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چکیده
در این بررسی تاثیر روغن معدنی و حشره کش ایمیداکلوپراید روي پروانهي مینوز مرکبات،

Phyllocnistis citrella

) ، Stainton (Lep: Gracillariidaeجمعیت کنهي قرمز مرکبات  Panonychus citri McGregorو کنههاي شکارگر فیتوزئیده با
یکدیگر مقایسه شدند .در آزمایش اول ،میانگین تعداد داالنهاي بوجود آمده در هر برگ درختان مورد آزمایش توسط
الرو مینوز مرکبات در تیمارهاي روغن معدنی با غلظت  700میلیلیتر در یکصد لیتر آب ،ایمیداکلوپرید (چهار سیسی در
دو لیتر آب) و شاهد به ترتیب  0/37 ،0/27و 2/95عدد  ،درصد مرگ و میر الروها به ترتیب  37/83 ،51/85و26/10
درصد و درصد الروهاي تبدیل شده به شفیره به ترتیب  59/4 ،47/09و  73/8درصد بود .میانگین تعداد داالنهاي ایجاد
شده در هر برگ در تیمارهاي روغن معدنی با غلظت  900میلیلیتر در یکصد لیتر آب ،ایمیداکلوپراید (چهار سیسی در
دو لیتر آب) و شاهد به ترتیب  0/3 ،0/09و 2/96عدد  ،درصد مرگ و میر الروها به ترتیب  60/06 ،77/57و26/10
درصد ،درصد الروهاي تبدیل شده به شفیره به ترتیب  36/23 ، 11/01و  75/32درصد بود .در آزمایش دوم ،میانگین
تعداد تخم و مراحل مختلف رشدي  Panonychus citriدر سمپاشی با ایمیداکلوپراید در تمام تاریخ هاي نمونهبرداري بطور
چشمگیري بیشتر از روغنپاشی با روغن معدنی بود ،از طرفی تعداد تخم و مراحل مختلف رشدي کنههاي شکارگر
فیتوزئیده در روغنپاشی با روغن معدنی بطور چشمگیري بیشتر از سمپاشی با ایمیداکلوپراید بود .نتایج نشان داد که
روغن معدنی قادر به کنترل کافی مینوز مرکبات بوده و میتواند جایگزین آفتکش ایمیداکلوپراید در باغات مرکبات
استان مازندران گردد.
واژههای کلیدی :روغن معدنی ،ایمیداکلوپراید ،کنه قرمز مرکبات ،مینوز برگ.

مقدمه
مازن دران ب ه عن وان یک ی از قط به اي کش اورزي
کش ور مط رد ب وده و مرص ول مرکب ات وس یله ام رار
معاش درصد باالیی از ساکنان این استان مرسوب ش ده
و از طرفی بخشی از صادرات غیرنفتی کشور را تش کیل
میدهد .توجه به کشت مرکب ات و تولی د مرص ول آن از
ضرورت خاصی برخوردار است .یکی از عوام ل مر دود
کننده کشت و تولی د مرکب ات در ش مال کش ور آف ات و
بیماريها هستند (دماوندیان و کیائیان موسوي .)2014

پروان هي مین وز مرکب ات

Phyllocnistis citrella

) Stainton (Lep: Gracillariidaeاز آف ات عم دهي مرکب ات
در اکثر نقاط دنیا از جمل ه آفریق ا ،اس ترالیا ،خاورمیان ه،
جزایر کاراییب ،آمریکاي مرکزي ،شمالی و جنوبی اس ت
(لگاسبی و همکاران  .)2001پروان ه ي مین وز مرکب ات از
سال  1373در باغات مرکبات مازن دران مش اهده ش د و
در مدتی کمتر از یکسال ب ه تم ام ن واحی مرکب اتک اري
شمال کشور انتشار یافت ک ه ع هوه ب ر س یر ص عودي
جمعیت ،هر ساله بر دامنهي فعالیت آن اف زوده م یش ود
(امیري بشلی .)2008
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خسارت این آفت در اثر تغذیهي الرو از برگه ا ،س ر

سری آنها در مریط (دیویدسون و همکاران  ،1991بیت ی

شاخههاي جوان و خشبی نشده و احیاناً میوه ب ه وج ود

و همکاران  )1995و عدم ایجاد مقاوم ت ی ا طغی ان آف ت

م یآی د .الروه اي ج وان بهفاص له پ ف از تف ریخ تخ م

ثانویه (بیتی و اسمیت  ،1993فرنان دز و همک اران )2005

شروع به تغذیه از پارانشیم بین دو اپیدرم برگ نم وده و

اشاره کرد.

موجب بدشکلی و پیچیدگی آنها میشوند .هر چه وس عت

در سال هاي اخیر ترقیقات گس تردهاي روي ک اربرد

این داالنهاي مارپیچ زیادتر باشد به همان می زان باع

روغن معدنی جهت کنترل آفات مرکبات انجام شده است.

