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 چکیده
میوهتوت میان در یکمیوهفرنگی معتدله بییهای باشدمیمانند به ایران منو اقلیمی شرایط بودن دارا اسبدلیل
مهمتبدیلشود.دراینتحقیق،امكاناستفادهازتورضدحشرهیتولیدارگانیکآنبهیکتولیدوصادركنندهباتواندمی

 گل(Tetranychus urticae)ایدولكهیكنهعلیه تریپسغربی شته(Frankliniella occidentalis)، فرنگیتوتیو
(Chaetosiphon fragaefolii)هاوكیفیتبوتهتونیزعملكرداهایارگانیکوشاهدبهاینآفآلودگیگلخانه .بررسیشد
.هقرارگرفتعموردمطالهایارگانیک،شاهدوتجاریبهصورتطرحكامالتصادفیدرگلخانه(میوهیکوزنیانگینم)
طبق.گردیدارزیابیایدرقالبطرحكامالتصادفیوبهروشتاگوچیدولكهیعلیهكنهسازگارزیستچندتركیباثیرت

برداریطییکماهنمونهایوفراوانیجمعیتتریپسدولكهیهابهكنهمیزانآلودگیبرگ،ارگانیکیدرگلخانه،نتایج
قرار(هابهكنهوپنجعددتریپسدرهرگلدرصدبرگچه25بهترتیبآلودگی)زیاناقتصادییهموارهزیرآستانه

گلخانهولیداشت فراوانیجمعیتشتهیدر بود. باالتر آستانه از میزانآلودگیهمواره فرنگیتوتیشاهد، درنیز
یارگانیک)صفر(بیشتربودولیدرهردوگلخانه،فراوانیجمعیتشتهزیرآستانهیشاهدهموارهازگلخانهیگلخانه

ارگانیکیهازگلخانگرمبربوته(4/317)تجارییدرگلخانهعملكردقرارداشت.(شتهدرهرگیاه30)زیاناقتصادی
اختالفگرم(91/11و1/12)بهترتیبمیوهبینایندوگلخانهوزنیکازنظرولی،بیشتربودگرمبربوته(9/216)

لیترمیلی40امبهمیزانپیپی12000درغلظتروزدویبهفاصلهآزالدوباراستفادهازنیمداریوجودنداشت.معنی
باتوجهبهنتایج،استفادهازتورهایضدحشرهبامشراكنترلكند.ایدولكهیكنهبرایهرگلدانبهخوبیتوانست

گلخانه داخل به آفت سه این ورود از جلوگیری جهت فرموالسیون،مناسب از استفاده نیز و حاویتجاریهای
شود.فرنگیتوصیهمیآزادیراكتیندرتولیدارگانیکتوت


.،گلخانه،تولیدارگانیکضدحشرهتورفرنگی،توت،سازگارزیستتركیبات:ی کلیدیها واژه

 
 مقدمه
هابرایافزایشتولیدمحصوالتكشااورزیكشآفت

بهدلیلوجاودبقایاایولیمزایایغیرقابلانكاریدارند
یهاوسبزیجات،بهعناوانعوامالباالقوههادرمیوهآن

انادكننادگانمطارحشادهساالمتیمصارفیتهدیدكننده
.برخیپیامدهایقارارگارفتن(1999پودوالوهمكاران)

میاانزناانوكودكااناغلابهااكاشدرمعرضحشاره
رهمچنااین،دربیمااارانساارطانیدشااوند.مشاااهدهماای

مقایسهباافرادسالمودركشاورزاندرمقایسهباافراد
هاایفسافرهكاشغیركشاورز،سطوحباالتربقایایآفات

هاایروزافازوننگرانای.(1994دافایماکاند)یافتشده
كیفیتپایینموادغاااییازیاکساووتخریابیدرباره

mailto:mohsenyazdanian@gau.ac.ir
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بهداشتیناشیازكشاورزیرایجمسایلومحیطزیست
ازسویدیگرباعثافزایشپایرشكشااورزیارگانیاک

