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  چکيده

نماید.  اسداداد    داران تحمیل میه در باغات سیب کشور خساراتی را به باغ( همه سالTetranychus urticae Kochای سیب )کنه تارتن دولکه
های شیمیایی طیف وسیع جهت کنارل این آفت، عالو  بر احامال ایجاد مقاومت، باعث از بین بردن دشدمنان طیییدی نید     کشکش/حشر م.اوم از کنه

کش گیاهی حاوی روغن پنیده دانده و   در ایران ثیت نش.  است  در این راساا، کنه کش گیاهی بر روی این گونهش.  است  همچنین تا به امروز هیچ کنه
در ه ار و در مقایسه با سموم رایج اسپیرودیکلوفن با غلظت ندی  در هد ار،    5و  3های ( جهت کنارل مراحل فیال این آفت با غلظتPestout®میخک )

این آزمایش در قالب طدر   ه اساان تهران، اصدهان و خراسان رضوی مورد ارزیابی قرار گرفت  پاشی( در سفنازاکوئین با غلظت نی  در ه ار و شاه. )آب
روز یک برداری نمونه هر تیمار انجام ش.  برای( سیب د  ساله رق  زرد و با شرایط یکسان سه تکرار )هر تکرار شامل دو درختدر  بلوك کامل تصادفی و

پس و تیلاون محاسیه -رص. تلدات با فرمول هن.رسوند  از هر واح. آزمایشی صورت گرفتپس از سمپاشی ز رو 41و  7، 3زمان های قیل از سمپاشی و 
  بر اساس ناایج ب.ست صورت گرفتدانکن ، مقایسه میانگین درص. کارایی تیمارها با آزمون SASاف ار از نرمها با اساداد  داد مرکب از تج یه واریانس 

تدوان گددت کده    اوت در تمام روزها کارایی باالیی داشاه و قابل مقایسه با سموم رایج شیمیایی بودن.  بنابراین مدی ظت پستآم.  از سه منطقه هر دو غل
 باش.  در ه ار این ترکیب در ایران قابل توصیه می 3اوت جایگ ین خوبی جهت کنارل این آفت بود  و غلظت کش پستکنه
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سدط   هکادار   ونید لیم 85/2از مجموع  4331بر اساس آمار سال 
دار اخاصدا   دانده  یهدا و ید به م ه ار هکاار 273باغات کشور ح.ود 

 بیبده باغدات سد   مربدو   درصد.   5/88از  شیمق.ار ب نیکه از ا افاهی
در سراسر کشدور کنده    یکی از مهمارین آفات این باغات(  4) باش.می

باشد. و همده   ( مدی Tetranychus urticae Kochای )تارتن دو لکه
 ییایمیمجیدور بده کنادرل شد    داران جهت کنادرل آن الجدرم   ساله باغ
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گونده   3877بدا دامنده می بدانی بدیش از     چن.خوار این آفت  باشن. یم
 نیرید با اساقرار در سدط  ز ( 25 و 22و پراکنش جهانی ) (21گیاهی )

 جداد یو ا ا یگ نهیرفان سی  نیباعث از ب آن یهااز سلول هیو تغذ برگ
 یتارها نیشود  همچنیدر سط  برگ م یابه قهو  لیزرد ما یهالکه
 جدام ان یبدرا  ینور کداف  .نیش.  باعث تجمع گرد و غیار و نرس . یتن

خد ان   ،یآلدودگ  .یشود و در صورت تشد. یها معمل فاوسنا  در برگ
(  14 و 24) ها را به دنیال خواه. داشدت و ی.ن مزودرس و کوچک مان

 نید ا یدر کنار تی.اد نسل باالش.ت خسارت ناشی از این روش تغذیه 
بده   ییبداال  یو کمد  یدیخسارت ک بهمنجر   بانیم ا یگ یگونه بر رو

باشد.   یبدار مد   انید ز اریبسد   ین یش.  و از نظر اقاصاد بیس اندرخا
میلیدارد دالر در هدر سدال در     عموماً ه ینه این کنادرل بدیش از یدک   

و حجد    یاقاصداد  تید اهمباش.  بنابراین با توجه به اتحادیه اروپا می
ی امری ضروری اکنه تارتن دولکهکنارل در کشور،  سیب .یتول یباال
ها و بدروز مشدکالت   کشبه دلیل اساداد  بیش از ح. از آفت باش. می

ی و ییدن دشمنان طیبر نیاز بای همچون بروز مقاومت، مرتیط ع.ی. 
ها به سدمت ایجداد یدک روش    های زیست محیطی همه نگا آلودگی

(  33 و 33، 47دار محدیط زیسدت مدی باشد. )    کنارل پای.ار و دوسدت 
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هدای  کدش های کنارلی میندی بدر اسداداد  از آفدت    ضمن اینکه روش
شیمیایی گاهی اوقات در کنارل جمییت این آفت بدا شکسدت مواجده    

کده در کندار کنادرل مدوثر و      ییدات یترک افانید لذا (  12 و 13ان. )ش. 
را بده   یییو دشمنان طی ستیز طیبار بر مح انیم.ت اثرات ز یطوالن

 یآفدات ابد ار   یقیتلد تیریتوان. در قالب برنامه م.یح.اقل برسان.، م
در ایدن راسداا در میدان ترکییدات جدایگ ین،        (33) گردد یکارام. تلق

هدای  های بر پایه عصار کشسنا  آفت های گیاهی واساخراج عصار 
کاری جایگ ین یا مکمل بود  که روز به روز بیشدار مطدر    گیاهی را 

مایلق به  عم.تاًبود  و میطر  اغلب یاهیگ یاتیترک نیا(  47شود )می
(، Lauraceae)بوهددا ، بددرگ(Myrtaceae) انیددمورد یخددانواد  هددا

(، سدددددنج. Asteraceae(، کاسددددنیان ) Lamiaceae) انیدددد نیناع
(Meliaceae( پنیدددرك ،)Malvaceae( سددد.اییان  ،)Rutaceae و )

(  35، 23) .نباشد یمد ( Canellaceaeنهایااً گیاهان خانواد  دارچدین ) 
(، 2) تلخ زیاون دانه اتانولی عصار  ،انجام ش.  در ایران قاتیتحق یط

درصد.     5تلدخ   ادون یز بیترک(، 32نیناع ) (،41دو گونه اکالیپاوس )
(، 1درصد. )  5 پاوسیدرصد.   اکدال   2درصد.   پونده    2 یفلدلد  نیناع
 شدن یآو و (23تلدخ )  اونیز و یعصار  م هیبر پا یو نیناع فلدل یرزمار

