
 1318بهار،1شماره24(،جلدیکشاورزی)مجلهعلمیپزشکاهیگ

کش پروپارژیت در مقایسه با کنهفلفل قرمز  شدهفرآوري صابون روغن نارگیل و عصاره تاثیر

 در شرایط صحرایی ، Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard،روي کنه انجیر



2محمدسیرجانیو3عیسیجبله، *4حسینفرازمند،1مرضیهمحمودی

 
 انيراکاشمر،،مرکاش،شعبهفرهنگوعلمهنشگاآموختهدادانش -1

:نویسنده مسوول* -4 تحقیقادانشیار، موسسه هگیات پزشکی مازساکشور، آتحقیقان موت، و کشاوترزش يج اتهرورزی، انيران،

(farazmand@areeo.ac.ir) 

 ،ايران،کاشمرشعبهکاشمر،مربی،دانشگاهعلموفرهنگ -3

 انير،اکاشمرورزی،شعبهيجکشاوترزشوموت،آتحقیقانمازسای،ضورنساامنابعطبیعیخرورزیوکشازشموتوآمرکزتحقیقامربی، -2



44/04/18تاريخپذيرش:11/05/17تاريخدريافت:  
 

 چکیده

ترین کی از مهمی  Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard(Acari: Tetranychidaeکنه تارتن انجیر، )

وخسارت قابل  شده هاریزش برگ موجباین آفت  .میباشدن جها مناطقري از بسیاان و یرات درختان انجیر در اآف

کشاورزان هر ساله براي کنترل جمعیت این آفت از سموم شیمیایی مختلفی  کهطوريبه .آوردتوجهی به بار می

سالم و توسعه مصرف ستاي تولید محصولخوري میوه انجیر و در را کنند. با توجه به مصرف تازه استفاده می

، (®)پالیزین ابون روغن نارگیلصکش حاوي فتآ امپیپی 0111و  0011هاي تأثیر غلظتشیمیایی، هاي غیر کش آفت

 پاشی و شاهد ، آبامپیپی 0111با غلظت  (®اومایت)پروپارژیت کش کنه، (®شده فلفل قرمز )تنداکسیرعصاره فرآوري

در اوایل در هر سال  پاشی انجام شد. محلول 0930و  0931هاي ، در سالشی( در شهرستان بردسکنپا )بدون محلول

روز بعد از محلول 02 و 00، 01، 7، 9پاشی و ک روز قبل از محلولی هايبرداري از برگ در زماننمونه اجرا ومرداد 

، زیستی کنه تارتن انجیرمختلف مراحل میر  از نظر مرگ وپاشی انجام شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 

نتایج بدست آمده، . بر اساس شتداداري وجود هاي مختلف اختالف معنیدر زمان و بین تیمارهاي مورد آزمایش

 داريمعنیبه طور  پروپارژیتکش کنهفلفل قرمز در مقایسه با شده فرآوريکاربرد ترکیبات گیاهی از جمله عصاره 

فلفل قرمز، روي شده فرآوريتیمار عصاره تلفات همچنین میانگین درصد  جمعیت کنه انجیر شد. موجب کاهش بیشتر

، 1/33پاشی به ترتیب، روز بعد از محلول 9مراحل مختلف رشدي آفت شامل تخم، الرو و مرحله پوره و بالغ، در زمان 

پاشی روز پس از محلول 02د و در زمان درصد در سال دوم بو 0/39و  1/31، 1/32درصد در سال اول و  0/31و  0/32

بر اساس نتایج  درصد در سال دوم بدست آمد. 9/37و  7/37، 1/32درصد در سال اول و  9/30و  9/37، 3/37به ترتیب، 

، با غلظت (®)تنداکسیرشده فلفل قرمز عصاره فرآوريکش حاوي پاشی درختان انجیر با حشرهتحقیق حاضر، محلول

 تواند توصیه شود.راي کنترل خسارت کنه انجیر می، بامپیپی 0111

 

 پروپارژیت پالیزین، ،تنداکسیرانجیر،  تارتن کنه: هاکلیدواژه
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 مقدمه

(Linnaeus,1753،انجیر )Ficus carica گیاهی،

 (JanikباشدمیMoraceaeگرمسیریوابستهبهتیرهنیمه

(and Moore., 1975.اطمختلفگیاهازديربازدرنقاين

گرفتهاستوکاشتآنجهانموردکشتوپرورشقرار

سالپیشازمیالدمسیحدرمصرمرسومبودهاست2000
(Faqih and Sabet-Sarvestani, 2001).

