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 Introduction: The European red mite, Panonychus ulmi Koch is one of the most 

important pests of apple orchards in different parts of Iran. 

Materials & Methods: The present study was conducted in apple orchards of Esfahan, 

West Azerbaijan, Alborz and Razavi Khorasan provinces with 11 treatments. Treatments 

were new brands of Fenpropathrin, including Patrigol, Rajapathrin, Fenprotex, Ikaros, 

Danitex, Mactiol and old brands, Danitol (2 ml/L), Broque (0.4 ml/L), Envidor (0.5 ml/lit), 

and a control treatment by spaying water. Each treatment had four replicates. The 

percentage of treatment efficiency was calculated by the Henderson-Tilton method. Mean 

number of mites per leaf was counted one day befor and 3, 7, 14, 21 and 28 days after 

spraying. Statistical analyses were done using SAS softwares with randomized complete 

block design in multiple spaces. 

Result: Results showed that all of the new formulations of Fenpropathrin had a good effect 

and were effective after 3 days and caused 72 to 98 percent mortality in all four above 

mentioned provinces and this trend continued until 7 days (94%). The knock down effect 

of these acaricides was significant. The efficacy of the compound was up to 93% after 28 

days that indicated the persistence of these acaricides. Between these pesticides, Ikaros 

and Patrigol had the better effects. Ikaros and Patrigol were caused 74-98 % and 55-98% 

mortality respectively.  

Conclusion: Based on these results, we recommend the 2 ml/lit dose of the new brands of 

Fenpropathrin protex for the control of the European red mite in apple orchards. 
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 مقاله پژوهشی  
 

 

در كنترل كنه قرمز اروپايی در  پروپاترينفن كشكنه فرموالسیون بررسی كارايی چند

 هاي كشوربرخی از استانهاي سیب باغ
 

 

 4محمد سعید امامی، 3هاشم کمالی ، 2داود شیردل، 1*مریم رضایی

 
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانپزشکی کشور، بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه 1

 شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش های گیاهی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانبخش تحقیقات آفات و بیماری 2
 و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران   
 ، سازمان تحقیقات، آموزش خراسان رضویتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان های گیاهی، مرکز بخش تحقیقات آفات و بیماری 3
 ، ایرانمشهدو ترویج کشاورزی،    
 و ترویج  ، سازمان تحقیقات، آموزشاصفهانهای گیاهی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بخش تحقیقات آفات و بیماری 4
  ، ایرانناصفهاکشاورزی،    

 چکیده  کلمات کلیدی

 کشکنه
 نام تجاری جدید

 کارایی 
 تیلتون-روش هندرسون

 
 
 
 

 .ترين آفات درختان سيب در نقاط مختلف كشور استاز مهم Panonychus ulmi (Koch)كنه قرمز اروپايي  :مقدمه  

 كش فنكنه :تيمار شامل 11، البرز و خراسان رضوي با شرقيهاي اصفهان، آذربايجانهاي سيب استاناين پروژه در باغ ها:مواد و روش

در  2با غلظت  دانيتولشيماترين و نام قديمي ايکاروس،  ،تيولمک ،پروتکسفن ،رجاپاترين، دانيتکس ،تجاري پاتريگلهاي با نام پروپاترين

ارزيابي با شمارش تعداد  .( انجام شدپاشيد )آبدر هزار و شاه 5/0كش انويدور با غلظت در هزار، كنه 4/0با غلظت  كش باروككنه،هزار

 پاشي صورت گرفت. درصد كارايي با فرمول هندرسونروز بعد از سم 28و  21، 14، 7، 3هاي زنده در سطح برگ يک روز قبل و كنه

  صورت گرفت.در چند مکان هاي كامل تصادفي تجزيه مركب طرح بلوك در قالب  SASافزارنرمتيلتون محاسبه گرديد. تجزيه آماري توسط 

درصد تلفات  98تا  72و بين  از روز سوم در كنترل كنه موثر بودند و اندجديد تاثير مناسبي داشتههاي با فرموالسيونهاي تجاري نام نتايج:

پاشي ام بعد از سم 28در روز ها حائز اهميت است. كشاي و دوام اين كنهرسيد. تاثير ضربهدرصد  94ايجاد كردند و روز هفتم كارايي آن تا 

 پروتکسهاي تجاري رجاپاترين، ايکاروس، مکتيول، شيماترين، دانيتکس، پاتريگل و فندرصد نيز رسيد. نام 93كارايي اين تركيب تا 

درصد  74-98کاروس بين تري نشان دادند، ايايکاروس و پاتريگل تاثير بيش ها و در بين آن ندكنترل كنه قرمز اروپايي داشت كارايي مطلوبي در

 درصد تلفات را نشان دادند.  55-98تيول بين و مک

مک ،پروتکسفن ،رجاپاترين، دانيتکس ،پاتريگلهاي پروپاترين با نامكش فنكنهدر هزار 2كارگيري دوز مصرفي به :بحثگيري و نتيجه

 شود.وصيه ميبراي كنترل كنه قرمز اروپايي در باغات سيب ت شيماترينايکاروس،  ،تيول
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 مقدمه