آن  یکشدن.گ  اتاثدر تیمدار و   یاکنه تارتن دو لکه ی( رو28) یرازیش
بررسی ش.  اسدت  در خدارج از کشدور نید  ترکییدات گیداهی زیدادی        

گیاهدان زیادون پنگدام، چدریش و     همچون ترکییات مشداق شد.  از   
و بابونه خربق (، سیر، خرزهر ، گل بی مرگ، 23(، تاتور  )31) رترومیپ

linalool (7 ،)و  Carvacrol(، دو گیددا  38(، گیددا  جددارو )42کییددر )
 .ینامال.ئیسددددد( و eugenol) اوژندددددول، ولیدددددژرانگیاهدددددان 

(cinnamaldehyde( )43(  گیا  گ ،)37 ،)  گیاهان خانوادLabiatae 
 کنادرل کنده  جهت  (5 و 1، 3ساناولینا و سیر )، ارژن(، 8(، سلمه )21)

که تدا   ییاز آنجاان.  ای مورد ارزیابی و مطالیه قرار گرفاهتارتن دولکه
ترکیدب تجداری شد.  اسدت، لدذا جدایگ ین کدردن         نیبه امروز چن.

 یو ح.اقل عدوار  جدانی   یریپذ هیتج  لیبه دل گیاهی یهاکشآفت
 یضدرور امدری   سدت یز طیمحد سازگاری با ه.ف و  ریت غدر موجودا

 (  33 و 43) است
ی اهکش گید حشر کش/ کنه کیپست اوت  بیراساا ترک نیا در

 یید یمدواد طی  ریسدا  و خدک یروغن پنیه دانه، روغدن گدل م  مشاق از 
کنادرل کنده   جهدت   (کید الئور .یاس ک،یاولئ .یاس  ،یکربنات س.ی)ب

 نیاز بد ی، سدلول  یغشدا اخداالل در  ای توصیه ش.  و با تارتن دو لکه
 یهدا مسد.ود شد.ن را   و آفت  هیتغذ یعصی سا یس، هاچهیبردن ماه

را از بدین  آفت  یخدگ جهیو در نا ژنیاز تیادل اکس یریو جلوگ ییهوا
 کیددمددواد ارگان یپسددت اوت توسددط موسسدده بررسدد(  43بددرد )مددی

(Organic Materials Review Institute ) کدش  آفت کیبه عنوان
پست گیاهی کش ش.  است  در تحقیق حاضر تاثیر کنه یمیرف یاهیگ

و سیب درخاان ای اوت روی مراحل مخالف زیسای کنه تارتن دو لکه
هکادار و   8818های رایج در سه اساان تهدران ) کشدر مقایسه با کنه

هکادار و مید ان    24131تن(، اساان اصددهان )  288121می ان تولی. 
هکاار و مید ان   45853اان خراسان رضوی )تن( و اس 237812تولی. 
 ( 4) مورد بررسی قرار گرفتتن(  213783تولی. 

 

 هامواد و روش

مراحل نابدال  و مداد     یکش پست اوت رواثر کنه قیتحق نیدر ا
دماون.(،  شهرسااندر سه اساان تهران ) بیس یابال  کنه تارتن دولکه

اان اصددهان(  )شهرسد و اصددهان   ی )شهرساان مشده.( خراسان رضو
شدامل   قید تحق نیدر ا شیآزما مورد ماریت 5قرار گرفت   یبررسمورد 

، اس ال %73 کددش پسددت اوت در هدد ار کندده  5و  3 یهدداغلظددت
اس  %23 .ید در هد ار، پرا   ین غلظتبا اس سی  %21 کلوفنیرودیاسپ

 نید باشدن.  ا ی( ممحلولپاشی با آبدر ه ار و شاه. )  ین غلظتبا سی 
طر  بلوك کامل تصادفی و در سه تکرار )هر تکدرار  آزمایش در قالب 
ر هد  برای( سیب د  ساله رق  زرد و با شرایط یکسان شامل دو درخت

لیادری بدا    433تیمار انجام ش.  سمپاش مورد اساداد  پشای موتدوری  
جهت مشخص ش.ن زمان دقیق سمپاشی از خردادما    بودفشار ثابت 

روز بدر   5بدرگ در فواصدل    13 تی.ادبرداری به طور تصادفی از نمونه
کنده و مشداه.     تید حضدور و عد.م حضدور جمی    یاساس روش آمار

بدرداری از    نمونده (27) کنه فیال در هر بدرگ انجدام شد.    5 نیانگیم
 در پاشدی سد  پاشی و بی. از یک روز قیل از س درخاان مورد آزمایش 

 گرفت  صورت آزمایشی واح. هر از برگ 13 از روز 41و  7 ،3 فواصل
های پالسایکی و نوشان مشخصدات  ها در کیسهپس از قراردادن برگ

مراحدل  شناسدی مناقدل و   هدای کنده  ها به آزمایشگا هر نمونه، نمونه
سداداد  از بینوکدوالر   ا بدا  هدا بدرگ  در موجدود کنه تارتن فیال زیسای 

 آفدت می ان تلدات از طریق حضور و ع.م حضدور    شمارش و ثیت ش.
ای درص. تلدات کنه تارتن دو لکهش.   محاسیه پاشیقیل و بی. از س 

 :(41تیلاون محاسیه ش. )-با فرمول هن.رسون
433 * Ca) *  Cb / Tb * (Ta - درص. کارایی = 
 Ta پاشیمحلول = تی.اد کنه زن.  در برگ در تیمار بی. از 
 Ca پاشی= تی.اد کنه زن.  در برگ در تیمار شاه. بی. از محلول 
  Tbزن.  در برگ تیمار ش.  قیل از تیمار = تی.اد کنه 
Cbرقیل از تیما = تی.اد کنه زن.  در برگ 

تییین کارایی هر یک از تیمارهای مورد آزمایش در کنارل پس از 
و  SASافد ار  ها با اساداد  از نرمای، نرمال بودن داد کنه تارتن دولکه

مورد بررسی قدرار گرفدت  پدس از     Kolmogorov-Smirnovآزمون 
دار و میندی  SAS 9.4اف ار نرمدر ها مرکب داد تج یه واریانس نجام ا

مقایسه میانگین درصد.  مکان، تیمار و مکان،  ×بودن اثر ماقابل تیمار 
و در سدط   دانکدن  ای چند. دامنده  آزمون اساداد  از کارایی تیمارها با 

