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chusyTetran ای،لکهدو تارتن کنه روی مختلف هایکشآفت کشیکنه تاثیر مطالعه

Tetranichidae) (Acari: Koch urticae 
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  دهیچک

باشد. محصوالت کشاورزی دنیا میخوارترین آفات شناخته شده ای دارای انتشار جهانی بوده و یکی از چندکنه تارتن دولکه
-ای می های این کنه در محیط باز و گلخانهتوت فرنگی، انواع درخت میوه، گیاهان زراعی، سبزی، صیفی و زینتی از میزبان

 Tetranichusای، لکهمختلف روی کنه تارتن دو و گیاهی کش شیمیاییکشی چند آفتباشند. در این پژوهش اثر کنه

urticae Koch تصادفی و تیمارهای مورد  ها در قالب طرح کامالًر شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار داده شد. آزمایشد
در هزار(،  5/2و  2، 5/1در هزار(، )پالیزین  10و  9، 8، 7، 6، 5درهزار(، )دایابون  10استفاده شامل )مایع ظرفشویی 

 5/0در هزار(، )انویدور  1در هزار + صابون  3و  2هزار(، )تنداکسیر در  5در هزار + روغن سیترول  5/2و  2، 5/1)پالیزین 
داری های مختلف اختالف معنیها نشان داد بین تیماردر هزار( و شاهد )آب( بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده

در هزار+روغن  5/2لیزین در هزار( و )پا 10های )دایابون درصد( در غلظت 64میر )ووجود دارد. بیشترین درصد مرگ
ل وتریهمراه روغن سبون و پالیزین بههای دایاکشطور کلی تنداکسیر و غلظت باالی آفتدر هزار( مشاهده شد. به 5سیترول 

 ای ایجاد کردند.کنترل بیشتری روی کنه تارتن دولکه

 ومیراثر تماسی، مرگ ، توت فرنگی،ایکنه دو نقطه کلیدی: کلمات

 
 مقدمه

 قبالً . شد نامگذاری Ugarow & Nikolski, 1973 توسط بار اولین Tetranychus urticae علمی نام با ایدولکه ارتنت کنه
 Strawberryو با نام عمومی کنه تارتن توت فرنگی ) T. arlanticus McGregor, 1941عنوان  با آمریکا در نهک این

spider mite ترینمهم از یکی و کشاورزی محصوالت های آفتکنه ترینخطرناک و ترینرایج از این کنه یکی بود.( معروف 
های کامل و مراحل نابالغ با جمعیت بسیار زیاد کنه .[16]های مختلف و ماش را مورد حمله قرار می دهد است که لوبیا آقاتی

ار آغاز شده و همزمان با مرحله فعالیت این کنه از ابتدای رشد لوبیا در به .زننداز شیره سلولی تغذیه کرده و خسارت می
این کنه دارای دامنه  .شودرسد. خسارت این کنه باعث کاهش کمی و کیفی محصول میرسیدگی غالف به اوج خود می

 خربزه، بادمجان،، این کنه را روی خیار. [20 & 19]کند های مختلف گیاهی تغذیه میتیرهوسیعی از گیاهان میزبان بوده و از 
 فاژپلی ایگونه گونه، این که کندمی بیان Upenski. است دهش گزارشی خوزستان از دیگر گیاه گونه ۳۰ و سویا ا،لوبی طالبی،
-علف و وحشی گیاهان از گونه ۱۳۷و  ها بوته و درختان از گونه ۳۸ زراعی گیاهان از گونه ۳۷ پنبه کشت مناطق در و است
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 رددا انتشار و خاورمیانه نزدیک کشورهای ژاپن، روسیه، اروپا، آمریکا، نواحی یهکل در هنک این. [28] کندمی آلوده را هرز های
جنوب  غربی، آذربایجان خوزستان، ،بختیاریو  چهارمحال کرمان، اردبیل، همدان، اصفهان، هایاستان از در ایران نیز. [16]
 .[27 & 24]ت اس شده گزارش و آوری جمع تهران و ایران شرقی