میزانتولید4014سازمانخواروبارکشاورزیدرسال

 را انجیر اين1013181جهانی از که کرده گزارش تن

ايرانوبقیهمربوطبهديگرکشورهامیتناز80451مقدار

در.باشد از حاصل ارزی آمد صادرات از بیش 31آن

وبهعنوانيکمحصولارگانیکجايگاهبودهمیلیوندالر

می دارا کشاورزی تولیدات بین در را باشدخاصی

(Baradaran et al., 2012).

،ترينآفاتانجیردرايرانوکشورهایديگرکیازمهمي

 تارتن  & Eotetranychus hirsti Bakerانجیرکنه

Pritchard 1995 (Acari: Tetranychidae) کهباشدمی

فراوانی خسارت ساله انجیرهمه درختان میبه کندوارد

.(Jeppson et al., 1975)باتغذيهازشیرهنسوجاينکنه

میوهبرگ و هایجوان ايجاد رنگو باعثتغییر لکهها،

م زودرس،یوهروی خزان باعث طغیان صورت در و ها

مینارسماندنمی نهايتموجبريزشمیوه ودر شودوه

(Kanta  et al., 1963).کنهتارتنانجیرنخستینباردرايران

سپسازو (Daneshvar, 1987)ازمنطقهورامینتاگرمسار

گرديد گزارش  (,Shishehbor and Kamaliخوزستان

(1991.

آتفاسا از فتکشهاده هموشیمیايیی براره بشرای

داهمربهنیاوافرتمشکال اه ترکیبااشته شیمیايیتست.

همو ننسااسالمتاره يستزمحیطوها میکنندتهديدرا

ابنابر مراين نیاوزه اجايگزينهابهز منی ارزان، نمکاابا،

آمصر ساف و گازسان زمحیطبار سحساابیشتريست

Guerra et al., 2007; Aktar and)دمیشو

(Dwaipayan, 2009.کنترل برای هرساله کشاورزان

می آلیمختلفیاستفاده سموم کهجمعیتآفتاز نمايند

 مقاومتآفاتدرباعثآلودگیمحیطاينسموم زيست،

مصرفتازه به توجه با آفاتو طغیان سموم، خوریبرابر

مسم و میوه در سم باقیماندن موجب محصول ومیتاين

می کننده درخصوص.دنشومصرف مختلفی مطالعات

هایگیاهیانجامکارايیترکیباتبامنشاءگیاهیرویکنه

وجالیزشتهعلیهقرمزفلفلرهتاثیرعصابررسیشدهاست.

تنرتاکنه ،Tetranychus urticae Kochایلکهدو

میروگمرصددر،رهعصاغلظتيشافزاباکهنشانداد

شته پیديشافزاکنهو  (,Tomita and Endoکندمیا

(2007 بررسی در همچنین علیه53 سمیت. یکنه گیاه

 T. urticaeایلکه دو تارتن آن و، شکارگر

Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot.،

 که شد سیاه، یزيره بذر ،گیاهان اين میان ازمشخص

پونه سنبل اوکالیپتوس، لیمو، 10از بیش عنعنا و هندی،

 درصد داشتند همراه به را ایدولکه تارتن یکنهتلفات

(Choi et al., 2004).

تاثیر گیاهانمطالعه از اسانس ده تماسی سمیت

نعناعیانخانواده کنه (Lamiaceae) ی بالغین یروی

سوزیغلظتباالیواثرگیاه، T. urticaeایتارتندولکه

لوبیا ايناسانس رویگیاه اسانسگیاهاننشاندادکهها

شیرازی  Zataria multiflora Boiss آويشن نعناع، و

 .Mentha piperita Lفلفلی ترتیببا، معادلLC50 به

گرمبرلیتربیشترينسمیترارویمیلی24/245و22/211

دو تارتن هلککنه وای اسانسداشتند غلظت افزايش هابا

کنه میر و مرگ افزايمیزان ها غلظت در يافت. هایش

سوزیودرغلظتهیچگونهگیاه،امپیپی1100کمتراز

برگاپیپی1100 روی اندکی سوزی گیاه میزان هایم

. (Kaveh et al., 2014)گیاهلوبیامشاهدهشد
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 کنهبررسی زيرهاثر گیاهی اسانس دو وکشی سیاه

کنه بر  T. urticaeایدولکهتارتنبومادران شرايطدر،

نسبییسانتیگرادورطوبتدرجه41±4)دمایآزمايشگاهی

کشیاسانسگیاهیزيرهاثرکنهنشاندادکه،درصد(5±20

 بومادران اسانس از موثرتر معناداری طور به .استسیاه

کنه اثر آمده دست به نتايج اساس بر کشیهمچنین

دولکهاسانس کنه بر افزايشغلظتههایمذکور با رای

تحقیق نتايج يافت. افزايش باالی،اسانس، پتانسیل

رااسانس سیاه زيره خصوصا گیاهی تارتنهای کنه بر

همچنین.(Salehi et al., 2015)اینشانمیدهددولکه

علیهکنهمناسبی کشیکنه خاصیت فرموالسیونچريشدارای

 (,.Mansour et alبود، T. urticae Kochایلکهتارتندو

(2004.

