کنه  33/99پاشی ترتيب سه روز بعد از سمتيمار انویدور اسپيد بود )به

کنه در هر برگ، چهارده  33/27پاشی در هر برگ، هفت روز بعد از سم

کنه در هر برگ، بيست و یك روز بعد از  33/10پاشیسمروز بعد از 

پاشی کنه در هر برگ و بيست و هشت روز بعد از سم 33/23پاشی سم

شرقی سه روز بعد از کنه در هر برگ( و در استان آذربایجان 33/36

(. ميانگين F21=df ،26/0=P ,=40/1پاشی اختالفی مشاهده نشد )سم

ها کشرهای انویدور اسپيد از سایر کنهدر تيما  P. ulmiتعداد کنه 

پاشی روز از سم 14ها بعد از ها تعداد کنهکشتر بود. در اکثر کنهپایين

های شمارش شده حال تعداد کنههرتر شدند. ولی بهتا حدودی بيش

دهد که تر بود که نشان میپاشی از شاهد پایينروز بعد از سم 28

در هزار  5/0و  4/0يد در دو غلظت های انویدور اسپکشکاربرد آفت

  در کنترل کنه قرمز اروپایی مؤثر بود.

 

 سان رضویهای مورد بررسی( در استان خراکشمانده قبل و بعد از کاربرد کنهزنده(در هر برگ   Panonychus ulmiهای: میانگین تعداد کنه2جدول 

 است. %95دار بين تيمارها در سطح احتمال دهنده در ردیف اختالف معنیحروف مختلف نشان*  انجام شد. Tukeyها با استفاده از آزمون نگينمقایسه ميا* 
 

 غربینهای مورد بررسی( در استان آذربایجاکشمانده قبل و بعد از کاربرد کنهدر هر برگ )زنده  Panonychus ulmiهایمیانگین تعداد کنه :3جدول 

 است. %95دار بين تيمارها در سطح احتمال دهنده در ردیف اختالف معنیحروف مختلف نشان*  انجام شد. Tukeyها با استفاده از آزمون مقایسه ميانگين* 
 

 شرقیهای مورد بررسی( در استان آذربایجانکشمانده قبل و بعد از کاربرد کنهدر هر برگ )زنده Panonychus ulmiهای میانگین تعداد کنه :4جدول 

 است. %95دار بين تيمارها در سطح احتمال دهنده در ردیف اختالف معنیحروف مختلف نشان*  انجام شد. Tukeyها با استفاده از آزمون مقایسه ميانگين* 
 

 برداریزمان نمونه

 F df P تیمار

 انویدور اسپید
    شاهد پراید باروک پروپارژیت SCر انویدو

 5/0غلظت  4/0غلظت

 n.s55/0 21 84/0 75/2±26/0 65/2±21/0 82/2±57/0 57/3±25/0 4/3±35/0 27/3±34/0 20/3±29/0 قبل از سم پاشی

 c16/0±07/1 c12/0±99/0 d18/0±4/0 b23/0±67/1 cb10/0±27/1 d4/0±22/0 a24/0±45/3 41/37 21 **0/0 سه روز بعد از سم پاشی

 c06/0±10/1 c18/0±04/1 d18/0±4/0 d17/0±52/0 b18/0±72/1 e08/0±12/0 a23/0±23/5 35/98 21 **001/0 پاشیهفت روز بعد از سم

 c84/0±17/2 c20/0±29/2 d32/0±80/0 b07/2±97/8 c36/0±72/2 d18/0±33/0 a11/1±10/15 35/98 21 **001/0 روز بعد از سم پاشی 14

 d39/0±09/3 cd55/0±28/3 e12/0±23/1 b84/0±63/10 c40/0±65/4 e11/0±12/1 a44/0±07/19 57/193 21 **001/0 روز بعد از سم پاشی 21

 d43/0±92/5 d46/0±06/5 e20/0±67/2 b55/0±62/13 c83/0±03/10 e19/0±56/2 a20/1±72/28 14/206 21 **0001/0 روز بعد از سم پاشی 28