کاهش ظرفیت فتوس نتزي ب رگه ا و اف زایش حساس یت

دماوندیان ( )2007گزارش کرد که روغن معدنی با غلظت

آنها به پاتوژنهاي گیاهی نظیر شانکر باکتریایی مرکبات

 0/85درص د جمعی ت  Panonychus citri McGregorرا

 Xanthomonas axopodispv.citriخواهن د ش د (ش وبرت و

کاهش م ی ده د .رج بپ ور و همک اران ( )1386گ زارش

سان  ،1996گوتوالد و همکاران  ،1997جی زز جونی ور و

دادن د ک ه روغ نه اي مع دنی م یتوانن د ب راي کنت رل

همکاران  ،2006لیو و همکاران  .)2006این آفت بیشتر ب ه

Cockerell

نهالستانها و سر شاخههاي جوان خس ارت زده و م ان

 oleivora Ashmedبه عن وان مهمت رین آف ات مرکب ات در

گسترش برگهاي جوان و گ اهی ری زش آنه ا م یش ود

استان مازندران مورد اس تفاده ق رار گیرن د .دماون دیان

(دیز و همکاران  .)2006به طور متوسط وجود دو یا چند

( )1385میزان غلظت روغ ن مع دنی را ب راي م رگ  50و

داالن در هر برگ میتواند میزان رشد نهاله ا و عملک رد

 90درصد پ ورهه اي س نین دوم و س وم  P. aurantiiب ه

درختان به ویژه درختان زی ر پ نج س ال را ک اهش ده د

ترتی ب  0/593و  1/013لیت ر در ص د لیت ر آب مراس به

(بیتی و اسمیت .)1993

کرد .دماوندیان و کیائیان موسوي ( )2014بی ان داش تند

ت اکنون ب ه منظ ور کنت رل ای ن آف ت آف تک شه اي

aurantii

 Pulvinariaو

Phyllocopteruta

که غلظ ت  0/65درص د و بیش تر روغ ن مع دنی ک اهش

سنتتیک بسیاري مورد استفاده قرار گرفتهان د (س ارادا و

معن یداري را در خس ارت مین وز مرکب ات

همکاران  .)2014استفاده م داوم و ط والنی م دت از ای ن

موج ب ش د .در پژوهش ی دیگ ر ،دماون دیان ()2016

آفتکشها به سبب تاثیر پذیري کم و ش یوع آف ات دیگ ر

گزارش کرد که اکثر آفات مهم مرکبات ب ا غلظ ت روغ ن

(دماون دیان و کیائی ان موس وي  )2014از ی ک ط ر

و

P. citrella

معدنی  0/8درصد کنترل میشوند.

آلودگی زیست مریطی و ب ر ه م خ وردن تع ادل کنت رل

در حال حاض ر ب راي کنت رل  P. citrellaدر ب ا ه اي

زیس تی توس ط دش منان ای ن آف ت در نتیج ه ک اربرد

مرکبات زیر پنج سال سمپاشیهاي مک رر ب ا اس تفاده از

آفتکشها (دماوندیان  )2007از طر

دیگ ر س بب ش ده

ان واع س موم س نتتیک رای ج اس ت .یک ی از ع وار

تا برخی از ترکیبات زیست سازگار با این حشرهکشهاي

سمپاشیها در با هاي مرکبات ،طغیان آفات دیگ ر نظی ر

سنتتیک جایگزین گردند ت ا درکن ار حفاظ ت از دش منان

کنه قرمز مرکبات P. citri ،میباشد که در سالهاي اخیر

طبیعی بتوان کنترل موثري را در برابر ای ن آف ت بدس ت

خ ود ب ه معز ل ب زرگ تب دیل ش ده اس ت (دماون دیان

آورد.

 .)2007هد

این پژوهش استفاده از روغنه اي مع دنی

روغنهاي معدنی ب یش از ی ک ق رن اس ت ک ه ب راي

براي کنت رل آف ت مین وز مرکب ات و همچن ین ت اثیر ای ن

کنترل آف ات در س طو وس ی ب ه ک ار م یرون د (آگنل و

روش کنت رل ب ر جمعی ت کن هه اي ش کارگر خ انواده

 .)2002ام روزه ای ن م واد را نس بت ب ه آف تک شه اي

فیتوزئیده میباشد ،تا بتوان با حفظ مریط زیس ت س الم

سنتتیک با مریط سازگارتر دانسته و آنه ا را ب ه عن وان

موجب ایج اد کش اورزي پای دار و ک اهش بیم اريه اي

بخش اصلی بسیاري از برنامهه اي م دریت آف ت ()IPM

خطرناک براي ساکنان استان مازندران شد.

مرصوالت کشاورزي به شمار م یآورن د .از دالی ل ای ن
امر میتوان به غیرسمی بودن آنها براي مهرهداران (بیتی
و اسمیت  ،1993دماون دیان  ،)2007از ب ین رف تن نس بتاً

تاثیر کاربرد آنتاگونیست  Bacillus subtilisو سالیسیلیک...
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آزمایش اول

تعیین میزان تاثیر دو غلظت روغن معدنی در کنترل
مینوز

قطعه با مورد استفاده در این پژوهش ح دوداً 3000
متر مرب

این پژوهش در دو با مرکبات ج دا از ه م واق

ب ود ک ه  9ردی ف و از ه ر ردی ف  10درخ ت

در

براي آزم ایش انتخ اب ش د .در ای ن آزم ایش دو تیم ار

مردودهي شهرستان بابل ،استان مازن دران انج ام ش د.

