
 

 

 
 مقاله پژوهشی

درصد اس سی در کنترل کنه قرمز مرکبات در استان  42کش انویدور اسپید ارزیابی کنه

 مازندران

 
 2مجتبی خانی -3مولود غالم زاده چیتگر -4شعبانعلی مافی پاشاکالئی -*1مسعود اربابی

 90/90/9300تاریخ دریافت: 

 90/90/9099تاریخ پذیرش: 

 

 چكيده

کند. در این  رررسنیت تنا یر    کاهش کارائی آنها جلوگیری می های آفت ازهای شیمیایی جدید در تناوب مصرف علیه کنهگروه ها ازکشاستفاده کنه
های آلیت سموم گیاهیت معدنی و دترجنت )شوینده( علینه جمعینت   کشکنهرا  اس سی %22انویدور اسپید جدید  کشکنه در هزار 3/0و  2/0های غلظت

 % 30سطح فوقنانی   درفعال کنه  5 میانگی  جمعیتمطالعه شد. محلولپاشی تیمارها را مالحظه استان مازندران و غرب شرق بات در فعال کنه قرمز مرک
فواصن   نمونه ررگ و شمارش جمعیت زنده کنه در سطح فوقانی ررگ در  24آوری تصادفی تعداد انجام شد. کارائی هر تیمار از طریق جمع هانمونه ررگ
 24را شمارش جمعیت آنها یك روز قب  و در مقایسه رنا   دشمنان طبیعیروی سوء تیمارها  تا یرصورت گرفت.  روز رعد 24 و 42 ت 7ت  3  و یك روز قب

ج مناه ترنرار شند. نتنای    تیمار یك ماه رعد از محلولپاشی در سه نورت ره فاصله یك ررای هرپرتقال  41توزی  روز رعد و ررای تعیی  خسارت کمی کنه از 
 جمعیت کنه روی هر رنرگ در  04/44روز رعد را کنترل کنه آفت همراه شد و میانگی  راالی  24اسپید تا نورت  -تلفات کنه از تا یر هر دو غلظت انویدور

آلنی )انویندورت آرنامرتی ت     های ارگانیك )رایومایتت مایع معدنی سیلیرونت دترجنت( وکشکارائی انوایدور اسپید خللی ایجاد نررد. تلفات کنه از تا یر کنه
کمتری  ررای  اسپید و رایومایت و-هزار انویدور در3/0اورتوس( در شرق نسبت ره غرب استان ریشتر رود. ریشتری  کاهش دشمنان طبیعی از تا یر غلظت 

 ,Amblyseius herbicolusر )هنای شنرارگ  ( کم و ررای کننه .Scheloribates spدترجنت مالحظه شد. ا رات سوء تیمارها روی کنه اوریباتیده )

Typhlodromus caspiansisریشتر مشاهده شد. خسارت کمی کنه روی وزن میوه تفاوت معنی )( داریp>0.05 در ری  تیمارها نداشت. را استفاده )
 جویی خواهد شد. درصد از مصرف آن صرفه 33از غلظت کمتر انویدور اسپید در شروع فعالیت کنه آفت تا 

 
 مازندران کش جدیدت کنه کنه آفتت کنترلت پرتقالت: كليدي هايواژه

 

   1 مقدمه

راغات مرکبات وجنود  هزار هرتار  444در استان مازندران ریش از 
 و (Citrus sinensis)پرتقنال  ارقنام  دارد و ریشتری  آن تحت پوشش 

رین   تا حندودی گ  ( وtangerine( )C. reticulataری  )جتن /نارنگی
 .Cت لیمنو تنرش )  ( C. aurantiumت ننارنج ) (C. paradisiت )وفنر 
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limon(  ت لیمو شیری)C. limetta   و غیره قرار دارد. در این  اسنتان )
 (. کشنت مرکبنات در رنیش   4شود )درصد مرکبات کشور تولید می 33
کشور در جهان راینج اسنت و سنطح زینر کشنت آن رنیش از        420از

تولینند آن هرتننار )رننیش از هشننت میلیننون هرتننار( و     4322105
ت  )ریش از یك صد و پانزده میلیون تن ( اعنالم شنده     445150525

رتبنه   چی  و هنند کشورهای  رعد ازدر ایران  تولید مرکبات(. 43است )
 (.  43آسیا و ششم را در جهان دارد ) سوم در

هنای  گونه از کننه  402در ارقام مشتلف مرکبات در جهان رالغ رر 
 ,Phytoptidae Murrayخننانواده )هفننت گینناهی متعلننق رننه   

Eriophyidae Nalepa, Diptilomiopidae Kerifer, 
Tarsonemidae Canestrini and Fanzago, Tenuipalpidae 
Berlese, Tuckerellidae Baker and Tetranychidae 

Donnadieu) از ای  تعدادت (. 25اند )( تاکنون شناسایی و معرفی شده

 )علوم و صنایع كشاورزي(حفاظت گیاهان  نشریه

 511-524 .ص ،1044پاییز ، 5شماره ، 53جلد 

Journal of Plant Protection 

Vol. 35, No. 3, Fall 2021, P. 311-320 

mailto:marbabi18@yahoo.com
http://dx.doi.org/10.22067/JPP.2021.32750.0


 1044 پاییز، 5، شماره 53)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد نشریه حفاظت گیاهان     213

 (Tetranychidaeهننای تننارت  )گونننه متعلننق رننه خننانواده کنننه  10
(ت را ای  حنال فقنچ چنند گوننه فعالینت دائمنی و       24و  20)راشند می

