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كنه شكارگر مطالعه كارائي
لكهاي  دو تارتن كنترل كنههاي در Phytoseiulus persimilis A. H. 

ورامين منطقه در فلزي اسكلت چوبي و درگلخانههاي خيار

چكيده
دشمن مهمترين Phytoseiulus persimilis A.H. شكارگر كنه و گلخانهاي محيطهاي مهم آفات از (Tetranychus spp.) تارتن كنههاي
ايجاد ميشود. سال طول د ر انها دائم خسـارت و فعاليت گلخانهاي باعث شرايط كنههاي تارتن در ميباشـد. سـازگاري آن طبيعي
خيار گلخانهاي، روي سـم مانده باقي مسـئله با همراه آنها بهكارگيري تنوع محدوديت و سـموم به كنههاي تارتن سـريع مقاومت
با كارائي آن آزمايشگاهي و شـرايط در P. persimilis شـكارگر كنه بيولوژي مطالعه اسـت. داد ه اولويت قرار را در مبارزه بيولوژيك
همراه به فلزي اسكلت چوبي و با گلخانهها در خيار درختي روي ايستاد ه و زميني و لوبيا روي انبوه پرورش ساير آفات و از جداسازي
سانتيگراد درجه ۲۰±۵) بررسيهاي آزمايشگاهي پذيرفت. ورامين انجام منطقه در كنه شكارگر جمعيت بر سموم مشاهد هاي تاثير
تعداد بـا و كنه ۹۶±۲۷ تعداد ۱۲±۵، بـه ترتيب به طعمه از كنه شـكارگر كلي و روزانه تغذيه داد نشـان و۱۰±۵۵ درصـد رطوبـت)
انبوه پرورش و طعمه كنه تامين به چيتي نسبت و قرمز ارقام لوبياي با كشت بود. همراه ±۴۰ تخم ۵ كلي و ۳ /۷۵ ±۱ روزانه تخمريزي
چوبي اسكلت نوع گلخانه با دو هر در طعمه كنه ۱۰ به ۱ نسبت  از كنه شكارگر رهاسازي براي گرد يد. كارائي شكارگر اقد ام تعيين و
رها سـازي از بعد قبل و تارتن كنه به خيار گلخانهاي برگهاي آلودگي و درصد جمعيت ميانگين تعيين شـد . براي اسـتفاده فلزي و
برگهاي آلودگي داد درصد نشان شد ه جمعآوري دادههاي نتايج گرديد. استفاده كنه حضور عد م و حضور آماري روش از شكارگر
۱۳۵ /۱ درصد و±۲۳ ۲۵ ترتيب به و فلزي اسكلت چوبي گلخانههاي در از رهاسازي تارتن قبل كنه جمعيت و ميانگين درختي خيار
تعيين روز) (۵۰ الي ۵۵ طول بررسي د ر و روز هفت در فواصل نمونهبرداري شكارگر با كنه كارائي ۳۵/۷۶ بود . درصد و۱۴ ± ۱۱ كنه،
ميانگين آلود گي و كاهش درصد فلزي چوبي و اسكلت گلخانههاي در ترتيب به كنه شكارگر نوبت رهاسازي چهار و سـه تاثير شـد.
مه پاشي محلول و مشاهدهاي تاثير رساند . كنه ۵/۷۷ ± درصد و ۲/۵ ۱۳ و كنه ۱/۷۳ ± ۱/۲۵ و درصد ۸ به را تارتن جمعيت فعال كنه
مي گردد با پيشنهاد آمده بدست نتايج از شد. سبب شكارگر را جمعيت كنه بر زيادي تلفات (كنه/حشره /قارچكش) مختلف سموم
مصرف از كنترل و آنرا خسارت ميتوان تارتن كنه به درختي خيار بوته هاي آلودگي اوليه مراحل در شكارگر كنه به موقع رهاسازي

آورد. عمل به جلوگيري گلخانهاي محيطهاي در ها كش كنه زياد

ورامين و فلزي، چوبي اسكلت خيار گلخانهاي، لكهاي، دو تارتن كنه ،Phytoseiulus persimilis شكارگر كنه كليدي: كلمات
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مقدمه
ــبزيجات، گياهان و س صيفي زينتي، ــان (گياه گلخانهاي، ــوالت محص
توليدات از ( ــوه مي نهال درختان و ــاء برنج، نش فرنگي، موز، توت ــي، داروئ
از ــور اعم كش گلخانههاي ــت ــطح زير كش س ــند. ميباش اقتصادي ارزش با
و است شده برآورد ــور كش در هكتار از۸۵۰۰ بيش پالستيكي ــهاي و شيش
كشت به درصد ۹۵ كه بوده پالستيكي تحت پوشش درصد آنها بيش از ۹۸

است. داشته اختصاص اي گلخانه خيار
توليد خيار براي و ــور كش سطح در ــتيكي پالس گلخانههاي ــعه توس
ــوص در منطقه به خص (۱۳۷۸-۱۳۸۴) ــر اخي ــال س چندين درختي در
مي شود پيش بيني ــت. اس ــته ــمگيري داش چش ــد رش كهنوج جيرفت و
هكتار ــزار ه از مرز پانزد ه گلخانهها ــن اي ــطح س چهارم برنامه ــا پايان ت
كرمان ــتانهاي اس در درختي خيار ــاي گلخانهه ــتر بيش رود. فراتر نيز
يزد و ــان، اصفه دماوند)، ــرج، ك (ورامين، تهران ــوج)، كهن ــت و (جيرف

ميباشند. متمركز
خانواده چهار از ــي مختلف گونههاي ــهاي، آفات گلخان ــان مي در
،(Tarsonemidae ) تارسونوميده ،(Tetranychidae ) تارتن هاي كنه
وجود (Acaridae ) ــاري ــاي انب كنهه و ( Eriophyidae ) ــده اريوفي
زاد توانايي ــاه، زند گي كوت دوره ــتن اش د با تارتن ــاي كنهه ــد . د ارن
برگ ــبزينه از س ــه تغذي متعدد و ــلهاي نس ــكيل تش و ــاال ب ــد ول و
ــد يد ش كاهش و ــاه گي ــد رش توقف ــد باعث ميتوان ــي د رخت ــار خي
محدود ــرمايههاي بهطوريكه س . ــود ش محصول اين كيفي ــي و كم
ــود ميش تامين ــاي بانكي وامه طريق از ــًا عمدت ــه ك را ــاورزان كش
۳ الي ۲ ــي بين مترمربع چوبي ــكلت با اس ــداث گلخانهها اح ــراي (ب
به توجه با ــان توم هزار الي۱۵ ۴ بين ــزي فل ــكلت اس و تومان ــزار ه
و در خطر با ( كننده خنك ــا ي و زا ــتمهاي گرما ايجاد سيس ــاز به ني

