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کارایی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توتفرنگی به سه آفت مهم و بررسی اثر چند ترکیب زیست-
سازگار روی کنهی دولکهای  ،Tetranychus urticae K.در شرایط گلخانهای
لیال کیانی ،1محسن يزدانیان ،*2بهرام تفقدینیا 3و محمدحسن سرايلو
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 1دانشجوی سابق کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزی ،گروه گیاهپزشکی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران.
 2و  4به ترتیب استاديار و دانشیار گروه گیاه پزشکی ،دانشکده تولید گیاهی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،گرگان ،ايران.
 3پژوهشگر سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران ،تهران ،ايران.
*نويسنده مسئولmohsenyazdanian@gau.ac.ir :
تاريخ دريافت96/3/29 :

تاريخ پذيرش96/7/17 :

چکیده
میباشد و ایران به دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب
بیمانند  
توتفرنگی در میان میوههای معتدله یک میوهی  

میتواندباتولیدارگانیکآنبهیکتولیدوصادركنندهیمهمتبدیلشود.دراینتحقیق،امكاناستفادهازتورضدحشره

دولكهای ( ،)Tetranychus urticaeتریپس غربی گل ( )Frankliniella occidentalisو شتهی توت فرنگی

علیه كنهی 
بوتههاوكیفیت
آلودگیگلخانههایارگانیکوشاهدبهاینآفاتونیزعملكرد 

()Chaetosiphon fragaefoliiبررسیشد.
درگلخانههایارگانیک،شاهدوتجاریبهصورتطرحكامالتصادفیموردمطالعهقرارگرفت.

(میانگینوزنیکمیوه)
دولكه ایدرقالبطرحكامالتصادفیوبهروشتاگوچیارزیابیگردید.طبق

تاثیرچندتركیبزیستسازگارعلیهكنهی
دولكهایوفراوانیجمعیتتریپسطییکماهنمونهبرداری

میزانآلودگیبرگهابهكنهی 

نتایج ،درگلخانهی ارگانیک ،
درصدبرگچههابهكنهوپنجعددتریپسدرهرگل)قرار

هموارهزیرآستانهی زیاناقتصادی(بهترتیبآلودگی 25
توتفرنگی نیز در
داشت ولی در گلخانهی  شاهد ،میزان آلودگی همواره از آستانه باالتر بود .فراوانی جمعیت شتهی  
گلخانهی شاهدهموارهازگلخانهی  ارگانیک(صفر)بیشتربودولیدرهردوگلخانه،فراوانیجمعیتشتهزیرآستانهی
زیاناقتصادی( 30شتهدرهرگیاه)قرارداشت .عملكرد درگلخانهی تجاری( 317/4گرمبربوته)ازگلخانهی ارگانیک
( 216/9گرمبربوته)بیشتربود،ولی ازنظروزنیک میوهبینایندوگلخانه(بهترتیب 12/1و 11/91گرم)اختالف
میلیلیتر
پیامبهمیزان 40 
پی 
دوباراستفادهازنیمآزالبهفاصلهی دو روزدرغلظت 12000 

معنیداریوجودنداشت .

دولكهای راكنترلكند .باتوجهبهنتایج،استفادهازتورهایضدحشرهبامش

برایهرگلدانبهخوبیتوانستكنهی 
مناسب جهت جلوگیری از ورود این سه آفت به داخل گلخانه ،و نیز استفاده از فرموالسیونهای تجاری حاوی
فرنگیتوصیهمیشود .


آزادیراكتیندرتولیدارگانیکتوت

تورضدحشره،تولیدارگانیک،گلخانه .
توتفرنگی، 
واژههای کلیدی:تركیباتزیستسازگار، 
مقدمه

درمعرضحشارهكاشهاااغلابمیاانزناانوكودكاان

كشهابرایافزایشتولیدمحصوالتكشااورزی
آفت 

مشاااهدهماایشااوند.همچنااین،دربیمااارانساارطانیدر

مزایایغیرقابلانكاریدارندولیبهدلیلوجاودبقایاای

مقایسهباافرادسالمودركشاورزاندرمقایسهباافراد

هادرمیوههاوسبزیجات،بهعناوانعوامالباالقوهی


آن

غیركشاورز،سطوحباالتربقایایآفاتكاشهاایفسافره

تهدیدكنندهیساالمتیمصارفكننادگانمطارحشادهاناد

یافتشدهاند(ماکدافای.)1994نگرانایهاایروزافازون

(پودوالوهمكاران.)1999برخیپیامدهایقارارگارفتن

دربارهیكیفیتپایینموادغاااییازیاکساووتخریاب
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زیستمحیطومسایل بهداشتیناشیازكشاورزیرایج


(برلینگااروهمكاااران،1996،2002حنفاایوهمكاااران

ازسویدیگرباعثافزایشپایرشكشااورزیارگانیاک

،2002،2004،2007كمااالپااور،1385والااراوهمكاااران

شدهاند.تفاوتعمدهیمدیریتتلفیقیآفااتدردونظاام

،2006حنفااای،2007هوشااایار،1388مشااامولی،1388

كشتارگانیکورایج،دركنترلشیمیاییاست.دركشت

كیانیوهمكاران،2011حربیوهمكاران،2015محمدو

كشهاای
ارگانیکحافكاملیااستفادهیحداقلیازآفت 

مدانی،2015بهاراتوپونیتكوماار)2016وتاورهاای

شیمیاییمدنظراست(یعقوبیوجوادی .)1393

ضدحشرهیالكتروساتاتیک(تاناكااوهمكااران)2008و

آفاااتوبیماااریهااایمتعااددیدرسراساارجهااان

الكتریكی(كاكوتانیوهمكاران)2012نیزدرامرمباارزه

خسااارتاقتصااادیشاادیدیرابااهتااوتفرنگاایوارد

باااآفاااتوبیماااریهااادركشااتارگانیااکساابزیجاتو

بخشهایمختلا ایانگیااهازجملاهمیاوهو

میآورند.

تورهاای
میوههایگلخانهایموردارزیابیقرارگرفتهاند. 