کنه نوع چهار اثر پژوهشی برموپروپیالت،در کش

فنهگزی و فنازاکوئین رویپیروکـسیتیازوکس، میـت

 تارتنبادام  Schizotetranychus smirnoviآفتکنه

Wainstein کنه، بین در که داد هایکشنشان

فناستفاده باپیروکسیشده،  LC50 میت بـا 812/0برابر

امپیپی41/1یتوبروموپروپیالتباترينسمبیشامپیپی

 ,.Saeedi et al)علیهاينآفتداشتترينسمیتراکم

2014). کنهبررسی کشندگی فنکشاثر پايروکسیهای

ترکیبعلیهکنهتارتنمیتوپروپارژيتومخلوطايندو

نشاندادکهمخلوطايندوترکیب T. urticaeایلکهدو

فنبیش ترينمیزانکشندگیرامیتکميروکسیپاترينو

آفت شتداعلیه دو. اين شاخصضريبسمیتمخلوط

 با برابر کوچک271/0ترکیب دلیل به که شد ترمحاسبه

اثرسینرژيستیترکیباتمذکورنشاندهنده1بودنازعدد

می ا.(Zarei et al., 2011)باشد یکشثراتتخمبررسی

تخمکنهیترویمیروکسیپتوفنيپروپارژیهاکشکنه

دولکه که T. urticaeیاتارتن داد پروپارژنشان تيسم

ماریتوتیمیروکسیپسهباسمفنيختخم(درمقاي%تفر38)با

ترت )به یشاهد با 8/58ب و تفر%4/87 اثري% تخم( خ

.(Ghaderi et al., 2012)داشتیبهتریکشتخم

هد با و سالم محصول تولید راستای توسعهدر ف

دوهایغیرشیمیايی،بررسیومقايسهاثرکشمصرفآفت

کشآفت گیاهی نارگیلشامل روغن صابون عصارهو

فلفلفرآوری انجیرقرمزشده کنه شهرستانروی در

 بردسکن کنهبررسی با پو شیمیايی موردروپارژيتکش

.قرارگرفتمقايسه



 هاروش مواد و

،ساله8)اغهمگنانجیربهمنظوراجرایتحقیق،يکب

(وباسابقهآلودگیبهآفتکنهانجیردرشهرستانسبزرقم

بردسکنبهمساحتنیمهکتارانتخابشد.اينطرحدردو

درقالب1315و1312ماهسالفصلزراعیدراوايلمرداد

صابونهایکاملتصادفیباهفتتیمارشاملطرحبلوک

®)پالیزينروغننارگیل
SL70%,،و(،شرکتکیمیاسبزآور

فرآوری عصاره قرمز فلفل ®)تنداکسیرشده
EC85%،

،امپیپی4000و1500هایغلظتاب(،شرکتکیمیاسبزآور

کنه کش ®)اومايتپروپارژيت
EC57%,شرکت ،

پاشیوشاهد)بدون،آبامپیپی1000بهغلظت(،سمگل

کرار(چهارتکرار)يکدرختبرایهرتباپاشی(محلول

گرديد. پاشیمحلولاجرا آلودگی زمان درصد30در

برگ کنه به از،(Arbabi et al., 2012)ها استفاده با

لیتریبافشارثابتانجامشد.40سمپاش

ازچهارجهتدرختتعدادچهارجهتنمونه برداری،

تصادفیجمع ظروفپالستیکیآوریبرگبطور در بهو

 منتقلو آزمايشگاه استريومیکروسکوپبا از تعداداستفاده

موردشمارش(بالغپورهوکنهومراحلمتحرک)تخم،الرو

گرفت نمونه.قرار روشواحد به توجه با برداری

(Baradaran and Arbabi, 2008)مربع متر سانتی دو

مربع( متر سانتی چهار مجموع )در برگ روی و پشت
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 بود. دمبرگ نزديک اثر بررسی تیمارهابـرای جمعیت،

پاشیوقبلازمحلولهایدرزمانکنهانجیرمراحلمختلف

شمارشدرباغپاشیمحلولبعدازروز48و3،7،12،41

گرفت کاهشصورت اساس بر تلفات درصد سپس و

پاشینسبتبهزمانقبلمحلولهایبعداززمانجمعیتدر

مقايسهبرایینهمچنپاشیدرهرتیمارتعیینشد.ازمحلول

-Schneiderفرمولطريقازتاثیردرصدتیمارها،کلی

Orelli'sشدمحاسبهزيرشرحبه(Püntener, 1981): 