دهد. نابودي قرار معرض

Pajouhesh & Sazandegi No:73 pp: 96-104

Study on effectiveness of Phytoseiulus persimilis in control of cucumber two spotted spider mite (Tetranychus 
urticae complex) in woody and iron greenhouse structures in Varamine region
By:M. Arbabi, Associatted Professor and Acarologist of Plant Pests and Diseases Res. Inst., Tehran-Iran.
Tetranychus spp. is one of the important pests of greenhouses and Phytseiulus persimilis is the most important spider 
mite predators in the world. Due to constant atmospheric condition in the greenhouses, web spider mite is able to 
survive and remain active through out the year with noticeable damages on greenhouse plants. Spider mite is also able 
to get faster resistance to applied pesticides than any other greenhouse pests. Limitation in proper acaricides application 
with their hazard effect on cucumber production, gave piority to biological control of mite pest in greenhouses. In this 
concern, biology of P. persimilis on Tetranych urticae studied under laboratory condition (20 + 5 

oC
 and 55 + 10% 

R.H.) and predator efficiency evaluated by purification form other insect pests. Mass rearing of predatory mit done on 
infested bean plants cultivated in stand and plot condition in woody and iron structures. Effects of different pesticides 
(insecides, acaricides, fungicides) on predator population are also under taken through observations  in Varamine 
region. Labortory results indicated that, daily and total predation on spider mite was this 12.5±5, 96±27 preys with an 
average daily 3.75±1 and total fecundity of 40±5 eggs during 13.1+1 days of ovipositional period. Two types of bean 
varieties (Red bean and Lordeghan Chiti) used for cultivation and mass rearing prey and predatory mite respectively. 
Effects of predator was evaluated in ratio of 1 to 10 prey mite for both woody and iron greenhouse structures. Mean 
prey mites and precent of mite infesting cucumber leaves investigated through presence/absence sampling method. 
Results showed that, mean of mite and % infested cucumber leaves before predator releasing was 135.1 +23 mites, 
25% and 35.76+14 mites, 11% in woody and iron structures respectively. Supporting predator effects done by repeating 
releasing at interval period of 7 days. Predatory mite was able to reduce mean of mite and % infested cucumber leaves 
into 1.73+1.25 mites, 8% and 5.77+ 2.5 mites, 13% with three and four times predatory mite releasein within 50-55 
days of sampling period in woody and iron GH structures respectively. Pesticides side effects (acaricides/insecticides/
fungicides) were also done on and wood structure on predatory population through direct and fumigation application 
methods and all were hazardious to predatory population. Persent finding suggested that, relasing predatory mite at 
initial cucumber spider mite infestation, could effectively control mite pest and to protect further acaricides application 
on cucumber in greenhouses.

Key words: Phytoseiulus persimilis, Tetranychus urticae, Cucumber, Releasing, Varamine 
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Phytoseiidae خانواده گونه هاي به خصوص و شكارگر كنههاي از استفاده
مطالعات ــد. ش اغاز از دهه۱۹۶۰ كنههاي تارتن بيولوژيك ــرل كنت ــراي ب و
درصد ۵ از شايد كمتر انها كمي از درصد فقط نمود كه روشن آنها كاربردي
ميان از امروزه باشند(۵). خسارتزا كنههاي بيولوژيك كنترل قابليت داراي
و انبوه پرورش و مورد بوده اقتصادي ارزش كه د اراي ــكارگر كنه ش گونه ۹
Phytoseiulus persimilis A. H.,) آن ۷ گونه تعداد ميگيرند رهاسازي قرار
Neoseilus californicus (McGregor) , N. cucumeris (Oudemans),
Typhloderomus pyri Scheuten, Metaseiulus occidentalis (Nesbitt)
،Iphiseius degenruans (Berlese) , Amblyseius womerosly Schicha

ميباشد (۲۵). فيتوزئيده خانواده به متعلق
دوره ــاد، زي ولد و ــدرت زاد ق ــتن داش .P با persimilis ــكارگر ش كنه
از توجه تارتن، كنه زندگي مراحل تمامي از تغذيه توانايي و ــدي كوتاه رش
درباره ــات مطالع اخير ــه چهار ده ــت. در اس برخورد ار ــژهاي وي ــت و اهمي
طعمه، مختلف كنههاي روي ــر ب آن اكولوژي، توانايي ــاي بيولوژي، جنبه ه
ها)، باغ و ( مزارع وآزاد بسته محيطهاي در سموم گياهي، تاثير ميزبانهاي
از هفتصد بيش و ــده ش انجام غيره و ــازي، رهاس و انبوه پرورش روشهاي
ايران در است. رسيده ثبت به جهان در ــكارگر اين ش تحقيقي درباره عنوان
اين درباره گذشته ــال س ۱۵ نيز در ــتر بيش يا تحقيقي موضوع ده تعداد نيز

است. رسيده ثبت به شكارگر
در كنههاي تارتن ويژه به خسارت زا كنههاي عليه ــكارگر ش امروزه اين
استراليا، برزيل، كانادا، امريكا، اروپائي، (كشورهاي جهان كشور ۸۵ از بيش
مورد استفاده جنوبي) افريقاي و مصر ــيه، روس تركيه، ژاپن، چين، نيوزلند،
به گلخانهاي محيطهاي ــي آلودگ درصد ۹۰ ۶۰ الي و دارد(۲۳، ۲۴) ــرار ق

مبارزه ميشود(۲۵). شكارگر كنه اين تارتن توسط كنههاي
ــور از دكتر دانش ــط توس ۱۳۶۷ ــال در س P. persimilis ــكارگر كنه ش
پنبه مزارع تارتن كنه عليه آن كارائي سپس شد. وارد ايران به هلند ــور كش
(محالت) گلخانههاي در ــك ميخ جيرفت، در بادمجان گرگان، در ــويا س و
اين نگهداري ــظ و حف گرديد. با ــي بررس الي ۱۳۷۲ ۱۳۶۸ ــالهاي س طي
عملكرد آن در مناطق كشاورزي جانورشناسي تحقيقات ــكارگر در بخش ش
و مركزي در استان هاي لوبيا هاي تارتن كنه عليه رطوبت كم با خشك و گرم
تحقيق مورد نيز تارتن خيار درختي سپس عليه كنه و بختياري محال چهار

.(۴ ، ۳ گرفت(۲، قرار
Tetranychus urticae.) (دولكه اي) نقطهاي تارتن دو كنه كه آنجائي از
جهان و ايران در كشاورزي از محصوالت بسياري اول آفت درجه (complex
ميزبانهاي ــرايط اقليمي، ش تطبيق پذيري با توان داراي و (۲۱،۱) ــت اس
شرايطي چنين و ميباشد(۶) باد ــط توس ــيع وس پراكنش گياهي و مختلف
از گرد د(۱۷) مقاوم مدت زمان كوتاهي اغلب سموم در به ميسازد قادر آنرا
گرديده معرفي جهان در سموم ــده به ش گلخانهاي مقاوم آفت اولين اينرو

است(۹).
سالهاي در كشاورزي ــتگذاري وزارت سابق سياس و برنامهريري
و ــهاي گلخان ــوالت محص ــتر بيش ــه ــترش هرچ گس ۱۳۷۶-۱۳۷۵ د ر
بار امكان اولين ــد باعث ش تارتن مدبريتي كنههاي ــكالت مش ــش افزاي
گلخانهي محيطهاي در تارتن كنه عليه ــكارگر ش كنه از اين ــتفاده اس
و ــورد مطالعه فلزي م و ــي چوب ــكلت هاي اس با درختي خيار ــرورش پ

ارزيابي قرار گيرد.