برگتوسطانواعیازحشارات،قاار هاا،ویارو هااو

ضدحشرهممكناستمیكروكلیمایگلخانهراتغییردهند

نماتدهاوحتیجوندگانماوردحملاهقارارمایگیرنادو

(بارتزاناااا وهمكااااران،2005تئیتااال،2006والاااراو

هاواردمیشاود(المونادیاو

خسارتقابلتوجهیبهآن

همكاااران،2006ساایمونوهمكاااران،2014حرباایو

دولكهای

همكاران،2002بهنامیانومسیحا.)1384كنهی

همكاران،2015لوپزوهمكاران.)2016درمواردیمانند

،یكیازآفاتمهمگلخانهای

Tetranychus urticae Koch

استفادهازاینتورهادرگلخانههایگوجهفرنگایتاونس

استوتاریپسغربایگال Frankliniella occidentalis

علیااهمینااوزگوجااهفرنگاای)،Tuta absoluta (Meyrick

)(Pergandeنیزبهیكایازمهامتارینآفااتمحصاوالت

رویپارامترهایرشدگوجاهفرنگایاثارمنفایمشااهده

زراعیوگلخانهایدرسراسرجهاانتبادیلشادهاسات


نشد(حربایوهمكااران)2015ولایدرماواردیمانناد

(پارِالومورفی،1996هِرونوجیماز،2005براوتاونو

احداثگلخانهدرمناطقگرمكهوجودتاورهاامایتواناد

هرون.)2009چندینگونهشاتهدرسراسارجهاانروی

میكروكلیمایگلخانهراتغییردهد،برچیدنآنهابهمادت


توتفرنگیوجوددارنادمانناد،Aphis gossypii Glover


سهروزدرهفتهتوصیهشدهاست(سایمونوهمكااران

،Aphis fabae Scopoli)Myzus persicae (Sulzerو

 .)2014

Macrosiphum euphorbiae Thomas(روناااادونو

چونتوتفرنگیمحصولیاستكاهبیشاترمصارف



تاارینآنهااابااهجاانس

همكاااران)2005ولاایمتااداول

خوریداردودركنترلفعلیآفاتوبیماریهایآن

تازه

توتفرنگیCh. fragaefolii
Chaetosiphon(مانندشتهی 

عمدتاازآفتكاشهاایشایمیاییاساتفادهمایشاود،در

))(Cockerellتعلقدارند(بهنامیانومسیحا .)1384

كشهاادرآننگرانایهاایزیاادی
موردباقیماندهی آفت 

برایمبارزهباآفااتدركشاتارگانیاکمیاوههاایی

وجوددارد.لااا،درایانتحقیاقساعیشادتااازطریاق

مانندتاوتفرنگایوصایفیجااتیماننادخیااروگوجاه

تجهیزواصالحساختارگلخانه(كنترلمكانیكیآفااتباا

فرنگیروشهایمختلفیمورداستفادهقرارگرفتهاند،از

استفادهازتورضدحشاره،وتعبیاهیحوضاچهی آبو

جملااهاسااتفادهازپوشااشهااایپالسااتیكیتجزیااهپااایر،

آهک،اتاقکانتظاروتورهاایسابزرن )،كااراییآندر

انتخابارقاممقاوموگونههایشكارگركارآمد(برگالند

جلوگیریازورودسهآفاتمهامتاوتفرنگایباهداخال

.)2007دربرخیمواردمانندمبارزهباتریپسغربیگل،

گلخانااهارزیااابیشااود.همچنااین،كاااراییچناادتركیااب

تناوبیكیازجنبههایمهممدیریتیآنذكرشادهاسات

زیستسازگاردركنترلكناهیدولكاهایماوردبررسای

(جیلاات-كااافمنوهمكاااران.)2009امكاااناسااتفادهاز

قرارگرفت.

عصارههایگیاهی(اسمیتوكریشچیک،2000توئمینا 

مواد و روشها

وهمكاران،2003بنكبلیا،2004گوئرنااوباورن،2007

شناسايی آفات موجود در گلخانهها

هوشیار،1388لیمومینالی،2009موهاپاتراوهمكااران

جهتشناساییشته،تریپسوكنهیموجودبارروی

،تااورهااایضدحشااره

،2009كیااانیوهمكاااران)2012

هایتوتفرنگیدرگلخانههایماوردآزماایش،ایان


بوته
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آفاتازرویبوتههااجما آوریشادند.تاریپسوشاته


سلسیو و14ساعتروشناییباه10سااعتتااریكی

توسطدكتركامبیزمینایی(گاروهگیااهپزشاكیدانشاگاه

بودند .


شیراز)شناساییشدندوكنهیتارتننیزباااساتفادهاز
كلید ژان ()2003شناساییگردید.گونههایجما آوری

کاشت بوتهها

توتفرنگایوكناهی
شدهشاملتریپسغربیگل،شتهی 

نشاهایتوتفرنگایدرگلخاناهدربساترتجمعایباا



دولكهایبودند .


اسااتفادهازمخلااوطیازپرلیاات،پیااتمااا وكوكوپیاات



(پوستنارگیل)بهنسبتمساوی كاشاتهشادند(رفیعای

محل اجرای آزمايشها

كرهرودیواكبارزاده.)1386بارایكاشات،700نشاای

اینتحقیقدردوگلخانهآزمایشییکطرفههریکبه

توتفرنگیازگونهFragaria ananassa Duchesneرقم


مساحت 160مترمربا واقا درساازمانپا وهشهاای

Selvaتهیهشد.درهریکاز200گلدانبزرگ(باهقطار

علمیوصنعتیایاران(مجتما تحقیقااتیعصارانقاالب

دهانهی 30وارتفاع26ساانتیمتار)تهیاهشادهساهتاا

واق در كیلومتر15جادهی شهریار)انجامشاد.یكایاز

عددنشاقراردادهشد.ازگلدانهاایكشاتشاده،

چهار 

گلخانههابهعنوانگلخانهیارگانیکودیگریباهعناوان


50گلداندرگلخانهیشااهددردوردیا و150گلادان

گلخانهیشاهددرنظارگرفتاهشاد.مادیریتسااختارو

درگلخانهیارگانیکدرچهارردی قراردادهشدند .

تجهیزاتگلخاناهازعوامالموفقیاتدركشاتارگانیاک



میباشند.بههمینمنظور،یکگلخانهبهعنوانگلخاناهی

درصد آلودگی بوته ها به شتهی توتفرنگیی ،تیريس

ارگانیااکبااهروشزیااربااهتااورضدحشاارهیمناسااب،

غربی گل و کنهی دولکهای

حوضچهیآبوآهک،اتاقکانتظاروتورهایسابزرن 

درصدآلودگیبوتههابهشتهیتاوتفرنگای،تاریپس



مجهزشد.نصبتوریبرایجلوگیریازورودآفاتباه

غرباایگاالوكنااهیدولكااهایدرگلخانااههااایشاااهدو

ومنافاپشتفنهااهام

داخلگلخانهبهوی هازپنجرهها

ارگانیکطیماههایفاروردین،اردیبهشاتوخارداد(در

بدینمنظور،تورهای13×23(تاروپوددر

انجامگردید.