ناایج هدر مکدان    .انجام و بهارین تیمار مشخص ش.درص.  5احامال 
 صورت ج.اگانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت نی  به 
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 نتايج 

های مورد آزمدایش تج یده و تحلیدل    کشهای مربو  به کنهداد 
پدس از   41و  7، 3هدای روزهدای   ش.  و تج یه واریانس مرکدب داد  

ای در درخاان سیب ها علیه کنه تارتن دو لکهکشپاشی آفتانجام س 
مورد بررسی  4337ه. در سال در سه شهرساان اصدهان، دماون. و مش

دار بودن اثر ماقابل تیمار در مکان، تیمار قرار گرفان.  با توجه به مینی
ها در هر یک از مناطق مدذکور  و مکان؛ تج یه واریانس و بررسی داد 

 به صورت ج.اگانه مورد ارزیابی قرار گرفت  

 

های مورد بررسی به تفکیک  منکا     کشنتایج کارایی کنه

 آزمایش

 استان تهران )منطقه دماوند(

پددس از انجددام  41و  7، 3هددای روزهددای تج یدده واریددانس داد 
ای در درخاان سیب مورد بررسی قرار پاشی علیه کنه تارتن دو لکهس 

و مقایسده   4در جد.ول  تج یه واریانس میانگین درص. تلدات گرفت و 
.سدت  آم.  است  بر اساس نادایج ب  2میانگین درص. تلدات در ج.ول 

در هدد ار پسددت اوت دارای  5و  3آمدد. ، در روز سددوم هددر دو غلظددت 
داری ن.اشدان.  در  کارایی مورد قیولی بود  و با یک.یگر اخاالف میندی 

 5/3این روز بیشارین می ان تلدات مربو  به تیمار انوی.ور بدا غلظدت   
هدای پسدت اوت اخداالف    در ه ار بود، امدا بدا هدیچ یدک از غلظدت     

 3و  5در ه ار و پسدت اوت   5/3  تیمارهای انوی.ور داری ن.اشتمینی
درصد. از جمییدت آفدت را     85و  83، 31در ه ار و به ترتیدب حد.ود   

کنارل کردن.  تیمار پرای. ه  که کمارین کارایی را از خدود نشدان داد   
درص.ی شد. کده بدا تیمدار انوید.ور اخداالف        72/77منجر به تلدات 

در  3و  5ر انوی.ور و هر دو غلظت داری داشت  در روز هدا  تیمامینی

 78/31، 12/34ترتیب با ه ار پست اوت در یک گرو  قرار گرفان. و به
داری ن.اشان.  در درص. مرگ و میر با یک.یگر اخاالف مینی 75/31و 

همین روز کارایی تیمار پرای. نسیت بده روز سدوم کداهش یافاده و بدا      
رفاده و کدارایی قابدل    درص. مرگ و میر در گدرو  دوم قدرار گ   38/54

قیولی از خود نشدان ند.اد  ضدمن اینکده بدا دیگدر تیمارهدا اخداالف         
داری داشت  در روز چهارده  نی  ناایج همچون روز هددا  رقد    مینی

در هد ار بده ترتیدب بدا      3و  5خورد و سه تیمار انوید.ور، پسدت اوت   
درص. مرگ و میر در یک گرو  قرار گرفاه و  43/82و  25/83، 58/81

داری با یک.یگر ن.اشان.  باز هد  تیمدار پراید. کمادرین     خاالف مینیا
درصد. تلددات بدا داشدان اخداالف       43/12کارایی را داشاه و با تنهدا  

دار در گرو  دوم قرار گرفت  بنابراین همانطور که در تمام روزهدا  مینی
درصد. مدرگ و    82مشاه.  گردی. هر دو غلظت پست اوت با بیش از 

درصد. تلددات( بهادرین کدارایی را      81وی.ور )با بیش از میر در کنار ان
داشاه و در نقطه مقابل پرای. با یک سیر ن ولدی و کداهش کدارایی از    

 درص. کمارین تلدات را نشان داد   12به  77ح.ود 

 

 استان اصفهان

پددس از انجددام  41و  7، 3هددای روزهددای تج یدده واریددانس داد 
ای در درخادان سدیب واقدع در    سمپاشی سموم علیه کنه تارتن دو لکه

تج یه واریانس میانگین شهرساان اصدهان مورد بررسی قرار گرفاه و 
و مقایسده میدانگین درصد. تلددات در      3به شر  جد.ول  درص. تلدات 

هدای  کدش گردد  در بررسی می ان کدارایی آفدت  مشاه.  می 1ج.ول 
ن داری بدی مورد مطالیه در اساان اصدهان در روز سوم اخداالف میندی  

هیچ یک از تیمارها وجود ن.اشت و می ان مرگ و میر در آنها در دامنه 
 درص. ماغییر بود  83تا  73ح.ود 

 
 ای درختان سيب در استان تهران تجزيه واريانس ميانگين درصد تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکه -1جدول 

Table 1- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Tehran province 

 

 ميانگين مربعات
Mean square 

 روزهای پس از سمپاشی
Days after spray 

 روز چهاردهم
day th14 

 روز هفتم

day th7 
 روز سوم

day rd3 
 درجه آزادی

df 

 تغيير بعامن
S.O.V 

**1469.76  **1347.71  ns153.47  4 تيمار 

Treatment 
ns16.07  ns56.06  ns34.61  2 بلوک 

Block 
 خطا 6 50.35 120.27 49.33

Error 
 دار نیست درص. مینی 5: در سط  nsدار است؛ : در سط  یک درص. مینی**

** significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability. 
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 کش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکه ای درختان سيب در استان تهرانکنه ميانگين درصد تلفات -2جدول 
Table 2- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Tehran province 

 ميانگين درصد تلفات

Mean mortality % (± SE) 

 روز چهاردهم
day th14 

 هفتم روز

day th7 
 روز سوم 

day rd3 
 تيمار

Treatment 
89.25 ± 7.4 a 94.78 ± 3.12 a 89.68 ± 3.62 ab  5پست اوت 

Pestout 5 
82.10 ± 9.33 a 94.75 ± 1.08 a 84.99 ± 4.91 ab  3پست اوت 

Pestout 3 
86.58 ± 0.58 a 91.42 ± 3.56 a 94.52 ± 3.31 a انويدور 

Envidor 
42.10 ± 4.73 b 51.38 ± 12.83 b 77.72 ± 11.72 b پرايد 

Pride 
 

 5و  3داری بین دو غلظت مورد آزمدایش  حال آنکه اخاالف مینی
کش پست اوت مشاه.  نگردی.  در روز هدا  و چهدارده   در ه ار کنه