مدیریتتلفیقیآفااتدردونظاامیاند.تفاوتعمدهشده
كشتارگانیکورایج،دركنترلشیمیاییاست.دركشت

هاایكشحداقلیازآفتیارگانیکحافكاملیااستفاده
.(1393جوادییعقوبیو)مدنظراستشیمیایی

درسراساارجهااانمتعااددیهااایآفاااتوبیماااری
فرنگاایواردخسااارتاقتصااادیشاادیدیرابااهتااوت

هایمختلا ایانگیااهازجملاهمیاوهوبخشآورند.می
هااوهاا،ویارو برگتوسطانواعیازحشارات،قاار 

گیرنادونماتدهاوحتیجوندگانماوردحملاهقارارمای
المونادیاوشاود)هاواردمییبهآنخسارتقابلتوجه

ایدولكهیكنه.(1384،بهنامیانومسیحا2002همكاران
Tetranychus urticae Kochای،یكیازآفاتمهمگلخانه

 Frankliniella occidentalisتاریپسغربایگالاستو

(Pergande)تارینآفااتمحصاوالتنیزبهیكایازمهام
ایدرسراسرجهاانتبادیلشادهاساتزراعیوگلخانه

،براوتاونو2005،هِرونوجیماز1996پاراِلومورفی)
چندینگونهشاتهدرسراسارجهاانروی(.2009هرون
،Aphis gossypii Gloverفرنگیوجوددارنادماننادتوت

Aphis fabae Scopoli،Myzus persicae (Sulzer)و
Macrosiphum euphorbiae Thomasروناااادونو)

هااابااهجاانستاارینآنولاایمتااداول(2005همكاااران
Chaetosiphonفرنگیتوتیشته)مانندCh. fragaefolii 

(Cockerell)(تعلقدارند).(1384بهنامیانومسیحا
هااییبرایمبارزهباآفااتدركشاتارگانیاکمیاوه

هجااتیماننادخیااروگوجافرنگایوصایفیمانندتاوت
اند،ازهایمختلفیمورداستفادهقرارگرفتهفرنگیروش

پااایر،هااایپالسااتیكیتجزیااهجملااهاسااتفادهازپوشااش
برگالندهایشكارگركارآمد)انتخابارقاممقاوموگونه

.دربرخیمواردمانندمبارزهباتریپسغربیگل،(2007
هایمهممدیریتیآنذكرشادهاساتیكیازجنبهتناوب

.امكاااناسااتفادهاز(2009كااافمنوهمكاااران-جیلاات)
،توئمینا 2000اسمیتوكریشچیکهایگیاهی)عصاره

،2007،گوئرنااوباورن2004كبلیا،بن2003وهمكاران
،موهاپاتراوهمكااران2009،لیمومینالی1388هوشیار
هااایضدحشااره،تااور(2012مكاااران،كیااانیوه2009

،حنفاایوهمكاااران2002،1996برلینگااروهمكاااران)
،والااراوهمكاااران1385پااور،كمااال2007،2004،2002
،1388،مشااامولی1388،هوشااایار2007،حنفااای2006

،محمدو2015،حربیوهمكاران2011كیانیوهمكاران
هاایوتاور(2016،بهاراتوپونیتكوماار2015مدانی

و(2008تاناكااوهمكاارانالكتروساتاتیک)یضدحشره
نیزدرامرمباارزه(2012كاكوتانیوهمكارانالكتریكی)

هااادركشااتارگانیااکساابزیجاتوباااآفاااتوبیماااری
هاایتوراند.ایموردارزیابیقرارگرفتههایگلخانهمیوه

دهندضدحشرهممكناستمیكروكلیمایگلخانهراتغییر
،والاااراو2006،تئیتااال2005بارتزاناااا وهمكااااران)

،حرباایو2014،ساایمونوهمكاااران2006همكاااران
.درمواردیمانند(2016،لوپزوهمكاران2015همكاران

فرنگایتاونسهایگوجههادرگلخانهاستفادهازاینتور
،Tuta absoluta (Meyrick)فرنگاایعلیااهمینااوزگوجااه