تحقيق روش
آزمايشگاهي مطالعه

با مطالعه ــگاهي،(۶ ،۲۰) آزمايش ــرايط ش در ــكارگر ش كنه اين توانايي
ميزان ــامل ش زند گي كامل ــيكل س و بالغ كنه تا تخم از زندگي دوره طول
تارتن از كنه ــي كل و روزانه ــه تغذي مقدار و ــي جنس ــبت نس گذاري، تخم
با و سانتي مترمربع) در۴ ۴ (ابعاد لوبيا شده بريد ه روي برگهاي دونقطهاي

گرفت(۵). انجام فواصل ۲۴ ساعت در و تكرار ۲۰
ساير به از آلودگي سازي و عاري و جدا شكارگر انبوه كنه پرورش براي
انتقال برگ ــاك خ حيواني يا كودهاي طريق ــوًال از معم كه آفت ــرات حش
پنج د ادن ــرار ق با لردگان) و و چيتي (قرمز ــت لوبيا كش به ــد اقدام مي يابن
پوشش تا انجام گرفت هر گلد ان وسط در دو بذر الي يك ــيه و در حاش بذر
سهولت به شكارگر هاي طعمه و ــته براي جابجايي كنه به هم پيوس گياهي
۲۵ الي ۲۰ ميانگين دماي در و اتاقك شيشه اي در لوبيا كشت پذيرد. انجام
فواصل در ۲۴ گلدان درصد با تعداد ۶۰ ۵۰ الي رطوبت گراد و سانتي درجه
بوته هاي لوبياي شدن برگي با شش تكرار گرديد. سال طول در ۷ روز الي ۵
گلدان توسط يك هر مركزي يا مياني بوته(هاي) گلد ان، ــت شده درون كش
هفته ــه س دو الي از ــدند. پس ش آلوده تارتن جمعيت كنه لوبيا حاوي برگ
هر روي متحرك) ــل (مراح تارتن كنه ۱۵ الي ۱۰ ــت جمعي ــاهده مش با و
از طريق شكارگر كنه ــازي رهاس درصد برگها، ۹۰ بيش از آلود گي و برگ
مالحظه با و ــازي رهاس هفته بعداز دو يك الي گرفت. لوبيا انجام برگهاي
آنها برگ هاي لوبيا، روي طعمه كنه كاهش و ــكارگر ش كنه جمعيت افزايش
يك درون برگ ۲۰ ــي ال ۱۵ قرار د ادن و با نموده ــاد ري جدا م ــاي از بوتهه
تارتن هاي كنه بيولوژيك مبارزه و رهاسازي جهت دار د ر ــتيگي پالس ظرف

گرفتند. قرار استفاده مورد منتقل و ورامين به گلخانهاي خيار

گلخانهاي مطالعه
پرورش انبوه براي ايستاده و زميني لوبياي بوتههاي ــت كش روش از دو
مربع) به متر ۵۰۰ سطح (در پالستيكي پوشش با گلخانهها د ر شكارگر كنه
بوتههاي لوبيا گلخانهاي شد. كشت ــتفاده اس مد ت و بلند كوتاه براي ترتيب
شكارگر كنههاي سريعتر انتقال براي و درختي خيار واحد هاي مجاورت در
در گرديد. تكرار نوبت هشت در و روز ۵ فواصل در لوبيا كشت گرفت. انجام
ــت كش (۳۰ متر) گلخانه در طول خطي به صورت لوبيا دو رديف هر نوبت
و پرورش تغذيه براي (تارتن) طعمه كنه كشت جمعيت استمرار با شدند تا

گردد. فراهم شكارگر كنه انبوه
نسبت پيش آن با از رهاسازي ــكارگر و قبل ش كنه كارائي ارزيابي براي
درختي خيار ــاي برگه از نمونهبرداري و جمعآوري ــه ب اقدام ــده، ش بيني
درصد جمعيت و ميانگين وتعيين شد گلخانه ــطح س كه بهطور تصادفي در
حضور عد م و حضور روش از ــتفاده اس با گلخانهاي خيار ــي برگهاي آلود گ
نمونه .(۱۶،۷) ــد فلزي ش و چوبي ــكلت اس گلخانه نوع د و هر در تارتن كنه
و با جمع آوري و روز ۷ ــي ال ۵ فواصل در ــازي رهاس بعد از و قبل ــرداري ب
در آنجائيكه از ــد . گردي تكرار خيار بوتههاي برگ از ۵۰ ــل حد اق ــمارش ش
محيط هاي در مزرعه اي شرايط خالف ــكارگر بر ش كنه اين رهاسازي نحوه
درصد ــم و عالئ ــتر بيش و بود ــترس دس كمي د ر ــيار بس منابع اي ــه گلخان
كنه جمعيت ميانگين و گلخانه اي خيار برگ روي تارتن كنههاي ــارت خس
بررسي بود(۱۰). در گرفته قرار ارزيابي عامل شكارگر كنه ــبت به نس تارتن

شكارگر... كارائي كنه مطالعه
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۹۸ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۹۹ و زراعت  در

گلخانهي با اسكلت محيط گرمازاي سيستم بودن متفاوت و به دليل حاضر
تارتن، كنه هاي ــه ب بوتههاي خيار متفاوت آلودگي ــوه نح فلزي و ــي و چوب
قرار ارزيابي ــورد م كنه طعمه ۱۰ ــكارگر به ش كنه يك ــازي رهاس ــبت نس
بخاريها اطراف د ر بيشتر گرما شد ت چوبي ــكلت انجائيكه در اس از گرفت.
كنه جمعيت ــديد فعاليت ش افزايش و گذران ــتان زمس توقف باعث و بوده
يك هفته فلزي ــكلت اس به نسبت شكارگر كنه ــازي رهاس لذا ــد. ش تارتن
آلودگي محل هاي د ر ــكارگر كنه ش ــازي رهاس ابتدا د ر انجام گرفت. زودتر
تكرار نوبت ــا دو ت يك د ر فواصل ۳ الي ۵ روز د ر و ــد انجام ش ــن تارت ــه كن
جمعيت تراكم ــدت و ش پراكنش وضعيت بودن به متفاوت توجه گرديد. با
نشان مقدماتي اينكه بررسيهاي و فلزي و گلخانههاي چوبي در تارتن كنه
اسفند ماه اواسط شكارگر بين كنه موثر عملكرد گلخانه براي شرايط داد كه
مربوط مسئله افات بيشترين دوره اين در و ميباشد اوائل ارديبهشت لغايت
ــكارگر ش كنه جمعيت از نمونهبرداري ــنرو ــت. از اي اس تارتن كنه هاي ــه ب
به تصادفي برداري نمونه با انجام كنه تارتن روي آن تاثير و شده رهاسازي
فواصل در اطراف بوتههاي و ــازي رهاس محلهاي از برگ ۵۰ حداقل تعداد