روغن معدنی  0/7درصد ( 700میلیلیت ر در یکص د لیت ر

Citrus sinensis

آب ) ،ایمیداکلوپراید (چه ار س یس ی در دو لیت ر آب ب ه

 (L.) var novelب ود .فاص لهي ردی فه اي درخت ان از

ازاي هر درخت به روش خ اکی) ب ا یک دیگر و ب ا ش اهد

یکدیگر چه ار مت ر و فاص له درخت ان داخ ل ه ر ردی ف

مقایسه شدند .کنترل مینوز مرکبات توسط روغن مع دنی

حدوداً سه متر بود .درختان به ط ور جداگان ه بررس ی و

با مشاهده اولین عهئم خسارت در  15تی ر م اه انج ام و

آنهایی که به ظاهر بیمار ی ا ض عیف بودن د ،از آزم ایش

سپف در تاریخهاي  25 ،20و  30تیرماه  1390تکرار شد

درختان مرکبات  3-4س اله و رق م آنه ا

حذ

شدند.

و تیمار ایمیداکلوپراید طب ق توص یه ش رکت س ازنده در

با توجه به مطالعات قبلی ،غلظته اي بیش تر از 0/65

ت اریخ  1389/4/16ب ه ک ار گرفت ه ش دند .ده سرش اخه

درصد روغن معدنی سبب مهار  P. citrellaمیشود ،لذا با

جوان از هر درخت و مجموعاً  300سرش اخه ب راي ه ر

به منظور مقایسه کارایی روغن معدنی با سموم رایج ،دو

تیمار بررسی ش د .هنگ امی ک ه ی ک درخ ت کمت ر از 10

غلظت  0/7و  0/9درص د روغ ن مع دنی ب ا حش رهک ش

سرشاخه جوان داشت ،تمام سرشاخهه ا عهمتگ ذاري و

ایمیداکلوپراید (چهار سیسی در دو لیتر آب ب ه ازاي ه ر

بررسی شدند .نمونهبرداري پف از چهار مرحل ه روغ ن-

درخت) در شرایط میدانی مقایسه شدند.

پاش ی ،زم انی ک ه ب رگه ا تقریب اً ض خیم ش دند و از

طرد کامهً تص ادفی ب راي ه ر دو آزم ایش در نظ ر

خسارت مین وز مص ون ماندن د ،انج ام ش د .در نمون ه-

گرفته شد .در هر با  3تیمار شامل روغن معدنی O %80

برداري ،سر شاخههاي عهمتگذاري شده از ه ر درخ ت

(س اخت ش رکت آری ا ش یمی) ،ایمیداکلوپرای د SC %35

جدا ،در یک کیسه پهس تیکی جداگان ه ق رار گرفت ه و در

(ساخت شرکت مشکفام پ ار))  ،ش اهد و ه ر تیم ار در

یخچال با دماي حدوداً پنج درجهي سانتیگ راد نگه داري

س ه تک رار آزم ایش ش د .ه ر تک رار ش امل  10درخ ت

شدند .بررسی نمونهه ا پ ف از چه ار روز انج ام ش د و

مجاور هم در یک ردیف بود .تیماره ا ب ه ط ور تص ادفی

موارد ارزیابی شامل :تعداد داالنه ا در ه ر ب رگ ،تع داد

در  9ردیف و در هر ردیف سه تیمار قرار گرفتن د .در دو

الروهاي مرده و تعداد شفیره  ،P.citrellaتعداد ب رگه اي

مرحل ه  25اردیبهش ت و  10خ رداد  1390ب ه خ اک ه ر

آلوده و سالم و همچنین عهئم گیاهسوزي و ی ا لک هه اي

درخت کود اوره (گرانول 45 ،درصد) به میزان  400گ رم

مشابه برروي برگها نیز ثبت شد.

اضافه و دو مرحله آبیاري در هفته انجام شد تا درخت ان
بطور یکنواخت سر شاخههاي جدید تولید کنند.
مرلولپاشی درختان توسط سمپاش موتوري یکص د
لیتري ) Honda (GX120T1انجام شد .براي تیمار درختان،
سرشاخهي درخت در دو جهت موافق و مخ الف حرک ت
عقربههاي ساعت شستشو داده شد .زاویه نازل با س طو
افق  45درجه بود .با این روش به ط ور متوس ط دو لیت ر
از ترکیب تهیه شده به هر درخت پاشیده میش د .پ ف از
اتمام هر تیمار ،داخل سمپاش ،شلنگ و نازل کامهً توسط
آب شستشو شد تا تأثیري بر تیمار بعدي نداشته باشد.

آزمایش دوم
این قطعه با حدوداً یک هکتار بود که همانند آزمایش
اول  9ردیف و از هر ردیف  10درخت انتخاب گردید .در
این آزمایش نیز دو تیمار روغن معدنی  0/9درصد (900
میلیلیتردر یکصد لیتر آب) ،ایمیداکلوپراید با غلظت چهار
سیسی در دو لیتر آب به ازاي هر درخت به روش
خاکی با یکدیگر و با شاهد مقایسه شدند .این آزمایش
نیز در سه تکرار انجام شد .تاریخهاي مبارزه ،نمونه-
برداريها و شیوه ارزیابی مشابه آزمایش اول بود.
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مقایسهههی اثههر دو نههوی مههدیریت مینههوز مرکبهها بههر

معنیدار بودن نتایج تجزی ه واری انف ،مقایس ه می انگین

فعالیت کنه قرمز مرکبا و کنههای شهکارگر خهانواده

تیمارها با استفاده از آزمون توکی انجام شد.