فرنگایاثارمنفایمشااهدهرهایرشدگوجاهرویپارامت
درماواردیماننادولای(2015حربایوهمكااراننشد)

توانادهاامایاحداثگلخانهدرمناطقگرمكهوجودتاور
بهمادتهامیكروكلیمایگلخانهراتغییردهد،برچیدنآن

سایمونوهمكاارانروزدرهفتهتوصیهشدهاست)سه
(.2014
محصولیاستكاهبیشاترمصارففرنگیچونتوت
هایآنخوریداردودركنترلفعلیآفاتوبیماریتازه

شاود،درهاایشایمیاییاساتفادهمایكاشعمدتاازآفت
هاایزیاادیهاادرآننگرانایكشآفتیموردباقیمانده

درایانتحقیاقساعیشادتااازطریاقلااا،د.وجوددار
بااآفااتكنترلمكانیكی)تجهیزواصالحساختارگلخانه

آبویحوضاچهی،وتعبیاهضدحشارهاستفادهازتور
كااراییآندر،(آهک،اتاقکانتظاروتورهاایسابزرن 

باهداخالفرنگایتاوتمهامسهآفاتجلوگیریازورود
همچنااین،كاااراییچناادتركیاابارزیااابیشااود.گلخانااه
ایماوردبررسایدولكاهیدركنترلكناهسازگارزیست

 قرارگرفت.

 ها مواد و روش
 ها شناسايی آفات موجود در گلخانه

موجودبارروییشته،تریپسوكنهجهتشناسایی
هایماوردآزماایش،ایانفرنگیدرگلخانههایتوتبوته
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تاریپسوشاتهآوریشادند.هااجما آفاتازرویبوته
پزشاكیدانشاگاهگیااه)گاروهتوسطدكتركامبیزمینایی

تارتننیزباااساتفادهازیشناساییشدندوكنهشیراز(
آوریهایجما شناساییگردید.گونه(2003ژان )كلید

یوكناهفرنگایتوتیشتهشدهشاملتریپسغربیگل،
ایبودند.دولكه


 ها محل اجرای آزمايش
یکبهطرفههریکآزمایشیاینتحقیقدردوگلخانه

هاایمترمربا واقا درساازمانپا وهش160مساحت
علمیوصنعتیایاران)مجتما تحقیقااتیعصارانقاالب

شهریار(انجامشاد.یكایازیجاده15كیلومترواق در
ارگانیکودیگریباهعناوانیهابهعنوانگلخانهگلخانه
مادیریتسااختاروشاهددرنظارگرفتاهشاد.یگلخانه

خاناهازعوامالموفقیاتدركشاتارگانیاکتجهیزاتگل
یباشند.بههمینمنظور،یکگلخانهبهعنوانگلخاناهمی

مناسااب،یارگانیااکبااهروشزیااربااهتااورضدحشااره
آبوآهک،اتاقکانتظاروتورهایسابزرن یحوضچه

مجهزشد.نصبتوریبرایجلوگیریازورودآفاتباه
هامهااومنافاپشتفنهاداخلگلخانهبهوی هازپنجره

)تاروپوددر13×23هایبدینمنظور،تورانجامگردید.
هااادوختااهونصاابمتاارمرباا (باارایپشااتفاانسااانتی

هایگلخانهبهطورسراسریازگردیدند.همچنین،پنجره
اتاقکانتظاردریبیرونبااینتورپوشاندهشدند.تعبیه

ورودبهگلخانه،بهدلیالعادمواردآمادنشاو بتدایا
هااایكشااتشاادهدرورودیگلخانااهودماااییبااهبوتااه

جلوگیریازجریانمستقیمهواوورودآفااتباهداخال
باشد.بهمنظوركاهشنورورودیباهگلخاناهگلخانهمی

5/2باهدفكنترلوكاهشدمایآن،تورسبزبهعرض
صبگردید.تورسابزنسابتمتربررویسق گلخانهن

ناوردرصاد60عباوردادنمعنایهبا)داشات40به60
یدركنااارگلخانااه.درصاادآن(40خورشاایدوجاااب

شااهد)باایدیگریبهعناوانگلخاناهیارگانیک،گلخانه
هایسنتی،بادونرعایاتاصاولشرایطیمشابهگلخانه

(درنظارگرفتاهوتاورسابزبهداشتیوتورضدحشاره
هایماورددرگلخانهوفتوپریوددما،رطوبتنسبیشد.