کنند. ی گیاهی تغذیه میراحل نابالغ این کنه با جمعیت بسیار زیاد در سطح زیرین برگ گیاهان از شیرهحشرات کامل و م
 هایلکه صورت به ابتدا کنه این خسارت .شودهای کوچک در سطح برگ دیده میخسارت این کنه ابتدا به صورت لکه

 نهایت پژمردگی در و زردی باعث و پیوندندمی همبه هااین لکه کنه، یتغذیه یادامه با. شودمی دیده برگ در سطح کوچک
 هابرگ زیرین در سطح نیز زیادی تارهای گیاهی، شیره از تغذیه ضمن رشدی کنه مختلف مراحل. شوندمی بوته و هابرگ
ه هم از طریق بنابراین این کند. گردنو خاک شده و در نتیجه مانع از فتوسنتز گیاه می گرد جذب سبب تارها این. تنندمی

شکل غیرمستقیم در کاهش میزان شود و هم بهصورت مستقیم خسارت زده و باعث ضعف گیاه میمکیدن شیره گیاهی به
 .[29 & 5 & 4 & 3]فتوسنتز گیاه نقش دارد 

ها کشکنهن ایشود. استفاده مداوم از استفاده می ی شیمیاییهاکشهای تارتن معمواًل از کنهدر حال حاضر برای کنترل کنه
بنابراین الزم است که  .[15]گذارد محیط زیست و انسان بر جای می اثرات مخربی بر ،عالوه بر بروز مقاومت در این کنه

های جایگزین و سالمی نظیر کاربرد عوامل کنترل بیولوژیک و البته در چهارچوب یک برنامه مدیریت تلفیقی جهت روش
 .[15]استفاده قرار گیرد کنترل کنه تارتن توت فرنگی مورد 

 %65حل در آب حل بوده و به صورت مایع غلیظ قابلپالیزین از جمله ترکیبات صابونی با منشا گیاهی است که در آب قابل
روی شته  است. این ترکیب قبالً کار رفتهعصاره نعنا و اکالیپتوس در ساخت این ترکیب به است. روغن نارگیل،فرموله شده

آغشته شدن بدن آفت به  .[22]است  بخش بودهرفته و نتایج رضایتمورد آزمایش قرار گ Aphis gossypii Glover، جالیز
گردد. مرگ آن منجر میاین ترکیب موجب اشکال در تبادالت گازی و متابولیسم و نیز تخریب جلد بدن آفت شده و به

رنگ سبز حاوی عصاره سیر است. مایع غلیظ به له شدهفرمو %80سیرینول دیگر ترکیب آزمایش شده به صورت امولسیون 
کند و از طریق اختالل در سیستم تنفسی موجب مرگ آفت است. این ترکیب نیز مانند ترکیب قبلی به صورت تماسی عمل می

های خیار ام، در گلخانهپیپی 2500و 1500های استفاده از ترکیب صابون روغن نارگیل )پالیزین( با غلظت. [22]د شومی
کاربرد  .[12]ه است درصد شد 6/90و  9/75ترتیب، به میزان ، به A. gossypii جالیز، ایران، موجب کاهش جمعیت شته

ی فلفل قرمز )تند اکسیر( در باغات انار ایران، به ترتیب، موجب ترکیبات گیاهی صابون روغن نارگیل )پالیزین( و عصاره
 .[14] ه استشد Aphis punicae Passeriniبزانار، ی سدرصدی جمعیت شته 55و  73کاهش 

ی فلفل قرمز ی روغنی سیر )سیرینول( و عصارهمطالعه تاثیر ترکیبات گیاهی صابون روغن نارگیل )پالیزین(، عصاره
موجب  ترکیبات فوق، به ترتیب، استفاده ازکه،  ه استام، در باغات انار ایران نشان دادپیپی 2000)تنداکسیر(، با غلظت 