داری بین تیمارهای مورد آزمدایش  نی  همچون روز سوم اخاالف مینی
کدش  در هد ار کنده   5و  3غلظت  وجود ن.اشت و از نظر آماری هر دو

پست اوت در یک گرو  قرار داشان.  در روز چهارده  مید ان مدرگ و   
در هد ار، انوید.ور و پراید.     3در ه ار، پسدت اوت   5میر در پست اوت 

درصدد. بددود  بنددابراین   43/71و  13/71، 33/71، 13/77ترتیددب بدده
اوت  کش گیاهی پسدت همانطور که مشاه.  گردی. می ان کارایی کنه

های شیمیایی انوی.ور و پرای. بود  و کشدر هر دو غلظت همچون کنه
داری بدین  از طرف دیگر در تمام روزهدا هدیچ اخداالف آمداری میندی     

 تیمارهای مورد آزمایش مشاه.  نگردی.  
 

 یخراسان رضواستان 

پددس از انجددام  41و  7، 3هددای روزهددای تج یدده واریددانس داد 
ای در درخادان سدیب واقدع در    رتن دو لکهپاشی سموم علیه کنه تاس 

تج یه واریانس میدانگین  شهرساان مشه. مورد بررسی قرار گرفان. و 
و مقایسده میدانگین درصد. تلددات در      5به شر  جد.ول  درص. تلدات 

کش گردد  در این منطقه، در روز سوم هر دو کنهمشاه.  می 1ج.ول 
یک گرو  قرار داشداه و  درص. مرگ و میر( در  433انوی.ور و پرای. )با 

در هد ار بدا بدیش از     5کش پست اوت بیشارین کارایی را داشان.  کنه
داری درص. تلدات در گرو  دوم قرار گرفت و دارای اخاالف میندی  32

 81در ه ار نید  بدا بدیش از     3کش پست اوت با بقیه تیمارها بود  کنه
بدا دیگدر   درص. مرگ و میر در گرو  آخدر قدرار گرفاده و در مقایسده     

 تری را نشان داد تیمارهای مورد آزمایش تلدات پایین
 

 ای درختان سيب در استان اصفهانتجزيه واريانس ميانگين تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکه -3 جدول

Table 3- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Isfahan province 
 

 ميانگين مربعات
Mean square 

 روزهای پس از سمپاشی
Days after spray 

 روز چهاردهم
day th14 

 روز هفتم

day th7 
 روز سوم

day rd3 
 درجه آزادی

df 

 منابع تغيير
S.O.V 

8.28 ** **93.15  ns59.15  4 تيمار 

Treatment 
ns208.87  ns29.71  ns36.99  2 بلوک 

Block 
 خطا 6 50.47 83.41 52.05

Error 
 دار نیست درص. مینی 5: در سط  nsدار است؛ : در سط  یک درص. مینی**

** significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability. 

 

 



 444     بیس یاكنه تارتن دو لکه هیعل خکیم و روغن پنبه دانه یحاو یاهیكش گكنه یابیارزمیرزائی و همکاران، 

 ی درختان سيب در استان اصفهاناکش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکهميانگين درصد تلفات کنه -4جدول 
Table 4- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Isfahan province 

 ميانگين درصد تلفات

Mean mortality % (± SE) 

 روز چهاردهم
day th14 

 روز هفتم

day th7 
 روز سوم 

day rd3 
 تيمار

Treatment 
77.49 ± 10.18 a 82.46 ± 6.70 a 79.49 ± 5.98 a  5پست اوت 

Pestout 5 
74.30 ± 5.19 a 80.12 ± 3.60 a 76.85 ± 4.82 a  3پست اوت 

Pestout 3 
76.49 ± 6.38 a 80.33 ± 6.05 a 78.77 ± 6.15 a انويدور 

Envidor 
74.10 ± 13.92 a 70.03 ± 13.62 a 69.77 ± 9.57 a پرايد 

Pride 
 

کده  در روز هدا  نی  ناایج مشابه روز سوم ثیت گردی.، به طدوری 
کدش پراید. بدا    درص. مدرگ و میدر و کنده    33/38کش انوی.ور با کنه
درصدد. مددرگ و میددر در گددرو  اول قددرار گرفادده و اخدداالف    11/33

در ه ار  5کش پست اوت با غلظت داری با یک.یگر ن.اشان.  کنهمینی
درص. مرگ و میر با دیگر تیمارها  48/31و با  در گرو  دوم قرار گرفاه

در  3کش پست اوت بدا غلظدت   داری داشت  باز ه  کنهاخاالف مینی
درص. تلددات در مقایسده بدا     34/83ه ار در گرو  آخر قرار گرفاه و با 

دیگر تیمارها در رتیه آخر قرار گرفدت  در روز چهدارده  نادایج کمدی     
درصد. مدرگ و    73/37ای پراید. ) هکشکه کنهماداوت بود، به طوری

در  5درص. مرگ و میر( و پست اوت با غلظدت   32/34میر(، انوی.ور )
داری بدا  درص. مرگ و میر( از نظر آماری اخاالف میندی  13/83ه ار )

یک.یگر ن.اشاه و در یک گرو  قرار گرفان.  در ایدن روز نید  همچدون    
اوت بدا  کدش پسدت   روزهای گ.شاه کمارین کارایی مربدو  بده کنده   

درصد. تلددات در گدرو  دوم قدرار      41/82در ه ار بود  و بدا   3غلظت 
کش در ه ار کنه 5و  3داری بین دو غلظت گرفت  الیاه اخاالف مینی

پست اوت وجود ن.اشت  اشار  به این نکاه ال امی است که هدر چند.   
کدش گیداهی پسدت    در ه ار کنه 5و  3درص. تلدات در هر دو غلظت 

کش شیمیایی انوی.ور و پرای. بود و دارای اخاالف و کنهاوت کمار از د
داری با آنها بودند.، امدا از نظدر مید ان کدارایی و کنادرل       آماری مینی

جمییت آفت عملکرد قابل قیولی داشداه و از طدرف دیگدر در کنادرل     
باش.  بنابراین کدارایی هدر دو   درص.ی نمی 433آفات نیازی به کنارل 

 لوب و قابل قیول است  کش پست اوت مطغلظت کنه

 
پاشي در استان خراسان تجزيه واريانس ميانگين درصد تلفات مراحل مختلف کنه تارتن دو لکه ای درختان سيب در روزهای پس از سم -5جدول 