زماناوجفعالیتاینآفات)ارزیاابیشاد.بادینمنظاور،

سااانتیمتاارمربا )باارایپشااتفاانهااادوختااهونصااب

هفتهایدومرتبهدرهاریاکازگلخاناههاایارگانیاکو


گردیدند.همچنین،پنجرههایگلخانهبهطورسراسریاز


شاهد 10گلدانبهطاورتصاادفیانتخاابشادند.بارای

بیرونبااینتورپوشاندهشدند.تعبیهیاتاقکانتظاردر

تعیینمیانگینتعدادشتهها،درهرگلدانیكیازبوتاههاا


ابتدایورودبهگلخانه،بهدلیالعادمواردآمادنشاو 

)انتخابوتعدادشتههایآنشامارش


ترینبوته
(پُربرگ

دماااییبااهبوتااههااایكشااتشاادهدرورودیگلخانااهو

گردید.آمارگیریازجمعیتشتههادرزماناوجفعالیات


جلوگیریازجریانمستقیمهواوورودآفااتباهداخال

آنهااااز15فااروردینطااییااکماااهباااهشااتبااار


گلخانهمیباشد.بهمنظوركاهشنورورودیباهگلخاناه


نمونااهباارداریانجااامشااد.شاامارشفراواناایجمعیاات

باهدفكنترلوكاهشدمایآن،تورسبزبهعرض2/5

تریپسهادراردیبهشتماهبهمدتیکماهدرهشتبار


متربررویسق گلخانهنصبگردید.تورسابزنسابت

نمونهگیریبدینترتیابانجاامشادكاهپاسازانتخااب


60به40داشات(باهمعنایعباوردادن60درصادناور

(دارایگلبرگهای

تصادفیگلدانها،سه گلجوانِباالیی


خورشاایدوجاااب40درصاادآن).دركنااارگلخانااهی

تازه)هرگلدانانتخابشدندوتعادادتاریپسهااپاساز

ارگانیک،گلخانهیدیگریبهعناوانگلخاناهیشااهد(باا

تكاندنگلهاشامارشومیاانگینآنهاادرگالهااثبات

شرایطیمشابهگلخانههایسنتی،بادونرعایاتاصاول

گردیااد.آمااارگیریازمیاازانآلااودگیگلخانااهبااهكنااهی

بهداشتیوتورضدحشارهوتاورسابز)درنظارگرفتاه

دولكهایبهمدتیکماهدرخردادانجامشد.برایتعیین

درگلخانههایماورد

شد.رطوبتنسبی ،دماوفتوپریود

درصاادآلااودگیگلاادانهااا،تعاادادكاالباارگهاااوتعااداد

آزمااایشبااهترتیااب60±10درصااد،±324درجااهی
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هایآلودهبهكنه(برگهایدارایتار)درهرگلادان


برگ

اسپریكردن،30گرمصابونمای بهازایهرپنجلیتار

شمارششد .

بهمحلولاضاافهشاد(فوساایر ،2008مشامولی ،1388



مااورالیوكناادرا.)2010آزمااایشبااهصااورتطاارح

عملکرد و کیفیت میوه

فاكتوریاالچهااارعاااملیبااهروشتاااگوچیانجااامشااد.

میزانعملكرددرگلخانههایارگانیاک

برایمقایسهی

نوعحشرهكشزیستسازگاردرچهاارساط 

عاملهای

وشاااهد،ونیاازگلخانااهایتجاااری(واقاا درشااهر 

(نیمآزال،پالیزین،عصارهیتنبااكووسایرینول)،غلظات

گلخانااهایهشااتگردگگلخانااهایباااتجهیاازاتماادرنو


كشهادرچهارسط (جدول،)1حجممصرفدر
حشره 


مدیریتآفاتباهروششایمیاییمرساوم)،طایدورهی

دوسااط (20و40میلاایلیتااردرهاارگلاادان)،ودفعااات

حداكثرباردهیبوتههادراردیبهشتمااه،10گلادانباه


محلولپاشیدردوسط (یاکودوباارمحلاولپاشای)

طورتصادفیازهرگلخانهانتخابشادند.باهمادتیاک

موردبررسیقرارگرفتند(جدول.)2باتوجاهباهتعاداد

هایرسیدههفتهایدومرتبهچیدهوبرحساب


ماه،میوه

فاكتورهایانتخابشدهوساطوحآنهاا،باااساتفادهاز

گرموزنمیشدند.برایارزیابیكیفیاتمیاوه(میاانگین


نارمافاازارMinitabآرایااهمتعامااد16تااایی()L16تعیااین

وزنیااکمیااوهباارحساابگاارم)،طاایدورهیباااردهی

).پاسخاندازهگیریشدهدراینآزمایش،

گردید(جدول3

بوتههاودرسهنوبت،20گلدانبهصاورتتصاادفیاز


میانگیندرصدكنترلآلودگیبرگهاایتاوتفرنگایباه


میوههایرسیدهبهصورتجداگاناه
هرگلخانهانتخابو 

بود.اینآزمایشهادرقالبطرحتاگوچی

دولكهای

ی
كنه 

برحسبگرمتوزینشدند .

با17تیمار(16تیماارحشارهكاشویاکشااهد)وساه



تكراردرشرایطگلخانهایشاهدانجامشدند .

کارايی ترکیبات زيستسازگار علیه کنهی دولکهای

پیشازمحلولپاشی،ابتادامیازانآلاودگیباهكناهی

بااهدلیاالپااایینتااربااودنتااراكمجمعیااتشااتهی

ایموردبررسیقرارگرفت.برایاینكهسمپاشی

دولكه

فرنگیدرگلخانههاازآستانهیزیااناقتصاادی(30


توت

توجیهاقتصاادیداشاتهباشاد،میازانآلاودگیبایادباه

عااددشااتهدرهاارگیاااه)(بهنامیااانومساایحا،)1384

باااالترازآسااتانهیزیاااناقتصااادیبرسااد.ازایاانرو،

آزمایشهاایارزیاابیكااراییتركیبااتزیساتساازگار


پاشیهاهنگاامیانجاامشادندكاهجمعیات

تمامیمحلول

برایكنتارلایانشاتهانجاامنشادند.نتاایجمرباو باه

آفتباالترازآستانهبود.آستانهیزیاناقتصادیبارای

كاراییاینتركیبات رویتریپسغربایگالنیازتوساط

دولكااهایعبااارتاسااتازآلااودگی25درصااد

كنااهی

نویسندگانمنتشارشادهاناد(كیاانیوهمكااران.)2012

برگچاههاااباهیااکیاااتعادادبیشااتریكناه.ایاانآسااتانه

آستانهی زیاناقتصادیبرایاینتریپسباررویتاوت

اقتصادیمشاابهوجاودمیاانگینپانجعاددكناهدرهار

فرنگاایپاانجعااددتااریپسدرهاارگاالبیااانشاادهاساات

برگچهاست(مکكامانت.)2007درصدآلاودگیباهكناه

(بهنامیانومسیحا.)1384برایكنترلكنهیدولكهایاز

در30گلاادانبااهروشنساابتباارگهااایآلااودهبااهكاال

عصارههایگیاهیشاملروغاندرخاتنایمیااچاریش


آزمایشهاا،هار

برگهایگلدانمحاسبهشد.جهتانجام


(فرموالسیونتجارینیمآزالEC1%حاویآزادیراكتین،


هادرغلظتهایموردبررسیتهیهشدند .