ی و کاهش جمعیت مراحل زیستی پوره و بالغ کنه درصد 55 و 60 ،73به میزان  A. punicaeی انار، کاهش جمعیت شته
مطالعات  .[13]شود درصد می 85و  80، 85، به میزان Tenuipalpus punicae Pritchard and Bakerقرمز پاکوتاه انار، 

درصد  9/84ام، موجب ایجاد پیپی 2500روغن نارگیل )پالیزین( با غلظت در شرایط آزمایشگاهی، صابون  داد که ننشا
ساعت برای آن  72بعد از  50LCو  است شده Burck. And Laut. Agonoscena pistasiae، ی پسیل پستهتلفات در پوره

های کشنسبت به حشره. همچنین صابون روغن نارگیل )پالیزین( اثرات منفی خیلی کمتری [17]ام بدست آمد پیپی 8/750
کش گیاهی عصاره روغنی سیر . عالوه براین آفت[17] داردموسپیالن و کنسالت روی دشمنان طبیعی )شکارگرها( پسیل پسته 
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های شکارگر و ام دارای تاثیر کمتری روی دشمنان طبیعی از جمله کفشدوزکپیپی 2500)سیرینول( با غلظت 
-ی درصد مرگمقایسه. نتایج حاصل از [18] داشته استهای موسپیالن و کنسالت کشئیدهای پسته نسبت به حشرهیتوپاراز

روز بعد از تیمار شدن با  96دهد که نشان می ،Phylocnistis citrella Staintonی مینوز برگ مرکبات، ومیر الرو پروانه
کش تنداکسیر حشره ،امپیپی 750د با غلظت ام و اسپینوساپیپی 2000های تنداکسیر، سیرینول، پالیزین با غلظت کشآفت

های گیاهی پالیزین، سیرینول و روغن معدنی روی الرو کشی آفتهمچنین مقایسه .[10]کند درصد تلفات بیشتری ایجاد می
-شرههای گیاهی سیرینول و پالیزین درصد تلفات باالتری نسبت به حکشی مینوز برگ مرکبات نشان داده است که آفتپروانه

دو ترکیب عصاره  50LCبراساس مطالعات انجام شده در شرایط آزمایشگاهی، میزان  .]11[ و روغن معدنی دارد B.Tهای کش
ام پیپی 69/140و  74/135ترتیب ، بهA. gosspii، و جالیز ی سیر، برای شته پنبهو عصاره Capsicum annumقرمز، فلفل

یی آی کاردهندهکه نشان ه استام بدست آمدپیپی 11/473و  55/448ترتیب ، به T. urticaeای، ی دو نقطهو برای کنه
کش گیاهی جدید دایابون روی مراحل نابالغ و بالغ کنه تارتن در غلظت سمیت تماسی آفت. [21] استی فلفل باالتر عصاره

ارش شد. درصد تلفات در غلظت ساعت پس از تیمار شم 24ام مورد مطالعه قرار گرفت. تلفات پیپی 8000و  5000
و  81/66ام به ترتیب پیپی 8000درصد و در غلظت  62/5و  50ترتیب در مراحل نابالغ و بالغ کنه ام بهپیپی 5000

-پیپی 8000کش در غلظت کشی این آفتدهد. اثر تخمداری با شاهد را نشان میدرصد بوده است که اختالف معنی 80/66

داری را با شاهد نشان داد و ، دو و سه روزه به مدت ده روز مورد مطالعه قرار گرفت که اختالف معنیهای یکام روی تخم
ها تفریخ نشدند. همچنین این آزمایش نشان داد که بین سنین مختلف تخم و درصد تلفات تخم اختالف درصد از تخم 49/7

ای لکههای کنترلی کنه تارتن دوکش سالم در برنامهعنوان یک کنهتواند بهکش دایابون میداری وجود ندارد. بنابراین آفتمعنی
 . [6]دمورد استفاده قرار گیر