 رضوی

Table 5- Analysis of variance of the mean mortality in different stages of T. urticae on apple trees in Khorasan Razavi 

province 

 ميانگين مربعات
Mean square 

 روزهای پس از سمپاشی
Days after spray 

 روز چهاردهم
day th14 

 روز هفتم

day th7 
 روز سوم

day rd3 
 درجه آزادی

df 

 منابع تغيير
S.O.V 

 تيمار 4  161.18**  56.66** ** 122.86

Treatment 
ns4.48  ns0.29  ns1.81  2 کبلو 

Block 
 خطا 6 0.83 1.76 18.21

Error 
 دار نیست درص. مینی 5: در سط  nsدار است؛ : در سط  یک درص. مینی**

** significant at 1% of probability; ns: non-significant at 5% of probability. 
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 ای درختان سيب در استان خراسان رضوی کش های مورد مقايسه عليه کنه تارتن دو لکهميانگين درصد تلفات کنه -6جدول 
Table 6- Mean mortality % (± SE) effects of different acaricides on T. urticae of apple trees in Khorasan Razavi province 

 ميانگين درصد تلفات

Mean mortality % (± SE) 

 روز چهاردهم
day th14 

 روز هفتم

day th7 
 روز سوم 

day rd3 
 تيمار

Treatment 
89.69 ± 1.26 ab 94.18 ± 1.02 b 92.30 ± 1.92 b  5پست اوت 

Pestout 5 
82.16 ± 6.03 b 89.91 ± 0.95 c 84.70 ± 0.78 c  3پست اوت 

Pestout 3 
91.32 ± 4.58 a 98.33 ± 1.65 a 100 a انويدور 

Envidor 
97.73 ± 0.44 a 99.46 ± 0.93 a 100 a پرايد 

Pride 
 

 حثب

از آنجایی که جهت کنارل کنه تدارتن درخادان سدیب عدالو  بدر      
های کنارل زراعی و بیولوژیک، کنارل شیمیایی هد  بده خدوبی    روش

کرد   بیمحققان را ترغ ینگران نیاناوانساه این آفت را کنارل نمای.، 
تا در کندار   باشن.کنارل این آفت  یبرا یبهار یهانهیکه به دنیال گ 
والنی مد.ت، اثدرات زیدان بدار بدر محدیط زیسدت و        کنارل موثر و ط

هدا در  دشمنان طیییی به ح.اقل رسان.  شود  یکی از بهارین جایگ ین
باش.  ناایج حاصل از اساداد  از ی گیاهی میاین زمینه ترکییات با پایه

ای درخادان سدیب   کش گیاهی پست اوت علیه کنه تارتن دو لکده کنه
ق.رت باالیی جهت کنادرل ایدن آفدت    نشان داد که این ترکیب دارای 

باش.  در اساان تهران کارایی این ترکیب در تمام روزهای آزمایش می
کش شدیمیایی انوید.ور کدارایی    درص. بود  که همانن. کنه 82بیش از 

کدش  باالیی از خود نشدان داد و از طدرف دیگدر بسدیار بهادر از کنده      
ساسیت بده ندور،   رغ  میاییی همچون حشیمیایی پرای. عمل کرد  علی

شود، فرار بودن و حاللیت پایین که به ترکییات گیاهی نسیت داد  می
تواند.  ده. که میکش نشان میکنارل پای.ار تا روز چهارده  این آفت

ترکیب قابل اعامادی برای کشاورزان جهت کنارل پای.ار آفدت باشد.    
پسدت  در اساان اصدهان نی  ناایج نشان داد که کارایی هر دو غلظدت  

داری کش شیمیایی انوی.ور و پرای. هدیچ تدداوت میندی   اوت با دو کنه
هدای  کدش تواند. جدایگ ین خدوبی بدرای آفدت     ن.اشاه و بنابراین مدی 

کدش  شیمیایی باش.  در اساان خراسان رضوی نی  کارایی مطلوب کنه
درص. تلدات در تمام  82گیاهی پست اوت مورد تائی. بود  و با بیش از 

ش کنارل مطلوب و قاطیی از این ترکیب به ثیت رسی.  روزهای آزمای
کش انوی.ور و پرای. مرگ و میر باالتری داشاه امدا  هر چن. که دو کنه

درصد. آفدت    85بر اساس تلدات ثیت ش.  می ان مرگ و میدر حد.ود   
درصد. بدود  و ایدن     433هدای ن دیدک بده    بسیار مطلوب تر از تلدات

از  تقویدت جمییدت خدود و    موضوع به دشمنان طیییی آفت ه.ف اجد 
که به مرور زمان حای امکان تقویدت  ده.  به طوریکنارل آفت را می

تدوان بده   و احیای جمییت دشمنان طیییی باال رفاه و بده تد.ریج مدی   
(  از جملده  48شدوی  ) کنارل تلدیقدی و پاید.ار آفدت ن دیدک تدر مدی      

های طیییی در مقایسده بدا سدموم شدیمیایی     کشهای آفتمح.ودیت
باش. که در سوزی و ناایج نه چن.ان یکنواخت میا  احامالی گیا خو

منطقده مدورد بررسدی نشدان داد      3این زمینده نید  نادایج آزمایشدات     
رغ  اخاالف ک  بین می ان کارایی در روزها و مناطق مخالف، در علی

در ه ار ترکیدب گیداهی پسدت اوت کدارایی      5و  3کل هر دو غلظت 
 سوزی در آن مشاه.  نگردی.  گونه اثر گیا  قابل قیولی داشاه و هیچ

سوزی ناشی از اساداد  از ترکیب پست اوت هر چن. که اثرات گیا 
( و در تحقیدق  3در ه ار روی گل ژربرا گد ارش شد. )   5/44با غلظت 

سوزی ناشی از تیمار عصار  میخک به تنهایی با دیگری نی  اثرات گیا 
در ه ار در باغات سیب گ ارش گردی. و از طرف دیگر علیده   5غلظت 

های با پایه های بال  کنه تارتن کارایی کماری در مقایسه با روغنماد 
(  اما اثر کشن.گی روغن پنیه دانه علیده مرحلده تخد     31ندای داشت )

(  34ک.و مسمایی مطلوب ارزیابی گردی. ) ای در گیا کنه تارتن دولکه
کش گیاهی جی سی مایت که شیاهت بسیار زیادی از طرف دیگر کنه

و  یاربداب با ترکیب پست اوت دارد قیال در کشور ثیت ش.  و تحقیقات 
در ه ار  4و  75/3 یهاغلظتنشان داد که  4331ی در سال عامر یبن