یدرجااه243±،درصااد60±10آزمااایشبااهترتیااب

سااعتتااریكی10ساعتروشناییباه14وسلسیو 
.بودند
 

 ها کاشت بوته
فرنگایدرگلخاناهدربساترتجمعایباانشاهایتوت

مااا وكوكوپیااتاسااتفادهازمخلااوطیازپرلیاات،پیاات
رفیعایكاشاتهشادند) نارگیل(بهنسبتمساوی)پوست

نشاای700.بارایكاشات،(1386كرهرودیواكبارزاده
رقمFragaria ananassa Duchesneفرنگیازگونهتوت

Selvaباهقطار)گلدانبزرگ200تهیهشد.درهریکاز
تااساهتهیاهشاده(متارساانتی26وارتفاع30یدهانه
هاایكشاتشاده،عددنشاقراردادهشد.ازگلدانچهار
گلادان150شااهددردوردیا ویگلداندرگلخانه50

ارگانیکدرچهارردی قراردادهشدند.یدرگلخانه


تیريس   ، فرنگیی  توت یشتهها به  درصد آلودگی بوته
 ای  دولکه یو کنه غربی گل 

تاریپسفرنگای،تاوتیشتههابهدرصدآلودگیبوته
هااایشاااهدودرگلخانااهایدولكااهیكنااهوغرباایگاال
فاروردین،اردیبهشاتوخارداد)درهایماهارگانیکطی

منظاور،بادینفعالیتاینآفات(ارزیاابیشاد.اوجزمان
هاایارگانیاکوایدومرتبهدرهاریاکازگلخاناههفته
گلدانبهطاورتصاادفیانتخاابشادند.بارای10شاهد

هااها،درهرگلدانیكیازبوتاهتعیینمیانگینتعدادشته
هایآنشامارش(انتخابوتعدادشتهترینبوته)پُربرگ

عالیاتفاوجهادرزمانگردید.آمارگیریازجمعیتشته
بااارهشااتفااروردینطااییااکماااهبااا15هاااازآن

باارداریانجااامشااد.شاامارشفراواناایجمعیااتنمونااه
بارهشتبهمدتیکماهدرماههادراردیبهشتتریپس
گیریبدینترتیابانجاامشادكاهپاسازانتخاابنمونه

های)دارایگلبرگباالییگلجوانِسهها،تصادفیگلدان
هااپاسازانتخابشدندوتعادادتاریپستازه(هرگلدان

هااثباتهاادرگالهاشامارشومیاانگینآنتكاندنگل
یگردیااد.آمااارگیریازمیاازانآلااودگیگلخانااهبااهكنااه

ایبهمدتیکماهدرخردادانجامشد.برایتعییندولكه
وتعاادادهاااهااا،تعاادادكاالباارگدرصاادآلااودگیگلاادان
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ارایتار(درهرگلادانهایدهایآلودهبهكنه)برگبرگ
شمارششد.


 عملکرد و کیفیت میوه

هایارگانیاکمیزانعملكرددرگلخانهیمقایسهرایب
ایتجاااری)واقاا درشااهر وشاااهد،ونیاازگلخانااه

ایباااتجهیاازاتماادرنوایهشااتگردگگلخانااهگلخانااه
یمدیریتآفاتباهروششایمیاییمرساوم(،طایدوره

گلادانباه10هادراردیبهشتمااه،حداكثرباردهیبوته
طورتصادفیازهرگلخانهانتخابشادند.باهمادتیاک

ایدومرتبهچیدهوبرحسابهایرسیدههفتهماه،میوه
یاوه)میاانگینارزیابیكیفیاتمبرایشدند.گرموزنمی

باااردهییطاایدورهوزنیااکمیااوهباارحساابگاارم(،
گلدانبهصاورتتصاادفیاز20ودرسهنوبت،هابوته