روی حشره کامل شته زرد خرزهره و شته سیاه باقال  دایابون کشفرموالسیون آفت 50LC نتایج بدست آمده، مقادیر بر اساس
برای هر دو گونه شته،  LC)80 (درصد کشندگی 80ت . همچنین غلظاستبوده ام پیپی 4130و  4590ترتیب معادل به

 80. بنابراین استفاده از غلظت ه استنقطه ای نداشتمیر حشرات کامل و الرو سن چهارم کفشدوزک هفتوتاثیری در مرگ
، خسارت دایابون کشحشره. [7] ای نخواهد شدنقطهها، سبب مرگ و میر کفشدوزک هفتدرصد کشندگی برای کنترل شته

ام پیپی 4000و  6000، 5000های ترتیب در غلظتارد شده به برگ توسط الروهای سن دو، سه و حشره کامل را بهو
کش استفاده از این حشره بنابراینداری در مقایسه با شاهد کاهش داد. طور معنی، بهLC)50) (درصد کشندگی 50)غلظت 

نتایج به دست آمده، مرحله  طبقشود. برگ توسط حشره می سبب کاهش تغذیه و در نتیجه کاهش خسارت وارد شده به
تر بودن توان علت حساسکش دایابون داشت. میحشره کامل نسبت به الرو سن دوم و سوم بیشترین حساسیت را به آفت

همچنین  .[8] ها نسبت به مراحل دیگر زیستی حشره، نسبت دادحشرات کامل به دایابون را به بیشتر بودن تحرک و تغذیه آن
در هزار کنترل  1+ صابون  در هزار 3و  2در هزار و تنداکسیر  10و  9، 8با توجه به نتایج بدست آمده تیمارهای دایابون 

رسد با توجه به نظر میبهعالوه بر این . [1] اندشتهموثری روی شپشک استرالیایی و عدم اثر سوء روی کفشدوزک شکارگر دا
در هزار، کنترل موثری روی بالشک معمولی مرکبات و عدم اثر سوء روی  10و  9ی دایابون نتایج بدست آمده، تیمارها

  .[2]توانند جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی پر خطر در کنترل آفت باشند و می شته استکفشدوزک کریپت دا

اخیر علیه آفت مذکور استفاده  الطیف که در چند دهههای زیست محیطی ناشی از مصرف سموم وسیعسموم مصرفی و زیان
های کنترلی جدیدی است تا جایگزین سموم رایج شده و از طرفی مضرات یاد شده را نیز نداشته باشد. از شده، نیاز به روش
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های زیست محیطی و همچنین باقیمانده این سموم در محصوالت سوی دیگر، از بین رفتن دشمنان طبیعی آفات، سایر آسیب
 گردد، از جمله معایب مصرف این سموم است.العالجی همچون سرطان میهای صعببب بروز بیماریکشاورزی که س

اند، از ها را به خود اختصاص دادهکشهای کشاورزی باالترین میزان مصرف انواع آفتکشور به عنوان قطب یهای شمالاستان
ابراین بررسی و تحقیقات جامع به منظور کاهش مصرف اندازد، بنها سالمتی انسان را به خطر میکشآنجا که مصرف آفت

 که در این تحقیق انجام شده است. رسدسموم بسیار ضروری به نظر می

 

  مواد و روش ها

 بوته توتانتخاب شد. نوع رقم  ،هکتار بود 8که به مساحت  بابلسرواقع در استان مازندران شهرستان  فرنگی مزرعه توت
شد. مرتب انجام میطور به مزرعهن یدر ا و وجین سال بود. عملیات آبیاری و کوددهی یکه ها بوتو سن  کاماراسو فرنگی

هایی که حاوی کنه بودند با قیچی باغبانی طور تصادفی برگدر حالت طغیانی بود. به لکه ای در این مزرعهدووضعیت کنه 
 های بالغکنه ،کولرو. سپس با استفاده از بینقال یافتندانتشناسی شدند و در پالستیک گذاشته شده و به آزمایشگاه کنه قطع