فیتوزئیده
شیوه رای ج ب راي کنت رل مین وز مرکب ات در اس تان

نتایج

مازن دران اس تفاده از س موم س نتتیک اس ت ،ک ه اول ین

اثر دو غلظت روغن معدنی برای کنترل P.citrella

مبارزه حدوداً در تیر ماه بعد از دیدن خس ارت مین وز و

آزمایش اول

با فاصله هر  12-7روز انجام م یگی رد و ت ا زم انی ک ه

نتایج مقایسه میانگین تع داد داالنه اي موج ود روي

مینوز فعالی ت داش ته باش د ،معم والً ت ا اواخ ر مهرم اه

ه ر ب رگ در ه ر تیم ار در ج دول  1ارائ ه ش ده اس ت

مبارزه ادامه دارد.

( .)F=20/22 ،df=2 ،p=0/0001هم انطور ک ه مش اهده

در این پژوهش دو با مرکبات ح دودا  4-5س اله در

می شود ،بیشترین تعداد داالنهاي شمارش ش ده در ه ر

منطقهاي از شهرستان باب ل انتخ اب ش د .در ی ک ب ا از

برگ مرب وط ب ه ش اهد اس ت و کمت رین تع داد داالنه ا

حشرهکش ایمیداکلوپرای د ب راي مب ارزه ب ا مین وز و در

مربوط به روغن مع دنی ب ود .تیم ار روغ ن مع دنی 0/7

صورت مش اهده کن ه قرم ز مرکب ات  P.citriاز کن هک ش

درص د و ایمیداکلوپرای د از نظ ر تع داد داالن اخ ته

اورتو) براي مبارزه با کنه قرم ز اس تفاده ش د .در ب ا

معنیداري نداشته در حالیکه هر دوي آنه ا ب ا ش اهد در

دیگر کلیه سموم سنتتیک حذ

و فق ط از روغ ن مع دنی

سطو  0/05اخته

معنیداري داشتند (.)p>0/05

جهت کنترل مینوز مرکبات استفاده شد .سپف در ط ی 9

براس ا) نت ایج مقایس ه می انگین در ج دول 1

مرحله نمونهبرداري فراوانی جمعیت کنه قرمز و کنهه اي

( ،)F=54/36 ،df=2 ،p=0/0001بیشترین درصد الروه اي

شکارگر خانواده فیتوزئیده در ه ر دو ب ا بررس ی و ب ا

مرده شمارش شده در هر برگ مربوط به درختان تیم ار

یکدیگر مقایسه شدند.

شده با روغن معدنی و کمت رین درص د الروه اي م رده

بدین منظور در هر با  15درخ ت ب ه ط ور تص ادفی

مربوط ب ه درخت ان ش اهد ب ود .البت ه تیماره اي روغ ن

انتخاب شده و طی هر مرحله نمون هب رداري ،دو ب رگ از

مع دنی اخ ته

کم ی ب ا تیم ار ایمیداکلوپرای د داش ته و

هر درخت در جهت مخ الف یک دیگر انتخ اب و در داخ ل

معنیدار نبود در صورتیکه اخته

کیسه پهستیکی قرار داده ش ده و ب ه آزمایش گاه منتق ل

معنیدار بود (.)p>0/05

گردید .پهستیکهاي حاوي نمونه ظر

هر دو تیمار با شاهد

 24ساعت پف از

با توجه به نتایج ارائه شه در جدول ،p=0/0001( 1

انتقال به آزمایشگاه ب ه وس یله استریومیکروس کو ب ه

 ،)F=54/72 ،df=2بیشترین درصد شفیره به ازاي هر

دقت مورد بررسی قرار گرفت ه و تع داد تخ م کن ه قرم ز،

برگ در تیمار شاهد بدست آمد که با تیمار ایمیداکلوپراید

تعداد مراحل مختلف رشدي کنه قرم ز ،تع داد تخ مه ا و

در یک سطو آماري قرار گرفتند .همچنین کمترین درصد

مراح ل مختل ف رش دي کن ه خ انواده فیتوزئی ده (ک ل

شفیره به ازاي هر برگ در تیمار روغن معدنی حاصل

گونهها) روي برگ جداگانه ثبت شد.

شده است که با تیمارهاي شاهد و ایمیداکلوپراید اخته
معنیداري به لراظ آماري داشته است (.)p>0/05

تجزیه و تحلیل دادهها
ب ا توج ه ب ه توزی

نرم ال و ثاب ت ب ودن واری انف

متغیرهاي وابسته در ه ر دو آزم ایش ،نی ازي ب ه تب دیل
دادهه ا نب ود و ب راي بررس ی اث ر تیماره ا ب ر روي
متغیرهاي وابسته از روش تجزیه واریانف ی کطرف ه ب ا
اس تفاده از ن رماف زار  SPSS 16انج ام ش د .در ص ورت

آزمایش دوم
براس ا) نت ایج مقایس ه می انگین تع داد داالنه اي
موج ود روي ه ر ب رگ در ه ر تیم ار در ج دول 2
( ،)F=30/77 ،df=2 ،p=0/0007بیش ترین تع داد داالن
شمارش شده در هر برگ به مانند آزمایش اول متعلق به
شاهد بوده و کمترین تعداد داالن مربوط به تیمار روغ ن
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ب ا تیم ار ش اهد اخ ته