و  ارید رل کنه تدارتن خ توان. در کنایم تیما یس یج یاهیکش گکنه
که از نظر غلظت مدورد  موثر باش.  یاگلخانه یگوجه فرنگ ییکنه حنا

برابدری( دارد    1تدا   3اساداد  با تحقیق حاضر اخاالف زیادی )حد.ود  
کنه تدارتن   یرو تیما یس یکش جکنهحال آنکه در تحقیق دیگری 

ان در زمد  تیما یس یدر هکاار ج اریل 4غلظت با در خوزساان  شکرین
 نیبد  یداریموثر بود  و تداوت میند  ماریساعت بی. از ت 18و  21 یها

( که غلظت و نادایج حاصدله بده    13) .یمشاه.  نگرد .وریاوبرون و انو
باش.  همچنین در پژوهش دیگدری ترکیدب   ناایج حاضر ن دیک تر می
ای روی در ه ار علیه کنه تارتن دو لکه 7/44جی سی مایت با غلظت 

ر مورد اساداد  قرار گرفاه و کارایی بسیار مطلدوبی نید    گل همیشه بها



 454     بیس یاكنه تارتن دو لکه هیعل خکیم و روغن پنبه دانه یحاو یاهیكش گكنه یابیارزمیرزائی و همکاران، 

 (  3سوزی گ ارش نگردی.  است )داشاه و هیچ گونه تاثیر گیا 
رس. ترکییات گیاهی روز به روز بیشار توسدیه  بنابراین به نظر می

یافاه و به دلیل ع.م وجود اثرات سوء و مندی بر طیییت، تج یه سریع 
آب و ع.م تاثیر سوء بر جمییدت غیرهد.ف    و ع.م باقیمان.  در خاك و

(  در نهایت بای. بده  44جایگ ین مناسیی برای سموم شیمیایی باشن. )
هدای  کدش این نکاه اشار  کرد که با توجه به اینکده اسداداد  از آفدت   

 یسدا یکداهش تندوع ز  شیمیایی )به خصو  انواع طیف وسیع( باعث 
 ریرا تحدت تد ث   سا یاکوس فیل و اندیاالتو  عملکردش.  و در نایجه 

هدای گیداهی همانند. پسدت اوت     کش( اساداد  از آفت45) .نقرار ده
   گردد یزراع یهاسا یس درتوان. در این زمینه باعث حدظ پای.اری می

 

 گيری  نتيجه

کدش  در هد ار کنده   3بر اساس می ان کارایی ثیت ش.  از غلظت 
صدد. در در 82گیدداهی پسددت اوت در تمددام روزهددا کددارایی بدداالی   

درص.ی برای اساان  71های تهران و خراسان رضوی و بیش از اساان
ای سیب ثیت گردی.  از آنجایی که اصدهان در کنارل کنه تارتن دولکه

این ترکیب گیاهی بود ، کارایی باالیی داشاه و توانساه این آفت را به 
توان. کان.ی.ای مناسیی جهدت اسداداد  و حادی    خوبی کنارل کن.، می

هدای شدیمیایی قد.یمی باشد.  از طدرف دیگدر       کشگ ینی با آفتجای
داری ن.اشاه و با توجه در ه ار اخاالف مینی 3در ه ار نی  با  5غلظت 

های قابل قیدول پدایین   های کنارل و اساداد  از غلظتبه بحث ه ینه
در هد ار پسدت اوت    3تر در قالب اصول کنارل تلدیقی آفات غلظدت  

 گردد صیه میجهت کنارل این آفت تو

 

 سپاسگزاری
 و باشد. می 374333 شمار  به تحقیقاتی طر  نایجه پژوهش این

 کشدور  پ شدکی گیدا   تحقیقات سسههم پژوهشی اعایارات از اساداد  با
 دارید   را قد.ردانی  و تشدکر  نهایدت  وسدیله نب.ی که است ش.  انجام

 

  منابع

1. Ahmadi K., Gholizadeh H., Ebadzadeh H.R., Hossinpour R., Hatami F., Abdeshah H., Rezaei M.M., Kazemifard 
R., and Fazliestabragh M. 2017. Agricultural Statistics - Volume Three Horticultural Products. Ministry of Jihad-e 
Agriculture, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Deputy of Planning and Economics, ICT Center. Tehran. 

2. Ashrafju M., Ahmadi K., Taklloozadeh H.M., Baniadami Y., and Nazarian A. 2011. Effect of ethanolic extract of 
Melia azedarach L. seeds on oviposition and egg hatching of Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal 
of Herbal Drugs 2(3):165-169. (In Persian with English abstract) 

3. Attia S., Grissa K.L., Lognay G., Bitume E., Hance T., and Mailleux A.C. 2013. A review of the major biological 
approaches to control the worldwide pest Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) with special reference to 
natural pesticides. Journal of Pest Science 86(3): 361-386. 

4. Attia S., Grissa K.L., Lognay G., Heuskin S., Mailleux A. C., and Hance T. 2011. Chemical composition and 
acaricidal properties of Deverra scoparia essential oil (Araliales: Apiaceae) and blends of its major constituents 
against Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Journal of Economic Entomology 104(4): 1220-1228. 

5. Attia S., Grissa K.L., Mailleux A.C., Lognay G., Heuskin S., Mayoufi S., and Hance T. 2012. Effective 
concentrations of garlic distillate (Allium sativum) for the control of Tetranychus urticae (Tetranychidae). Journal 
of Applied Entomology 136(4): 302-312. 

6. Azizian N., Moayeri H.S., Kavousi O., and Bolandnazar A. 2013. Contact Toxicity of Some Formulated Herbal 
Composition on Two Spotted Spider Mite. Journal of Plant Protection 28(3): 393-399. (In Persian with English 
abstract) 

7. Campos E.V., Proença P.L., Oliveira J.L., Melville C.C., Della Vechia J.F., De Andrade D.J., and Fraceto L.F. 
2018. Chitosan nanoparticles functionalized with β-cyclodextrin: a promising carrier for botanical pesticides. 
Scientific Reports 8(1): 2067. 

8. Chiasson H., Bostanian N.J., and Vincent C. 2004. Acaricidal properties of a Chenopodium-based botanical. 
Journal of Economic Entomology 97: 1373-1377. 

9. Cloyd R.A., Galle C.L., Keith S.R., Kalscheur N.A., and Kemp K.E. 2009. Effect of commercially available plant-
derived essential oil products on arthropod pests. Journal of Economic Entomology 102(4): 1567-1579. 