علت دارا بودن سيكل زندگي كوتاه، در مدت كوتاهي ها بهكنه       

به محصوالت  زيادی خسارت و باعث ايجاد ها افزايش يافتهجمعيت آن

ترين آفات درختان جمله مهمكنه قرمز اروپايي از .شوندمختلف مي

ر بسياری از كه خسارت كمي و كيفي آن هر ساله د استسيب 

شود. كنترل شيميايي محصول سيب مي كاهشمناطق دنيا باعث 

تر كشاورزان كه بيشاست اين آفت  كنترلهای ترين راهيكي از رايج

)خانجاني و  كنندمي های اين آفت استفادهاز آن برای مهار جمعيت

 Koch قرمز اروپايي اولين بار توسطكنه  .(1385نژاد، ايرانيحداد

در ايران جزء  1353تا سال  و آوری شداز روی نارون جمع( 1836)

 1353اولين بار در سال . شدای كشور محسوب ميآفات مهم قرنطينه

های سيب وارد شده به منطقه گرگان وسيله صلواتيان در روی نهال به

در ايران در اكثر مناطق  .از كشورهای سوئيس و فرانسه مشاهده شد

شرقي، كردستان،  و غربيآذربايجان هایاستان ،مازندران گنبد، گرگان،)

ايرانيگالبي وجود دارد )خانجاني و حداد و در روی سيب، به (همدان

اين كنه دامنه ميزباني وسيعي دارد ولي در بين تمام . (1385نژاد، 

هاست و در صورت عدم ترين آنبه و گالبي از مهمها، سيب، ميزبان

 .(Reding ،2003و  Alston) شودكنترل باعث خسارت جدی مي

پريدگي، سپس خسارت اين كنه به درختان ميوه در ابتدا باعث رنگ

های برگ .شودها ميآن نهايت خزان ها و درشدن برگ ایمايل به قهوه

تغذيه كنه از برگ سبب . شوندای و خشك ميسيب به شدت قهوه

نهايت  شده كه در نتيجه كاهش آب در برگكاهش عمل فتوسنتز و در

. شودباعث خشك شدن برگ و كاهش كيفيت و كميت محصول مي

و تغذيه آن باعث  ها مستقربرگ سطح زيرين تمام مراحل در كنه در اين

شوند ها و خشك شدن برگ گياهان ميزبان مياز بين رفتن سلول

های كشپژوهش در ارتباط با آفت .(385نژاد، ايراني)خانجاني و حداد

خواهد كرد )رضائي  موثری كمك كنترل اين آفت جديد در تاثير با نحوه

يريروئيدی اكش پكنه/كشحشره ،پروپاترينفن (.1398و همكاران، 

كه برای  استگوارشي  اثر تماسي و با خاصيت غيرسيستميك و

 ،پروپاترينشود. فنهای آفت گياهي استفاده ميكنه كنترل حشرات و

دهد. ساخت اين ود نشان ميكنندگي حشرات را نيز از خاثر دور

. بودهای شيميايي كشعرضه حشره و توليد خود انقالبي در ،تركيب

پروپاترين خاصيت تبخيری كمي دارد. دوام آن روی محصول تا فن

 سميت گوارشي اين تركيب برای انسان و. حد مناسبي زياد است

 اثر ،پروپاترينفن. جانوران خونگرم متوسط ولي پوستي آن كم است

مستقيما به اثر كشندگي سم مربوط  ،سريع دارد. اين تاثير ایضربه

ها كنهو مير حشرات  نيست، زيرا ميزان سم الزم برای ايجاد مرگ و

ها مورد تر از مقداری است كه برای فلج كردن آنبسيار بيش معموالً

سيناپسي را به پروپاترين ميزان حساسيت ناحيه پسفن .استنياز 

سازی گاما آمينوبوتريك ميزان رها اهش داده وتحريكات عصبي ك

باعث  ،در نتيجه .دهدسيناپسي افزايش ميدر ناحيه پيش را اسيد

دوست چربي پروپاترينشود. فنهای عصبي ميممانعت از انتقال پيام

سطح برگ جذب  راحتي توسط اليه كوتيكول حشرات وبه بوده و

ن توسط باران مقاوم است. شدمقابل شسته در ،همين دليلبه .شودمي

مقدار دز توصيه شده در مورد پروپاترين بهكشي فنخاصيت حشره

پوشش كامل اليه سم روی سطح برگ بستگي دارد. اين  آفت و هر

)در مقادير مصرف  ای، خاصيت دوركنندگيتركيب عالوه بر اثر ضربه

 ،نينچعدم تغذيه آفات )در مقادير مصرف كم( را نيز دارد. هم زياد( و

ها موجب كاهش اعمال حياتي آن های بالغ وكنه با جلوگيری از تغذيه

پروپاترين برای كش فنكنه (.1385)طالبي،  گرددها ميكاهش تخم

های های تجاری قديمي )دانيتول( و نامكنترل كنه قرمز اروپايي با نام

 دانيتكس، تجاری جديد )رجاپاترين، ايكاروس، مكتيول، شيماترين،

های پروتكس( در اين پژوهش استفاده شده است. ناميگل و فنپاتر

های متفاوتي فرموله شده است. در اين پژوهش تجاری توسط شركت

های هدف تعيين كارايي و مقايسه ميزان كشندگي اين فرموالسيون

های اصفهان، آذربايجان استان سيب هایپروژه در باغ اين تجاری است.