گرفت. انجام منظم
د فعات به در درختي خيار بوتههاي ــكارگر ش ــازي كنه رهاس زمان در
ــفيد بالك، ــته، س ش تريپس، مانند گلخانهي بيماري هاي و آفات ــي از برخ
با خيار ــن دروغي و ــطحي ــفيدك س ،س بوته ميري بيماري ــرگ، ب ــوز مين
انجام با ــدند. ش مبارزه قارچ كش ها) يا و ــرهكشها ــموم (كنهكشها/حش س
با آنها تاثير ــي پاش ــم س دوره از هر روز بعد ۵ الي فواصل ۳ در نمونهبرداري

پذيرفت. صورت شكارگر كنههاي جمعيت شمارش

بحث نتيجه و
تارتن دو لكهاي كنـه از تغذيه با P. persimilis شـكارگر كنه بيولـوژي

(T. urticae)
آزمايشگاهي شرايط در (۲ و ۱ (عكسهاي شكارگر كنه بيولوژي مطالعه
تخم، ميزان تخم تفريخ د رصد نابالغ، مراحل ــدي رش دوره طول د اد ــان نش

( جدول ۱ تارتن ( كنه متحرك مراحل از كلي و روزانه تغذيه نسبي ريزي و
ميزان قبلي ندارد(۱۲،۸). شد ه گزارش منابع تحقيقي با ــي محسوس تفاوت
الي ۳ جنسيت نسبت درصد همراه با ۹۸ از ــكارگر بيش ش كنه تخم تفريخ
تخم ريزي ــد توان د رص ۶۰ از بيش بود. نر كنه يك مقابل ــاده در م ــه كن ۴
تفريح تا از زمان مالحظه گرديد. هفتم الي دوم روزهاي بين ــكارگر ش كنه
منابع در .(۱ ۱۴/۴ روز به طول انجاميد(جدول ــدت م ماده كنه كامل بلوغ
افزايش د ر عاملي سانتيگراد درجه ۲۰ / ۳ به گلخانه محيط د ما علميكاهش
كنه شرايط اين د ر و اعالم كرده روز ۱۷/۲۲ به ــكارگر ش زندگي د وره طول
اين داشته باشد و جمعيت اوليه خود افزايشي برابر ۴/۴۴ شكارگر قادر است
مشابه ــرايط در ش تارتن كنه ــتي نرخ زيس افزايش برابر توان ۲/۳ توان بيش
۲۶ به گلخانه ــا افزايش دم تاثير ــري ديگ ــي در بررس ميگرد د(۱۲). اعالم
شكارگر اين كنه كامل زندگي دوره طول افزايش سبب ــانتي گراد س درجه
افزايش ــود خ اوليه جمعيت ــر براب صد ها ــازد ميس قادر آنرا و روز ۳۰ ــه ب
و عملكرد د ر كنندهاي تعيين نقش د ما بنابراين باشد(۲۱). ــته داش جمعيت
از بيش ــانات نوس و د ارد اي گلخانه هاي محيط د ر تارتن كنه با مقابله توان
از شد . خواهد تارتن كنترل بيولوژيك كنههاي مانع شكارگر مطلوب شرايط
كشور د يگر مشابه مناطق ورامين و منطقه درختي در خيار كشت انجائيكه
انجام ــاء نش يا بذر از طريق و ماه د ي يا ماه در آذر ــمنان) س يزد، (اصفهان،
بيشترين و بعد ماه ــفند اس اواسط در د رختي ــت خيار برد اش با تا ــود ميش
ماه تير تا اي خيار گلخانه برداشت دوره طول معموًال و گردد درآمد حاصل
معين ــكارگر در دوره ش اين بهكارگيري بنابراين مييابد ادامه ماه مرد اد الي
۲۰ بين كه ــكارگر ش كنه فعاليت براي دما ــبترين مناس كه حائز محدودي
تعيين ــده ش اعالم نيز د رجه ۲۷ الي ۱۷ بين گراد يا ــانتي س درجه ۲۵ تا
طي ورامين منطقه در شكارگر كنه براي شرايط اين و ــت(۲۲). اس گرديده
دماي گلخانه با افزايش وجود دارد ــت ماه ارديبهش لغايت ــفند اس ماههاي
بر ــنايي طول دوره روش و گلخانه اطراف محيط تاثير طبيعي دما از ــي ناش
مي آيد بوجود بعد شرايطي به ماه ارديبهشت از اواسط گلخانه دروني شرايط
تخمگذاري و با عالئميمانند كاهش شده و ــكارگر كنه ش تحمل از بيش كه

(Tetranychus urticae) لكه اي د و تارتن تخم كنه كنار در مذكور كنه شكارگر جفت يك Phytoseiulus) و persimilis) نشده بارور ماد ه شكارگر كنه :۲ ۱ و عكسهاي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

۱۰۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۰۱ و زراعت  در

شكارگر كنه فعاليت و توقف تلفات افزايش كنه طعمه، فعال مراحل از تغذيه
دماي نامطلوب اثر ــي بررس تائيد چنين گرد يد. در ورامين مواجه منطقه در
ــكارگر توقف كنه ش اين و جمعيت بر فعاليت ــانتيگراد س درجه ۳۰ ــاالي ب