بهصورتجداگاناههایرسیدهمیوهوهرگلخانهانتخاب
.شدندتوزینبرحسبگرم


 ای  دولکه یعلیه کنه سازگارزيست ترکیباتکارايی 
یتااربااودنتااراكمجمعیااتشااتهبااهدلیاالپااایین
30)زیااناقتصاادییازآستانههافرنگیدرگلخانهتوت
،(1384بهنامیااانومساایحاشااتهدرهاارگیاااه()عاادد
ساازگارزیساتتركیبااتهاایارزیاابیكااراییآزمایش

برایكنتارلایانشاتهانجاامنشادند.نتاایجمرباو باه
رویتریپسغربایگالنیازتوساطتركیباتكاراییاین

.(2012كیاانیوهمكااراناناد)نویسندگانمنتشارشاده
زیاناقتصادیبرایاینتریپسباررویتاوتیآستانه
عااددتااریپسدرهاارگاالبیااانشاادهاسااتپاانجفرنگاای

ایازدولكهیبرایكنترلكنه(.1384بهنامیانومسیحا)
هایگیاهیشاملروغاندرخاتنایمیااچاریشعصاره

حاویآزادیراكتین،EC1%آزال)فرموالسیونتجارینیم
تنبااكو،یآلماان(،عصاارهTrifolio-Mمحصولشركت

سااختتجااریسایرینول،سیر)فرموالسیونیعصاره
كاشووصاابونحشاره(شركتكیمیااسابزآورایاران

كش)فرموالسایونتجااریپاالیزین،سااختشاركتكنه
یعصاارهیكیمیاسبزآورایران(استفادهشد.برایتهیه

لیتارآبچهاارردتنبااكوخشاکگرمبارگ250تنباكو،
پاایشاز.ساااعتصااافگردیااد24خیساااندهوپااساز

لیتارپنجگرمصابونمای بهازایهر30اسپریكردن،
،1388،مشامولی2008فوساایرمحلولاضاافهشاد)به

آزمااایشبااهصااورتطاارح.(2010مااورالیوكناادرا
عاااملیبااهروشتاااگوچیانجااامشااد.چهااارفاكتوریاال

ساط چهااردرسازگارزیستكشنوعحشرههایعامل
تنبااكووسایرینول(،غلظاتیآزال،پالیزین،عصاره)نیم

(،حجممصرفدر1سط )جدولچهارهادركشحشره
لیتااردرهاارگلاادان(،ودفعاااتمیلاای40و20سااط )دو

پاشای(سط )یاکودوباارمحلاولدوپاشیدرمحلول
تعاداد(.باتوجاهباه2)جدولموردبررسیقرارگرفتند

هازفادهاا،باااساتفاكتورهایانتخابشدهوساطوحآن
(تعیااینL16)تااایی16آرایااهمتعاماادMinitabافاازارنارم

گیریشدهدراینآزمایش،(.پاسخاندازه3گردید)جدول
فرنگایباههاایتاوتمیانگیندرصدكنترلآلودگیبرگ

تاگوچیهادرقالبطرحبود.اینآزمایشایدولكهیكنه
كاشویاکشااهد(وساهتیماارحشاره16تیمار)17با

ایشاهدانجامشدند.تكراردرشرایطگلخانه
یپاشی،ابتادامیازانآلاودگیباهكناهپیشازمحلول
گرفت.برایاینكهسمپاشیایموردبررسیقراردولكه

توجیهاقتصاادیداشاتهباشاد،میازانآلاودگیبایادباه
زیاااناقتصااادیبرسااد.ازایاانرو،یسااتانهباااالترازآ

هاهنگاامیانجاامشادندكاهجمعیاتپاشیتمامیمحلول
زیاناقتصادیباراییآفتباالترازآستانهبود.آستانه

درصااد25ایعبااارتاسااتازآلااودگیدولكااهیكنااه
هاااباهیااکیاااتعادادبیشااتریكناه.ایاانآسااتانهبرگچاه