پروپاترين كش فنكنه شامل تيمار 11رضوی با  نشرقي، البرز و خراسا

مك ،پروتكسفن ،رجاپاترين، دانيتكس ،تجاری پاتريگلهای با نام

با  كش باروككنه ،در هزار 2با غلظت  شيماترينايكاروس،  ،تيول

پروپاترين هزار، فن در 5/0 با غلظت كش انويدوركنه هزار، در 4/0 غلظت

 .( انجام شدپاشيتيمار شاهد )آب و ردر هزا 2با غلظت  دانيتول

های زنده در سطح برگ يك روز قبل و ارزيابي با شمارش تعداد كنه

ها به درصد پاشي و تبديل دادهروز بعد از سم 28و  21، 14، 7، 3

 كارايي صورت گرفت.
 

 هامواد و روش

 هایفرموالسيونپروپاترين با كش فنكنهكارايي  پژوهش،اين در 

تيول، ايكاروس و پاتريگل، دانتيكس، رجاپاترين، مك تجاری جديد

رد در كنترل كنه قرمز اروپايي در باغات سيب )رقم  فن پروتكس

شرقي، اصفهان، البرز و خراسان رضوی( آذربايجان) استان چهار (دليشز

هكتار كه فواصل  1-3های هايي با مساحتآزمايشات در باغ شد. انجام

پاشي ديگری در آن صورت نگرفته بود، و سممتر  3تا  1بين درختان 

از نيمه ارديبهشت روز است.14كش دوره كارنس اين آفت انجام شد.

های سيب )مناسب برای انجام آزمايش( هفتگي از باغ بردارینمونه ،ماه

رضوی صورت  و خراسان اصفهان، البرزشرقي، آذربايجان هایاستاندر 

 سه حداقل نه فعال قرمز اروپائي بهميانگين تعداد ك كهزماني .گرفت

 يك ،در هر استان .شدآزمايش انجام  رسيد،برگ كنه در هر  پنجتا 

يك روز قبل از انجام آزمون انجام  ،بردارینمونه شد.باغ آلوده انتخاب 
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مشابه رقم درخت مناسب كه از نظر سن و چهار و برای هر تيمار 

آزمايش  .انجام شددرخت  فچهار طربرداری از نمونهو انتخاب  بودند،

 11با  در چند مكان های كامل تصادفيصورت طرح آماری بلوكبه

اساس دزهای بر ،دزهای استفاده شدهگرفت.  انجام بلوك 4تيمار و 

تيمارهای  گرفت.مورد آزمون قرار  برای كنه قرمز اروپايي توصيه شده

 ارائه شده است. 1در جدول آزمايش 
 

پروپاترین با های فنکشرد استفاده از آفتهای موغلظت :1جدول 

های تجاری مختلف، باروک و انویدور روی کنه قرمز اروپایی در نام

 قی، اصفهان، البرز و خراسان رضویشرهای آذربایجاناستان

 

 21،14 ،7، 3 ترتيبو به پاشيروز قبل از سم يك ،برای اين منظور    

، 1394شد )اربابي و همكاران، پاشي بازديد انجام روز بعد از سم 28و 

 ،در هر واحد (.1396فرازمند و همكاران، و  1386سعيدی و اربابي، 

های مختلف درخت انتخاب صورت تصادفي از قسمتعدد برگ به 30

های نايلوني قرار داده شد و به آزمايشگاه ها داخل كيسهشد. برگ

)مراحل فعال  های موجودكنهساعت  24منتقل گرديد، سپس قبل از 

 100پاش گاه سماز دست ،پاشيبرای سمشمارش شد.  روی برگ كنه(

 ،كشقبل از استفاده از آفت) شداستفاده پاش فرغوني( )سمليتری 

ليتر محلول  8تا  6 ،برای هر درخت شد(.كاليبره  آب مصرفي در سطح

با استفاده  ،درصد تلفاتگرفت. پاشي صبح زود انجام سم شد.استفاده 

 :از فرمول هندرسون و تيليتون تعيين شد

 100) ×bT/b×CaC/aT(-1( درصد =)تيمارها تاثير )كارايي 

 aT ها در تيمارها بعد از انجام آزمايش وتعداد كنه bT، در اين فرمول

ها در شاهد بعد از انجام تعداد كنه bCاست.قبل از انجام آزمايش 

، Tiltonو  Hendersonت )اسقبل از انجام آزمايش  aCآزمايش و

آفت روی درختان  با توجه به شرايط و زمان فعاليت متفاوت .(1955

های مختلف ها در استانسيب در مناطق مختلف، زمان انجام آزمون

. با توجه به اثر متقابل تيمار و مكان، از تجزيه مركب متفاوت بود

های كامل تصادفي در چند مكان با استفاده شد و از طرح بلوك استفاده

 شد.اقدام  تيمارها یبندو گروه هاتعيين ميانگين به نسبت SAS افزارنرم از

 