Efficacy % = [(% Mortality  in treated plot 

- % Mortality  in control plot)/( 100 - % 

Mortality  in control plot)] * 100

بااستفادهها،پسازنرمالنمودندادهتجزيهوتحلیلدادهها

نرم SAS 6.2افزاراز قالبطرحبلوککاملتصادفی،  در

میانگینا برایمقايسه ازآزموننجامشدو درسطحتوکیها

.(SAS Institute, 1994)استفادهشد01/0احتمالآماری



 نتایج

 پاشی تخم کنه انجیر بعد از محلول اتتلفدرصد 

تخمکنهانجیرتلفاتدرصدروینتايجتجزيهواريانس

روز48و3،7،12،41هایدرزمان1315و1312درسال

ب که داد تینشان تمام آزمایمارهاین ازيمورد پس ش

معنمحلول اختالف درصدیداریپاشی يک سطح در

.(4و1هایلجدو)وجودداشت

 آمده بدست نتايج اساس بر روی درصد تخمتلفات

انجیر کنه فرآوری، عصاره تیمار فلفلقرمز غلظتباشده

0/11عثبا،پاشیدرسهروزبعدازمحلول،امپیپی4000

7/11،پاشیروزبعدازمحلول7در؛تلفاتدرصد0/18و

1/18،پاشیروزبعدازمحلول12در؛درصدتلفات4/18و

تلفات4/15و محلول41در؛درصد از بعد وپاشیروز

8/11 تلفات5/18و ؛درصد و از48در بعد روز

محلول 1/17پاشی تلفاتدرصد2/18و در، ترتیب به

سال 1312های 1315و بود، تیمارها ساير از بیشتر

.(4و1هایل)جدو

 پاشی الرو کنه انجیر بعد از محلول تلفاتدرصد 

واريانسروینتايجت الروکنهدرتلفاتدرصدجزيه

وهمچنینروز48و3،7،12،41هایدرزمان1312سال

،3،7،12هایدرزمان1315تجزيهواريانسدرسالنتايج

شيموردآزمایمارهاینتمامتیروزنشاندادکهب48و41

محلول از معنپس اختالف يکیداریپاشی سطح در

(.4و1هایل)جدوشتدرصدوجوددا

 آمده بدست نتايج اساس بر درصد الروروی تلفات

انجیر کنه فرآوری، عصاره تیمار فلفلقرمز غلظتباشده

1/18عثبا،پاشیدرسهروزبعدازمحلول،امپیپی4000

1/15،پاشیروزبعدازمحلول7در؛دتلفاتدرص2/12و

1/12،پاشیازمحلولروزبعد12در؛تلفاتدرصد4/11و

7/15،پاشیروزبعدازمحلول41در؛تلفاتدرصد7/88و

 1/15و ؛تلفاتدرصد و محلول48در از بعد پاشیروز

و1312هایبهترتیبدرسال،تلفاتدرصد7/17و1/17

.(4و1هایل)جدوبیشترازسايرتیمارهابود،1315

کنه انجیر  (لغپوره و بامراحل فعال ) تلفاتدرصد 

 پاشی بعد از محلول

پورهوتلفاتنتايجتجزيهواريانسرویکاهشدرصد

روز48و3،7،12،41هایدرزمان1312بالغدرسالکنه

هایدرزمان1315تجزيهواريانسدرسالوهمچنیننتايج

3 ،7 ،12 ،41 ب48و که داد نشان تیروز یمارهاینتمام

آزما محلولشپسيمورد دریداریپاشیاختالفمعناز

(.4و1هایل)جدوسطحيکدرصدوجودداشت

تلفاتمراحلدرصدرویبراساسنتايجبدستآمده

( فعال و پوره (بالغکنه سال در ،1312 عصاره، تیمار

 قرمز فلفل شده بافرآوری در،امپیپی1500غلظت

3هایزمان ،7 ،12 ،41 مح48و بعداز بهپاشیلولروز ،

درصدترتیب، 2/15تاثیرهایبا ،2/12 ،8/12 و4/15،
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(0931پاشی )مرحله اول محلولمختلف در  هايکشرشده با کنهتیما تخم، الرو، مراحل فعال )پوره و کنه بالغ( انجیر  خطاي معیار( ±تلفات ) درصد -0جدول   

Table 1. Mortality percentage (±SE) of egg, larvae, nymph and imago of fig mite treated with different acaricides in the first spraying time (2015) 

Statistical Index Treatments  Stage 

CV. 