 برداریزمان نمونه

 تیمار

F df P انویدور اسپید 
 شاهد پراید پروپارژیت SCانویدور 

 5/0غلظت  4/0غلظت 

 n.s 36/0 18 22/1 67/134±55/27 67/101±78/12 0/179±93/21 0/129±31/38 0/111±4/19 0/132±4/17 قبل از سم پاشی

 b8/4±33/99 b8/3±03/96 c20/1±97/6 c85/1±4/15 c45/1±67/3 a67/28±67/155 29/27 18 **001/0 سه روز بعد از سم پاشی

 b24/5±33/27 b24/4±30/26 b02/2±67/7 b38/3±33/6 b33/2±67/4 a29/81±67/262 54/9 18 **002/0 هفت روز بعد از سم پاشی

 b45/1±33/10 b65/1±03/12 b03/2±33/7 b74/5±00/15 b94/3±67/15 a78/3±85/21 06/117 18 **0001/0 روز بعد از سم پاشی 14

 c88/0±33/23 c98/0±41/21 c03/2±33/7 b74/5±00/15 b95/4±67/10 a79/7±85/19 84/53 18 **0001/0 روز بعد از سم پاشی 21
 c64/8±33/36 c02/9±03/33 c43/6±00/13 b00/25±33/521 c31/42±67/130 a15/168±67/1209 00/237 18 **0001/0 روز بعد از سم پاشی 28

 برداریزمان نمونه
 تیمار

F df P انویدور اسپید 
 شاهد پراید باروک پروپارژیت SCانویدور 

 5/0غلظت  4/0غلظت
 n.s47/0 21 59/0 79/11±82/5 67/16±89/13 19/6±64/4 84/4±46/1 99/1±51/0 02/7±35/4 90/7±85/2 قبل از سم پاشی

 n.s 26/0 21 40/1 06/6±17/4 14/5±49/1 67/0±14/0 12/5±49/1 68/0±29/0 92/0±48/0 38/3±11/1 سه روز بعد از سم پاشی

 b11/0±23/0 b24/0±30/0 b42/0±42/0 b49/0±40/1 b03/0±10/0 a85/2±42/5 ab91/0±10/2 72/2 21 *04/0 هفت روز بعد از سم پاشی

 b23/0±23/0 b01/0±03/0 b02/0±05/0 a41/1±93/1 b01/0±01/0 a97/0±99/2 ab90/0±20/1 53/2 21 *05/0 روز بعد از سم پاشی 14

 b10/0±14/0 b02/0±01/0 b06/0±06/0 b52/0±99/0 b16/0±24/0 a79/0±61/2 b08/0±14/0 52/6 21 **005/0 روز بعد از سم پاشی 21

 b01/0±01/0 b10/0±13/0 b01/0±02/0 a03/0±09/0 b02/0±03/0 a34/0±77/0 b03/0±04/0 10/4 21 **007/0 روز بعد از سم پاشی 28
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درصد تلفات کنه قرمز اروپایی در درختان سيب استان        

، SCهای انویدور اسپيد، انویدور کشغربی در اثر کاربرد آفتربایجانآذ

ها مشخص شده است. درصد تلفات کنه 5پروپارژیت و پراید در جدول 

دار پاشی اختالف معنیسه، هفت و بيست و هشت روز بعد از سم

(، F15=df ،01/0>P ,=38/9پاشی )ترتيب سه روز بعد از سم)به داشت

، F ،15=df =64/22روز ) 28( و F15=df ،01/0>P ,=13/1هفت روز )

01/0>Pپاشی درصد تلفات در سه از سم روز بعد ((. در این استان سه

کش انویدور تر از کنهو پروپارژیت و پراید بيش SCکش انویدور کنه

اسپيد بوده است، اما در روزهای بعد، انویدور اسپيد درصد تلفات 

کش را نشان داد. درصد تلفات که کارایی این کنهباالیی را نشان داد 

کش مدت آفتهم رسيد. تأثير طوالنی % 97پاشی به روز بعد از سم 21

پاشی مشاهده شده است. درصد روز بعد از سم 28انویدور اسپيد تا 

 ها درکشکنه کاربرد از پس متوالی روزهای در اروپایی قرمز کنه تلفات

ترتيب سه روز بعد دار داشت )بهختالف معنیاستان خراسان رضوی ا

، F21=df ,=07/154روز ) 7(، F21=df ،01/0>P ,=49/5) پاشیاز سم

01/0>P( چهارده روز ،)67/209=, F21=df ،01/0>P بيست و یك ،)

، F21=df ,=64/138روز ) 28( و F،21=df ،01/0>P ,=79/136روز )

01/0>P)) ترین بيش پاشیسم از هارده روز بعدسه، هفت و چ (.6 )جدول

ترتيب کش پراید بوده است )بهمربوط به کنه  P. ulmiتلفات کنه درصد

ترین درصد ( و بيست و یك روز بعد بيش% 62/97و  %07/97%،  17/099

ترین درصد تلفات %( بود، بيش 58/94تلفات مربوط به تيمار انویدور )