معن یداري داش تند (.)p>0/05

معنیداري نداشته است در حالیکه ای ن دو تیم ار
جدول  -1مقایسه میانگین تاثیر تیمارهای مختلف بر تعداد داالن ،درصد الرو مرده و درصد شفیره به ازای هر برگ در آزمایش اول.
میانگین (±خطای استاندارد)

خصوصیات مورد بررسی

شاهد

ایمیداکلوپراید

روغن معدنی %0/7

تعداد داالن به ازای هر برگ

2/95a

0/37b

0/27b

درصد الرو مرده روی هر برگ

26/1b

37/83a

51/85a

درصد شفیره روی هر برگ

73/8a

59/4a

47/09b

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف آماری معنیدار بین تیمارها میباشد ()p>0/05

همچنین با توج ه ب ه نت ایج مقایس ه می انگین درص د

نت ایج حاص ل از مقایس ه می انگین درص د ش فیره

الروهاي مرده به ازاي هر برگ در ج دول ،p=0/0001( 2

شمارش شده به ازاي هر ب رگ در ج دول ،p=0/0001( 2

 ،)F=99/69 ،df=2بیش ترین درص د الروه اي م رده ب ه

 )F=140/29 ،df=2نش ان داده ش ده اس ت ک ه بیش ترین

ترتیب مربوط ب ه تیم ار روغ ن مع دنی و ایمیداکلوپرای د

درصد شفیره شمارش شده در هر برگ متعلق ب ه تیم ار

بوده و کمترین آن در تیمار ش اهد مش اهده ش ده اس ت.

معنیداري با سایر تیماره ا داش ته

شاهد بود که اخته

ب ین تیماره اي

( ، )p>0/05در حالیکه کمترین تعداد شفیره شمارش شده

روغن معدنی و ایمیداکلوپراید معنیدار نب وده در حالیک ه

معن یداري

همانطور که مشاهده م ی ش ود ،اخ ته

هر دوي این تیمارها با تیمار ش اهد اخ ته

مربوط به تیمار روغن معدنی بود که اخته

معن یداري

با تیمار کنفیدور نداشته است.

داشتند (.)p>0/05

جدول  -2مقایسه میانگین تاثیر تیمارهای مختلف بر تعداد داالن ،درصد الرو مرده و درصد شفیره به ازای هر برگ در آزمایش دوم
خصوصیات مورد بررسی

میانگین (±خطای استاندارد)
شاهد

ایمیداکلوپراید

روغن معدنی %0/9

تعداد داالن به ازای هر برگ

2/96a

0/ 3b

0/09b

درصد الرو مرده روی هر برگ

26/1b

60/06a

77/57a

درصد شفیره روی هر برگ

75/32a

36/23b

11/01b

حروف متفاوت در هر ردیف نشاندهنده وجود اختالف آماری معنیدار بین تیمارها میباشد (.)p>0/05

مقایسهههی اثههر دو نههوی مههدیریت مینههوز مرکبهها بههر

با کنهکش اورتو) همواره زیادتر از باغی بود ک ه ب راي

فعالیههت کنهههی قرمههز و کنههههههای شههکارگر خههانواده

کنترل مینوز مرکبات از آفتکش سنتتیک مذکور اس تفاده

فیتوزئیده

نشد .تعداد تخمه اي گذاش ته ش ده توس ط کن هي قرم ز

همانطور که از ش کله اي  1و  2مش اهده م یش ود،

مرکبات در با هاي سمپاش ی ش ده در  9مرحل ه نمون ه-

جمعیت کنهي قرمز مرکب ات و تع داد تخ مه اي گذاش ته

برداري به طور معن یداري بیش تر از ب ا ه اي ع اري از

ش ده در ب اغی ک ه مین وز مرکب ات توس ط آف تک ش

آفتکشهاي سنتتیک (تیمار با روغن معدنی) ب ود (ش کل

ایمیداکلوپراید کنترل میشد ،علیرغم دو مرحله سمپاشی

 ،)1و جمعیت کنهي قرمز مرکبات نیز در ب ا ه اي تر ت

کردفیروزجایی و دماوندیان
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فشار آفتکش ها در  9تاریخ نمونهبرداري بطور معنیدار

هاي نمونهبرداري در با عاري از آفتکشه اي س نتتیک

و چشمگیري بیشتر از با هاي عاري از آفتک شه ا ب ود

همواره بیشتر از با ترت فشار سموم بود (شکله اي 3

(شکل  .)2جمعیت کنههاي شکارگر خ انواده فیتوزئی ده و

و  )4و در اکثر تاریخهاي نمونهبرداري اخ ته

فراوان ی

تعداد تخمهاي گذاشته شده توسط آنه ا در تم ام ت اریخ-

آنها نیز معنیدار بود.
12
10
8
4
2
0

شکل  -1تعداد تخم  P.citriدر باغ تحت فشار سموم سنتتیک و باغ عاری از سموم سنتتیک (تیمار با روغن معدنی).