اقتصادیمشاابهوجاودمیاانگینپانجعاددكناهدرهار
(.درصدآلاودگیباهكناه2007كامانتبرگچهاست)مک

هااایآلااودهبااهكاالگلاادانبااهروشنساابتباارگ30در
هاا،هارآزمایشهایگلدانمحاسبهشد.جهتانجامبرگ

هایموردبررسیتهیهشدند.هادرغلظتیکازمحلول
عددگلدانآلودهبهكنهدرگلخانهشناساایی51ابتدا

وجداسازیشدندوهرگلادانباهعناوانیاکتكاراردر
نظرگرفتهشد.ازاینرو،هرسهگلادانمرباو باهیاک

هاایدومتارازگلادانیآزمایشدركنارهموبهفاصله
هاابارمربو بهآزمایشدیگرقرارگرفتند.سپس،گلدان

پاشایشادند.شدهمحلاولاسا شرایطآزمایشیتعیین
هایآلودهبهكنهنیزبهعناوانشااهدسهگلدانازگلدان
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هااییكاهباهدوباااردرنظارگرفتاهشادند.درآزمااایش
باهفاصالهدوپاشیپاشینیازبود،دومینمحلولمحلول

ساااعتپااساز72روزپااسازپاشااشاولانجااامشااد.
هاایآلاودهباهكناهدرهارپاشیدوم،تعدادبرگمحلول

گلدانشامارشوثباتگردیاد.همچناین،بارایبررسای

شاده،ایانشارایطدرساهتعیاینیكاراییشرایطبهینه
یشاهدموردآزمایشقرارگرفتند.تكراردرگلخانه





 

 .ای دولكه یها در کنترل کنه مورد استفاده برای ارزیابی کارایی آن سازگارزیستی  ها کش سطوح غلظت حشره -1جدول 

 4سطح  3سطح  2سطح  1سطح  کش نوع حشره

 ppm 3000  ppm6000  ppm 9000  ppm12000 آزال نیم

 ppm1500  ppm3000  ppm4500  ppm6000  پالیزین

 گرم بر لیتر 250 گرم بر لیتر 5/187 گرم بر لیتر 125 گرم بر لیتر 5/62 تنباکو یعصاره

 ppm 2000 ppm 4000 ppm 6000 ppm 8000 سیرینول

 

 .ای با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی دولكه یها در آزمایش کنترل کنه فاکتورها و سطوح آن -2جدول 

 4سطح  3سطح  2سطح  1سطح  نوع فاکتور فاکتور

 سیرینول تنباکو یعصاره کش صابون حشره آزال نیم کش نوع حشره 1

 4سطح  3سطح  2سطح  1سطح   کش غلظت حشره 2

 - - سي سي 40 سي سي 20 حجم مصرف 3

 - - 2 1 پاشي تعداد دفعات محلول 4

 

( به روش تاگوچی به منظور ارزیابی کارایی L16تایی،  16متعامد  ی)آرایهآزمایش  16توزیع سطوح فاکتورها در  -3جدول 

 .ای دولكه یعليه کنه سازگارزیستهای  کش حشره

 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آزمایش یشماره

 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 کش سطح حشره

 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 سطح غلظت

 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 سطح حجم مصرف

 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 پاشي سطح تعداد دفعات محلول


 های آماری تجزيه و تحلیل

یهاباهكناههایمربو بهمیزانآلودگیگلخانهداده
فرنگایباهدلیالتوتیای،تریپسغربیگلوشتهدولكه

نرمالنبودنبااساتفادهازتبادیلجاارینرماالشادند.
هااایشاااهدوهااایآفاااتدرگلخانااهجمعیااتیمقایسااه
بااهصااورتفاكتوریاالدرقالاابطاارحكااامالارگانیااک
تكارارماوردارزیاابیگرفات.10تیمارو16تصادفیبا

افزاربااستفادهازنرمیمربو بهدرصدآلودگیهاداده

MSTAT-Cافزارهاایهایطرحتااگوچیباانارموداده
Qualitekو4ینسخهMinitabموردتجزیه14ینسخه

هاامیاانگینیمقایسهیوتحلیلآماریقرارگرفتند.كلیه
درسط احتمالیکدرصدانجاامتوكیبهروشآزمون