یکازمحلول

محصولشركتTrifolio-Mآلماان)،عصاارهیتنبااكو،

ابتدا 51عددگلدانآلودهبهكنهدرگلخانهشناساایی

عصارهیسیر(فرموالسیونتجااریسایرینول،سااخت

وجداسازیشدندوهرگلادانباهعناوانیاکتكاراردر

شركتكیمیااسابزآورایاران)وصاابونحشارهكاشو

نظرگرفتهشد.ازاینرو،هرسهگلادانمرباو باهیاک

كنهكش(فرموالسایونتجااریپاالیزین،سااختشاركت


آزمایشدركنارهموبهفاصلهیدومتارازگلادانهاای

كیمیاسبزآورایران)استفادهشد.برایتهیهیعصاارهی

مربو بهآزمایشدیگرقرارگرفتند.سپس،گلدانهاابار

تنباكو،250گرمبارگخشاکتنبااكودرچهاارلیتارآب

اسا شرایطآزمایشیتعیینشدهمحلاولپاشایشادند.

خیساااندهوپااساز24ساااعتصااافگردیااد.پاایشاز

سهگلدانازگلدانهایآلودهبهكنهنیزبهعناوانشااهد
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کارايی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توتفرنگی به سه آفت ...

درنظارگرفتاهشادند.درآزمااایشهااییكاهباهدوبااار

كاراییشرایطبهینهیتعیاینشاده،ایانشارایطدرساه

محلولپاشینیازبود،دومینمحلولپاشیباهفاصالهدو

تكراردرگلخانهیشاهدموردآزمایشقرارگرفتند .

روزپااسازپاشااشاولانجااامشااد.72ساااعتپااساز



پاشیدوم،تعدادبرگهاایآلاودهباهكناهدرهار

محلول



گلدانشامارشوثباتگردیاد.همچناین،بارایبررسای



جدول  -1سطوح غلظت حشرهکشهای زیستسازگار مورد استفاده برای ارزیابی کارایی آنها در کنترل کنهی دولكهای.
نوع حشرهکش

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

نیمآزال

3000 ppm

6000 ppm

9000 ppm

12000 ppm

پالیزین

1500 ppm

3000 ppm

4500 ppm

6000 ppm

عصارهی تنباکو

 62/5گرم بر لیتر

 125گرم بر لیتر

 187/5گرم بر لیتر

 250گرم بر لیتر

سیرینول

2000 ppm

4000 ppm

6000 ppm

8000 ppm

جدول  -2فاکتورها و سطوح آنها در آزمایش کنترل کنهی دولكهای با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی.
فاکتور

نوع فاکتور

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

1

نوع حشرهکش

نیمآزال

صابون حشرهکش

عصارهی تنباکو

سیرینول

2

غلظت حشرهکش

سطح 1

سطح 2

سطح 3

سطح 4

3

حجم مصرف

 20سيسي

 40سيسي

-

-

4

تعداد دفعات محلولپاشي

1

2

-

-

جدول  -3توزیع سطوح فاکتورها در  16آزمایش (آرایهی متعامد  16تایی )L16 ،به روش تاگوچی به منظور ارزیابی کارایی
حشرهکشهای زیستسازگار عليه کنهی دولكهای.
شمارهی آزمایش

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

سطح حشرهکش

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

سطح غلظت

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

سطح حجم مصرف

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

سطح تعداد دفعات محلولپاشي

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1


تجزيه و تحلیلهای آماری

 MSTAT-Cودادههایطرحتااگوچیباانارمافزارهاای

دادههایمربو بهمیزانآلودگیگلخانههاباهكناهی
 

Qualitekنسخهی4وMinitabنسخهی14موردتجزیه

توتفرنگایباهدلیال
دولكهای،تریپسغربیگلوشتهی 


وتحلیلآماریقرارگرفتند.كلیهیمقایسهیمیاانگینهاا

نرمالنبودنبااساتفادهازتبادیلجاارینرماالشادند.

بهروشآزمونتوكیدرسط احتمالیکدرصدانجاام

مقایسااهیجمعیااتهااایآفاااتدرگلخانااههااایشاااهدو

شدند .

ارگانیااکبااهصااورتفاكتوریاالدرقالاابطاارحكااامال
تصادفیبا16تیمارو10تكارارماوردارزیاابیگرفات.
دادههایمربو بهدرصدآلودگیبااستفادهازنرمافزار


136
نتايج و بحث
درصد آلودگی بوتهها به سه آفت
هااایتااوتفرنگاایبااهشااتهی

میاازانآلااودگیبوت اه
توتفرنگیدرتماامطاولنموناهبارداریبادوناخاتالف
معنااایدار(<0/05Pگ)F7,144=0/65ولااایدردوگلخاناااه
معنااایدار(P=0/0000گ)F1,144=208/27

دارایاخاااتالف
بااود.بیشااترینمیااانگینآلااودگیبوتااههااابااهشااتهی
توتفرنگیدرگلخانهیشاهددرتااریخیكاماردیبهشات
(3/2عددشتهدرهربوته)مشاهدهشددرحاالیكاهدر
ارگانیکهیچگونهآلودگیبهاینآفاتمشااهده

گلخانهی
نشد.درتمامطولنمونهبرداری،میزانآلودگیباهشاته
درگلخانهیشاهدازگلخانهیارگانیک(بامیازانصافر)
بااهطااورمعناایداریبیشااتربااود.درهااردوگلخان اهی
ارگانیاااکوشااااهدودرتمااامطاااولنموناااهبااارداری،
میانگینهایآلودگیبهشتهزیرآستانهیزیاناقتصادی
(حدود30شتهدرهرگیاه)قرارداشتند(شكل،1ال ) .
میزانآلودگیگلهابهتریپسغربیگلنیازدرتماام