زای روی مرکبننات در جهننان دارننند. در ایننران سننه گونننه از خسننارت
 Citrus)ای زای مرکبات شام  کنه زنگنار ینا نقنره   های خسارتکنه

rust mite)Phyllocoptruta oleivora (Ashmead)  قرمنز  کننه  ت
و  (2)در شمال کشنور   (Panonychus citri (McGregor)رکبات )م

( طنی  Eutetranychus orientalis Kelinای مرکبات )ی قهوهکنه
پا یز روی ارقام مشتلف پرتقنال در  –های گرم و خشك فصول رهارماه

هنای آفنت   ره عنوان کنهو  شوندجنوب کشور توسچ سموم مبارزه می
 . (3)شوند ها کنترل میکشنهمهم مرکبات را استفاده از ک

زای کنه قرمنز مرکبنات از اوائن  رهنار همنراه رنا       فعالیت خسارت
یارد. این  کننه   افزایش دما وکاهش رارندگی در شمال کشور شدت می

هنای  حتی پوسته سبز شناخه های ررگ و ررای تغذیه از سبزینه سلول
ی رنرگ  هنا سوزنی استفاده و را تشلیه سنبزینه سنلول   کلیسر از جوان

های تغذینه  های سوزنی زرد رنگ روی سلول عالئمی ره صورت لك
های آسیب دینده  زمان و را افزایش عالئمت ررگ رمروشده ایجاد و ره 
یارد و دچار ریزش زود هنگام در قسمتی ینا  ای تغییر میره رنگ قهوه

های کش(. نزدیك ره هفت دهه از آفت5شود )ک  درخت مرکبات می
اولی  رار  شود.های آفت در شمال کشور استفاده میه کنهشیمیایی علی

از گرد سولفور ررای کنترل جمعیت و خسارت کنه زنگنار مرکبنات در   
(. رنا گسنترش راغنات    21استفاده شند )  4332غرب مازندران در سال 

مرکباتت تغییرات آب و هواییت افزایش میانگی  دمنات کناهش مینزان    
راغات مرکبات استان مازندران نسبت  رارندگی و توسعه چندی  ررارری

هنا علینه   کشو از سوی دیگر سوء مدیریت مصرف کنه 4370ره دهه 
مرکباتت دوگونه کنه آفت )زنگار و قرمز مرکبات( و سایر حشرات آفت 

ررهم خوردن تعادل اکولوژیكتکاهش فعالیت دشمنان طبیعیت افزایش 
یری  (7 و 1ت 5) ها را راعث گردیده استکشوارستگی ره مصرف کنه

هایی کنه دائمنا مصنرف    کشهای مقارله را کاهش کارائی کنهاز روش
شوندت معرفی ترکیبات شنیمیائی جدیند رنرای اسنتفاده در تنناوب      می

گنذاری روی مراحن    هنای تنا یر  ها و قارلینت کشمصرف را سایر کنه
سنوزی و  زیستی کنه آفتت عدم ایجاد ا ار سوء سمیت رصنورت رنرگ  

(. در ای  9میزران گیاهی و دشمنان طبیعی کنه آفت است )غیره روی 
درصد  40هگزی تیازوکسهای مانند کشکنهراستا و در ررع قرن اخیر

 درصد ای سنی  4/4ت ورتی مك (Hexythiazox 10% ECای سی )
(Vertimec 1.8% EC)  درصنند دارلیننو پننی    20ت سننان مایننت
(Pyridaben, 20% WP) 220ت انویدور  ( اس سنیSpirodiclofen )
ت فن   (5)علینه کننه زنگنار مرکبنات     هنا  گروه جدید تترانیك اسنید  از

(ت Fenpyroximate 5% SC( )7درصند اس سنی )   5پیروکسی میت 
کنش  (ت کننه 7اس سی علیه کنه قرمز مرکبنات )  220اسپیرودیرلوف  

رایوک دارای ماده مو ره ورتی مك علیه کنه قرمز مرکبات در اسنتان  

 (.1اند )همازندران معرفی شد
گنرم   222اس سی از ترکینب   %22کش جدید انویدور اسپید کنه

گرم ماده مو ره آرامرتی  ساخته شنده   44ماده مو ره اسپیردیرلوف  و 
دارت زا درختنان مینوه داننه   هنای خسنارت  و جهت کنترل جمعیت کننه 

دار و خشربار توصیه شده است و مطالعات رسنیار کمنی دررناره    هسته
های آفت در منارع علمی ره چنا  رسنیده اسنت.    ه کنهکارائی آن علی

اسننپید علیننه کنننه تننارعنربوتی  -کننش انوینندورنتننایج ارزینناری کنننه
(Eotetranychus hirsti P.&Bدر انجیرستان ) های منطقه استهبان

و مطالعه درراره کارائی دو غلظت آن در کنترل کنه  (42) استان فارس
ان آذررایجنان غررنیت شنرقی و    قرمز اروپائی درختان سیب در سه است

درصند   97را را تلفنات  در هزار آن 2/0خراسان رضوی انجام و غلظت 
کننند  روز رعد روی درختان سنیب گنزارش منی    24کنه آفت در نورت 

مناده منو ره اسنپیرودیرلوف  در    سوارق تحقیقاتی درراره ارزیاری  (.23)
دررناره   ( و49)سال و در جهان زمانی ریشتر است  41ایران نزدیك ره 

سارقه استفاده از ماده مو ره آرامرتی  در ایران و جهنان رنیش از سنه    
کش کش/حشرهدر هزار کنه 2/0راشد. نتایج استفاده از غلظت دهه می
حداکثر ررای سه نورت ره فاصله  ترا روغ  راغبانیدر ترکیب آرامرتی  