تیمارهای مورد  گیاهی و شیمیایی استفاده شد کهکش آفتتیمار مختلف  17در این آزمایش از  .شدندشناسایی و تفکیک 
( 5، در هزار 7 وندایاب( 4، در هزار 6 دایابون( 3، در هزار 5دایابون ( 2، درهزار 10 وه(آ) مایع ظرفشویی( 1: مطالعه شامل

( 10، در هزار 2 پالیزین( 9، در هزار 5/1پالیزین ( 8، در هزار 10 دایابون( 7، در هزار 9 دایابون( 6، در هزار 8 دایابون
در  5ل وروغن سیتر +در هزار  2  پالیزین( 12، در هزار 5روغن سیترول  +در هزار  1 /5پالیزین ( 11، در هزار 5/2 پالیزین

( 15، در هزار 1صابون برتر  +در هزار  2تنداکسیر ( 14، در هزار 5روغن سیترول  +در هزار  5/2الیزین پ ( 13، هزار
 بودند.  شاهد )آب(و  در هزار 5/0انویدور ( 16، در هزار 1 برتر صابون +در هزار  3 تنداکسیر

هایی به قطر میزبان گذاشته و در پتری دیشهای گیاه عدد کنه بالغ بر روی برگ 60سپس برای هر تیمار و در هر تکرار تعداد 
-لیتر آب ریخته و هم یکمقدار معینی از هر تیمار با سمپلر برداشته و در سپس  شد. متر قرار دادهسانتی 5/1و ارتفاع  8دهانه 

مرتبه تکرار  هسها این آزمایشلیتر روی هر برگ اسپری شد. میلی 10به میزان  [23]وسیله برج پاشش بورکارد بهزده شد و 
 درصد 65رطوبت نسبی  لسیوس،درجه س 25 ± 5)دمای تحت شرایط های اسپری شده روی سکوی آزمایشگاه پتری شدند.

های زنده و مرده شمارش و ساعت پس از تیمار تعداد کنه 24قرار داده شدند و  )روشنایی: تاریکی( 8:16و دوره نوری 
 .ها برآورد شدمیر آنومیزان درصد مرگ

ومیر شاهد در تیمارهای استفاده شد. برای اعمال مرگ Pro-probit [25]برای انجام محاسبات زیست سنجی از نرم افزار 
 استفاده شد. SAS [26]برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار . [9]تصحیح ابوت استفاده شد معادله از  مورد نظر،

                                                              

 ایج و بحثنت 

ومیر داری وجود دارد. بیشترین میزان مرگبین تیمارهای مختلف اختالف معنیکه  هددنشان می 1جدول ارائه شده در نتایج 
،  89/59در هزار که به ترتیب  5ل ودر هزار + روغن سیتر 5/2در هزار و همچنین پالیزین  10و  9دایابون  هایدر تیمار
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ومیر بدون در نظر گرفتن تیمار شاهد، و کمترین میزان مرگ ها مشاهده نشدداری بین آنبود که تفاوت معنی 28/64، 06/64
 درصد مشاهده شد.  37/13و  77/10در هزار بود که به ترتیب  6در هزار و دایابون  5دایابون در تیمار 

در هزار( مرگ و میر باالتری نسبت به سایر تیمارها روی  1ن در هزار + صابو 3و  2) های تنداکسیردر بین تیمارها، غلظت
 ها ایجاد کردند.کنه

در  5/2و  2، 5/1)پالیزین   ترکیبی در بین تیمارهای
 5/2و  2، 5/1هزار، پالیزین  5در هزار + روغن سیترول 

کش پالیزین که حشرهزمانی در هزار(، نتایج نشان داد 
بخشی ت اثریصخا ،شودمی با روغن سیترول ترکیب 

های سم طوریکه غلظت -هب .یابدآن افزایش می
ومیر هزار به ترتیب مرگ در  5/2و  2، 5/1پالیزین 
اما  .درصدی را ایجاد کردند  02/46و  09/34، 66/21