طاولنموناهبارداریباادوناخاتالفمعنایدار(P<0/05گ
)F7,144=0/88ولاایدردوگلخانااهبااهطااورمعناایداری
متفاوتبود(0/0000=Pگ.)F1,144=104/10درتمامطاول
نمونااهباارداری،میااانگیندرصاادآلااودگیبااهتااریپسدر
گلخانااهیشاااهدازگلخانااهیارگانیااکبیشااتربااود.در
نمونااهباارداری،درصااد

گلخانااهیارگانیااکودرطااول
آلودگیبهتریپسزیرآستانهیزیاناقتصادی(پنجعادد
تریپسدرهرگل)قرارداشتدرحاالیكاهدرگلخاناهی
نمونهبرداری،میزانآلاودگیاز

شاهدودرطولیکماه
آستانهباالتربود(شكل،1ب) .
هایتوتفرنگیبهكنهیدولكاهای


میزانآلودگیبرگ

بستهبهزماان(P=0/0286گ)F7,144=2/32وناوعگلخاناه
(P=0/0000گ)F1,144=96/12متفاوتبود.تقریباادرتماام
مااوارد،میااانگینهااایمربااو بااهگلخانااهیشاااهداز
میانگینهایگلخانهی ارگانیکبیشتربودند(شاكل،1ج).

ارگانیکبهجزدرتاریخهای9و12خارداد

درگلخانهی
ماه(بامیانگیندرصدآلودگیباهترتیاب28/1و32/97
درصااد)،میاازانآلااودگیهمااوارهزیاارآسااتانهیزیااان
اقتصادی(آلاودگی25درصادبرگچاههااباهكناه)قارار
داشتدرحالیكهدرگلخاناهیشااهدودرتماامطاول
نمونهبرداری،میزانآلودگیازآستانهباالتربود .


کیانی و همکاران
مقایسهیدرصادآلاودگیتاوتفرنگایباهساهآفات
نشاندادكهفراوانیجمعیتاینآفاتدرگلخانهیشاهد
ازگلخانهیارگانیکبیشتربود.نتایجنشاندادندكاهباا
اعمالروشهایبهكارگرفتهشدهدرگلخانهیارگانیاک

(شاااملتجهیاازواصااالحساااختارگلخانااهمانناادنصااب
ها،پشتفنهایگلخانه و

تورهایضدحشرهبرایپن 
جره

تعبیهیاتاقکانتظار)،بینمیانگینآلودگیبهسهآفتدر
تیمارهایارگانیاکوشااهداخاتالفمعنایداریوجاود
.بنابراین،میتوانگفتكهتجهیزواصاالحسااختار

دارد
توانددركاهشورودجمعیتهایاینآفاتباه


گلخانهمی
داخلگلخانهوازایانرودرحفاظاتازمحصاولنقاش
موثریداشتهباشد.نتایجحاصلازاینبررسیبانتاایج
كمااالپااور()1385وهوشاایار()1388مطابقااتدارنااد.

مطالعهیانجامشدهدرموردكشتارگانیکخیارنشاان
دادكهبانصبتاورضدحشاره،13×23جمعیاتآفااتی
مانندحشراتكاملسفیدبالکهااومگاسهاایمیناوز،و
نیزتعدادبرگهایآلودهباهشاتهدرگلخاناهیارگانیاک

زیاارآسااتانهیزیاااناقتصااادیقاارارگرفاات(كمااالپااور
دولكااهایدركشااتارگانیااک

.)1385همچنااین،كنااهی
گوجااهفرنگاایبااارعایااتاصااولبهداشااتیدرگلخانااه،
استفادهازتورضدحشرهوآفتابدهیخا كنتارلشاد

(هوشیار .)1388هوشایار()1388جمعیاتآفااتیمانناد
سااافیدبالکگلخاناااه Trialeurodes vaporariorum
)،(Westwoodمگااااسمینااااوز Liriomyza trifolii
دولكااهایرابااانصاابتااورهااای

)(Burgessوكنااهی
درگلخانهگوجهفرنگیكنترلكرد .

ضدحشره

گلخانههایمجهزباهتاورضدحشارهكاهباهعناوان


موان مكانیكیدربرابرورودحشراتعملمایكنناد،در
اند.اینتورهاا


بسیاریمواردكنترلموثریرانشانداده
بایستیپیشازكاشتدرگلخاناهنصابگردنادوحتای
كوچکترینمنافانیزبرایممانعتازورودآفاتبایدبه

طوركاملپوشااندهشاوند(برلینگاروهمكااران.)1996
سوراخهادرتور،بستهباهآفات

روشناستكهاندازهی
هدف،بایدازاندازهیحشارهكوچاکتارباشاد(حنفایو
همكاااران.)2007ازنمونااههااایموفااقكنتاارلآفاااتبااا
استفادهازتورمیتاوانباهتحقیقااتحنفایوهمكااران

(،20022004و)2007وحنفی()2007اشاارهكارد.بار
اسا نتاایجباهدساتآماده،تفااوتچشامگیردرصاد
آلودگیدردوگلخانهنشانمیدهدكهكاهشدادنورود

کارايی تور ضدحشره در کاهش آلودگی توتفرنگی به سه آفت ...

آفاتبهداخلگلخانهباهارروشایازجملاهاساتفادهاز
روشهایارگانیک(مانندنصابتاورهاایضدحشارهو

رعایتاصولبهداشاتیدرگلخاناه)باهكااهشآلاودگی

هاودرنتیجهحفاظتازمحصوالتگلخانهایمنجار


بوته
خواهدشد .

a
a

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

b

b

b

 15اردیبهشت  12اردیبهشت  8اردیبهشت  5اردیبهشت  1اردیبهشت  29فروردین  25فروردین  22فروردین

3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
2
2
1.5
1.51
0.5
0.5
00

تعداد رشته ها (فرد در بوته)

الف

گلخانه ارگانیک
گلخانه شاهد

137

تاریخنمونهبرداری

a
a

b

10
10

a

a

88

b

ها (فرد در گل)

b

b

تعداد تريس

ب

گلخانه ارگانیک
گلخانه شاهد

12
12

66

c
c
 5خرداد

cd
 2خرداد

c

c

d

44

d

d

2

2

0

0

 29اردیبهشت  26اردیبهشت  22اردیبهشت  19اردیبهشت  15اردیبهشت  12اردیبهشت
تاریخنمونهبرداری

ج

b

a

cd
ef

ef

ef

 19خرداد

 16خرداد

ef
f

60
60

ab

ab

b

bc
ef

a

de

40
40
20

20
0

 2تیر

 26خرداد

 30خرداد

 23خرداد

 12خرداد

آلودگیبرگها(درصد)