(%) 

P 
F6, 18 Control Water 

Propargite 

(2000 ppm) 

(Omite
®
, 

EC57%) 

Red pepper 

extract (2000 

ppm) 

(Tondexir
®
, 

EC 85%,) 

Red pepper 

extract 

(1500 ppm) 

(Tondexir
®
, 

EC 85%,) 

Coconut 

soap  

(2000 ppm) 

(Palizin
®
, 

SL 70%) 

Coconut  

soap  

(1500 ppm) 

(Palizin
®
, 

SL 70%) 

Days 

after 

treatment 

%Mortality±SE 

16.45 0.0001 7.84 42.02±7.2c 50.82±13.2bc 80.85±2.7a99.02±0.6a 96.84±1.4a 94.88±1.8a 76.93±8.1ab 3  

Egg 

14.45 0.0001 13.23 38.84±7.9b 43.99±9.5b 78.40±3.4ab 99.67±0.3a 96.92±1.6a 93.44±1.7a78.40±8.7ab 7  

10.73 0.0001 28.45 34.30±7.1c 36.13±2.5c 74.10±1.7b 98.92±0.6a 96.92±1.6a 94.80±1.1ab 73.42±9.7b 14  

10.89 0.0001 37.77 34.08±6.8b 36.13±2.5b 81.83±3.5a 99.80±0.0a 96.57±1.1a91.99±1.2a 85.27±6.2a 21  

18.20 0.0001 8.82 30.72±11.8b 68.97±6.1ab 85.07±1.8a97.93±0.9a 93.93±1.8a 91.55±1.1a 78.90±13.3a28  

15.47 0.0001 20.67 32.73±4.8c 34.92±12.7c 75.24±5.1ab 98.09±1.4a 95.33±2.2ab 94.68±1.7ab 71.60±5.5b 3  

Larvae 

22.42 0.0001 7.97 31.19±6.5c36.94±15.2bc 76.63±3.3a 95.86±3.6a97.78±0.7a 93.12±1.2a 69.20±9.9ab 7  

18.92 0.0001 8.10 30.18±7.7b 31.75±12.4b 83.54±3.5a 94.88±2.1a 90.05±3.3a 90.25±4.1a 62.48±5.1ab 14  

19.45 0.0001 11.52 26.85±4.1b 40.39±4.4b 83.54±3.5a 95.64±1.2a 88.73±8.8a 87.93±5.3a 76.61±5.7a 21  

17.40 0.0001 13.31 23.22±5.1b 40.61±13.7b 78.68±2.9a 97.59±0.6a 95.22±0.7a 91.40±3.2a 80.47±6.3a 28  

13.35 0.0001 11.37 17.63±4.9c 59.09±11.3b 76.92±2.2ab 90.22±2.0a 95.38±0.4a 86.61±8.2a 77.47±4.6ab 3  

Nymph and 

Imago 

20.70 0.0001 6.81 22.72±8.8c 47.66±12.1bc 73.02±5.1ab 94.14±2.4a 94.43±8.7a 87.54±7.7a 75.68±2.3ab 7  

15.63 0.0001 8.05 20.55±9.8e 50.45±7.0d 73.78±3.4c 91.73±4.6abc 94.80±0.8a 92.58±0.9ab 74.93±4.8bc 14  

21.60 0.0001 5.79 23.78±11.5c 49.46±13.9bc 75.98±4.2ab 92.29±0.8a 95.16±1.2a 83.84±6.5a 76.81±3.3a 21  

11.69 0.0001 8.59 22.46±6.2c 55.12±5.6b 77.54±3.2a 91.61±3.4a 93.20±4.6a 94.20±1.3a 77.03±6.1a 28  

Means within row followed by the same letter were not significant by different (P<0.01, Tukey's Test) 
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 (0930پاشی )مرحله دوم محلولمختلف در  هايکشرشده با کنهتیما تخم، الرو، مراحل فعال )پوره و کنه بالغ( انجیر  خطاي معیار( ±تلفات ) درصد -0جدول 

Table 2. Mortality percentage (±SE) of egg, larvae, nymph and imago of fig mite treated with different acaricides in the second spraying time (2016) 

Statistical Index Treatments  Stage 

CV. 

(%) 
P F6, 18 Control Water 

Propargite 

(2000 ppm) 

(Omite
®
, 

EC57%) 

Red pepper 

extract 

(2000 ppm) 

(Tondexir
®
, 

EC 85%,) 

Red pepper 

extract 

 (1500 ppm) 

(Tondexir
®
, 

EC 85%,) 

Cocunat 

soap  

(2000 ppm) 

(Palizin
®
, 

SL 70%) 

Cocunat 

soap  

(1500 ppm) 

(Palizin
®
, 

SL 70%) 

Days 

after 

teatment 

%Mortality±S.E. 