روغن سیترول ترکیب شدند  که با ها زمانیهمین غلظت
درصد را  28/64و  72/51 ، 61/33ومیر ترتیب مرگبه

این بررسی نشان دهنده آن  ایج حاصل از نتباعث شدند. 
گیاهی مورد استفاده قابلیت  های کشاست که آفت

را در سطح مطلوبی فرنگی   ای توتدولکهکنترل کنه 
مناسبی برای سایر  توانند جایگزین دارند و می

 های پرخطر باشند.کشکنه

 
 

 .ساعت پس از تیمار 24مختلف  یمار شده با ترکیباتت T. urticae ،که ایل کنه تارتن دو خطای استاندارد(±) ومیرمیانگین درصد مرگ -1جدول 

 نتایج ساعت پس از تیمار تیمارها

1 24 1.10±  d42.64 

2 24 1.11±   g10.77 

3 24 94.1±  g37.13 

4 24  10.3±   f27.23 

5 24 92.2±   d66.42 

6 24  59.0±  a 89.59 

7 24  67.0±  a6.064 

8 24 3.40±  f66.21 

9 24 2.39±  e09.34 
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10 24 4.06±  cd02.46 

11 24 2.16±  e61.33 

12 24 2.18±  bc51.72 

13 24 0.47±  a64.28 

14 24 2.22±  bc51.23 

15 24 3.26±  ab58.44 

16 24 2.44±  ab57.63   

17 24 1.11±  h11.1 
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 ساعت پس از تیمار. 24تیمار شده با ترکیبات شیمیایی مختلف  T. urticaeکه ای، کنه تارتن دو ل (کشندگیو میر ) درصد مرگ -1شکل 

 
 

ی فلفل قرمز ی روغنی سیر )سیرینول( و عصارهمطالعه تاثیر ترکیبات گیاهی صابون روغن نارگیل )پالیزین(، عصاره
باغات انار ایران نشان داده است که، استفاده از ترکیبات فوق، به ترتیب، موجب  ام، درپیپی 2000)تنداکسیر(، با غلظت 

ی درصد و کاهش جمعیت مراحل زیستی پوره و بالغ کنه 55و  60، 73به میزان  A. punicaeی انار، کاهش جمعیت شته
اما در این   [13]شود درصد می 85 و 80، 85، به میزان Tenuipalpus punicae Pritchard and Bakerقرمز پاکوتاه انار، 

تواند بخاطر تفاوت گونه های ذکر شده تحقیق تاثیر ترکیبات فوق بر روی کنه تارتن توتفرگی کمتر بوده است که دلیل ان می
و  4590ترتیب معادل روی حشره کامل شته زرد خرزهره و شته سیاه باقال به دایابون کشفرموالسیون آفت 50LC مقادیر باشد.

درصد آفت شده است که  64در هزار دایابون باعث کشندگی  10اما در این تحقیق غلظت  [7] استبوده ام پیپی 4130
کش گیاهی جدید دایابون روی سمیت تماسی آفت  تواند مقاومت کمتر این شته در مقایسه با کنه دولکه ای باشد.دلیل آن می

ساعت پس از تیمار  24ام مورد مطالعه قرار گرفت. تلفات پیپی 8000و  5000مراحل نابالغ و بالغ کنه تارتن در غلظت 
درصد و در غلظت  62/5و  50ترتیب در مراحل نابالغ و بالغ کنه ام بهپیپی 5000شمارش شد. درصد تلفات در غلظت 

های مشابه با ازماش فوق  اما در این آزمایش تاثیر غلظت  [6]ست درصد بوده ا 80/66و  81/66ام به ترتیب پیپی 8000
تواند تفاوت مراحل مختلف زندگی کنه باشد زیرا در ازمایش فوق مراحل نابالغ کنه هم در کمتر بوده است که دلیل آن می

 آزمایش بودند اما در این تحقیق فقط از کنه ی بالغ استفاده شد.