3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
00.0

شکل  -2جمعیت ( P.citriمراحل مختلف رشدی به جز تخم) در باغ تحت فشار سموم سنتتیک و باغ عاری از سموم سنتتیک (تیمار با
روغن معدنی).
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35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
00.0

شکل  -3تعداد تخم کنههای شکارگر خانواده فیتوزئیده در باغ تحت فشار سموم سنتتیک و باغ عاری از سموم سنتتیک (تیمار با روغن
معدنی).
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

شکل  -4جمعیت کنههای شکارگر خانواده فیتوزئیده در باغ تحت فشار سموم سنتتیک و باغ عاری از سموم سنتتیک (تیمار با روغن
معدنی).

سوزي هنگامی افزایش م ییاب د ک ه روغ نه اي مع دنی

بحث
آفت  P.citrellaتوسط ه ر دو تیم ار روغ ن مع دنی و
حشرهکش سنتتیک ایمیداکلوپراید به طور یکس ان کنت رل
شد و اخته

معنیداري با یکدیگر به لراظ تاثیر بر آفت

نداشتند ،در ضمن در تیمارهاي مربوط به روغن مع دنی
هیچگونه عهئم گیاهسوزي نیز مشاهده نشد .خط ر گی اه

بطور یکنواخت در آب پخش نش وند و ی ا اینک ه درخت ان
ترت فشار کم آبی و یا حرارتهاي باال قرار گیرند (رائی
و همکاران  .)1996این بررسی نشان داد که ترت شرایط
مساعد ،چهار مرحله روغنپاشی به فاص له پ نج روز ب ا
غلظ ت  0/9درص د س بب گی اهس وزي نم یش ود .طب ق
گزارش کیائیان موس وي ( ،)1390اث ر روغ ن مع دنی ب ا

کردفیروزجایی و دماوندیان
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غلظت  0/95درصد براي کنت رل  P.citrellaتقریب اً مش ابه

سبب مرگ و میر بیش تر الروه ا نس بت ب ه حش رهک ش

ایمیداکلوپراید و آبامکتین  +روغ ن مع دنی ( )0/5درص د

ایمیداکلوپرای د و ش اهد ش د .اگرچ ه بیت ی و همک اران

بود .نتایج این مرقق ب ا نت ایج پ ژوهش حاض ر مطابق ت

( )1995متذکر شدند که روغنهاي معدنی بط ور مس تقیم

دارد.

سبب مرگ و می ر  P.citrellaنم یش ود و عل ت ک اهش

طبق گزارش دماوندیان ( ،)2016فراوان ی و گس ترش

خسارت آفت را به اثر دورکنندگی روغنهاي مع دنی ب ر

آفات در با هاي مرکب اتی ک ه مه ار آف ات توس ط ان واع

فعالیت پروانه مین وز و ممانع ت از تخ مگ ذاري آن رب ط

آفتکشهاي سنتتیک انجام میشود ب ه ط ور معن یداري

دادند  ،بطور کلی روغنهاي معدنی از یک سو س بب دور

بیشتر از با هاي مرکباتی بود که در آنها از آفتکشهاي

شدن پروان ه مین وز از میزب ان ش ده (رائ ی و همک اران

سنتتیک استفاده نمیشود و چنانچه نیاز به مبارزه باش د

 ،2000ل ویی و همک اران  )2006و از س وي دیگ ر طب ق

فق ط از روغ ن مع دنی اس تفاده م یش ود .ای ن نت ایج

نتایج حاصله به داخل ب رگ نف وذ ک رده و س پف س بب

نشاندهن دهي کنت رل آف ات مرکب ات ب ا ک اربرد روغ ن

مرگ الروها نیز میشود.

معدنی میباشد .الزم به ذکر است ک ه روش مه ار آف ات

روغنهاي معدنی باع خفه شدن حشرات کوچ ک و

کلیدي و مهم درختان مرکب ات همانن د س پردار قه وهاي

غیر متررک نی ز م یش وند (ابلین گ  ،1959دیویس ون و

Chrysomphalus

همکاران  .)1991اگرچه طبق گزارش نج ار رودریگ رز و

(دماوندیان  ،1373غفاري لشکناري و دماون دیان ،)1392

همک اران ( )2008ه یچ عهئم ی از انباش ته ش دن روغ ن

شپشک مومی فلوریداCeroplastes floridensis Comstock ،

داخل تراشهه اي حش رات دی ده نش د ،ام ا نف وذ س ری

مرکب

اتMorgan ،

dictyospermi

(دماون دیان  ،)1382کن هي نق رهاي مرکب

اتAshmed،

روغن به داخل ب دن حش ره و تجم

آن در مر ل انتق ال

( Phyllocoptrara oleivoraدماوندیان  ،)1384کنهي قرم ز

پیامهاي عصبی سبب اخهل در سیستم پیام رسانی ب دن

مرکب ات( P.citri ،دماون دیان  ،)2007بالش ک مرکب ات،

حشره شد .نت ایج مطالع ه حاض ر نی ز نش ان داد ک ه در

( Pulvinaria aurantii Cockerellملکی و دماوندیان )2015

مطالع هي ت اثیر ن وع م دیریت ب ر جمعی ت کن هي قرم ز

توسط روغن معدنی ،ه ر ک دام ب ه تنه ایی ط ی س الیان

مرکبات و کنه هاي شکارگر خانواده فیتوزئیده ،کنه قرم ز

متمادي مورد بررسی قرار گرفتهاند .نتایج نشان دادند که

مرکبات به دلیل تررک بسیار کمت ر نس بت ب ه کن هه اي

غلظتهاي بین  0/8تا  1/4درصد روغن مع دنی ق ادر ب ه

شکارگر بیشتر ترت تاثیر روغ ن مع دنی ق رار گرفت ه و

کنترل آفات فوق بودند .نتایج مطالعهي حاضر نیز نش ان

توسط آن کنترل شدند .از طر

دیگ ر ،بیت ی و همک اران

داد ک ه غلظ ته اي کنت رل کنن دهي مین وز مرکب ات در

( )1995و هیلی ر و همک اران ( )2003بی ان داش تند ک ه

مردودهي غلظت فوق قرار دارد.