گزارش ميگردد (۲۲). آن كارائي
كنه  كنترل و فعال عليه مراحل شكارگر ارزيابي كنه و ــازي رهاس براي
گلخانه نوع د و هر د ر تارتن عليه ۱۰ كنه شكارگر كنه يك ــبت نس از تارتن
اين نسبت عملكرد انتخاب داليل از شد. ــتفاده اس فلزي و چوبي ــكلت اس با
(Tetranychus spp. ) ــن تارت كنههاي كنترل ــاره درب ــده ش گزارش مثبت
فرنگي، گوجه مانند گلخانه اي محصوالت كنه بر آفت ــكارگر اين ش ــط توس
يك رهاسازي دارد. اذهان آمده بدست نتايج بود. تركيه در ژربرا و رز خيار،
مراحل اوليه در خيار گلخانه اي تارتن ۱۰ كنه الي ۵ كنترل ــكارگر براي ش
شكارگر يك نسبت افزايش حالي كه د ر داشته همراه به مثبت نتايج خسارت
براي كنه شكارگر اعالم كارائي فاقد ميخك، روي ۲۰ كنه تارتن ۱۵ الي به
،۲ به يك كنه شكارگر رهاسازي از نسبت ديگري ميشود (۲۶). در بررسي
امريكا د ر تارتن كنه به فرنگي توت آلوده ــاي روي بوتهه ــه تارتن كن ۱۰ ،۵
شكارگر كنه ۱۰ و ۵ نسبت هاي از آمده بدست نتايج و ميشود استفاده نيز
براي .(۸) ــود ميش اعالم ــبي كنه تارتن نس و كامل ترتيب باعث كنترل به
متر در شكارگر كنه تعداد مانند ديگري روشهاي از شكارگر كنه رهاسازي
هر كنه شكارگر روي از مشخصي تعداد ــازي رهاس يا كنه) ۱۰۰ تا ۲) مربع
طبفات در زيگزاك مانند رهاسازي ــكال اش يا تارتن، به كنه آلوده خيار بوته
جابجائي ــدرت ق افزايش و ــاني پوش هم منظور به خيار بوتههاي ــف مختل
آلودگي درصد گرفتن نظر د ر ــت. اس ــده ش استفاد ه نيز ــكارگر ش كنههاي
درصد ۸۰ از بيش ــي آلودگ مانند تارتن كنه به آلوده ــاي محصوالت بوتهه
رهاسازي كه ميدهد نشان درصد) ۸۰) تارتن كنه جمعيت به دلمهاي فلفل
كنه اين رهاسازي ولي جمعيت آفت كنه نداشته بر تاثير مطلوبي ــكارگر ش
محاسبه درصد ۲۴ الي ۱۳ دلمهاي بين بوته هاي فلفل كه زماني در شكارگر
همزمان كنه و انبوه رهاسازي .(۱۰) ايجاد ميكند موثري كنترل ــده بود ش
در فرنگي توت ــن تارت كنه عليه ۷۵۰۰۰۰ الي ــداد ۴۰۰۰۰ تع به ــكارگر ش
ميتواند ــد باش برگ روي كنه بر جمعيت يك كه زماني ــا ــوب كاليفرني جن
درباره ــده ش اعالم موثر روش هاي ديگر از نمايد(۱۸) ايجاد موفقي ــرل كنت

است. شكارگر كنه اين
ــتمهاي تاثير سيس از هيچ يك ــان ميدهد نش تحقيقي منابع ــه مطالع
تارتن گسترش كنه و گيري شكل و ــكارگر كنه ش ــازي رهاس كننده بر گرم
آنجائي كه از ــد. ان ــته نداش اظهار ــني روش مطلب گلخانه اي محيطهاي در
چوبي اسكلت گخانههاي در متفاوتي گرمازاي ــتم سيس حاضر ــي بررس در
كنههاي تارتن جمعيت ــش پراكن و آلودگي لذا نحوه ــت داش وجود فلزي و
شكارگر كنه ــازي رهاس و بهكارگيري طبع به و درختي خيار بوتههاي روي

گرفت. انجام متفاوت نيز

چوبي اسكلت گلخانه
جوان بوتههاي و شده كشت خيار نشاءهاي فعاليت تداوم و گرما تامين براي
از دي كازوئيلي و نفتي چوبي از بخاريهاي ــكلت اس گلخانه در د رختي خيار
بخاري ها تعييه نحوه شد. استفاد ه ماه ــت حتي ارديبهش و فروردين اواخر تا ماه
به و گلخانه مياني ــمت قس و د ر خيار ۸ بوتههاي الي ۴ رد يفهاي معموًال بين
شدند. بيشترين واقع طول گلخانه در يكديگر بيشتر با يا متر ۱۲ ۱۰ الي فاصله
ــاهده مش با و و بوتهها ــطح خاك س روي و بر اطراف به بخاري ها گرماي تاثير
از آنها بدن تغيير رنگ و تارتن ماده كنههاي (Diapause) گذران زمستان توقف
زمستان اغلب جمعيت شد. مالحظه طبيعي سبز رنگ به زرد (بيشتر) نارنجي و
سطح و شكاف د رون يا خاك گلخانه سطح سانتي متري الي۵ عمق۳ در گذران
حفظ براي شده كنههاي فعال مشاهده گرديد. مجاور بخاريها چوبي تيرك هاي
قرار هجوم مورد را بخاري ها اطراف در د رختي خيار جوان بوتههاي تغذيه، و بقاء
فرم ــراف بخاريهاي، در اط گرما از مختلفي طيف به وجود توجه با ــد. ميد ادن
شدن برگي ۱۰ الي ۴ زمان ا ز و ماه بهمن اواخر ماد ه از كنههاي گذران زمستان
با وضعيت همراه اين و مشاهده پائيني هاي برگ روي ــتر بيش و خيار بوته هاي
جمع برگهاي نمونه در ماه اسفند اواخر تا گذران زمستان جمعيت روند كاهش
ماده كنههاي تغذيه شد. مالحظه همچنان درخي خيار بوتههاي از شده آوري
سبز به را آنها بدن رنگ و انجام درختي خيار جوان بوتههاي برگهاي از بيشتر
ــطح س در و دوره اين در كنه ريزي تخم ميزان ــترين بيش ميداد. تغيير قرمز يا
و گذران زمستان انجائيكه فرم از شد . مشاهد ه ــارت ديده خس برگهاي زيرين
نبود. شكارگر كنه تغذيه و مطلوب غذايي الزم ارزش فاقد كنه تارتن تخم انبوه

رشدروزمراحل رشدي از بعد روزمراحل
نر۵±۳تخم كنه زندگي ۳/۵±۹دوره
ساعتالرو ۱۲ الي كنه ماده۶ ۴±۱۴دوره زند گي

اول ساعتاستراحت ۱۲ الي روزانه۶ ۳/۲۵±۱تخمريزي
كلي۵±۱پروتونمف ۴۵±۵تخمريزي

دوم ساعتاستراحت ۱۲ الي ماده۶ به نر جنسيت ۳:۱نسبت
روزانه۵±۱دتوتمف تغذيه ۵±۱۲ كنه طعمهميزان

سوم ساعتاستراحت ۱۲ الي كنه ماده۶ كلي ۲۷±۹۶ميزان تغذيه
بالغ نر مير۱±۶كنه و درصددرصد مرگ حد ود ۱۵ در

بالغ ماده تخم۱/۵±۶كنه تفريخ از ۹۸ درصددرصد بيش

د رصد) ۶۰ ۳۵ الي رطوبت گراد و ۲۵ سانتي الي ۲۰ حرارت (درجه كنه تارتن دو لكهاي در شرايط آزمايشگاهي برروي Phytoseiulus persimilis شكارگر (روز) كنه رشد ي ۱: مراحل جدول

شكارگر... كارائي كنه مطالعه
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۱۰۰ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۰۱ و زراعت  در