10. de Oliveira J.L., Campos E.V., Germano‐Costa T., Lima R., Vechia J.F.D., Soares S.T., ... and Fraceto L.F. 2019. 
Association of zein nanoparticles with botanical compounds for effective pest control systems. Pest Management 
Science 75(7): 1855-1865. 

11. Dubey N.K., Shukla R., Kumar A., Singh P., and Prakash B. 2010. Prospects of botanical pesticides in sustainable 
agriculture. Current Science 98(4): 479-480. 

12. Erdogan P., Yildirim A., and Sever B. 2012. Investigations on the effects of five different plant extracts on the 
two-spotted mite Tetranychus urticae Koch (Arachnida: Tetranychidae). Psyche: A Journal of Entomology 2012: 
1-5. 

13. Gilrein D. 2002. Control of two spotted spider Mite on with ovation and unconventional new miticides, Cornell 
Cooperative IIxtension of Suffolk country Long Island Horticultural Research and Extension Center Riverhead, 



 1444زمستان ، 4، شماره 53)علوم و صنایع كشاورزی(، جلد  ایران حفاظت گیاهانهای پژوهشنشریه      454

NewYork. 
14. Hariri M.F. and Moharramipour S. 2012. Ovicidal activity of essential oils from two species of Eucalyptus on two 

spotted spider mite, Tetranychus urticae koch. Plant Protection 35(2): 13-25. (In Persian with English abstract) 
15. Hector A., and Bagchi R. 2007. Biodiversity and ecosystem multifunctionality. Nature 448: 188-190. 
16. Henderson C.F., and Tilton E.W. 1955. Tests with acaricides against the brown wheat mite. Journal of Economic 

Entomology 48(2): 157-161. 
17. Heuskin S., Verheggen F.J., Haubruge E., Wathelet J.P., and Lognay G. 2011. The use of semiochemical slow-

release devices in integrated pest management strategies. Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement 
15(3): 459-470. 

18. Huffaker C., Van de Vrie M., and McMurtry J. 1970. Ecology of tetranychid mites and their natural enemies: A 
review: II. Tetranychid populations and their possible control by predators: An evaluation. California Agriculture 
40(11): 391-458. 

19. Isman M.B. 2004. Plant essential oils as green pesticides for pest and disease management. ACS Symp Ser, 887: 
41-51. 

20. Jacobson M. 1989. Botanical pesticides: past, present and future. Insecticides of Plant Origin 387: 1-10. 
21. Johnson W.T., and Lyon H.H. 1991. Insects That Feed on Trees and Shrubs (2nd), New York. 
22. Kolyaee A., Rezvani A., and Kamali H. 2012. Pests of fruit crops in Iran. Ministry of Jihad-e Agriculture, 

Agricultural Research Education and Extension Organization, Iranian research Institute of Plant Protection, 
Tehran.  

23. Kumral N.A., Çobanoğlu S., and Yalcin C. 2010. Acaricidal, repellent and oviposition deterrent activities of 
Datura stramonium L. against adult Tetranychus urticae (Koch). Journal of Pest Science 83(2): 173-180. 

24. Mansour F., Ravid U., and Putievsky E. 1986. Studies of the effects of essential oils isolated from 14 species of 
Labiatae on the carmine spider mite, Tetranychus cinnabarinus. Phytoparasitica 14(2): 137-142. (In Persian with 
English abstract) 

25. McMurtry J., Huffaker C., and Van de Vrie M. 1970. Ecology of tetranychid mites and their natural enemies: A 
review: I. Tetranychid enemies: Their biological characters and the impact of spray practices. California 
Agriculture 40(11): 331-390. 

26. Migeon A., Nouguier E., and Dorkeld F. 2011. Spider Mites Web: a comprehensive database for the 
Tetranychidae. In Trends in Acarology (pp. 557-560). Springer Netherlands. 

27. Mirzaei M., Nematollahi M.R., and Golmohammadi G. 2020. Evaluating currently used pesticides in apple 
orchards on field populations of Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Archives of Phytopathology 
and Plant Protection 53: 1-11. 

28. Moayeri H.R.S., and Pirayeshfar F. 2014. Acaricidal effects of shirazi thyme, galbanum and savory essential oils 
on two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae). Iranian Journal of Medicinal and 
Aromatic Plants 3(5): 771-779. (In Persian with English abstract) 

29. Moayeri H.R.S., Pirayeshfar F., Azizian N., and Bolandnazar A.R. 2015. Acaricidal effect of some formulated 
compositions based on cinabery extract and herbal essential oils on the two-spotted spider mite (Tetranychus 
urticae). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 31(1): 102-114. (In Persian with English abstract) 

30. Moin Aldini S.A., Zand E., Kambozia J., Mahdavi Damghani A., and Deihim Fard R. 2014. Environmental hazard 
assessment by using insecticides registered in Iran with the EIQ index. Journal of Agroecology 6(2): 250-265. (In 
Persian with English abstract) 

31. Mousa G.M., and El-Sisi A.G. 2001. Evaluating of some local alternatives: mineral oils, plant materials and 
surfactant against piercing and sucking pests infesting squash crops. In 1. Conference on Safe Alternatives of 
Pesticides for Pest Management, Assiut (Egypt), 28-29 Oct 2001. 

32. Muayeri H.R.S., Pirayeshfar F., and Kavousi O. 2013. Repellency effect of three herbal essential oils on the two-
spotted spider mite, Tetranychus urticae. Iranian Journal of Plant Protection Science 44(1): 103-112. (In Persian 
with English abstract) 

33. Nauen R., Stumpf N., Elbert A., Zebitz C.P.W., and Kraus W. 2001. Acaricide toxicity and resistance in larvae of 
different strains of Tetranychus urticae and Panonychus ulmi (Acari: Tetranychidae). Pest Management Science 
57(3): 253-261. 

34. PaVela R. 2009. Effectiveness of some botanical insecticides against Spodoptera littoralis Boisduvala 
(Lepidoptera: Noctudiae), Myzus persicae Sulzer (Hemiptera: Aphididae) and Tetranychus urticae Koch (Acari: 
Tetranychidae). Plant Protection Science 45(4): 161-167. 

35. Regnault-Roger C., Vincent C., and Arnason J.T. 2012. Essential oils in insect control: low-risk products in a high-
stakes world. Annual Review of Entomology 57: 405-424.  

36. Rock G., and Crabtree K.W. 1987. Biological activity of petroleum and cottonseed oils against two Tetranychid 
mite species and two tortricid insect species found on apple. Journal Agricultural Entomology 4: 247-253. 