 اد درگنر درجه سنانتی  31یك ماه در شرایچ در میانگی  دمای ریش از 
 آرامرتی . کارائی تا یر (40)شود اعالم می مؤ رایالت فلوریدای امریرا 

کنتنرل تلفیقنی و رنا     در کنش قنار  و  /حشنره / ننه ک 24در مقایسه را 
  Amblyseius longispinosus (Evans) کننه شنرارگر  اسنتفاده از  

رنالغ  جمعینت  ری خطنر و روی  کنه شرارگر  روی مراح  تشم و نارالغ
 (. 47شود )پرخظر از کشور تایلند گزارش می کنه شرارگر
اسپید را ایجناد سنمیت روی سیسنتم عصنبی و     -کش انویدورکنه

دو غلظت شود. در ای  رررسی تلفات میراعث مراح  رشدی کنه آفت 
هنای آلنی و   کنش در هزار( در مقایسه را کنه 3/0و  2/0کش )ای  کنه

فعنال کننه قرمنز     ارگانیك دارای پایه گیاهی و معندنی روی جمعینت  
مرکباتت دشمنان طبیعی و تا یر کمی وزن میوه پرتقال رقنم تامسنون   

 در شرق و غرب استان مازندران ارزیاری شد. 
 

 هامواد و روش

 %22کش انویدور اسپید کنه در هزار 3/0و  2/0کارائی دو غلظت 
گرم  222 ترکیب ( تهیه شده ازEnvidor-Speed 240 SCاس سی )

علینه   گنرم مناده منو ره آرنامرتی      44 سنپیرودیرلوف  و ماده منو ره ا 
 4391جمعیت فعال کنه قرمز مرکبات رقم تامسنون پرتقنال در سنال    

اس سنی   %22انویندور   کنش کننه  هزار در 3/0مطالعه شد. از غلظت 
(spirodiclofen 24% SC) کشکش/حشرهنهک هزار در 2/0غلظت ت 

سنی سنی    250 +(vertimec, 1.8% ECای سنی )  % 4/4آرامرتی  
پیروکسنی  کنش فن   در هزار کننه  5/0لیتر آبت غلظت  400در  روغ 
سال سنارقه مصنرف    25را ریش از  (fenpyroximate 5% SC)میت 



 212     درصد اس سی در كنترل كنه قرمز مركبات در استان مازندران 20كش انویدور اسپید ارزیابی كنهاربابی و همکاران، 

کنش  کننه  در هنزار  5/2در راغات مرکبات استان مازندرانت از غلظنت  
درصد منایع   5/4ساخت کشور فرانسهت از ( biomiteرایومایت )گیاهی 

درصد مایع سیلیرون سناخت داخن  کشنور کنه      5 ظرفشویی گلیت از
پاشنی(  تا یر رازدارنده رر تغذیه کنه دارد در مقایسه را تیمار شناهد )آب 

دو منطقنه شنرق اسنتان مازنندران رنا       دراستفاده شد. کارائی تیمارها 
های ریشتر مورد مقایسه قنرار گرفنت.   رارش کمتر و غرب آن را رارش

چهنار ترنرار و    تیمار در 9از صادفی های کام  تطرح آماری رلوکدر 
کانوپی  که از نظر س  و تامسونرقم درخت پرتقال  2شام   تررار هر

تیمارهنا از طرینق   محلولپاشنی  زمنان   .دشاستفاده  رودند تقریبا مشاره
مینانگی   نمونه رنرگ و پنس از مالحظنه     200ررداری تصادفی نمونه
ها نمونه ررگ % 30قرمز مرکبات در سطح فوقانیکنه  5 فعال جمعیت

آوری هر تیمار اقدام رنه جمنع  ارائی صبح زود انجام شد. ررای تعیی  ک
های مشتلنف سنطح مینانی    از قسمتنمونه ررگ  24تصادفی حداق  

و  روز رعند  24و 42ت 7ت  3ت در فواصن  ینك روز قبن    ان پرتقال درخت
میرروسنرو   شمارش جمعیت زنده کنه در سطح فوقانی ررگ توسچ 

های خام رنه درصند تلفنات توسنچ     انجام شد. را تبدی  داده رینوکوالر
تیلتونت ررای تجزیه آماری میانگی  درصد تلفات از  -فرمول هندرسون

ای دانرن   زمنون چنند دامننه   از آهنا  رندی تیمارو گروه  SASافزارنرم
های شرارگر روی جمعیت کنهتیمارها سوء احتمالی تا یر استفاده شد. 

راسنته مینان    ( وProstigmataیش اسنتیگمایان ) )شام  زیر راسته پن 
آوری آنها یك روز قبن   از طریق جمع (Mesostigmataاستیگمایان )
روز رعد از محلولپاشی تعیی  گردید. تا یر تیمارهنا در   24در مقایسه را 

 41تعداد آوری تصادفی جمعکنترل خسارت کمی کنه قرمز مرکبات را 
رعد از محلولپاشنی   ر فواص  یك ماهها دپرتقال از هر تیمار و توزی  آن

شناهد   تیمارو در سه نورت پیاپی در مقایسه را خسارت کنه آفت روی 
 انجام شد. 