 دور اسپيدانوی تيمار مربوط به ما28 در روز استان در این کنه قرمز اروپایی

های در این استان همانند استان%( بود.  11/92%( و انویدور ) 65/85)

های کشاز رهاسازی( نسبت به کنه روز بعد 3) مدت آندیگر تاثيرکوتاه

ها کشکنه تأثير آن نسبت به سایر مدتطوالنی در تر بود، امادیگر کم

قرمز اروپایی در روزهای متوالی پس از  تر بود. درصد تلفات کنهبيش

دار داشت شرقی اختالف معنیها در استان آذربایجانکشکاربرد کنه

(، هفت F 21=df ،01/0>P,=86/7پاشی )ترتيب سه روز بعد از سم)به

، F21=df ,=27/2(، چهارده روز )F 21=df ،01/0>P ,=36/35روز )

01/0>P( بيست و یك روز ،)06/5=, F21=df، 01/0>P و بيست و )

     (.6(( )جدول F، 21=df ،01/0>P=65/9هشت روز )

 

 غربیهای مورد بررسی در استان آذربایجانکشدر هر برگ بعد از کاربرد کنه Panonychus ulmiهای درصد تلفات کنه :5جدول 

 برداریزمان نمونه

 تیمار

F df P انویدور اسپید 

 4/0غلظت 

 انویدور اسپید

 5/0غلظت 
 پراید پروپارژیت SCانویدور 

 b25/8±00/33 b55/2±00/31 a57/8±33/85 a93/3±67/88 a50/15±50/80 38/9 15 **006/0 روز بعد از سم پاشی 3

 a20/1±33/90 a00/2±33/94 a38/3±67/94 b20/1±67/69 b00/29±00/69 13/1 15 **002/0 روز بعد از سم پاشی 7

 a 57/0±00/98 a 57/0±00/97 a 0±00/99 a 05/3±00/90 a 50/2±50/93 82/3 15 .n.s06/0 روز بعد از سم پاشی 14

 a 33/0±33/97 a 12/0±33/99 a 0/0±0/99 a 0/5±00/87 a 0/1±0/88 83/3 15 .n.s06/0 روز بعد از سم پاشی 21
 a20/1±33/95 a99/0±33/96 a58/0±00/98 c83/7±33/42 b0/7±0/77 64/22 15 **004/0 روز بعد از سم پاشی 28

 است. %95دار بين تيمارها در سطح احتمال دهنده در ردیف اختالف معنیحروف مختلف نشان*  انجام شد. Tukeyها با استفاده از آزمون مقایسه ميانگين* 

 

 ن خراسان رضویهای مورد بررسی در استاکشدر هر برگ بعد از کاربرد کنه Panonychus ulmiهای درصد تلفات کنه :6جدول 

 است. %95دار بين تيمارها در سطح احتمال دیف اختالف معنیدهنده در رحروف مختلف نشان*  انجام شد. Tukeyها با استفاده از آزمون مقایسه ميانگين* 
 

غربی در اثر در استان آذربایجان P. ulmiدرصد تلفات کنه        

پاشی در هزار، هفت روز بعد از سم 4/0کاربرد انویدور اسپيد با غلظت 

درصد بوده است و در صورت کاربرد  90-98تا بيست و هشت روز بين 

% تعيين  94-99در هزار درصد تلفات بين  5/0ت انویدور اسپيد با غلظ

 برداریزمان نمونه

 تیمار

F df P 
 باروک

انویدور 

 4/0اسید

انویدور اسپید 

5/0 
 پراید پروپارژیت SCانویدور 

 bc22/3±69/91 b57/4±87/72 b09/6±08/75 a80/5±70/88 c31/6±90/59 a54/0±17/99 49/5 21 **001/0 روز بعد از سم پاشی 3

 c80/1±40/66 b62/0±95/81 b35/3±05/83 ab33/5±02/90 d67/1±67/50 a03/2±07/97 07/154 21 **001/0 روز بعد از سم پاشی 7

 b23/4±15/81 b83/2±29/87 b58/1±94/86 a0/1±52/95 c88/4±97/51 a67/0±62/97 67/209 21 **001/0 روز بعد از سم پاشی 14

 c65/4±02/74 ab30/2±92/85 b09/3±26/82 a92/0±58/94 ab50/4±56/54 e73/0±85/93 79/136 21 **001/0 روز بعد از سم پاشی 21
 c02/6±45/62 b31/2±74/81 ab20/3±65/84 a16/1±11/92 c19/2±40/61 a27/0±68/90 641/138 21 **001/0 روز بعد از سم پاشی 28
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در استان خراسان رضوی درصد تلفات کنه قرمز اروپایی در صورت  شد.