گلخانه ارگانیک
گلخانه شاهد

a

80
80

0

 9خرداد

تاریخنمونهبرداری

شكل  -1ميزان آلودگی بوتههای توتفرنگی به شتهی توتفرنگی (الف) ،ميزان آلودگی گلهای توتفرنگی به تریپس غربی گل (ب) و
درصد آلودگی برگهای توتفرنگی به کنهی دولكهای (ج) در گلخانههای ارگانيک و شاهد.
وزن میوه (گرم /میوه)
وزن میوه (گرم /میوه)

تجاری

ارگانیک

b

عملکرد (گرم /بوته /ماه)

b

شاهد
نوع گلخانه

1212
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
0

a

250250
200200
150150

c

100100

عملکرد (گرم /بوته /ماه)

الف

a

a

1414

ب

350350
300300

50 50
0
0
تجاری

شاهد
نوع گلخانه

ارگانیک

شكل  -2ميانگين وزن یک ميوهی توتفرنگی (الف) و ميانگين عملكرد یکماهه بوتهها (ب) در گلخانههای ارگانيک ،شاهد و تجاری .
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کیانی و همکاران

عملکرد يك بوته و کیفیت میوه

محصولكمتریتولیدكرد.دریکبررسی،متوسطوزن


میزانعملكردیکبوتهدرگلخانههایارگانیک،شاهد



یکمیوهبهجاینوعسامانهیكشت(كشاتارگانیاکو

وگلخاناااهتجااااریدارایاخاااتالفمعنااایدارباااود

متداول)،بهنوعرقمودمابستگیداشت(هورتینساكیو

(P=0/0000گ.)F2,29=330/86میانگینعملكردیکماههدر

همكاران .)1994تحقیقاتسایرمحققاننیزنشاندادهكه

گلخانههایارگانیک،شااهدوتجااریباهترتیاب،216/9


بینمیانگینوزنیکمیوهتحتكشتارگانیکومتاداول

102/2و317/4گارمباربوتااهباودكاهباااهاماخااتالف

تفاوتیوجودنداشت(بیركلندوهمكاران،2002اباوزهرا

معناایداریداشااتند(شااكل،2ب).همچنااین،بااینكیفیاات

وتحبوبa.)2008لاا،بهنظرمیرسدكاهواكانشتاوت

درگلخانههایارگانیک،شااهدو

(میانگینوزنیکمیوه)

فرنگیازنظرعملكردوكیفیتمیوهتحتشرایطمتفاوت

تجاریاختالفمعنایداریمشااهدهگردیاد(P=0/0001گ

كشتهایارگانیکومتداول،مشاابهمایباشاد.برگالناد

51/44=.)F2,59میااانگینوزنیااکمیااوهدرگلخانااههااای

()2007استفادهازارقاممقاومباهآفاات،گیاهاانساالم،

ارگانیااک،شاااهدوتجاااریبااهترتیااب،11/916/878و

هایشكارگركارآمددركنترلكنههاایآفاتونیاز


گونه

12/1گاارمبااود(شااكل،2الاا ).ازنظااركیفیاات،بااین

هایپالستیكیتجزیهپایررادرجهات

استفادهازپوشش

گلخانههایارگانیکوتجاریاختالفمعنایداریوجاود

نیلبهتولیدارگانیکتوتفرنگیتوصیهكردهاست .


نداشت .
بوتههاومتوسطوزنیکمیاوهدر
مقایسهیعملكرد 

کارايی ترکیبات زيستسازگار علیه کنهی دولکهای

گلخانههایارگانیاک،شااهدوتجاارینشااندادكاهباا


نتایج16آزماایشدرجادول4نشااندادهشادهاناد.

وجوداختالفمعنیداربینعملكردگلخانههاایارگانیاک


میانگیندرصدكنتارلآلاودگیدرتیماارشااهد-42/53

وتجاری،دركیفیتمحصاول(متوساطوزنیاکمیاوه)

درصدبود(بهمعنیافزایشآلودگیبارگهااباهكناهباا

بینایاندوگلخاناهاخاتالفمعنایداریوجاودنداشات.

گاشتزماان).تجزیاهوتحلیالدادههااباهروشآناالیز

نتایجحاصلازاینبررسیبانتایجماسایتوهمكااران

استانداردبراساا میاانگیندادههااانجاامشادوناوع

()2007مطابقتدارند.آنهادرتحقیقاتمزرعاهایخاود

بزرگتاربهتاراسات"،

هدفموردنظربهروش"دادهی

رویپنجرقامتاوتفرنگای(،Sweet Charlie Redlands

تعیینگردید.براسا نتاایج16آزماایشدرجشادهدر

،Hope،Kabarla Festivalو)Camarosaنشاندادندكه

جادول،4میاازانواریااانس،درصادتاااثیرهاارفاااكتورو

بااینمیاازانتولیاادمحصااولایاانارقااامدركش اتهااای

نشاندادهشدهاند .

خطایآزمایشدرجدول5

ارگانیکومتداولتفاوتمعنایداریوجاودداشات.ایان

نتایججادول5نشاانمایدهادكاهناوعحشارهكاش

تفاااوتازحاادود21درصااددررقاامCamarosaتااا29

بیشترینواریانس()MSراداشت،باهعباارتیبااتغییار

درصددررقمSweet Charlieمشاهدهشد.بهطوركلی،

دولكهایتغییارقابال

نوعحشرهكشآلی،دركنترلكنهی


عملكرداینارقامدركشاتمتاداولنسابتباهارگانیاک

توجهیحاصلمیگردد.پسازآن،فاكتورحجممصرف

بیشاااترباااود.ارقاااام،Redlands HopeCamarosaو

حشرهكشبیشترینواریانسراداشتوباتغییارحجام


Kabarlaدرهااردوسااامانهیكشااتبیشااترینمیااانگین

مصرفدركنترلاینآفتتغییارقابالتاوجهیمشااهده

وزنیکمیوهراداشتند.باوجودایان،درمتوساطوزن

شد.فاكتورهایدفعاتمحلولپاشیوغلظتحشارهكاش


یکمیوهدرارقامموردبررسیبیندوساامانهیكشات

بهترتیبكمترینواریانسراداشتند،بهاینمعنیكاهباا

ارگانیااکومتااداولتفاااوتمعناایداریمشاااهدهنشااد

یدولكاهای
تغییرسطوحایاندوفااكتوردركنتارلكناه 

(ماساایتوهمكاااران.)2007نتااایجچناادتحقیااقدیگاار

تغییرقابلتوجهیایجادنخواهدگردید .