 

 نتایج 

 الف: شرق استان مازندران )ساری(

میننانگی  جمعیننت کنننه قرمننز مرکبننات در مننرداد منناه قبنن  از   
 محلولپاشی تیمارها در شرق مازندران روی سطح فوقانی ررگ درختان

 5گرفته شنده )مینانگی     پرتقال رقم تامسون نسبت ره شرایچ در نظر
کنه( در تمامی تیمارها ریشتر مالحظه شد. حنداق  مینانگی  جمعینت    

کننه   04/44در هنزار و ریشنتری     3/0کنه ررای تیمار انویندور   24/9
(. درصند آلنودگی   4درصد  بت گردید )شنر    5سیلیرون  ررای تیمار
ریننی  یت کنه فعال ریش از دو ررارر شرایچ پنیش ها ره جمعنمونه ررگ

 شده در تیمارها در شرق استان مازندران مالحظه شد.  
نتایج تجزیه میانگی  درصد تلفات جمعیت مراح  فعال کنه قرمنز  

روز  3رنرداری  هنای نموننه  مرکبات در مینان هشنت تیمنار در نورنت    
(F=3.67, df=3,7,p>0.0131 ت)روز ) 7F=3.76, 

df=3,7,p>0.0038  42(ت ( روزF=2.99, df=3,7,p>0.0131 و )24 
درصد  5( در سطح احتمال خطای F=3.20, df=3,7,p>0.0074روز )
(p<0.05 راالتری  تلفنات  4( تفاوت آماری را یردیگر داشتند )جدول .)

روز رعد از تا یر هر دو غلظت انویدور اسپید مالحظه و  24کنه تا نورت 
های پرتقال این   کنه در نمونه ررگ 57/41و  54/45میانگی  جمعیت 

ای در سایر تیمارها تیجهنتیمارها تا یری در کارائی آنها نداشت. چنی  
کش روز ره جز ررای کنه 24الی  3از تلفات کنه قرمز مرکبات از نورت 

(. رونند کناهش تلفنات    4ف  پیروکسی میت نیز ره  بت رسید )جدول 
کش فن  پیروکسنی مینت از    رای کنهروز رعد ر 24الی  3کنه از نورت 

درصند کناهش تلفنات     24درصند رنا حندود     19/54درصد ره  55/45
(. مقایسه تلفات کنه قرمز مرکبات در تیمار فن   4مالحظه شد )جدول 

هنای  کنش روز رعد نسبت رنه تنا یر کننه    24پیروکسی میت در نورت 
تنا   35ارگانیك رایومایتت ماده معدنی سیلیرون و مایع ظرفشویی ری  

کش رنه  (. از دالی  کاهش تا یر ای  کنه4درصد کمتر شد )جدول  24
سننال اخیننر در راغننات مرکبننات در شننرق  25اسننتفاده مسننتمر آن در 

مازندران اشاره داشت که موجنب ایجناد پدینده مقاومنت در ررخنی از      
های جمعیتی ای  کننه آفنت شنده اسنت. نتنایج تیمارهنای ی       سوش

ایع سیلیرون که اولنی  رنار و رنا هندف     رایومایتت مایع ظرفشویی و م
خطر در راغات مرکبات اسنتان  های آلی پرکشجایگزینی را ررخی کنه
نشان داد در کاهش فعالیت کننه آفنت در رنا      ندمازندران ارزیاری شد

هنای  مرکبات مو ر روده و ررنارگیری آنهنا در تنناوب مصنرف هزیننه     
و ررای حفن  محنیچ   دهد مبارزه علیه کنه قرمز مرکبات را کاهش می

هنای وارداتنی   کنش زیستت دشمنان طبیعی و کاهش وارستگی ره کنه
 یك دستاورد مطرح نمود. 

 تجزیه آماری نتایج تا یر تیمارها در مقایسنه رنا تیمنار شناهد در     
کنترل خسارت کمی کنه قرمز مرکبات روی وزن میوه رقنم تامسنون   

 ,F=0.52ه )رنرداری در فواصن  ینك منا    پرتقال در سه نورت نموننه 

df=3,8,p>0.7945( ت دو ماه)F=0.95, df=3,8,p>0.6464  و سنه )
( رعد از محلولپاشی تیمارها تفناوت  F=067, df=3,8,p>0.8426ماه )

( و تمنامی  p>0.05درصند ایجناد نرنرد )    5آماری درسنطح احتمنال   
( و افنزایش  2گرفتنند )جندول    آزمون دانرن  قنرار   aتیمارها درگروه 

 (.  2 ماه ره ریش از دو ررارر رسید )جدول 3در مدت  میانگی  وزن میوه

 

 ب: غرب مازندران )تنکابن، خشکه داران(

جمعیت فعال کنه قرمز مرکبات در منرداد مناه در سنطح    میانگی  
فوقانی ررگ درختان پرتقال رقم تامسون در منطقه تنرنار  در غنرب   

ش در سنال  کنه در زمان انجام ای  آزمای 2الی  2استان مازندران ری  
کننه رنرای    2متفاوت مالحظه شد. حنداکثر مینانگی  جمعینت     4391

درصند   5/4کنه ررای تیمنار منایع ظرفشنویی     2تیمار شاهد و حداق  
کنه فعال  5(. ای  شرایچ از حداق  میانگی  جمعیت 2 بت شد )شر  
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در نظر گرفته شده کمتر رود. تجزیه مینانگی  درصند تلفنات جمعینت     
تیمار نسبت رنه تیمنار شناهد و     4رمز مرکبات ری  مراح  فعال کنه ق

 7(ت F=4.26, df=3,7, p>0.0008روز ) 3رنرداری  هنای نموننه  نورت
 ,F=4.75روز ) 42(ت F=2.94.76, df=3,7, p>0.0072روز )

df=3,7, p>0.0007 24( و ( روزF=5.61, df=3,78, p>0.0002 )
( ایجاد کرد p<0.05درصد ) 5دار در سطح احتمال تفاوت آماری معنی