12.72 0.0001 48.42 12.17±2.7d 42.25±11.7c 79.55±2.3b 97.96±0.5a 85.44±2.1ab 88.90±2.2ab 82.43±1.8b 3  

Egg 

13.42 0.0001 50.78 14.03±3.4b 29.20±9.9b 77.45±2.6a 98.24±0.3a 82.57±2.3b 88.55±2.3a80.74±1.5a 7  

13.29 0.0001 46.14 18.97±5.6b 28.49±10.5b 72.12±1.5a 95.19±0.9a 82.50±2.7a86.35±1.8a 78.28±1.0a 14  

11.42 0.0001 32.41 36.32±6.5b 44.40±7.7b 79.20±2.3a 98.47±0.3a 88.54±3.0a 90.58±1.7a 86.28±1.0a21  

10.64 0.0001 27.76 40.74±3.1b 50.72±10.5b 80.05±1.3a 98.39±0.8a 94.22±1.5a 92.44±1.3a 87.07±1.0a 28  

09.97 0.0001 90.00 13.43±3.1d 33.89±6.9c 72.22±4.2b 94.36±1.7a 92.02±1.5a 88.76±1.2ab 81.37±2.2ab3  

Larvae 

07.39 0.0001 74.47 12.20±3.7e 29.47±1.5d 75.50±3.5c96.22±0.9a 90.69±1.6ab 90.03±1.7ab 79.93±2.9bc 7  

16.07 0.0001 24.96 21.39±7.3b 36.90±10.2b 77.80±3.1a 88.66±5.1a 84.16±3.1a 88.94±0.7a 80.46±2.5a 14  

07.78 0.0001 75.46 30.96±3.8c 40.39±4.4c 80.25±2.5b 95.64±1.3a 87.51±2.6ab 89.31±1.6ab 80.23±3.0b 21  

09.65 0.0001 52.51 30.67±7.9c 43.77±4.5c 75.65±2.4b 97.66±0.6a 88.48±2.2ab90.47±1.6ab 84.45±2.3ab 28  

09.33 0.0001 97.56 8.43±5.1d 36.66±5.3c 73.52±4.2b 96.21±1.3a 91.47±1.3ab 90.89±1.8ab 86.90±1.5ab 3  

Nymph and 

Imago 

10.35 0.0001 80.22 10.70±5.1d 38.31±5.85c 89.15±1.5a 95.02±1.3a 90.71±1.3a 89.58±1.8a 84.32±1.5ab 7  

10.30 0.0001 50.91 21.53±9.1d 49.51±4.2c 70.43±3.0b 91.37±1.9a 88.17±1.8ab 87.83±1.9ab 83.28±2.0ab 14  

11.14 0.0001 51.94 20.49±8.2d 43.10±6.2c 73.15±3.8b 96.49±0.8a 92.03±0.9ab 90.26±1.7ab 83.83±2.2ab 21  

11.00 0.0001 48.58 24.99±8.8c 42.54±7.9c 74.50±2.5b 97.33±1.7a 91.14±1.6ab 91.96±1.7ab 86.73±0.9ab 28  

Means within row followed by the same letter were not significant by different (P<0.01, Tukey's Test) 
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تلفات4/13 اولرتبهدر سال در 1315و عصاره، تیمار

 غلظت به قرمز فلفل شده در،امپیپی4000فرآوری

3هایزمان ،7 ،12 بهپاشیروزبعدازمحلول48و41، ،

3/17و4/11،0/15،2/11،5/11تلفاتهایبادرصدترتیب،

.(4و1هایل)جدوباسايرتیمارهاتفاوتمعنیدارداشت

 

 بحث

تخمدرتیمارهایمختلـفدردوتلفاتمقايسهدرصد

نشاندادکهکـارايیترکیبـاتگیـاهیپاشیمحلولمرحله

بهتـربـودهوبطـورپروپارژيـتکـشکنـهمورداستفادهاز

هایکنهانجیرشد.کاهشجمعیتتخمداریموجبمعنی

کـاربردترکیبـاتگیـاهینتايجبدستآمـدهبـانتـايج

 Agonoscena pistaciae Burckhardtرویپسیلپسته

and Lauterer،یتـاثیرترکیبـاتمطابقتداشت.مطالعه

شـدهفلفـلعصارهفرآوریوصابونروغننارگیلگیاهی

هـردوترکیـبکهدادننشاامپـیپی4000غلظتباقرمز

شدندودراين پسیلپستهیيزرتخمانمیزکاهشمنجربه

ــین، ــزب ــلقرم ــاثیرازعصــارهفلف ــودیبهترت برخــوردارب
(Danay-Tous et al., 2014).

 اين، بر دارایپروپارژيتکشکنهعالوه و4/80نیز

های،بهترتیب،درزمانخمکنهانجیرتتلفاتدرصد1/84

3 محلول48و پساز پاشیروز که نتايجمطالعهبابود

Gheibi and Taheri (2014).براساسمطابقتداشت

انجام مطالعه زمینهشده مختلفیهاغلظتتاثیردر

،نجیراکنهتخمیشدرمرحلهرویهایمختلفکشکنه

پروپارژيتکشکنه بودتاثیراز برخوردار خوبی
(Gheibi and Taheri, 2014).