برگ هاي تارتن روي جمعيت كنه ناگهاني طغيان افزايش و جلوگيري از براي
Clofentezine SC آپولو (۵۰٪ كش (تخم كش) كنه خيار، از بوتههاي تحتاني
سموم ساير با در مقايسه ــكارگر كنه ش جمعيت بر كمتري ــميت كه س (w/v

شد. استفاده يك نوبت براي (۱۹) داشت
كنه شكارگر، جمعيت بر سم آپولو سوءباقي مانده اثرات منظور كاهش به
۵ جمعيت مشاهده حداقل و با بعد روز د ه نظر، چهار نسبت مورد با ــازي رهاس
اقد ام خيار بوتههاي مياني و برگهاي تحتاني زيرين سطح در تارتن فعال كنه
شكارگر كنه هاي جمعيت ۵ روز از رهاسازي در فواصل ۳ الي نوبت سه گرديد.
كنه به گسترش آفت از جلوگيري و به منظور تارتن كنه به در محل هاي آلودگي
۵۰ در مدت كنه شكارگر جمعيت تفويت براي و خيار درختي بوتههاي مجاور

شد. استفاد ه ماه) ارديبهشت ماه تا اسفند (از بررسي روز ۵۵ الي
و پائين در جوان قديمي و برگهاي زيرين ــطح در س كنه جمعيت تراكم
محلنصب بخاريمتفاوت از آنها نسبتبه فاصله باالترينقسمت بوتههايخيار
۳ فاصله د ر نوبت شكارگر در د و رهاسازي لذا ۳ الي ۴). هاي (عكس شد ديده
در و جمعيت ميانگين نتايج گرد يد. تكرار كنه آفت تراكم به نسبت روز ۵ الي
سطوح از سازي رها از نمونهبرداري قبل در خيار درختي برگهاي آلود گي صد
از بيش ميانگين با ــان داد بيشترين تراكم جمعيت نش خيار مختلف بوتههاي
كنه) متحرك جمعيت درصد ۱۰ كمتر از تخم و درصد ۹۰ از بيش ) كنه ۱۳۵
تاثير آمد. وجود به چوبي اسكلت بوته هاي خيار در برگهاي آلودگي د رصد ۲۵ و
اگرچه درصد نشان داد ــي، بررس دوم هفته شكارگر در و تغذيه كنه ــازي رهاس
۳۰ داد ولي بيش از كاهش را تارتن كنه به آلوده درختي كمي از برگ هاي خيار
با شد. مالحظه كمتر نمونه برداري اول هفته با مقايسه در كنه جمعيت درصد
آلودگي برگها كاهش ضمن سوم شكارگر در هفته كنه تغذيه افزايش استمرار و
كاهشيافت كنه تعد اد۳۵/۴ به تارتننيز ميانگينجمعيتكنه به۱۹/۲درصدو
هفته چهارم در تارتن كنه جمعيت نزولي روند بر شكارگر كنه تاثير (جدول ۲).
۱۳/۱۵ به كنه جمعيت ميانگين ــد بهطوريكه ش برخورد ار بيشتري ــتاب ش از
اين با مقابله براي چهارم و هفته ميانگين دما در مشاهد ه افزايش با رسيد. كنه
پذيرفت پنجم صورت هفته د ر مجدد ي سازي رها شكارگر، بر كنه ــؤء س تاثير
ــكارگر كنه ش فعاليت بر مثبت و منفي تاثير ترتيب به دما تا افزايش احتمالي
ششم هفته د ر موقع، به رهاسازي اين تاثير باشد . نداشته تارتن كنه جمعيت و
تارتن كنه بهطوريكه جمعيت ــد ش معلوم تارتن كنه جمعيت بر نمونهبرداري
كاهش كرد ولي پيدا كاهش نصف به نوبت قبل د ر نمونهبرداري با ــه مقايس در
تغذيه د اشت ميتوان اظهار اينرو از شد. برگها مالحظه آلودگي كمتري براي
سه دارد. نتايج طعمه رابطه معكوس كنه با تراكم كم ــكارگر ش كنه جابجائي و
ميانگين باعث شد چوبي اسكلت مدت دو ماه در در شكارگر رهاسازي كنه نوبت
برگ هاي خيار آلودگي ۸ د رصد ۵ كنه فعال و از كمتر به تارتن ــه كن جمعيت
روي شده ــكيل تش برگهاي ــت تعداد اس بذكر الزم .(۲ گردد (جدول منتهي
ابتداي زمان رهاسازي مقايسه با در بررسي اين در اواخر بوتههاي خيار درختي
دو تارتن كنه ــكارگر عليه ش اين قابليت الزم بر كه ــد ش چندين برابر بيش از

تاكيد دارد. مناسب د ماي شرايط در و نقطهاي

فلزي اسكلت ب:
دستگاه از ــكلت فلزي اس در فضاي گلخانه نياز مورد تامين گرماي براي
قرار داشت نصب درون گلخانه و ورودي قسمت در گرم كه هواي توليد كنند ه
متري دو ارتقاع در كه توسط تونل باد پالستيكي هواي گرم ــتفاده گرديد . اس

بود بوتهها بين گرم هواي انتقال براي منافذي حاوي و مستقر گلخانه ــطح س
بين رديفهاي ــتيگي پالس تونل نصب محل .(۶ و ۵ (عكس هاي گرفت انجام
رد يفهاي تعداد بود. گلخانه كناري قسمت از خيار بوته هاي چهارم الي سوم
نوار نصب بود. متفاوت ۱۶ رديف ۱۲ الي فلزي بين اسكلت د ر خيار هاي بوته
سانتي متر عرض ۷۵ و به بدنه گلخانه سانتي متري در ارتفاع ۸۰ توري طولي
گرماي شدن باعث خارج ــرات، حش آفات ورود از جلوگيري و هوا تهويه براي

(Tetranychus urticae) لكه اي د و تارتن كنه خسارت :۵ الي ۳ عكسهاي

خسارت (۴) و خيار درختي برگ كامل شد ن زرد با شد يد (۳)، خسارت درمراحل اوليه

در باد تونل كنار و قسمت ورود ي در آنها رشد شدن متوقف زرد و با درختي خيار بوته هاي

ورامين در منطقه درختي خيار گلخانه فلزي حاشيه
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۱۰۲ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۰۳ و زراعت  در

تارتن كنههاي گذران زمستان جمعيت نمودن متاثر و بيرون به گلخانه درون
.(۵ (عكس داشتد شد قرار گلخانه كنار در كه هرز علف روي