قرمننز مرکبننات رطورکامنن   (. تلفننات جمعیننت فعننال کنننه3)جنندول 
کش انویدور اسپیدت انویندور  تحت تا یر هر دو غلظت کنهدرصد( 400)

درصند اس سنی طنی     5کش ف  پیروکسی میت اس سی و کنه 220
روز در غرب مازندران مشاهده شد  24ررداری و مدت چهار نورت نمونه

کش آرنامرتی  در  کش/حشرهلفات کنه ررای کنه(. کمتری  ت3)جدول 
روز رعد ولی در نورنت   7و  3های اختالط را روغ  راغبانی ررای نورت

روز  24که در نورت روز رعد را تلفات کام  کنه همراه شد در حالی 42
(. کنارائی  3)جدول ها مشاهده شد رعد جمعیت زنده کنه در نمونه ررگ

 54/74ایتت جز ررای نورت سنه روز ) کش گیاهی رایومکش/حشرهکنه
روز راعث تلفات کام  جمعیت فعال  24الی  7های درصد(ت ررای نورت
درصند منایع    5/4(. حنداکثر تلفنات کننه از تنا یر     3کنه شد )جندول  

درصند   5و مایع سنیلیرون  درصد  52/11روز  7ظرفشویی ررای نورت 
ننه در این    درصد مالحظه شد و تلفات ک 27/73 روز رعد 42در نورت 

ررداری را کاهش مواجه شد )جدول های نمونهتیمارها و در سایر نورت
3.)  

تیمارهنا روی جمعینت دشنمنان طبیعنی متعلنق رنه        تا یرارزیاری 

 ,Phytoseiidae (Amblyseius herbicolusخننننننانواده 

Typhlodromus caspiensis)ت Bdellidae (Bdellus sp. ت)
هنای  (ت کننه Trombidiidae, Erythraeidaeهای پارازیتیگوننا ) کنه

(ت .Stethours sppهننای شننرارگر )سوسننك(ت Tydeidaeتیدئیننده )
( و .Scheloribates spهای مفید شام  اوریباتینده ) ها و کنهعنربوت

روز رعدت را مالحظه ریشنتری    24مقایسه جمعیت یك روز قب  آنها را 
هنای  رجنائی کننه  (. جا2های اوریباتیده همراه شد )جدول جمعیت کنه

متنر  اوریباتیده از زیستگاه طبیعی که رستر خاک تا عمنق چنند سنانتی   
های هوایی درختان پرتقال رعلت راشد و قرار گرفت  آنها روی انداممی

هنای زیناد و نامسناعد شندن شنرایچ      تا یر رارش اشباع شدن خاک از
 جهت حف  رقاء انجام شده در نیمه دوم سال در غرب استان زیستی و

های سیالری روی تنه های طغیانی آنها در رارشمازندران توده جمعیت
کمتنری  جمعینت   درختان مرکبات ره دفعنات قارن  مالحظنه اسنت.     

روز رعد از محلولپاشی در مقایسه  24های شرارگر و مفید در نورت کنه
کش انویدور اسپید  بنت  را نورت یك روز قب  ررای هر دو غلظت کنه

عینت دشنمنان طبیعنی رنرای تیمارهنای انویندورت       (. جم2شد )جدول 
درصند و رنرای تیمارهنا فن  پیروکسنی       50آرامریت ت رایومایت حدود 

 20درصد مایع ظرفشویی حندود   5/4درصد و  5میتت مایع سیلیرون 
درصد کمتر در مقایسه را نورنت ینك روز قبن  مشناهده شند       25الی 

انویدور اسپید روی  (. را اینره ا رات محلولپاشی هر دو غلظت2)جدول 
جمعیت دشمنان طبیعی محدود کننده رنود ولنی راعنث تلفنات کامن       

 (.2های شرارگر و مفید نشد )جدول کنه
 

 
 در منطقه شرق استان مازندران 1931در سال  ميانگين جمعيت فعال كنه قرمز مركبات قبل از محلولپاشی تيمارها -1شكل 

Figure 1- Mean Panonychus citri active stages before treatments in eastern part of Mazandaran province during 2017 

 
 



 213     درصد اس سی در كنترل كنه قرمز مركبات در استان مازندران 20كش انویدور اسپید ارزیابی كنهاربابی و همکاران، 

 
كنه قرمز مركبات در تيمارها و نوبت هاي مختلف نمونه برداري در باغ پرتقال در شرق استان جمعيت فعال  تلفات ميانگين درصد -1 جدول

 1931مازندران در سال 
Table 1- Mean mortality % of Panonychus ulmi active stages in different treatments and sampling times in citrus orange 

orchard in eastern parts of Mazandaran province during 2017 

 برداري/تيمارهادوره نمونه
Treatments/sampling time 

 روز بعد9
3 days 

after 

 روز بعد 7
7 days 

after 

 روز بعد 11
14 days 

after 

 

 روز بعد 11
21 days 

after 
 

Envidor-Speed 240 SC 0.2 ml/l 100a 100a 100a 100a 
Envidor-Speed 240 SC 0.3 ml/l 100a 100a 100a 100a 
Spirodiclofen 240 SC, 0.3 ml/l 94.58a 99.21a 100a 100a 

Abamectin 1.8% EC, 20ml+250ml horticultural 

oil/100l water 
99.83a 100a 100a 99.04a 

Fenpyroximate 5% SC, 0.5 ml/l 85.55b 71.86b 76.40b 58.69b 
Biomite 2.5ml/l 99.35a 99.70a 100 a 99.91a 

Detergent of Goli 1.5% 94.51a 95.87a 91.28a 93.93a 
Mineral silicon liquid 5%  99.18 a 97.71a 100a 100 a 

  .درصد تفاوتی را یگدیگر رراساس آزمون دانر  ندارند 5در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال خطای میانگی  حروف مشاره 
Means with same letters in each column are not significantly different at 5% level (Duncan test). 