37. Seifi R., Moharramipour S., and Ayyari M. 2018. Acaricidal activity of different fractions of Moringa peregrina 
on two spotted spider mite Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae). Industrial Crops and Products 125: 616-



 454     بیس یاكنه تارتن دو لکه هیعل خکیم و روغن پنبه دانه یحاو یاهیكش گكنه یابیارزمیرزائی و همکاران، 

621. (In Persian with English abstract) 
38. Shi G.L., Zhao L.L., Liu S.Q., Cao H., Clarke S.R., and Sun J.H. 2006. Acaricidal activities of extracts of Kochia 

scoparia against Tetranychus urticae, Tetranychus cinnabarinus, and Tetranychus viennensis (Acari: 
Tetranychidae). Journal of Economic Entomology 99(3): 858-863. 

39. Steiner M.Y., Spohr L.J. and Goodwin S. 2011. Impact of two formulations of the acaricide bifenazate on the 
spider mite predator Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae). Aust Journal Entomology 50: 
99-105. 

40. Tirello P., Pozzebon A. and Duso C. 2012. Resistance to chlorpyriphos in the predatory mite Kampimodromus 
aberrans. Experimental Applied Acarology 56: 1-8. 

41. Van de Vrie M., McMurtry J., and Huffaker C. 1972. Ecology of tetranychid mites and their natural enemies: A 
review: III. Biology, ecology, and pest status, and host-plant relations of tetranychids. California Agriculture 
41(13): 343-432. 

42. Van Leeuwen T., Vontas J., Tsagkarakou A., and Tirry L. 2009. Mechanisms of acaricide resistance in the two-
spotted spider mite Tetranychus urticae. In Biorational control of arthropod pests (pp. 347-393). Springer 
Netherlands. 

43. Ziaee M., Nikpay A., Koohzad-Mohammadi P., and Behnam-Oskuyee S. 2017. The toxicity of Biomite®, GC-
mite®, Oberon® and Envidor® acaricides against sugarcane yellow mite, Oligonychus sacchari (Acari: 
Tetranychidae). Persian Journal of Acarology 6(2): 137-141. (In Persian with English abstract) 



 1444زمستان ، 4، شماره 53)علوم و صنایع كشاورزی(، جلد  ایران حفاظت گیاهانهای پژوهشنشریه      454

 

Evaluation of a Botanical Acaricide Contain Cottonseed and Clove Oils against 

Two-spotted Spider Mite in Apple Orchards of Iran 

 
M. Mirzaei1*- M.R. Nematollahi2- H. Kamali3 

Received: 01-02-2020 

Accepted: 19-10-2021 
 
Introduction: One of the major pests of apple trees all-around of Iran is two-spotted spider mites (TSM, 

Tetranychus urticae Koch (1836)). This pest reported from Gorgan and Mazandaran areas for the first time. This 

cosmopolitan mite is reported in almost all parts of the country and found in all countries of the world on more 

than 150 economic plant species. This pest has been causing damage to the farmer in various apple orchards in 

the country every year. Because of high rate of fecundity, high population density, short life cycle and develop 

resistance to pesticides, TSM is an invasive pest on apple trees and difficult to control. Also, due to the 

continued use of various broad-spectrum chemical insecticides / Acaricides to controlling this pest, in addition to 

making the potential of resistance, it has also eliminated natural enemies. Up to date no botanical acaricides has 

been registered on TSM in apple orchards of Iran. Accordingly, Pestout® as a botanical acaricide to control the 

active stages of TSM at two concentrations and in comparison to spirodiclofen and fenazaquin were evaluated in 

three provinces of Tehran, Isfahan and Khorasan Razavi in 2018.  

Materials and Methods: During 2018, Pestout® contain cottonseed and clove oils as a botanical acaricide to 

control the active stages of TSM at concentrations of 3 and 5 ml/l and in comparison of spirodiclofen SC 24% 

(Envidor®) 0.5 ml/l, fenazaquin SC 20% (Pride®) 0.5 ml/l and control (spraying) were evaluated in three 

provinces of Tehran, Isfahan and Khorasan Razavi in 2018. The experiment was carried out in a randomized 

complete block design with three replications (each replicate containing two trees variety yellow with the same 

conditions) for each treatment. Sampling was taken 1 day before and after spraying, at 3, 7 and 14 days’ intervals 

from 40 leaves of each experimental unit. Then the immature and female adults of spider mites in the leaves 

were counted and registered by using binocular in Agricultural Zoology Research Laboratory of the Iranian 

research institute of plant protection and also in Isfahan and Khorasan Razavi provinces. Data obtained from 

sampling were corrected by Henderson-Tilton formula. The normality of the data was evaluated using SAS 

software and Kolmogorov-Smirnov test. After analysis of variance using one-way ANOVA in SAS software 

mean comparison was performed by Duncan’s multiple range test in SAS 9.4 software. 

Results and Discussion: The analysis of variance showed that there was a significant difference between all 

treatments with control in three provinces across all days. Based on the results obtained in Tehran province, both 

concentrations of Pestout (With more than 82% mortality) besides of Envidor (with more than 86% mortality) 

were most efficient in all days after spraying. In Isfahan province, the efficacy of Pestout in both concentrations 

were in the same group with Envidor and Pride. On the other hand, no significant differences were observed 

between the abovementioned treatments in all days. In fact, for all four treatments acceptable performance 

recorded. In this province, the mean mortality of 3 ml/l Pestout varied between 74% to 80% during the test days 

and for concentrations 5 ml/l were 77% to 82%. In Khorasan Razavi province, the efficacy of Pestout 5 ml/l on 

3, 7 and 14 days after treatment were more than 92%, 94% and 89% mortality, respectively. Also, mean 

mortality at concentrations 3 ml/l were recorded 84.70%, 89.91% and 82.16%, respectively. Therefore, both 

concentrations in this province had a good efficacy. 

Conclusion: Poor orchard management and the effects of climate change, are increasing pest problems, 

including TSM incidence, in Iranian orchards. Increased chemical pesticide use is leading to greater occurrence 

of pest resistance, insufficient control and increased production costs are some of the problems. The registration 
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and implementation of low risk and effective botanical pesticides are one of the best methods for solving the 

problem and make a great IPM program in the orchards. Therefore, in the present study, it can be concluded that 

Pestout is a good candidate for controlling the two-spotted spider mite on apple trees, and the concentration 3 

ml/l of this compound is recommendable in Iran. 
 
Keywords: Apple, Botanical acaricide, Pestout, Two-spotted spider mite 
 