 نتایج
تجزيه مركب نشان داد كه اثر متقابل مكان در تيمار اختالف        

های ی طرح بلوكها بر پايهدار دارد و با توجه به اين موضوع دادهمعني

 طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفت.كامل تصادفي در هر استان به

ای كامل تصادفي در چند هتجزيه واريانس تجزيه مركب طرح بلوك

در هر چهار استان آذربايجان  نشان داده شده است. 2در جدول  مكان

پاشي ميانگين تعداد و البرز قبل از سم شرقي، خراسان رضوی، اصفهان

داری نشان نداد كنه تارتن در هر برگ با يكديگر اختالف معني

های تجاری پاترين با نامپروهای فنكش(. پس از كاربرد آفت1شكل)

ترين، دانتيكس، پاتريگل شيما تيول،جديد )رجاپاترين، ايكاروس، مك

پروپاترين با نام تجاری قديمي دانيتول كش فنپروتكس( و كنهو فن

پاشي های انويدور و باروك و شاهد بعد از سه روز از سمكشو كنه

ان ها در استداری مشاهده شده است. ميانگين تعداد كنهاختالف معني

های انويدور و كشتر از شاهد و كنهداری، كمطور معنياصفهان به

در هر برگ   P. ulmiشرقي، تعداد كنهباروك بود. در استان آذربايجان

داری را پروپاترين با نام دانيتكس اختالف معنيكش فنبا شاهد و كنه

های خراسان رضوی و البرز سه روز بعد از دهد. در استاننشان مي

پاشي تعداد كنه قرمز اروپايي زنده مانده در هر برگ در تيمارهای سم

داری را مختلف با تعداد كنه در هر برگ در تيمار شاهد اختالف معني

طور های اصفهان و خراسان رضوی بهدهد. تلفات در استاننشان مي

در همه  تر است.شرقي و البرز بيشهای آذربايجانداری از استانمعني

  P. ulmiبرداری تعداد كنهكلي در فواصل مختلف نمونهطوربه تيمارها،

در تيمار   P. ulmiتر از تعداد كنه داری كمطور معنيدر هر برگ به

ترين تعداد كنه شمارش شده در تيمار شاهد بود. شاهد بود و بيش

روز بعد از  28و  21های شرقي، در نوبتتنها در استان آذربايجان

كنه قرمز اروپايي شمارش شده در هر برگ، بين پاشي، تعداد سم

در  داری مشاهده نشده است.تيمارهای مختلف و شاهد اختالف معني

پاشي تا از سمبعد روز  14ها ، تعداد كنهی مورد آزمونهاكشكنه

های شمارش شده ولي به هر حال تعداد كنه ،شودتر ميحدودی بيش

تر مانده در تيمار شاهد پايينندهپاشي از تعداد كنه زروز بعد از سم 28

 هایفرموالسيون با پروپاترينفن هایكشكنه كاربرد دهدمي نشان كه بود

ميانگين تعداد  تجاری جديد در كنترل كنه قرمز اروپايي موثر بود.

منطقه روز( در هر چهار  -1پاشي )كنه زنده درهر برگ قبل از سم

ی تعدادكنه در روزهای بعد از هاتر از ساير ميانگينبيش (1شكل )

داری شاهد در هر چهار نمودار اختالف معني منحنيپاشي است. سم

پاشي كاهش نسبت به ساير تيمارها نشان داده است. سه روز بعد از سم

کشآفت تیمار  نام تجاری غلظت 

پروپاترينفن 1 در هزار 2   دانيتكس 

پروپاترينفن 2 در هزار 2   EC 10% پاتريگل 

پروپاترينفن 3 در هزار 2   EC 10% رجاپاترين 

پروپاترينفن 4 در هزار 2   EC 10% پروتكسفن 

پروپاترينفن 5 در هزار 2   EC 10% تيولمك 

پروپاترينفن 6 در هزار 2   EC 10% ايكاروس 

پروپاترينفن 7 در هزار 2   EC 10% شيماترين 

پروپاترينفن 8 در هزار 2   EC 10% دانيتول 

/4 اتوكسازول 9 در هزار 0  SC 10%باروك  

/5 اسپيروديكلوفن 10 در هزار 0  SC 24%انويدور  

 پاشيآب  شاهد 11

417 



 .Rezaie et al                                                                                                                                      و همکاران      رضایی

 