 
مز مركبات در تيمارها و نوبت هاي نمونه برداري درشرق مازندران در سال پرتقال رقم تامسون آلوده به جمعيت كنه قر 11ميانگين وزن  -1جدول 

1931 
Table 2- Mean weighted of 16 orange fruits (Thomson variety) infested by Panonychus ulmi and controlled at different 

treatments and sampling times in eastern parts of Mazandaran province during 2017 
 برداري/تيمارهادوره نمونه

Treatments/sampling time 
 یک ماه بعد

One month after 
 دو ماه بعد

Two months after 
 سه ماه بعد

Three months after 
Envidor-Speed 240 SC 0.2 ml/l 24.89a 35.70a 55.74a 
Envidor-Speed 240 SC 0.3 ml/l 24.30a 35.87a 55.60a 
Spirodiclofen 240 SC, 0.3 ml/l 24.22a 35.17a 55.00a 

Abamectin 1.8% EC, 20ml+250ml horticultural oil/100l water 24.50a 35.55a 55.87a 
Fenpyroximate 5% SC, 0.5 ml/l 24.77a 35.20a 55.45a 

Biomite 2.5ml/l 24.25a 35.35a 55.77a 
Detergent of Goli 1.5% 24.47a 35.07a 55.32a 

Mineral silicon liquid 5%  24.22a 34.97a 55.20a 
Control treatment (water sprayed) 24.60a 32.20a 55.37a 

  .درصد تفاوتی را یگدیگر رراساس آزمون دانر  ندارند 5میانگی  حروف مشاره در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال خطای 
Means with same letters in each column are not significantly different at 5% level (Duncan test). 

 

 ثبح

روز رعنند از  24 دو غلظننت انوینندور اسننپید تننا منندت کننارائی هننر
محلولپاشی درکنترل جمعیت مراح  فعال کنه قرمز مرکبات در راغات 
پرتقال رقم تامسون در شرق و غرب استان مازندران رازدارننده رنود و   
میانگی  ریشتر جمعیت فعال کنه آفت )الروت مراح  نمفنی و رنالغ( در   
سطح فوقنانی رنرگ پرتقنال منانع از تنا یر تیمارهنا در شنرق اسنتان         

 در 3/0مازندران مشاهده نشد. مقایسه ای  نتایج را کارائی تا یر غلظت 
کش انویدور اسپید درکنترل جمعیت تشم و مراح  فعال کننه  کنههزار 

( تلفنات  42)  .Eotetranychus hirsti P. & B تنارعنربوتی انجینر  
در هزار آن سبب کنترل کننه قرمنز    2/0غلظت  ( و را4ریشتر )جدول 

روز رعد گنزارش   24ررداری درصد در نورت نمونه 97قدار اروپائی ره م
کش در هزار کنه 2/0. نتایج تلفات کنه از محلولپاشی غلظت (23شد )

آن علینه   در هزار 3/0انویدور اسپید زیاد و تقریبا مشاره کارائی غلظت 
کنه آفت قرمز مرکبات در هر دو منطقه رررسی مالحظه شد )جنداول  

ریشتر در غرب استان مازندران و جمعیت ریشتر  (. میانگی  رارش3و 4
کش ایجاد نررد. ن تفاوتی در کارائی ای  کنهزندراکنه آفت در شرق ما

هننزار( انوینندور اسننپید رننرای  در 2/0لننذا رننا اسننتفاده غلظننت کمتننر )
درصند در مصنرف    33توان تنا  محلولپاشی علیه کنه قرمز مرکبات می

جنویی  ات مازنندران صنرفه  کش در سطح وسیع راغنات مرکبن  ای  کنه
کش انویدور که روی مراح  رشدی تلفنات  ایجاد نمود. نتایج تا یر کنه

ریشتری دارد و در مقایسه را دو غلظت انویدور اسپید تفاوتی در مناطق 



 1044 پاییز، 5، شماره 53)علوم و صنایع كشاورزي(، جلد نشریه حفاظت گیاهان     213

رررسی روجود نیاورد و تنها اولویت اسنتفاده از غلظنت کمتنر انویندور     
را منورد توجنه   قیمت تمام شده آن تواندمیاسپید در مقایسه را انویدور 

قرار داد. حداکثر تلفات کنه از محلولپاشی آرامرتی  در غنرب و شنرق   
کنش فن    روز رعند و رنرای کننه    24روز و  42مازندران ره ترتیب تنا  

( و تنا  2درصد در شنرق )جندول    55/45روز رعد  3نورت  پیروکسی تا
ان مالحظنه  ( مازنندر 3درصد در غرب )جندول   400روز رعد  24نورت 

اسنتفاده  توانند از  کش مجناز منی  شد. علت کاهش کارائی ای  دو کنه
هنای جمعینت کننه قرمنز     رویه و ایجاد پدینده مقاومنت در سنوش   ری

در هنزار   5/2مرکبات را ررشنمرد. اولنی  نتنایج محلولپاشنی غلظنت      
علیه کنه قرمز مرکبنات در دو  ساخت شرکت نوگوئره فرانسه رایومایت 

 ظه شد.بتا مشاره و مو ر مالحقه رررسی نسمنط

 

 
 در منطقه غرب استان مازندران  1931در سال  ميانگين جمعيت فعال كنه قرمز مركبات قبل از محلولپاشی تيمارها -1شكل 