همچ نین درصد تلفاتمقايسه نیز و کنه درصدالرو

درتیمارهایمختلف(،پورهوبالغکنه)تلفاتمراحلفعال

 مرحله دو کارايیترکیباتپاشیمحلولدر که داد نشان

داریبهتربودهوبطورمعنیپروپارژيتکشکنهگیاهیاز

هاالروموجبکاهشجمعیت فعال مراحل انجیرو کنه

یطوربهشد. سالکه دو در آمده بدست نتايج براساس

کنهانجیر،ومراحلفعالالروتلفاتپاشی،درصدمحلول

غلظت 1500های فرآوریامپیپی4000و شدهعصاره

صابونروغننارگیلامپیپی4000غلظتنیزوفلفلقرمز

 تیمارهای کنهبا پروپارژيتکش شاهد و آب دارای،

ند.داربوداختالفمعنی

درارتبـاطبـاتـاثیردرايـنمطالعـهنتايجبدستآمـده

ساير بانتايج،هایآفترویبرخیازکنهترکیباتگیاهی

یاهیـگکشآفتسهریتاثیبررسمطابقتداشت.محققین

ــل ــننارگی ــیر،صــابونروغ ــیس عصــارهوعصــارهروغن

ــرآوری ــزف ــلقرم ــهیروشــدهفلف ــزکن ــارقرم ــاهان پاکوت

Tenuipalpus punicae Pritchard & Bakerشـتهو

کـهکـاربرددادنشـان Aphis punicae Passeriniانـار

به،شتهانارترکیباتفوق،بهترتیب،موجبکاهشجمعیت

ــب ــزانترتی ــهمی ــت55و73،10ب درصــدوکــاهشجمعی

 T. punicaeمراحلزيستیپورهوبالغکنهقرمزپاکوتاهانار

شدهعصارهفرآوریلذا.شددرصد85و85،80بهمیزان،

تریرویکنهاناردرمقايسهباازکارايیمناسبفلفلقرمز

 (;Farazmand, 2012سـايرترکیبـاتبرخـورداراسـت

(Farazmand et al., 2012.ــ ــهنیهمچن ــ ثمطالع ریت

شـدهوعصارهفـرآوریروغننارگیلصابونگیاهیباتیترک

نشـانداد T. punicaeوتاهانارپاکقرمزکنهیروفلفلقرمز

،امپیپی1500بهغلظتشدهفلفلقرمزعصارهفرآوریکه

ــ ــرشیب ــاتنيت ــورهویراروتلف ــهپ ــتکن ــتهاس ــالغداش ب

(Sajadifard and Jabaleh, 2015).اثـــراتبررســـی

عصارهفرآوریشدهفلفلقرمز،روغنیسیرعصارهیکشندگ

ــو ــلص ــننارگی ــهیروابونروغ ــارکن ــهتنت  .Tیادولک

urticae،درجــه45±4دمــای)طاتــاقرشــديدرشــرا

11درصـدودورهنـوری10±5سیلسیوس،رطوبتنسـبی

بهترتیبکهدادنشان(ساعتتاريکی8ساعتروشنايیو
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وعصـارهروغنـیسـیر،عصارهفرآوریشـدهفلفـلقرمـز

بـالغیهـامـادهیرومناسبیاثرکشندگیصابونروغننارگیل

 (,Mirfakhraei and Mohammadianداشـتکنهنيا

(2015.

ارزيابی براين، فلفلعصارهفرآوریمسموعالوه شده

 پسیلرویقرمز،عصارهروغنیسیروصابونروغننارگیل

شدهفلفلعصارهفرآوریکهندادنشا A. pistaciaeپسته

قرمزازکارايیباالترینسبتبهدوترکیبديگربرخوردار

 (Danay-Tous et al., 2014; Sheibani. andتاس

(Hassani, 2014.يافته با مطالعاتاينهاینتايجحاضر

آفتهمچنین.مطابقتدارد سه کشگیاهیبررسیت ثیر

فرآوری قرمزعصاره فلفل سیرشده عصاره صابونو،

نارگیل آردآلودروغن شپشک روی آزمايشگاه در ،

 کهPlanococus citrus (Risso)مرکبات داد نشان

باشدهفلفلقرمزعصارهفرآوریحاویگیاهیکشآفت

 پیپی3000غلظت بیشتری تلفات درصد دوام نسبتبه

 نارگیل روغن صابون و سیر عصاره ترکیب کردايجاد
(Ahmadi et al., 2012).