جز استان خراسان رضوی در ساير تعداد كنه مشاهده شده است. به

مشاهده شده است. ها در همه تيمارها ها روند كاهشي تعداد كنهاستان

كش پاتريگل و غير از دو آفتكه در استان خراسان رضوی، بهحاليدر

ها از روز هفت روز بعد از ها تعداد كنهكشايكاروس در ساير آفت

ها در ميانگين تعداد كنه دهد.پاشي روند افزايشي را نشان ميسم

اری مختلف های تجهای مورد بررسي، در صورت تيمار با ناماستان

پاشي كاهش محسوسي را نشان داده پروپاترين سه روز بعد از سمفن

است. در روزهای متوالي روند كاهشي جمعيت ادامه دارد. در دو استان 

كش رجاپاترين با ساير تيمارها تا حدودی خراسان رضوی و البرز آفت

 دهد.ها روند كاهشي را نشان نميمتفاوت است و ميانگين تعداد كنه
 

شرقی و های خراسان رضوی، البرز، آذربایجانهای کامل تصادفی در چند مکان )استانتجزیه واریانس تجزیه مرکب طرح بلوک :2جدول 
 در هر برگ  Panonychus ulmiهای مورد بررسی روی کنه کشدرصد کارایی کنه اصفهان(

 F P  مقدار میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییر 

 پاشيسه روز بعد از سم

 0001/0 90/48 78/3986 34/11960 3 مكان

 0002/0 45/2 87/199 60/7195 36 بلوك داخل مكان

 20/0 45/1 87/125 62/377 3 تيمار

 0005/0 79/2 29/227 68/2045 9 مكان ×تيمار

   52/81 81/8804 108 خطا

    30384 159 كل

 33/10ضريب تغييرات=

 پاشيفت روز بعد از سمه

 0001/0 88/18 83/518 49/1556 3 مكان

 0001/0 45/3 78/97 25/3412 36 بلوك داخل مكان

 24/0 40/1 35/38 07/115 3 تيمار

 72/0 68/0 56/18 06/167 9 مكان ×تيمار

   48/27 15/2968 108 خطا

    03/8219 159 كل

 98/5ضريب تغييرات=

 پاشيسمروز بعد از  14

 0001/0 97/52 18/1529 5/4587 3 مكان

 0001/0 23/12 18/353 51/12714 36 بلوك داخل مكان

 91/0 18/0 14/5 43/15 3 تيمار

 71/0 69/0 86/19 81/178 9 مكان ×تيمار

   87/28 01/3118 108 خطا

    41/20614 159 كل

 27/6ضريب تغييرات=

 پاشيروز بعد از سم 21

 0001/0 57/98 94/10078 84/30236 3 مكان

 0001/0 33/16 12/1670 65/60124 36 بلوك داخل مكان

 02/0 40/3 92/347 78/1043 3 تيمار

 28/0 23/1 18/126 68/1135 9 مكان ×تيمار

   25/102 59/11043 108 خطا

    56/103584 159 كل

 51/9ضريب تغييرات=

 پاشيروز بعد از سم 28

 0001/0 35/2202 63/38355 89/115066 3 نمكا

 0001/0 82/32 53/571 12/20527 36 بلوك داخل مكان

 51/0 77/0 45/13 36/40 3 تيمار

 50/0 92/0 07/16 65/144 9 مكان ×تيمار

   41/17 90/1880 108 خطا

    92/137707 159 كل

 10/7ضريب تغييرات=
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آزمايش  درصد تلفات كنه قرمز اروپايي در درختان سيب مورد       