پاشی در هزار، هفت روز بعد از سم 4/0کاربرد انویدور اسپيد با غلظت 

درصد بوده است و در صورت کاربرد  87-81تا بيست و هشت روز بين 

% تعيين  87-82هزار درصد تلفات بين  در 5/0انویدور اسپيد با غلظت 

شرقی هم درصد تلفات کنه قرمز اروپایی در شد. در استان آذربایجان

% و  83-97در هزار بين  4/0صورت کاربرد انویدور اسپيد با غلظت 

درصد هم  98در هزار به  5/0در صورت کاربرد انویدور اسپيد غلظت 

 رسيد.

 

 شرقیهای مورد بررسی در استان آذربایجانکشدر هر برگ بعد از کاربرد کنه Panonychus ulmiهای درصد تلفات کنه :7جدول 

 است. %95دار بين تيمارها در سطح احتمال دهنده در ردیف اختالف معنیحروف مختلف نشان*  انجام شد. Tukeyها با استفاده از آزمون مقایسه ميانگين* 

 

 بحث 

زا در سطح مزارع و باغات عامل خسارت 607با عنایت به وجود        

درصد در  40طور متوسط بيش از زایی عوامل فوق بهو توان خسارت

ناپذیر داری محصول، اجرای عمليات شيميایی اجتنابتوليد و نگه حين

ميليون هکتار مبارزه شيميایی  12است. ساالنه در سطحی حدود 

گيرد. این عمليات با استفاده از سموم ثبت شده صورت صورت می

،  1394دار در سال پذیرد. عملکرد مبارزه با آفات درختان ميوه دانهمی

 آمارنامه) هکتار بود 381247، 1395سال هکتار و در  381568

های ارقام با ورود کنه قرمز اروپایی توسط نهال .)1396، کشاورزی

های مدرن، آلودگی به سيب درختی واراداتی از فرانسه و توسعه باغ

کنه در سطح کشور گسترش یافت. برای کنترل آفات درختان سيب 

سياری از از سموم مختلفی طی چهار دهه اخير استفاده شد، امروزه ب

دالیلی مانند کاهش کارائی از فهرست سموم مجاز کشور حذف ها بهآن

اند. در بررسی حاضر دزهای مختلف انویدور اسپيد نسبت به سایر شده

کش تری داشت.کنههای مورد بررسی بر جمعيت کنه اثر بيشکشکنه

ابامکتين تشکيل +از ترکيب دو ماده اسپيرودیکلوفن انویدور اسپيد

است و با تداخل در کار ساخت چربی در بدن کنه باعث از بين  شده

کش تماسی قوی است. در صورت مصرف شود و یك کنهبردن آن می

ها هيج نوع مقاومتی بروز نخواهد کرد. بر روی سطح کشبا سایر کنه

شود. دارای وسيله باران شسته نمیمومی برگ گياهان چسبيده و به

جز نرها مؤثر ها بهمام مراحل رشدی کنهطيف اثر وسيع است و روی ت

است. سه روز بعد از مصرف انویدور اولين عالیم اثر روی آفت ظاهر 

های کنه شود و بهترین زمان مصرف آن قبل از تفریخ شدن تخممی

 .(Benel ،2002و  Fischer) است

تيلتون نشان داد –کارایی محاسبه شده توسط فرمول هندرسون       

های مورد بررسی مناسب بود. کشت و ميزان تأثير کنهکه درصد تلفا

کش انویدور اسپيد از روز هفتم به بعد تأثير باالیی از خود نشان کنه

کش در داد و تا آخرین روز بررسی ادامه داشت. اختالف تأثير این کنه

مناطق مختلف مربوط به تفاوت شرایط آب و هوایی و وضعيت پوشش 

های مختلف کنه قرمز چنين وجود بيوتيپهمدر مناطق است و  گياهی

مدت شود. تأثير طوالنیها میکشاروپایی باعث اختالف در تأثير کنه

دهد. کش انویدور اسپيد نقش آن را در مدیریت آفات نشان میکنه

 ها باال است، کشکش انویدور اسپيد نسبت به سایر کنهدوام کنه

 4/0پاشی در دو غلظت از سم روز بعد 28که درصد تلفات در طوریبه

درصد و  33/95ترتيب غربی بهدر هزار در استان آذربایجان 5/0و 