کنههاي شکارگر به دلیل تررک بیشتر از ص رنه مب ارزه

نت ایج حاص ل از ای ن مطالع ه نش ان دهن دهي ت أثیر

با آفات خارج شده و بدین وسیله آسیب کمتري میبینن د.

معن یدار ( )p˂0/05دو غلظ ت  0/7و 0/9درص د روغ ن

نتایج حاصل از این مطالعه در رابطه ب ا جمعی ت زی ادتر

مع دنی در ک اهش تع داد داالنه اي ایج اد ش ده توس ط

کنههاي شکارگر در با هاي روغنپاشی ش ده نس بت ب ه

الروهاي مینوز مرکبات در مقایسه با شاهد است (جداول

با هاي سمپاش ی ش ده تائیدکنن ده نت ایج مرقق ان ف وق

 1و  ،)2اگرچ ه تع داد داالنه ا در ه ر دو تیم ار روغ ن

میباشند.

معنیدار نداشت .با توجه

کنههاي شکارگر متعددي از خ انواده Phytoseiidae

به تع داد بس یار ن اچیز تع داد داالنه ا در ه ر دو تیم ار

از با هاي مرکبات اس تان مازن دران گ زارش ش ده ،ک ه

روغن معدنی ( 0/7و  0/9درص د) ب ه نظ ر م یرس د ک ه

بعزی از آنها بسیار پلیفاژند (دماون دیان  .)1389عل ی-

روغن معدنی با غلظت  0/7درص د اقتص اديت ر

رغم تنوع گونهاي بسیار غنی کنهه اي ش کارگر در ب ا -

میباشد .همانطور که از جداول  1و  2مشخص میباش د،

هاي مرکبات استان ،مصر

س موم آف تک ش ب ا طی ف

تیمار روغن معدنی در هر دو آزمایش بط ور چش مگیري

وسی سبب مرگ و میر آنها و سایر دش منان طبیع ی ،از

معدنی با ایمیداکلوپراید اخته

مصر
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بین رفتن تعادل زیستی و در نهایت منجر به طغیان ان واع

روغن معدنی قادر به کنترل کافی مینوز مرکب ات م ی

آفات در با هاي مرکبات استان شده اس ت (خیرال دین و

باشد و می تواند جایگزین آفت کش ه اي س نتتیک نظی ر

همکاران .)2012

ایمیداکلوپرید شود که در باغات مرکبات استان مازندران

طبق گزارش هیلیر و همکاران ( ، )2003فیتوزئی دهاي

به کار می روند .براسا) بیشترین درصد بدست آمده از

شکارگر نسبت به حشرهکشهاي س نتتیک (پیروتروئی د)

الروهاي مرده و شفیره ه ا ب ر روي ب رگ و تع داد داالن

حسا) بوده و براي افزایش جمعی ت کن هه اي ش کارگر

کمتر ایجاد شده در تیمارهاي روغ ن مع دنی ( 0/7و 0/9

باید استفاده از چنین حشرهک شه ایی ممن وع ش ود .در

درصد) در مقایسه با دیگر تیمارها (ایمیداکلوپری د و آب)،

مقابل هنگام استفاده از روغنه اي مع دنی تع داد بس یار

روغ ن مع دنی داراي کنت رل م رثرتر و کارام دتر مین وز

زیادي از کن هه اي ش کارگر قادرن د خ ود را از خط رات

مرکبات در مقایسه با دیگر تیمارها بوده اس ت .همچن ین

روغ ن مع دنی حف ظ ک رده و هیچگون ه آس یبی نببین د

در با هاي تیمار شده با روغن معدنی ،جمعی ت کن هه اي

(بدفورد و همکاران  ،)1998که در با هاي مورد بررس ی

ش کارگر خ انواده فیتوزئی ده در مقایس ه ب ا ب ا ه اي

در این پژوهش نیز چنین نتایجی مشاهده شد .در با هاي

سمپاشی شده با حشرهکش ایمیداکلوپراید بیش تر ب ود و

کنترل شده با روغن معدنی از یک س و هم واره جمعی ت

در مقابل جمعیت کن هي قرم ز مرکب ات نی ز در ب ا ه اي

کنههاي شکارگر خانواده فیتوزئیده در مقایسه با با هاي

روغنپاشی شده بس یار ن اچیز و تر ت کنت رل ب ود ،در

کنت رل ش ده ب ا حش رهک ش ایمیداکلوپرای د بیش تر ب ود

حالیکه در با هاي تیمار ش ده ب ا ایمیداکلوپرای د جمعی ت

(شکلهاي  3و  ،)4و از سوي دیگر جمعی ت کن هي قرم ز

کنه قرمز دائماً زیاد بوده و به کنترل نیاز داشت.