Figure 2- Mean Panonychus citri active stages before treatments in western part of Mazandaran province during 2017  
 

استان مازندران در  كنه قرمز مركبات در تيمارها و نوبت هاي نمونه برداري در باغ پرتقال در غربجمعيت فعال  تلفات ميانگين درصد -9 جدول

 1931سال 
Table 3- Mean mortality % Panonychus ulmi active stages in different treatments and sampling times in citrus orange 

orchard in western parts of Mazandaran province during 2017 

 برداري/تيمارهادوره نمونه
Treatments/sampling time 

 روز بعد9
3 days 

after 

 روز بعد 7
7 days 

after 

 روز بعد 11
14 days 

after 

 

 روز بعد 11
21 days 

after 
 

Envidor-Speed 240 SC 0.2 ml/l 80.23b 100a 100a 100a 
Envidor-Speed 240 SC 0.3 ml/l 100a 100a 100a 100a 
Spirodiclofen 240 SC, 0.3 ml/l 91.06a 100a 100a 100a 

Abamectin 1.8% EC, 20ml+250ml horticultural 

oil/100l water 
68.06ab 88.54ab 100a 47.77b 

Fenpyroximate 5% SC, 0.5 ml/l 100a 89.65ab 100a  100a 
Biomite 2.5ml/l 71.58 ab 97.06a 100 a 100a 

Detergent of Goli 1.5% 47.92bc 66.52bc 40.40b 49.66b 
Mineral silicon liquid 5%  31.57 c 58.46c 73.27a 56.72b 

  .ندارنددرصد تفاوتی را یگدیگر رراساس آزمون دانر   5میانگی  حروف مشاره در هر ستون از نظر آماری در سطح احتمال خطای 
Means with same letters in each column are not significantly different at 5% level (Duncan test). 
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برگ پرتقال قبل و بعد از محلولپاشی تيمارها عليه  14جمعيت دشمنان طبيعی )مفيد و شكارگر( جمع آوري شده از  (SE±)ميانگين  -1جدول 

 1931در منطقه تنكابن در غرب استان مازندران در سال جمعيت كنه قرمز مركبات 
Table 4- Mean (±SE) natural enemies collected from 48 orange leaves before and after 21 days from treatments in control of 

Panonychus citri in western part of Mazandaran province during 2017 

 ري/تيمارهابردادوره نمونه
Treatments/sampling time 

 یک روز قبل
One day before 

 روز بعد 11
21 days after 

Envidor-Speed 240 SC 0.2 ml/l 5.25±0.70 0.25±0.16 
Envidor-Speed 240 SC 0.3 ml/l 8.00±0.70 1.00±0.30 
Spirodiclofen 240 SC, 0.3 ml/l 6.75±0.90 3.60±0.80 

Abamectin 1.8% EC, 20ml+250ml horticultural oil/100l water 1.10±0.30 0.25±0.20 
Fenpyroximate 5% SC, 0.5 ml/l 4.50±1.10 3.75±0.30 

Biomite 2.5ml/l 1.25±0.30 0.50±0.20 
Detergent of Goli 1.5% 4.10±1.00 3.60±0.60 

Mineral silicon liquid 5%  5.10±1.00 3.00±0.50 
Control treatment (water sprayed) 9.25±0.90 8.10±0.80 

 
 20/72در هزار رارومایت حداکثر راعنث   2که تا یر غلظت در حالی

( درختان سیب در آذررایجنان  P. ulmiدرصد تلفات کنه قرمز اروپائی )
 ه اسنت و مقدار کمتر از آن در آذررایجان شرقی مالحظه شد (2غرری )

 5/4درصد مایع سنیلیرون و   5محلولپاشی . اولی  رررسی از تا یر (22)
درصد مایع ظرفشویی در شرق نسبت ره غرب استان مازندران کارائی 

جمعیت کنه آفت داشنت. از دالین  این  تفناوت      و کنترل راالتری رر
هنا در غنرب اسنتان    توان ره میزانت شدت و دفعات ریشنتر رنارش  می

تناوب مصرفت از ایجاد  درمازندران اشاره کرد. استفاده از ای  دو تیمار 
هنای زیسنت   پدیده مقاومت جمعینت کننه قرمنز مرکبنات و آلنودگی     

نمایند.  سطح راغات مرکبنات این  اسنتان جلنوگیری منی      محیطی در
ریشتری  کاهش جمعیت دشمنان طبیعی در میان تیمارها ررای هنر دو  

(. کمتری  تفناوت در جمعینت   2غلظت انویدور اسپید  بت شد )جدول 
روز قبن  از محلولپاشنی    4روز نسبت ره  24عی در نورت دشمنان طبی

ررای تیمارهای دترجنتت رایومایت و ف  پیروکسی میت  بت و ا نرات  
های های اوریباتیده کم و روی کنهکلی سوء تیمارها روی جمعیت کنه

 Amblyseius herbicolus, Typhlodromusفیتوزئیننننده )

caspiensis ها تایج استفاده از دترجنت(. ن2( زیاد مالحظه شد )جدول

ای های تنارت  در شنرایچ گلشاننه   کنهمایع ظرفشویی روی جمعیت  و
کمتری  ا نار سنوء را روی    ( و44 و 42ت 44ت 4ای مو ر )( و مزرعه22)

( Phytoseiulus persimilis A.Hمهمتننری  دشننمنان طبیعننی )  
ر مینان  دآرنامرتی   تا یر  ارزیاری(. 22 و 9های تارت  داشته است )کنه
روی مندیریت تلفیقنی   رنرای  قار  کش(  /حشره/)کنهسموم  تیمار 29