دستگاه توليد اطراف هاي بوته روي تارتن كنه جمعيت و بيشترين فعاليت
گلخانهاي ــار بوته هاي خي كناري رديفهاي روي ــپس س و گرم هواي ــد ه كنن
جمعيت به خيار شدن بوتههاي آلوده نحوه با شناسايي .(۷ (عكس شد مشاهده
درصد ۱۱ ميزان ها به آلودگي برگ د رصد و تعيين اسكلت فلزي در تارتن كنه
فوقاني و تحتاني برگهاي روي كه بيشتر آنها كنه جمعيت۲۵/۷۶ ميانگين با و
به د يرتر نسبت هفته يك شكارگر كنه سازي رها گرديد مشاهده بوتههاي خيار

انجام گرفت. اسفند ماه سوم هفته در و گلخانه چوبي
روي شكارگر ــازي رهاس نوبت دو ــفند ماه اس چهارم و ــوم س هفتههاي در
از تا مانع گرفت انجام هواي گرم توليدكننده مجاور دستگاه آلوده بوتههاي خيار
در امتداد سپس شود. فضاي گلخانه به كنههاي تارتن بيشتر و انتقال جابجايي
حركت و در جهت آلوده خيار بوتههاي فوقاني و تحتاني باد روي برگهاي تونل
در پذيرفت. صورت ــكارگر ش كنه ــازي رهاس فروردين اوائل در گرم باد انتقال

كناري بوتههاي روي لكه اي بهصورت شكارگر رهاسازي ماه فرورد ين د وم هفته
و درصد تارتن ــه كن جمعيت از برداري نمونه نتايج و ــام انج گلخانهها ــن اي در
كنه جمعيت كه ــان داد نش ــوم فروردين س و هفتههاي دوم د ر بوتهها آلود گي
۲۸,۵۲ خسارتزا از فعال كنه هاي تعداد بهطوريكه نمود پيدا سير نزولي تارتن
دليل به درصد آلودگي برگ ها ولي داشت كاهش سوم در هفته كنه ۲۳,۴۳ به
۲۱ پالستيكي به تونل درون گرم هواي توسط تارتن كنههاي جابجائي و انتقال
به برداري نمونه چهارم هفته در ــه كن جمعيت كاهش ــد افزايش يافت. با درص
سوم نوبت در حد و افزايش نيافت برگها درصد الودگي ۱۶/۰۸ كنه، ميانگين
گسترش از جلوگيري براي مجدد ي ــازي رهاس اينرو ماند از بافي نمونهبرداري
گرفت آلودگيها انجام مشاهده محل در و بوته ها روي پنجم در هفته كنه آفت
ــم شش هفته كنه در ۸/۲۲ به ۱۱/۶۲ از جمعيت كاهش ميانگين ــا ب نتيجه و
ــازي رهاس نوبت ــومين س تاثير گردد ي. منجر هقتم در هفته كنه ــه ۶/۴۵ ب و
گلخانه د رصد درسطح ۱۳/۷۴ به برگها آلودگي د رصد شد باعث شكارگر كنه
هفته در طعمه كنه جمعيت ميانگين و آلودگي درصد .(۳ يابد (جد ول كاهش

هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول هفته
دوره

برداري نمونه

۱/۷۳+۱/۲۵ ۳/۲۵+۱/۴۳ ۷/۷۸+۲/۵ ۱۳/۱۵+۴/۱ ۳۵/۴+۸/۶ ۸۳/۷+۱۶/۷ ۱۳۵/۱۱+۳۲ طعمه كنه تعداد

رهاسازي
شكارگر

رهاسازي
شكارگر

رهاسازي
شكارگر

نوبت
رهاسازي

۸ ۱۱/۳۳ ۱۶ ۱۷/۵ ۱۹/۲ ۲۳/۰۷ ۲۵ برگها آلودگي ٪

(Tetranychus urticae) لكه اي د و تارتن كنه خسارت :۷ الي ۶ عكسهاي

ورامين منطقه د ر درختي خيار فلزي گلخانه حاشيه در باد تونل كنار در آنها رشد شدن متوقف زرد و با درختي خيار بوتههاي خسارت

ورامين منطقه در چوبي اسكلت گلخانه در خيار نقطه اي دو تارتن كنه عليه برداري نمونه هاي مختلف نوبت در شكارگر كنه سازي رها تاثير جدول۲:

شكارگر... كارائي كنه مطالعه
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۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۰۳ و زراعت  در

رسيد (جدول كنه و ۵/۷۷ ۱۳ درصد به حد ود به ترتيب كاهش با اندگي هشتم
بيش تحتاني برگهاي روي شكارگر كنه جمعيت داد پراكنش نشان نتايج .(۳
طعمه مناسب تراكم داليل آن از و بوتههاي خيار بود فوقاني برگ هاي برابر د و از
اعالم نمود. ميتوان را شكارگر كنه فعاليت براي كمتر گرماي و بيشتر رطوبت و
محلهاي در و شده بيني پيش نسبت براساس كه شكارگر كنه ــازي رهاس در
جابجايي، از مالحظهاي قابل به مقدار باعث گرديد شد انجام كنه آفت به آلودگي
انجام به نيازي و بكاهد. تارتن كنههاي ــارت عالئم خس و شدت ــار، درصد انتش
از نباشد. ــكارگر ش كنه رهاسازي دوره در كنهكشها توسط ــيميائي ش مبارزه
سم دفعات ــكارگر از كنه ش ــط اين توس تارتن كنههاي بيولوژيك مبارزه اينرو
تكرار كوتاه زماني نوبت و در فواصل ۸ حداقل بين ۶ الي كه ها كش كنه پاشي
كنه توليد يك براي الزم هزينه نمايد. همچنين به جلوگيري ميشود ميتواند
از هزينه هاي تامين نظر صرف گلخانهاي شرايط در و پرورش انبوه ــكارگر در ش
ابرار آورد گرد يد ( بر سال ۱۳۸۱ تومان در الي ۵ ۲ بين آن چوبي يا فلزي سازه
هزينههاي نظر از ناچيزي هم مبلغ كه (۱۳۸۳ ۱۶۷۷ مورخ ــماره ش اقتصادي،
درختي خيار مصركنندگان سالمت و بهد اشت نظر حفظ نقطه هم از مبارزه و

داشت. خواهد پي در
ــاي محيطه P. persimilis در ــري بكارگي از ــاله س ــت بيس ــج نتاي
۸۱/۴ از ــش بي امروزه ميدهد ــان نش ــتان بلغارس ــور كش در گلخانهاي
كنترل ــكارگر ش اين كنه ــط توس تارتن كنه آلوده به گلخانههاي صد در
شكارگر كنه ۱ ــازي رهاس نسبت ــي از اين بررس ــود . در ميش بيولوژيك
جمعيت ۵ ميانگين ــه با مالحظ و خيار درختي روي ــن تارت ۲۰ كنه ــه ب
نتيجه ۲۰ درصد برگ ها از ــر كمت و آلودگي متحرك طعمه ــه كن ۶ الي
۱۰ به شكارگر كنه يك رهاسازي با حاليكه ــود د ر ميش موفقي حاصل
در صد آلود گي ۱۰ كه فرنگي گوجه بوتههاي طعمه روي برگ هاي ــه كن