شرقي، خراسان رضوی و البرز به های اصفهان، آذربايجاندر استان

ترين نشان داده شده است. بيش 6و  5 ،4، 3های ترتيب در جدول

پاشي، ها در استان اصفهان در نوبت سه روز بعد از سمتلفات كنه درصد

پاشي هفت روز بعد از سم است، تيول، شيماترينمربوط به تيمار مك

پاشي مربوط به تيمار روز بعد از سم 21 است و به تيمار انويدور مربوط

روز بعد  28پاشي و روز بعد از سم 14انويدور و باروك بود. در نوبت 

طور مشاهده نشد. بهداری معني پاشي هم بين تيمارها اختالفاز سم

تيول و شيماترين بهتر از ساير های مككشمدت كنهكلي، دركوتاه

تر )تاثير بيش ا در كنترل كنه قرمز اروپايي نقش داشتندهكشكنه

. البته درصد تلفات سه روز پاشي(ها در سه روز بعد از سمكشاين كنه

درصد  98تا  95های تجاری جديد بين پاشي در بين نامبعد از سم

باال  پاشي، درصد تلفات نسبتاًبوده است. در نوبت هفت روز بعد از سم

درصد تلفات مشاهده شد.  88-90های تجاری بين بود و در بين نام

روز بعد از  21درصد،  83-87پاشي بين روز بعد از سم 14در نوبت 

پاشي، بعد از سم روز 28مورد نوبت  در و اما درصد 70-81پاشي بين سم

 در استان اصفهان مشاهده شد  P. ulmiدرصد تلفات در كنه  79-76

های مورد كشبعد از كاربرد كنه  P. ulmiدرصد تلفات كنه .(3)جدول 

دهد كه هم نشان مي 4شرقي در جدول بررسي در استان آذربايجان

های جديد كشدرصد تلفات كنه قرمز اروپايي در صورت كاربرد كنه

پاشي، و درصد تلفات سه روز بعد از سم تا حدودی مشابه به هم است

 14درصد،  83-91پاشي بين درصد، هفت روز بعد از سم 55-97بين 

درصد و  15-91روز بعد  21درصد،  80-97پاشي بين روز بعد از سم

شرقي، از بين درصد بود. در استان آذربايجان 38-75روز بعد بين  28

بهتری نسبت  ييتكس، كاراتجاری دانيتكس، پاتريگل و فن پرو هاینام

درصد تلفات در استان خراسان  تيول و شيماترين نشان دادند.به مك

پروپاترين نشان داد كه در های تجاری مختلف فنوی با كاربرد نامرض

های تجاری مختلف، پاتريگل و ايكاروس باعث تلفات باالتری بين نام

های تجاری ديگر دارد پروپاترين با نامهای فنكشنسبت به ساير كنه

تری نسبت به های تجاری، رجاپاترين درصد تلفات پايينو در بين نام

درصد تلفات در استان البرز در   .(5)جدول  ها نشان دادكشنهساير ك

داری نشان نداد و های مختلف با يكديگر اختالف معنيكشمورد كنه

پاشي بين عد از سمهای تجاری جديد سه روز بدرصد تلفات در نام

روز  14درصد،  77-89پاشي بين درصد، هفت روز بعد از سم 83-72

پاشي بين روز بعد از سم 21درصد،  82-87بعد از سم پاشي بين 

 درصد بوده است 66-75پاشي بين روز بعد از سم 28درصد و  83-77

 .(6جدول )
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 های مورد بررسی در استان خراسان رضویکشدر هر برگ بعد از کاربرد کنه  Panonychus ulmiهای درصد تلفات کنه :5جدول 

 

 های مورد بررسی در استان البرزکشبعد از کاربرد کنه در هر برگ  Panonychus ulmiهای درصد تلفات کنه :6جدول 

 

  حثب

توصيه شده و پوشش  پروپاترين به مقدار دزكشي فنخاصيت كنه       

 كامل اليه سم روی سطح برگ بستگي دارد. اين تركيب عالوه براثر

چنين با كنندگي و عدم تغذيه آفت را دارد. همخاصيت دور ،ایضربه

ها موجب های بالغ و كاهش اعمال حياتي آنجلوگيری از تغذيه كنه

های فرموالسيون پژوهش در اين (.1385 )طالبي، گرددمي هامتخ كاهش

پروپاترين برای كنترل كنه قرمز اروپايي مناسب كش فنتجاری كنه

مختلف، ايكاروس و پاتريگل درصد تجاری  هایفرموالسيون بين بودند.

طور تری نسبت به ساير تيمارها ايجاد كرده بودند و بهتلفات بيش

زهای متوالي آزمون درصد تلفات در استان اصفهان ميانگين در رو

در اين  ترين درصد تلفات را داشت.ترين و در استان البرز كمبيش

پروپاترين های مختلف فنپژوهش كارايي مطلوبي از فرموالسيون

درصد روی كنه قرمز  60كلي درصد تلفات باالی طورمشاهده شد. به

 های زنده با شاهدعداد كنهاروپايي مشاهده شد. اختالف ميانگين ت

 28ای تا ها در شرايط مزرعهدار است. روند كاهشي تعداد كنهمعني

    شود كه كارايي قابل قبولي ازپاشي مشاهده ميروز بعد از سم

 های جديد است.فرموالسيون

های تجاری مختلف از روز سوم تلفات پروپاترين با نامكش فنكنه

درصد تلفات در  97ها تا ادند و در اكثر استانبااليي را از خود نشان د

كش در مناطق كنه قرمز اروپايي داشتند. اختالف تاثير اين كنه

مختلف مربوط به تفاوت شرايط آب و هوايي و وضعيت پوشش گياهي 

های مختلف كنه چنين وجود بيوتيپدر مناطق مختلف است و هم

 يطوالن ريتاثشود. مي هاكشقرمز اروپايي باعث اختالف در تاثير كنه

 پروپاترين، نقش آن را در مديريت آفات نشان فن كشكنه مدت

ها باال است، در كشكش نسبت به ساير كنهدهد. دوام اين كنهمي

دوام نسبي اين  .كش هم حائز اهميت استكنه ضمن تاثير سريع اين

هش تناوب استفاده از های مورد استفاده از نظر كاها در باغكشكنه

ش اختصاصي كاستفاده به موقع از سموم كنه ها اهميت دارد.كشكنه

از افزايش جمعيت و ايجاد خسارت  ،های توصيه شدهنسبت اموثر ب

سال كش موثر در يككند و استفاده از چند نوع كنهمي جلوگيری

ها ديرتر ظاهر شود )بيات و كشسبب خواهد شد كه مقاومت به كنه

ها، كاهش اثرات زيان كشرعايت دوره كارنس آفت (.1359پارسي، 

 شود كه مصرفپي خواهد داشت و موجب ميها را درمانده آنبار باقي

پاك و همكاران، مانده قرار نگيرد )يزدانكنندگان در معرض خطر باقي

1398 .) 
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های تجاری قديمي نظير پاترين با نامپروكش فندر ارتباط با كنه