شدند.
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 نتايج و بحث
 ها به سه آفتبوته درصد آلودگی

یفرنگاایبااهشااتههااایتااوتمیاازانآلااودگیبوتااه
بادوناخاتالفبارداریفرنگیدرتماامطاولنموناهتوت

(ولااایدردوگلخاناااهF7,144=65/0گP>05/0)دارمعنااای
(F1,144=27/208گP=0000/0دار)معنااایدارایاخاااتالف

یهااابااهشااته.بیشااترینمیااانگینآلااودگیبوتااهبااود
شاهددرتااریخیكاماردیبهشاتیدرگلخانهفرنگیتوت
هربوته(مشاهدهشددرحاالیكاهدرعددشتهدر2/3)

گونهآلودگیبهاینآفاتمشااهدهارگانیکهیچیگلخانه
برداری،میزانآلودگیباهشاتهنشد.درتمامطولنمونه

ارگانیک)بامیازانصافر(یشاهدازگلخانهیدرگلخانه
یداریبیشااتربااود.درهااردوگلخانااهبااهطااورمعناای

بااارداری،نموناااهطاااولامارگانیاااکوشااااهدودرتمااا
زیاناقتصادییشتهزیرآستانههایآلودگیبهمیانگین
(. ،ال1شتهدرهرگیاه(قرارداشتند)شكل30)حدود
هابهتریپسغربیگلنیازدرتمااممیزانآلودگیگل

گP>05/0)دارباادوناخاتالفمعناایبارداریطاولنمونااه
88/0=F7,144داریبااهطااورمعناای(ولاایدردوگلخانااه

(.درتمامطاولF1,144=10/104گP=0000/0متفاوتبود)
باارداری،میااانگیندرصاادآلااودگیبااهتااریپسدرنمونااه
ارگانیااکبیشااتربااود.دریشاااهدازگلخانااهیگلخانااه
باارداری،درصاادنمونااهطااولارگانیااکودریگلخانااه

عاددپنجزیاناقتصادی)یآلودگیبهتریپسزیرآستانه
یقرارداشتدرحاالیكاهدرگلخاناهتریپسدرهرگل(

برداری،میزانآلاودگیازنمونهطولیکماهشاهدودر
(.،ب1آستانهباالتربود)شكل

ایدولكاهیفرنگیبهكنههایتوتمیزانآلودگیبرگ
(وناوعگلخاناهF7,144=32/2گP=0286/0بستهبهزماان)

(0000/0=P12/96گ=F1,144متفاوتبود.تقریباادرتماام)
شاااهدازیهااایمربااو بااهگلخانااهمااوارد،میااانگین

(.ج،1ارگانیکبیشتربودند)شاكلیهایگلخانهمیانگین
خارداد12و9هایارگانیکبهجزدرتاریخیدرگلخانه

97/32و1/28)بامیانگیندرصدآلودگیباهترتیابماه
زیااانیدرصااد(،میاازانآلااودگیهمااوارهزیاارآسااتانه

هااباهكناه(قاراردرصادبرگچاه25اقتصادی)آلاودگی
طاولشااهدودرتماامیداشتدرحالیكهدرگلخاناه

برداری،میزانآلودگیازآستانهباالتربود.نمونه

فرنگایباهساهآفاتدرصادآلاودگیتاوتیمقایسه
شاهدینشاندادكهفراوانیجمعیتاینآفاتدرگلخانه

ارگانیکبیشتربود.نتایجنشاندادندكاهباایازگلخانه
ارگانیاکیهایبهكارگرفتهشدهدرگلخانهاعمالروش

)شاااملتجهیاازواصااالحساااختارگلخانااهمانناادنصااب
و هایگلخانهها،پشتفنجرههایضدحشرهبرایپنتور
اتاقکانتظار(،بینمیانگینآلودگیبهسهآفتدریتعبیه

وجاودداریتیمارهایارگانیاکوشااهداخاتالفمعنای
توانگفتكهتجهیزواصاالحسااختار.بنابراین،میدارد