 
 

 قدردانی
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دانشگاه تربیت مدرس برای تهیه دایابون و راهنمایی برای شناسی پور عضو هیئت علمی گروه حشرهمحرمیسعید از دکتر 
آور برای تهیه محصول پالیزین، تنداکسیر، روغن سیترول و آزمایشات و همچنین مهندس احمدیه مدیرعامل شرکت کیمیا سبز

 ید.آتقدیر و تشکر به عمل میو همچنین مهندس لیال دوستدار برای کمک در انجام محاسبات آماری  صابون برتر
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های گیاهی روی کشمقایسه اثر آفت .1395. و عباسی پور، ح .کناری، ل، دوستدار کل.ح.، طورانی، ا.حیدری، س -1

 Novius cardinalisو شکارگر آن کفشدوزک  Icerya purchase Maskellپوره سن یک شپشک استرالیایی، 

Mulsantتهرانهپزشکی ایران. بیست و دومین کنگره گیا ،. 

های گیاهی روی کشمقایسه اثر آفت .1395. و عباسی پور، ح .کناری، ل، دوستدار کل.ح.، طورانی، ا.حیدری، س -2
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کنه های زیان آور محصوالت کشاورزی ایـران. انتشـارات دانشـگاه  .1385خانجانی، م. و حداد ایرانی نژاد، ك.  -3
 ص. 515، بـوعلی سینا همدان

اطلس رنگی آفات درختان میوه ایران. انتشارات تحقیقات آموزش کشاورزی. ص  .1395. و عسگری، م .لو، ف هخدابند -4
165. 

روی کنـه  Stethorus gilvifrons Mulsantبررسی خصوصیات زیستی و شـکارگری کفشـدوزک  .1386ف. سهرابی،  -5
پایـان نامـه کارشناسـی ارشـد حشـره  .Tetranychus turkestani Ugarov & Nikolskiتـارتن ترکسـتانی 

 .ص 88دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز،  ،شناسی کشاورزی

-کش گیاهی دایابون بر مراحل مختلف زیستی کنه تارتن دواثر آفت. 1394. محرمی پور، سو  .س، مرتضوی، .سیفی، ر. 6
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 .، تهراندومین کنگره گیاهپزشکی ایران

ن، ارزیابی آفت کش گیاهی دایابون بر کاهش خسارت سوسک برگخوار نارو .1395. م وهابی مشهور، -8
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Study of acaricidial effect of different pesticides on the two-spotted spider mite, Tetranychus 

urticae Koch (Acari: Tetranichidae)  
 
Amirhoseyn toorani malidareh and habib abasipour 
 

Two-spotted spider mite, Tetranychus urticae has a worldwide distribution and recognized as highly 
polyphagus pests of agricultural crops in the world. This pest is one of the most important and harmful 
agents in the forestry areas and pasture as well as agricultural crops. Strawberry, different kinds of 
fruit trees, crops, vegetables, and ornamental plants are hosts of this acari in the outdoor areas and 
greenhouses. In this study, acaricidal effect of some different chemical and botanical pesticides was 
evaluated on the two-spotted spider mite in the laboratory conditions. Experiment was carried out in 
completely randomized design and used treatments were included, washing up liquid 1%, Dayabon 

0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.8%, 0.9% and 1%, Palizin 0.15%, 0.2% and 0.25%, Palizin 0.15%, 0.2%, 0.25% 
+ Sytrol oil 0.5%, Tondexir 0.2 and 0.3% + soap 0.1%, Envidor 0.05% and control (water). The 
analysis variance of results showed a significant difference between treatments. The highest 
percentage of mortality (64%) was observed in concentrations of Dayabon 1% and Palizin 0.25% + 
Sytrol oil 0.5%. Generally, Tondoxir and high concentrations of Dayabon and Palizin pesticides along 
with Sytrol oil created more control over T. urticae. 

Keywords: two-spotted spider mite, strawberry, contact effect, mortality 
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