هايي توسط افراد مختلف صورت پژوهش ها پيش،انيتول از سالد

( در ارتباط 1986و همكاران ) Penmanعنوان نمونه، گرفته است. به

پروپاترين در مقايسه با كنندگي فنبا سميت مستقيم و خاصيت دور

و  Ashleyاند. های انجام دادهای پايرتروئيد پژوهشكشساير آفت

پروپاترين باعث كش فنكنه اند كهرده( گزارش ك2006همكاران )

داری نسبت به شاهد روی مراحل مختلف زيستي كنه تلفات معني

های صورت گرفته است ای شدند. در ايران هم پژوهشلكهتارتن دو

( 1386توان به پژوهش سعيدی و اربابي )كه از جمله اين موارد مي

پاترين با دو پروفن كشپژوهش، استفاده از كنهآن در كه  اشاره كرد

فرموالسيون از دانيتول در كنترل كنه تارتن در مزارع لوبيا با سطح 

ها(، در كنترل كنه تارتن دو درصد آلودگي در برگ 20تر )آلودگي كم

پروپاترين )دانيتول( در فن قابل قبول  كارايي ای موثر بوده است.لكه

( صورت 1397بي )اربا های سيب توسطدر باغ كنه قرمز اروپايي كنترل

پروپاترين ( اثرات كشندگي فن1397گرفته است. عباسي و قدمياری )

ای مورد بررسي قرار را روی مراحل مختلف زيستي كنه تارتن دو لكه

 ترتيبفن پروپاترين برای مرحله بالغ به LC 30LC ,50 دادند. ميزان 

، امپيپي 920/13و 494/7ام، مرحله پورگي پيپي 518/35و 4/20

سميت اين تركيب  ام است.پيپي 655/5و 958/3در مرحله الروی 

تر از ساير مراحل و در مرحله تخم سميتي روی مرحله الروی بيش

عنوان شاهد پروپاترين بههم از فنديگر پژوهش  دو در مشاهده نشد.

كه كارايي  مقايسه با تركيبات ديگر جهت بررسي استفاده شده است در

را در كنترل كنه قرمز اروپايي درختان سيب را مطلوب اين تركيب 

هم كاربرد حاضر در پژوهش  (.(الف و ب)1394، )اربابي نشان مي دهد

درصد روی مراحل  60باالی  باعث تلفات پروپاترينتركيبات مختلف فن

 فعال كنه قرمز اروپايي درختان سيب شده است.

اری متفاوت های تجهای در ارتباط با مقايسه كارايي نامپژوهش

تركيب با  12كارايي كش صورت گرفته است، در پژوهشييك آفت

كش كلرپيرفوس در دو استان كرمان های مختلف حشرهفرموالسيون

و فارس جهت كنترل سپردار زرد شرقي مركبات مورد بررسي قرار 

های تجاری كارايي بهتری را نسبت گرفته است كه تعدادی از اين نام

در پژوهش ديگری كارايي  (.1397زاده، اند )ملكادهبه سايرين نشان د

های ايراني برای كنترل كش ديازينون، فرموله شده توسط شركتآفت

در   Lobesia botrana (Lep: Tetricidae)خوشه خوار انگوركرم 

غربي صورت گرفته است. در هر دو های قزوين و آذربايجاناستان

ت نداشته و همگي كارايي باالی ها با هم تفاوكشاستان كارايي آفت

نحوه فرموالسيون و ميزان ماده موثره موجود در زيرا  % داشتند 83

توانند آفت مورد هدف را به خوبي ها مشابه هم بوده و همگي ميآن

كش اسپيروديكلوفن (. كارايي كنه1396قرالي، كنترل كنند )حسيني

در سه  تر انويدوربا نام تجاری قديميبا نام تجاری جديد اينونتور 

مورد مقايسه قرار گرفته است استان تهران، خراسان رضوی و اصفهان 

و نتايج نشان داده است كه در هر سه استان اينونتور كارايي بااليي در 

ای سيب داشته و دز نيم در هزار جهت كنترل كنه تارتن دو لكه

 (.1397)ميرزائي، شود كنترل اين آفت توصيه مي

پروپاترين كش فنشده، استفاده از كنه انجام به مطالعاتبا توجه    

 مكتيول، ايكاروس، )رجاپاترين، تجاری جديد هایفرموالسيون با

دليل تلفات باال در بهپروتكس( شيماترين، دانيتكس، پاتريگل و فن

ز بعد از ور 28پاشي( و دوام تاثير تا كوتاه مدت )سه روز بعد از سم

 كنه قرمز اروپايي در باغات سيب پيشنهاد برای كنترل  پاشيسم

اين تركيبات كارايي قابل قبولي در كنترل كنه قرمز اروپايي گردد. مي

استفاده به موقع و متناوب از های سيب از خود نشان دادند. در باغ

 هایزينهههای با تاثير مناسب ضمن كاهش دز مصرفي و كشآفت

 يست نيز موثر واقع شود.تر محيط زتواند درحفظ بيشاقتصادی مي

 

 منابع
 .1394 ،ن. جلیانی، و برادران، پ. ؛س.امامی، م. ؛اربابی، م. .1

( در كنترل كنه دو SC 24%كش بايوفنريت )ارزيابي كارايي كنه

ای. نشريه محصوالت گلخانه (Tetranychus urticae Koch) ای نقطه

 .9تا  1 ات. صفح2ه ، دور1ه رپزشكي. شماها در علوم گياهكشآفت

ارزيابي كارايي دزهای كائولين در كنترل  .الف 1394، اربابی، م. .2

 دشمنان روی آن سوء اثرات و سيب درختان آفت هایكنه جمعيت

پزشكي نهايي پروژه تحقيقاتي، موسسه تحقيقات گياه گزارش طبيعي.