(گلیسمنوهمكاران،1996پالومااكیوهمكااران،2002

برایمحاسبهیمیانگیناثرفاكتورهاادرهارساط ،

ابااوزهراوتحبااوبa,b)2008نیاازنشاااندادناادكااه

تمامنتایجمربو بههرفاكتوردریکسط باهمجما 

توتفرنگیدركشتارگانیکدرمقایسهباكشتمتاداول


وبرتعدادآنتقسیمشدند.برایبرآورداثاراصالیهار
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فاكتورنیزاختالفبینمیانگیناثردوسط هارفااكتور

وبهترتیبدرساطوحساوم(،)9000دوم()6000واول

محاسبهگردید.باتوجهبهجدول6وناوعهادف(دادهی

(3000پیپایام)كمتارینتااثیرراداراباود.فاكتورهاای

تربهتراست)،فاكتورنوعحشرهكشآلیدرسط 


بزرگ

حجممصرفوتعداددفعاتمحلولپاشیدرساط دوم

اول(نیمآزال)بیشترینتاثیروبهترتیابدرساطوحدوم


(بهترتیب40میلیلیتارودوباار)بیشاترینودرساط 

(پالیزین)،چهارم(سیرینول)وساوم(عصاارهیتنبااكو)

اول(بهترتیب20میلیلیترویاکباار)كمتارینتااثیررا

دولكهایداشت.فاكتورغلظت

كمترینتاثیرراعلیهكنهی

داشتند .

نیمآزالدرسط چهارم(12000پیپیام)بیشترینتاثیر



جدول  -4ميانگين نتایج حاصل از  16آزمایش (سه تكرار) برای ارزیابی کارایی حشرهکشهای زیستسازگار عليه کنهی دولكهای.
شمارهی

درصد

شمارهی

درصد

شمارهی

درصد

شمارهی

درصد

آزمایش

کنترل

آزمایش

کنترل

آزمایش

کنترل

آزمایش

کنترل

1

57/14

5

63/89

9

33/33

13

24/07

2

61/11

6

42/22

10

47/27

14

38/89

3

83/55

7

27/37

11

30/95

15

51/47

4

77/40

8

61/11

12

26/95

16

30/28

جدول  -5تجزیه واریانس (بر اساس ميانگين) دادههای مربوط به ميزان کارایی حشرهکشهای زیستسازگار عليه کنهی دولكهای.
فاکتور

df

SS

MS

F-value

P-value

درصد تاثیر

نوع حشرهکش آلي

3

3170/18

1056/73

3/89

0/063

96/391

غلظت

3

43/95

14/65

0/05

0/982

1/336

حجم مصرف

1

52/50

52/50

0/19

0/674

1/596

تعداد دفعات محلولپاشي

1

22/21

22/21

0/08

0/783

0/675

خطای باقیمانده

7

1902/23

271/75

-

-

0/002

کل

15

5191/08


براسا نتاایج16فقارهآزماایشجادول4ونیاز
جادول،6شارایطبهیناهبارایكنتارلكناهیدولكااهای
مشخصگردیدند.نتایجارایهشادهدرجادول7نشاان
میدهندكاهباااساتفادهازنایمآزالدرغلظات12000

پیامبهمیزان40میلایلیتاربارایهارگلاداندردو
پی 
نوبت،مناسبترینشرایطبرایكنترلكناهیدولكاهای

ایجادگردید .میانگیندرصدكنترلآلاودگیبارگهاای
دولكهایدراثراستفادهازشارایط

توتفرنگیبهكنهی

بهینااه72/42ودراثاارعاادماسااتفادهازآن-42/53
درصد(بهمعنیافزایشدرصدآلاودگی)باودكاهباین
آنهااختالفقابلتوجهیوجودداشت.باهدلیالقابال

100/00

توجهومشهودبودناختالفبیندومیاانگینازt-test
استفادهنگردید(شكل .)3
كشهایزیستسازگار
نتایجارزیابیكاراییحشره 

یدولكاهاینشااندادكاهنایمآزالباهخاوبی
علیهكنه 
توانستاینكنهراكنترلكند.عصارهیگیاهچریشباا
بایشاز300تركیابشاناختهشاده،بارفیزیولااوژیو
رفتارطی وسیعیازحشرات،كنههاونماتادهاماوثر
است(مونتس-مولیناوهمكاران.)2008روغنچریش
میتواندباعثمرگومیربایشاز80درصادیكناهی
دولكهای(كلویدوهمكاران)2009وتریپسغربایگال

(توئمیناا وهمكاااران)2003شااودوصااابونهااای
كش،روغنهایگیاهیوفراوردههایعصاارهی


حشره
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دیسااولفیددی-اِن-پروپیاالدانااههااایچااریشباارای

آفاتانباریشپشهیبارنج)Sitophilus oryzae (L.و
شپشاهیقرمازآرد)Tribolium castaneum (Herbst
توانستبهعنوانضدعفونیكنندهوبازدارندهیتغایه
عملكند(كول.)2004باتوجهبهاینكهایانكناهیكای
ازمهمترینآفاتتوتفرنگیاست،آگاهیباهموقا از

موفقیتاقداماتكنترلیبسیارضاروری

حضورآندر
(مکكامانت.)2007
میباشد 

چااریشكنااهكااشهاااییقاباالقبااولدرتولیاادارگانیااک
تااوتفرنگاایبیااانشاادهانااد(گوئرناااوبااورن.)2007
همچنین،مشاخصشادهاساتكاهعصاارهی تجااری
چااریشجمعیااتهااایشااتههااارارویداوودیكاااهش
میدهد(اسمیتوكریشچیک.)2000بازدارندگیشدید

موادغیرسمیوفراورینشدهی بارگهااومیاوههاای
درختچریشرویرشدالروهاایپشاهی Lutzomyia
longipalpis Lutz and Neivaنیزگزارششادهاسات
(آنااادراده-كوئلیاااووهمكااااران.)2009بخاااارفااارار

جدول  -6اثرات اصلی (ميانگين اثر) فاکتورهای ارزیابی کارایی حشرهکشهای زیستسازگار عليه کنهی دولكهای.
اثرات اصلي

فاکتور

سطح اول

سطح دوم

سطح سوم

سطح چهارم

حشرهکش آلي

69/80

48/65

34/63

36/18

-21/15

غلظت

44/61

47/37

48/33

48/94

2/76

0/96

حجم مصرف

45/50

49/12

-

-

3/62

-

-

تعداد دفعات محلولپاشي

46/13

48/49

-

-

2/36

-

-

*L2-L1

L3-L2

L4-L3

-14/02

1/55
0/61

* Lنشاندهندهی سطح میباشد؛ برای مثال L1 ،نشاندهندهی سطح اول فاکتور است.
جدول  -7شرایط بهينهی مشخص شده برای کنترل کنهی دولكهای.
فاکتورهای آزمایش