مرکب ات هم واره در ب ا ه اي ع اري از آف تک شه اي
سنتتیک (تیمار ش ده ب ا روغ ن مع دنی) بس یار ن اچیز و
ترت کنترل بود ،در مقابل در با هاي سمپاش ی ش ده ب ا
ایمیداکلوپراید جمعیت کنه ي قرمز دائماً زیاد بوده و نی از
به کنترل داشت (شکل هاي  1و  .)2این نتایج با یافتهه اي
دماوندیان ( )2016مطابقت داشت.

سپاسگزاری
از مسئولین مرت رم دانش گاه عل وم کش اورزي و من اب
طبیع ی س اري ب ه جه ت ت أمین اعتب ار و از آق اي ک رد
فیروزجایی به جه ت در اختی ار ق رار دادن ب ا مرکب ات
براي این پژوهش صمیمانه تشکر میشود.

منابع مورد استفاده
دماوندیان م ر .1373 ،بررسی بیواکولوژي سپردار قهوهاي مرکبات

Chrysomphalus dictyospermi Morgan

) (Homoptera: Diaspididaeدر استان مازندران .پایاننامهي کارشناسی ارشد حشرهشناسی کشاورزي ،دانشکده
کشاورزي ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
دماوندیان م ر .1382 ،زیستسنجی آزمایشگاهی روغن معدنی و مراسبه  LC50و  LC90براي پوره سن دوم سپردار مومی
فلوریدا ) . Ceroplastes floridensis (Homoptera: Coccidaeمجله علوم کشاورزي و مناب طبیعی خزر ،سال اول،
شماره  .3صفرههاي  64تا .71
دماوندیان م ر .1384 ،کنترل جمعیت کنه زنگ مرکبات  Phyllocoptruta oleivoraبدون استفاده از کنهکشهاي آلودهکننده
مریط زیست .مجله مریطشناسی ،جلد سی و یکم ،شماره  .38صفرههاي  103تا .108
دماوندیان م ر .1385 ،زیستسنجی آزمایشگاهی و مراسبه  LC90 & LC50روغن معدنی علیه پوره سن دوم ،سوم و ماده بالغ
بالشک مرکبات  .Pulvinaria aurantii Cockerellمجله علوم کشاورزي و مناب طبیعی ،جلد سیزدهم ،شماره چهارم.
صفرههاي  1تا .7
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 در با هاي مرکباتPulvinaria aurantii  مقایسه حشرهکشهاي رایج با روغن معدنی در کنترل.1389 ،دماوندیان م ر
.95  تا81  صفرههاي.1  شماره، جلد هفتاد و هشتم، مجله آفات و بیماريهاي گیاهی.مازندران و اثر آنها بر کنههاي فیتوزئید
 تاثیر کاربرد دو نوع روغن معدنی در کنترل باشک مرکبات.1386 ،

 دماوندیان م ر و شیشهبر، سراج ع ا،رجبپور ع

، جلد سیام، مجله علمی کشاورزي. و کنههاي شکارگر در باغات مرکبات شهرستان ساريPulvinaria aurantii (Cock.)
.40  تا31  صفرههاي.شماره چهارم
 روغن معدنی براي ماده بالغLC50 & LC90  زیستسنجی آزمایشگاهی و مراسبه.1392 ،غفاري لشکناري ي و دماوندیان م ر
 همایش ملی پدافند. Chrysomphalus dictyospermi Morgan (Hemi: Diaspididae) سپردار قهوهاي مرکبات
.198  تا195  صفرههاي. جزیره قشم، شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان،غیرعامل در بخش کشاورزي
 وPhyllocnistis citrella  مقایسه روغنهاي معدنی یا سموم رایج براي کنترل مینوز مرکبات.1390 ،
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Abstract
The effect of mineral spray oil (MSO) and imidacloprid were compared to control Phyllocnistis citrella
Stainton (Lep: Gracillariidae) and Panonychus citri and Phytoseiid predatory mites populations. The first
experiment, the average number of mines per leaf by citrus leaf miner larvae in MSO treatment with 700 ml
per 100 litres of water, imidacloprid (4 cc/2litres of water) and control were 0.27, 0.37 and 2.95,
respectively. Percent larval mortality were 51.85, 37.83 and 26.10% , respectively and Percent pupae were
47.09, 59.4 and 73.8, respectively. The average number of mines per citrus leaf miner larvae in MSO
treatments with 900 ml per 100 litres of water, imidacloprid (4 cc/2litres of water) and control were obtained
0.09, 0.3 and 2.9, respectively. Percent larvae mortality were 77.57, 60.06 and 26.1%, respectively and
Percent pupae were 11.01, 36.23 and 75.32%, respectively. The second experiment, average number of eggs
and developmental stages of Panonychus citri in control using imidacloprid at all sampling dates was
significantly higher than the MSO spraying. On the other hand, the number of eggs and developmental stages
of Phytoseiid predatory mites in MSO spraying were significantly higher than control using imidacloprid.
The results showed that mineral oil was able to control citrus leafminer sufficiently and could be replaced the
imidaclopridic pesticide in citrus orchards of Mazandaran province.
Keyword: Imidacloprid, Leaf miner, Mineral oil, Citrus Red mite.