 صفحه. 29كشور. 

 200سي ت اسكش فلومايمطالعه كارائي كنه .ب 1394، اربابی، م. .3

كش رايج در كنترل كنه قرمز اروپايي درختان در مقايسه با چند كنه

پزشكي سيب. گزارش نهايي پروژه تحقيقاتي، موسسه تحقيقات گياه

 صفحه. 22كشور. 

كش معرفي شده در كنترل بررسي دو دهه كنه .1397 ،م. اربابی، .4

و سومين های آفت كشاورزی در ايران. خالصه مقاله در بيست كنه

 پزشكي ايران.كنگره گياه

مطالعه كنه قرمز اروپايي در . 1359ب.، پارسی،  و .اسدی، هبیات .5

های گياهي، موسسه نشريه آفات و بيماری د.ناحيه گرگان و گنب

های گياهي، سازمان تحقيقات كشاورزی و بررسي آفات و بيماری

  .74تا  67صفحات  ، 48 شماره .منابع طبيعي

آور های زيانكنه. 1385ک.، نژاد، ایرانیحدادو . خانجانی، م .6

 .انشگاه بوعلي سينا همداندانتشارات . محصوالت كشاورزی ايران

 .صفحه 526

. بررسي كارايي سم ديازينون، فرموله 1396 .،قرالی، عحسینی .7

گزارش خوار انگور. های ايراني عليه كرم خوشهشده توسط شركت

421 



 .Rezaie et al                                                                                                                                      و همکاران      رضایی

 

 22پزشكي كشور. حقيقات گياهنهايي پروژه تحقيقاتي، موسسه ت

 صفحه.

تاثير  .1398 .،زاده، غاکبر و شیردل، د. ؛کمالی، ه. ؛رضائی، م. .8

های كش( در مقايسه با كنهSC24%دور اسپيد )كش جديد انويكنه

های آذربايجان های سيب استانمتداول روی كنه قرمز اروپايي در باغ

ست جانوری. سال شرقي، غربي و خراسان رضوی. فصلنامه محيط زي

 .264تا  257 ات، صفح3، شماره 11

كش/ مقايسه كارايي دوازده كنه .1386 .،اربابی، م و سعیدی، ز. .9

 كش در دو سطح آلودگي مزارع لوبيا آلوده به كنه تارتن حشره

در منطقه لردگان استان ( Tetranychus urticae Kochای )لكهدو

، 3، شماره 20ره دو .پژوهش و سازندگي . مجلهچهارمحال بختياری

 .31تا  25 اتصفح

ها. انتشارات دانشگاه كششناسي آفتسم .1385 .،طالبی، خ .10

 صفحه. 492تهران. 

اثرات كشندگي فلويدازين و  .1397 .،م قدمیاری، و م. عباسی، .11

 ایپروپاترين روی مراحل مختلف زيستي كنه تارتن دو لكهفن

Tetranychus urticae Koch. و سومين  خالصه مقاله در بيست

 پزشكي ايران.كنگره گياه

 ؛یوسفی، م. ؛رستگاری، ن. محمدی، غ.؛گل ؛فرازمند، آ. .12

كش . مطالعه كارايي كنه1396 .،تتوحیدی، م. و قربانی، ر.

 abamectin +spirodiclofenبا ماده موثره ( SC24%انويدور اسپيد )

های رايج عليه كنه تارتن انجير كشدر مقايسه با كنه

Eotetranychus hirsti. پزشكي. ها در علوم گياهكشنشريه آفت

 .47تا  33ات صفح ،4، دوره 7شماره 

 .1398 .،م غیبی، و حسامی، ش. ؛ه. استوان، ؛پاک، آ.یزدان .13

ها ديازينون، ايميداكلوپرايد، پرميكارپ و كشآفت دهمانارزيابي باقي

زميني )واريته چيلي( در ايران. پرايد در محصول سيباستامي

تا  265 ات، صفح3، شماره 11لنامه محيط زيست جانوری. دوره فص

270. 

كارايي مجصوالت تجاری حشره كش  .1397 .،زاده، مملک .14

گزارش روی سپردار زرد شرقي مركبات.  EC 40.8%)كلرپيريفوس )

 17پزشكي كشور. نهايي پروژه تحقيقاتي، موسسه تحقيقات گياه

 صفحه.

كش اسپيروديكلوفن با نام كنه بررسي كارايي .1397 .،میرزایی، م .15

خالصه مقاله تجاری اينونتور در كنترل كنه تارتن در باغات سيب. 
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