  A. longispinosus (Evans) کننه شنرارگر  مراح  تشنم و نارنالغ   
خطر و روی جمعیت رنالغ کننه شنرارگر تلفنات     روی مراح  نارالغ ری
رغنم مینانگی    (. مقایسه وزن میوه پرتقال علنی 47کمی داشته است )

در ررخی از تیمارهای در شرق استان مازندران  جمعیت راالی کنه آفت
نتنایج  کنه  (. در حالی2در مقایسه را تیمار شاهد تفاوتی نداشت )جدول 

 Sanتراکم فعالیت دو کنه قرمز مرکبات روی پرتقال رقم ناول در دره 

Joaquin valley کنه  شود زمانیدر ایالت کالیفرنیای امریرا اعالم می
ررگ پرتقال ره افزایش ررسد  کنه روی هر 4 میانگی  جمعیت ره تعداد

(. در 45شنود ) درصد دچار خسارت کمنی منی   40تولید پرتقال معادل 
کنه ماده روی  49میانگی  ریش از رغم مالحظه رررسی دیگری و علی
رنندی  در میزان ررداشنتت انندازه و درجنه   تفاوتی هر ررگ لیمو ترشت 

 .(43) ه استم نشدمیوه لیمو ترش در سال دوم یك رررسی اعال
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Introduction: Three mite species (Panonychus citri (McGregor)), Phyllocoptruta oleivora (Ashmead) in 
Caspian costal region in north part Iran and Eutetranychus orientalis Klein in southern part of the country 
playing major mite pests role in citrus orchards. An increase of Panonychus citri population activities onset with 
spring season and this mite damages on leaves and greenhouse shield of different citrus species mostly occurred 
during middle part of spring season and extended up to late summer season under low amount and number of 
rainfalls happened. At present control of this mite damages on citrus spp mostly depended to pesticide 
application in various citrus orchards in Mazandaran and other neighboring citrus growing provinces. Moreover, 
the highest amount of acaricides used in Mazandaran province applied for control of citrus mite pests only. To 
avoid further P. citri population resistance to limited number of pesticides available in market, introducing, a 
new compound of acaricide which being effective on eggs and active stages of this mite pests is necessary for 
sustainable mite pest management program.  

Materials and Methods: In this study, effects of two doses (0.2, 0.3 ml) of Envidorspeed 24% SC were 
investigated in comparison to registered acaricides (Spirodiclofen 240 SC, 0.3 ml/l, Abamectin 1.8% EC, 
20ml+250ml horticultural oil/100l water, Fenpyroximate 5% SC, 0.5 ml/l), organic pesticides (Biomite 2.5ml/l, 
Mineral silicon liquid 5%), detergent (Detergent of Goli 1.5%), Control treatment (water sprayed) were 
investigated on P. citri active stages in eastern and western parts of Mazandaran province. Those pesticides 
applied at the time of observing 5 active mite stages observed in 30 % of infested leaves collected randomly. 
Number of mobile mite stages on upper surface of 48 citrus leaves randomly collected from each treatment, 
mobile mites counted and registered with the help of stereomicroscope at laboratory conditions. Collected raw 
data of mite at one day before, 3, 7, 14 and 21 days after treatments converted with Henderson-tilton formula 
into mortality%. Statistical analysis variance on mean mortality% done with SAS software and grouping of those 
treatment carried out according Duncan multiple range test methods. Side effects of those treatments on citrus 
natural enemy’s trees (mostly predatory mites from Phytoseiidae, Tydeidae, Cunaxidae, Stigmaeidae, 
Erythraeidae, and Trombidiidae) and few predatory insects, evaluated by data collected one day before 
treatments with data of natural enemies collected 21 days after treatments. Quantities damages of this mite pest 
on citrus fruit weight were also evaluated from end of leaves sampling treatments for toxicities at interval of one 
month during 3 months sampling period. Amount of mite damages in each treatment determined by random 
collection of 16 citrus fruits from middle part of citrus trees of each treatment and weighted them at each interval 
time until harvesting time in autumn season.  

Results and Discussion: Result of both Envidorspeed doses efficiency in control of citrus red mite caused 
absolute mite control (100%) through sampling period of time. Mean population of 8.01 mite active stages 
recorded on upper surface of orange leaves did not influences on mite mortality % in eastern part of Mazandaran 
province. The organic treatments effects (Biomite 2.5ml/l, Mineral silicon liquid 5%) on citrus mite pest 
observed almost identical to effects of those registered acaricides applied in this study. The mite mortality% in 
eastern part found higher than western part of province. The different caused by this phenomena,  mostly related 
to higher rate of rainfall in west than east part of this province as decreasing toxicity of pesticides affects. 
Maximum and minimum number of natural enemies as compared to controlled treatment were recorded for 0.3 
ml/l of Envidorspeed dose and biomite organic pesticide, detergent (Goli 1.5%) treatments respectively. Less 
side effects of treatments toxicity recorded on an Oribatida mite (Scheloribates sp.) population, whereas harmful 
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effects of them observed on two species of phytoseiid mite family (Amblyseius herbicolus, Typhlodromus 
caspiansis). Statistical analysis of citrus red mite damages on weight of citrus fruits  at  different treatments  
compared with control treatment did not showed a significant differences (p>0.05) and all treatment remained in 
a same group according Duncan method. According published articles, proper rate of citrus red mite damages on 
oranges or other citrus species remained unknown.  

Conclusion: This finding suggested that, if lower Envidorspeed dose (0.2ml/l) applied at early stages of 
citrus red mite population, up to 33% cost of pesticide will reduce, protect further environmental pollution at 
citrus orchards which broadly scattered through Mazandaran province.  
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