رویپاشـیآبنشـاندادکـهشـاهدبررسیاثرتیمار

،دروبــالغکنــهانجیــرره،الرو،پــوتخــممختلــفمراحــل

بلندمدت،ازکارايیمناسبیبرخوردارنیستکـهبـانتیجـه

Arbabi et al. (2012).ــتداشــت ــهمطابق درمطالع

انجیـرپاشیدرکنتـرلکنـهکشوآبکنهچنداثربررسی

E. hirsti ،اريوفیـدهوکنـهEriophyes ficus Cotte،
ــر پاشیازآبکهتیرصودر،ندادنشارویدرخــتانجی

ــهاجمعیتتشکیللیهاوحلامردر ،دشودهستفاکنــــــــــ

شـود.ولـیتاحدودیمنجربهکـاهشجمعیـتآفـتمـی

باشـددرباغاتباجمعیتباالفاقـدکـارايیمـیپاشیآب
(Arbabi et al., 2012).

اينپژوهشنشانداد از بطورکلینتايجبدستآمده

کش آفت گیاهی تلهای موجب مرکه باالی احلفات

کنهانجیر(پورهوبالغمختلفتخم،الروومراحلفعال)

باتوجهشتاندازلحاظماندگارینیزاثرمناسبیداشده ند.

آفت مناسب تاثیر کمترکشبه تاثیر نیز و شده ياد های

آفت با مقايسه هایشیمیايی،کشرویمحیطزيستدر

دهفلفلشعصارهفرآوریاستفادهازاينترکیباتازجمله

®)تنداکسیرقرمز
EC،) غلظت برایامپیپی4000با ،

 .استکنترلمراحلمختلفرشدیکنهانجیر،قابلتوصیه



 گزاري سپاس

 از گیاهنگارندگان تحقیقات کشورموسسه ،پزشکی

و کاشمر طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات ايستگاه

جهتهمکاری به کاشمر، فرهنگشعبه و علم دانشگاه

کروقدردانیمینمايند.تش
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Abstract 
 

Background and Objectives 

Fig mite, Eotetranychus hirsti Baker & Pritchard (Acari: Tetranychidae), is one of the most 

important pests of fig trees in Iran and most parts of the world. This pest causes the leaves 

to fall and reduce the quantity and quality of the product. Several different insecticides have 

been used to control this mite. 

Materials and Methods 

Due to the consumption of fresh fig and in order to produce healthy crops and to develop 

non-chemical pesticides, the application of coconut botanical soap (Palizin
®
 SL70%), red 

pepper extract (Tondexir
®
 EC85%), and propargite (Omite

®
, EC57%,) were tested in the 

fields of Bardaskan region, during 2015-2016. Botanical insecticides (1500 & 2000 ppm 

concentrations), propargite acaricide (2000 ppm) and water were sprayed over the whole 

canopy during July to August. Samplings were carried out one day before and 3, 7, 14, 21 

and 28 days after spraying. At each sampling time, the total number of egg, larvae and 

active stages (nymph and imago) of fig mite on 4 leaves per tree were counted. Treatments 

were compared based on mortality rate and efficacy percentage. Data was analyzed based 

on a completely block randomized design using SAS software. Mean comparison was done 

using Tukey's test. 

Results 

The results of this study showed that there was a significant difference between all 

treatments and different times, on all developmental stages of fig mite. Based on the field 

studies, the application of botanical components, including the red pepper extract, 

compared with the propargite acaricide, caused a further decrease in the population of fig 

mites. The highest mortality rates for eggs, larvae and active stages (nymph and imago) of 

fig mite were observed in red pepper extract and coconut botanical soap treatments, and the 

lowest mortality rates were recorded in control treatment. The mean efficacy percentage of 

red pepper extract (2000 ppm) treatment for eggs, larvae and active stages (nymph and 
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imago) were 97.9, 95.1, 92.2 in 3 days, 98.7, 94.2, 93.5 in 7 days, 96.0, 88.9, 89.3 in 14 

days, 98.8, 93.7, 92.8 in 21 days and 97.1, 96.8 and 92.7 in 28 days after spraying, 

respectively. Also, the mean efficacy percentage of coconut botanical soap (2000 ppm) 

treatment for egg, larvae and active stages (nymph and imago) were 88.9, 89.2, 87.0 in 3 

days, 89.2, 87.7, 86.3 in 7 days, 87.1, 86.0, 87.6 in 14 days, 86.6, 83.5, 83.4 in 21 days and 

87.5, 87.6 and 90.9 in 28 days after spraying, respectively. 

Discussion 

Therefore, red pepper extract (Tondexir
®
) spraying with 2000 ppm concentration, over the 

whole canopy of fig trees, were effective in decreasing fig mite damage. 
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