ايجاد  الزم ــرل كنت ــتند داش تارتن كنه ــي ۳ ۲ ال ــت جمعي ــن ميانگي و
شكارگر كنه فيتوزئيده كارائي درباره ديگري ــي بررس در مي گردد(۱۴).
فرنگي توت بوتههاي تارتن كنه هاي ــت جمعي عليه Neoseilus fallacis
جمعيت ــن ميانگي حداكثر و ــل ــود حداق ميش گزارش جنوبي ــره د ر ك
با همراه ــت ميبايس فرنگي توت برگهاي روي ــكارگر ش كنه ۳ ۰،۱۲ و
توام فرنگي توت برگهاي روي ــا آنه درصد ۱۰ الي ۱۰۰ بين ــش پراكن

گردد (۱۳). ايجاد الزم بيولوژيك كنترل تا باشد

هشتم هفتم ششم پنجم چهارم سوم دوم اول هفته
دوره

برداري نمونه

۵/۷۷+۲/۵ ۶/۴۵+۲/۷۵ ۸/۲۲+۴/۴۳ ۱۱/۶۲+۵/۴ ۲۶/۰۸+۵/۵ ۲۳/۴۲+۶/۱۵ ۲۸/۵۲+۶/۷۵ ۳۵/۷۶+۱۴ طعمه كنه تعداد

سازي رها
شكارگر

سازي رها
شكارگر

سازي رها
شكارگر

سازي رها
شكارگر

نوبت رها سازي

۱۳ ۱۳/۷۴ ۱۸/۵ ۲۰/۷۳ ۲۱ ۲۱ ۱۷/۵ ۱۱ برگها آلودگي ٪

كنه اين ــتمر مس از بكارگيري ــل مانع عوام برخي حاضر ــي بررس در
ارد يبهشت اواسط از گلخانهها دماي افزايش گرديد.۱- مالحظه ــكارگر ش
ــكارگر ش جمعيت كنه ــديد بر ش تلفات و فعاليت مانع بعد تير و الي ــاه م
مگس سفيد، مانند گلخانهاي آفات ديگر عليه ــموم س از استفاده -۲ ــد . ش
جمعيت بر مخربي قارچي تاثير ــاي و بيماريه تريپس، مينوز برگ ــته، ش
ــره/كنه/ حش سموم نوع ۱۸ از ــتفاده اس داشت بهطوريكه ــكارگر ش كنه
تمامًا ــي پاش روش مه تعداد ي نيزدر ــي و محلول پاش روش د ر ــش قارچ ك
كه گذاشت برجاي فعال) و (تخم شكارگر كنه جمعيت بر ــديدي تلفات ش
تاثير دوره غلظت و رعايت عدم است(۱۹). شده اشاره منابع نيز برخي در
به استفاده نياز محلولپاشي و زمان مقدار و فواصل ــد ه، ش مصرف ــموم س
محيطهاي ــكارگر در ش كنه از گسترده ــتفاده اس از تماما مانع ــموم س از
بهكارگيري بازدارنده در ديگر عوامل ــد. از ش ديده تحقيق مورد گلخانهاي
(بيش گلخانهاي سازه هاي طول و ــتاندارد بودن اس عد م كنههاي شكارگر
ــمت قس در رطويت ــديد ش تهويه و افزايش ــتگاه د س فقدان و متر) ۶۰ از
زياد روز ــاي اختالف دم تاثير و ــرايطي ش چنين در ــود. ب ــي گلخانه ميان
ــفيدك س بيماري مانند بيماريزا ــل عوام ــد برخي ش باعث كرارا ــب ش و
آلوده شدت و به روز ۳ از كمتر در را خيار كليه بوتههاي قارچي ــطحي س
كه مانكوزب و مانب مانند زينب، قارچكشها ــتفاده از بهطوريكه اس كند
به بود (۱۹) ــد ه تاكيد ش ــكارگر ش جمعيت كنه بر آنها بودن بيخطر ــر ب
استفاده عوامل بيولوژيك اينرو از نمايد. نابودي و آنها دچار تلفات ــدت ش
هزينه تا ــد ه انجام ش ــتاندارد اس ــاس شرايط براس همزمان و ــت ميبايس

نگردد. تحميل دوباره

سپاسگزاري
علميايران (نهاد هاي پژوهش سازمان به متعلق ۱۵۲۹ شماره طرح به اين
و سازمان آن توسط نياز مورد اعتبارات از بخشي تامين با و جمهوري) رياست
آقايمهندسناظمي همكاري آقايمهندسنعرب نعمتيو امكاناتگلخانهايو
آنان همكاري از خويش قدرد اني مراتب پذيرفت. صورت ورامين د اران گلخانه  از
عبدالرضا جانورشناشي آقايان تحقيقات بخش از تكنيسينهاي و داشته اعالم
كه پيمان د ست محرمعلي خودرو آقاي راننده حسيني و عباس علي بهراميشاد،

ميگردد تشكر و قد رداني داشتند موثر همكاري تحقيق اين با

ورامين منطقه در فلزي اسكلت گلخانه در خيار نقطه اي دو تارتن كنه عليه برداري نمونه هاي مختلف نوبت در شكارگر كنه سازي رها تاثير جدول۳:
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۱۰۴ و باغباين    در  زراعت

۱۳۸۵ زمستان  شماره ۷۳،

باغباين۱۰۵ و زراعت  در

استفاده مورد منابع
هاي كنه ــه علي ــموم س تحقيقات دهه يك ــج نتاي ــعود، ۱۳۸۳؛ مس ــي. ارباب - ۱
صنايع كود ملي توسعه سمينار اولين مقاالت خالصه ايران. د ر ــاورزي گياهي كش
خرداد ۱۳۸۳، ۲۱ الي ۱۹ صنعت و علم د انشكاه نباتي، آفتكشهاي و شيميايي

.۶۸ ۶۷ الي صفحه
غير شكارگر كنه تاثير ۱۳۸۲؛ ارزيابي ــاد، ش بهرامي عبد الرضا ــعود و مس اربابي - ۲
Tetranychus urticae) تارتن Phytoseiulus عليه كنه persimilis A. H . ــي بوم
۵ الي كرج ۴ سم و كود سمينار ــومين س ورامين، در گلخانهاي Complex) خيار

.۴۴۳ صفحه .۱۳۸۲ اسفند
كنه به كارگيري طرح ــزارش نهايي ۱۳۷۷؛گ اربابي، ــعود مس و رضا محمد لك - ۳

صفحه ۲۳ اراك، خشك منطقه در Phytoseiulus persimilis شكارگر
بهكارگيري طرح نهايي مسعود اربابي، ۱۳۷۸؛گزارش و اله حبيت سيد -نوربخش ۴
لردگان منطقه در ــا لوبي تارتن كنه روي Phytoseiulus persimilis ــكارگر ش ــه كن
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