سطح فاکتور

توصیف سطح

سهم هر فاکتور

نوع حشرهکش آلي

1

نیمآزال

22/488

غلظت

4

 12000پيپيام

1/622

حجم مصرف

2

 40سيسي

1/811

تعداد دفعات محلولپاشي

2

2

1/178
100
100

40 40
20 20

گلخانهشاهد
شرایطبهینه

0

0

کنترل آلودگی ()%

80 80
60 60

-20

-20

-40

-40

-60

-60

-80

-80

شكل  -3درصد کنترل آلودگی برگهای توتفرنگی به کنهی دولكهای در اثر استفاده از شرایط بهينهی تعيين و اعمال شده ،و عدم استفاده

از آنها در شرایط گلخانهای شاهد.
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مطالعاتنشاندادهانادكاهكناهیدولكاهایباهدلیال


باااتوجااهبااهشاارایطموجااوددركشااورومصاارف

چرخااهیزناادگیكوتاااهوزادآوریباااالبااهبساایاریاز

بیرویهیسمومدف آفاتدرگلخانههاا،كشاتارگانیاک


كشهایشیمیاییمقاومشدهاست(استام ونایوئن
كنه 


میتواندآیندهیخوبیدركشورداشاتهباشاد.باهرغام


پروینومعینالحاق2008وفرائولاووهمكااران

،2001

بازدهكمترایننوعكشتنسبتبهكشتتجاری،ولیباا


.)2008نتایجاینبررساینشااندادكاهبااتشاخیصو

توجهباهبازارپساندیبهتارمحصاوالتارگانیاکونیاز

اقدامبهموق میتواناینكنهرابااستفادهازنایمآزالو

تاثیرسوءكشاورزیرایجبارمحایطزیساتوساالمت

كشهاایشایمیاییكنتارلكارد.برخای
بدونكاربردكنه 


موادغاایی،كشتارگانیاکتوصایهمایشاود.تجهیازو

تحقیقاتنشاندادهاندكاهكنتارلماوثركناهیدولكاهای


اصالحساختارگلخاناه(شااملایجاادحوضاچهیآبو

ممكناستبااستفادهازیکراهكاربهتنهااییباهدسات

آهااکباارایرعایااتبهداشااتوجلااوگیریازانتشااار

نیاید.بنابراین،استفادهازچندینراهكاارشااملكااربرد

بیمارگرهایگیاهی،تعبیهی اتاقکانتظاربرایجلاوگیری


آفتكاشهاایكامخطارورهاساازیانتخاابیكناههاای

ازواردآمدنشو دماییبهبوتاههاایكشاتشادهدر

شكارگر،درصاورتحفاججمعیاتكناهی شاكارگردر

ورودیگلخانااهبااراثااربااازوبسااتهشاادنمكاارردرب

محلرهاسازی،ممكناستكنترلكنهیدولكهایراقابل

،نصبتورهایضدحشرهیمناسببااتوجاهباه

گلخانه

قبولترسازد(لیبوردوهمكاران .)2007


شرایطگلخانهوگونهیآفتغالببهمنظورجلوگیریاز

بررسایقاار  & Neozygites ﬂoridana (Weiser

جریانمستقیمهواوورودآفتبهداخلگلخانه،ونصب

دولكهایاست

)Mumaكهیكیازبیمارگرهایمهمكنهی

توریهایسبزرن باهمنظاوركااهشناورورودیباه


نشاندادكهاساتفادهازآفاتكاشهاایشایمیاییباعاث

گلخانهباهادفكنتارلوكااهشدماایگلخاناه)درایان

كاهشزندهمانیوهمچنایناثارایانبیماارگردرمازارع


زمینهاهمیتزیادیدارد.نتایجاینتحقیقوساایرنتاایج

تااوتفرنگاایشااد(كلیاانگنووسااتروم.)2007همچنااین،

منتشرشدهتوسطنویسندگان(كیانیوهمكاران،)2012

بسیاریازمطالعاتنشااندادهانادكاهافازایشجمعیات

كاراییمناسبنیمآزال،سیرینولومخلو عصارههاای

كشهابهدلیالازباین
یدولكهایپسازكاربردآفت 
كنه 

سیروپیازوفلفلرادركنترلتریپسغربیگلوكناهی

رفااتندشاامنانطبیعاایآناساات.دربرنامااههااای،IPM

دولكهایبررویتوتفرنگیگلخاناهاینشااندادناد.بار

كشهاباردشامنانطبیعای
دانستناثراتاستفادهازآفت 

هایگیاهیرامیتاوانباهعناوان

ایناسا ،اینعصاره

مهماست(كلینگنووستروم.)2007اینامركهنایمآزال

جایگزینهاییمناسببارایآفاتكاشهاایشایمیاییدر

برایآفاتگیاهخواریاکحشارهكاشانتخاابی(الوریو

تولیدتوتفرنگیگلخانهایتوصیهنمود .

ایسمن)1995وبرایحشراتمفیددارایحاداقلسامیت



است(نائومنوایسامن،)1996ارزشباالقوهیآنرادر

سساسگزاری
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Abstract
Amongst the temperate fruits, the strawberry is an unparalleled crop, and suitable climatic
conditions and organic production would make it possible that Iran could be rise as an important
producer and exporter. In this study, possibility of using insect-proof screen was evaluated against
the two-spotted spider mite (Tetranychus urticae), the western flower thrips (Frankliniella
occidentalis), and the strawberry aphid (Chaetosiphon fragaefolii). Infestation of both organic and
control greenhouses to the pests, as well as Plant measures (yield and quality average weight per
fruit) were compared in organic, control, and commercial greenhouses as CRD. Effects of
biorational compounds on the spider mite were evaluated as CRD by the Taguchi’s method. In the
organic greenhouse, infestation levels of the leaves to the spider mite and population abundance of
the thrips during one-month sampling interval were always below the economic injury level (EIL)
(25% of leaflets infested by mite and 5 thrips/flower, respectively), whereas in the control
greenhouse they were always above the EIL. In addition, population abundance of the aphid in
control greenhouse was always greater than that of the organic greenhouse (0), but in both
greenhouses, population abundance was below EIL (30 aphids/bush). Crop yield in commercial
greenhouse (317.4 g/bush) was higher than that of the organic one (216.9 g/bush), No significant
difference was preset the fruit weight the in between two greenhouses (12.10 and 11.91 g,
respectively). Twice application of at a two-day interval NeemAzal® (12000 ppm) 40 ml/pot
controlled the mite properly. Results suggest that, insect-proof screens of appropriate mesh may
prevent entrance of these pests into greenhouses. Futher more the azadirachtin-containing
biorational formulations are recommended for use in organic production of strawberry.
Keywords: Biorational compounds, Greenhouse, Insect-proof screen, Organic production,
Strawberry.