در هزار در استان خراسان  5/0و  4/0درصد و در دو غلظت  33/96

درصد و  در استان آذربایجان  65/84درصد و  74/81ترتيب رضوی به

صد و در 05/97ترتيب در هزار به 5/0و  4/0شرقی در دو غلظت 

کش با توجه به مطالعات انجام شده، استفاده از کنهدرصد  بود.  25/95

اساس دوام بهتر برای کنترل کنه قرمز اروپایی در انویدور اسپيد بر

و   Maeyerگردد. در پژوهش که توسط باغات سيب پيشنهاد می

Geerinck  (2011صورت گرفته است، تاثير کنه ) کش انویدور روی

 3تا  2روپایی در ابتدا کم گزارش شده است و این تاثير کنه قرمز ا

کش روز از زمان کاربرد آفت 100هفته بعد باال رفته است و تا بيش از 

ای انویدور اسپيد نسبت به ادامه پيدا کرده است. با توجه به اثر ضربه

های کش انویدور اهميت این موضوع در مدیریت مقاومت کنهکنه

 برداریزمان نمونه

 تیمار

F df P 
 باروک

انویدور 

 4/0اسپید

انویدور اسپید 

5/0 
 پراید پروپارژیت SCانویدور 

 bc77/4±38/80 b18/3±20/46 b62/7±61/69 a35/11±75/94 c76/3±00/35 a89/4±19/36 86/7 21 **0004/0 روز بعد از سم پاشی 3

 c67/4±70/84 b34/9±70/86 b78/3±73/91 ab53/4±67/84 d46/6±55/35 a35/1±00/13 36/35 21 **0001/0 روز بعد از سم پاشی 7

 b52/9±74/90 b50/2±50/97 b30/1±27/98 a19/4±73/92 c87/10±50/62 a25/8±75/71 27/2 21 **001/0 روز بعد از سم پاشی 14

 c35/8±25/82 ab85/9±00/83 b89/8±72/51 a75/2±25/97 ab93/0±93/62 e40/4±75/71 06/5 21 **005/0 روز بعد از سم پاشی 21
 c59/8±75/80 b38/2±05/97 ab49/2±25/95 a37/1±75/13 c40/15±75/56 a89/8±25/18 65/9 21 **0001/0 روز بعد از سم پاشی 28
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شود. در بين د انویدور اسپيد ترجيح داده میکش جدیتارتن، کنه

دار در ميزان دزهای مصرفی انویدور اسپيد و عدم وجود اختالف معنی

در هزار به  4/0کش انویدور اسپيد با دز تلفات کنه قرمز اروپایی، کنه

 گردد.پاشی پشنهاد میهای سممنظور کاهش هزینه

ه ر اسپيد در سکش انویدو( تأثير کنه1393غيبی و طاهری )       

 Eotetranychusدر هزار روی کنه تارتن انجير  5/0و  4/0، 3/0غلظت 

hirsti کتين اسپيرودیکلوفن، بروموپروپيالت و آبام کشبا کنه مقایسه در

و سم  کش انویدور اسپيدرا مورد بررسی قرار دادند، هر سه غلظت کنه

کتين ت و ابامتری نسبت به بروموپروپيالاسپيرودیکلوفن تأثير مناسب

يد از کش انویدور اسپادامه داشت. کنه 30داشته و این روند تا روز 

تری م بيشنظر کنترل تخم و کنه بالغ کنه تارتن انجير تأثير بهتر و دوا

کش داشت و برای صرفه اقتصادی غلظت نسبت به سایر سموم کنه

 در هزار پشنهاد شده بود. 3/0

      Maracic  ( گزارش 2011و همکاران )کش اند که آفتکرده

ی سيب ها% کنه قرمز اروپایی در باغ 97% تا  91انویدور باعث کنترل 

در  در هزار انویدور اسپيد 5/0و 4/0شده است. در این پژوهش غلظت 

انه کنترل مراحل فعال کنه قرمز اروپایی در آلودگی بهاره و تابست

ین وقع اکارگيری به مههای الزم را داشته و بدرختان سيب قابليت

تواند ضمن جلوگيری کش برای یك نوبت در یك فصل زراعی میکنه

های از افزایش جمعيت و خسارت آفت کنه درختان سيب از هزینه

 ای جلوگيری کند.های سيب در سطح قابل مالحظهکنترل در باغ
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