هایاینآفاتباهتوانددركاهشورودجمعیتگلخانهمی
درحفاظاتازمحصاولنقاشداخلگلخانهوازایانرو

موثریداشتهباشد.نتایجحاصلازاینبررسیبانتاایج
مطابقااتدارنااد.(1388)هوشاایارو(1385پااور)كمااال
انجامشدهدرموردكشتارگانیکخیارنشاانیمطالعه

،جمعیاتآفااتی13×23دادكهبانصبتاورضدحشاره
هاایمیناوز،وهااومگاسمانندحشراتكاملسفیدبالک

ارگانیاکیهایآلودهباهشاتهدرگلخاناهنیزتعدادبرگ
پااوركمااالزیاااناقتصااادیقاارارگرفاات)یزیاارآسااتانه

ایدركشااتارگانیااکدولكااهی،كنااههمچنااین(.1385
فرنگاایبااارعایااتاصااولبهداشااتیدرگلخانااه،گوجااه

دهیخا كنتارلشادوآفتاباستفادهازتورضدحشره
جمعیاتآفااتیمانناد(1388هوشایار)(.1388هوشیار)

 Trialeurodes vaporariorumسااافیدبالکگلخاناااه

(Westwood)مگااااسمینااااوز،Liriomyza trifolii 

(Burgess)هااایایرابااانصاابتااوردولكااهیوكنااه
فرنگیكنترلكرد.درگلخانهگوجهضدحشره

هایمجهزباهتاورضدحشارهكاهباهعناوانگلخانه
كنناد،درموان مكانیكیدربرابرورودحشراتعملمای

هاااند.اینتوربسیاریمواردكنترلموثریرانشانداده
دنادوحتایپیشازكاشتدرگلخاناهنصابگرستیبای

ترینمنافانیزبرایممانعتازورودآفاتبایدبهكوچک
(.1996برلینگاروهمكاارانطوركاملپوشااندهشاوند)

هادرتور،بستهباهآفاتسوراخیروشناستكهاندازه
حنفایوتارباشاد)حشارهكوچاکیهدف،بایدازاندازه

هااایموفااقكنتاارلآفاااتبااا(.ازنمونااه2007همكاااران
حنفایوهمكاارانتاوانباهتحقیقااتاستفادهازتورمی

باراشاارهكارد.(2007(وحنفی)2007و2004،2002)
اسا نتاایجباهدساتآماده،تفااوتچشامگیردرصاد

وروددادنكاهشدهدكهآلودگیدردوگلخانهنشانمی
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یازجملاهاساتفادهازروشاهاراآفاتبهداخلگلخانهب
ضدحشارهوهاایمانندنصابتاورهایارگانیک)روش

باهكااهشآلاودگیرعایتاصولبهداشاتیدرگلخاناه(

ایمنجارهاودرنتیجهحفاظتازمحصوالتگلخانهبوته
خواهدشد.

 

  

 

             
فرنگی به تریپس غربی گل )ب( و  های توت  گل (، ميزان آلودگی ف)ال فرنگی توت یفرنگی به شته های توت ميزان آلودگی بوته -1شكل 

 .های ارگانيک و شاهد ( در گلخانهجای ) دولكه یفرنگی به کنه های توت  برگدرصد آلودگی 

  
.های ارگانيک، شاهد و تجاری ( در گلخانهبها ) بوتهماهه  ( و ميانگين عملكرد یکالففرنگی ) توت یميانگين وزن یک ميوه -2شكل 
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 عملکرد يك بوته و کیفیت میوه
هایارگانیک،شاهدمیزانعملكردیکبوتهدرگلخانه

دارباااودوگلخاناااهتجااااریدارایاخاااتالفمعنااای
(0000/0=P86/330گ=F2,29میانگینعملكردیکماههدر.)

،9/216هایارگانیک،شااهدوتجااریباهترتیابگلخانه
گارمباربوتااهباودكاهباااهاماخااتالف4/317و2/102

كیفیاات(.همچنااین،بااینب،2داریداشااتند)شااكلمعناای
هایارگانیک،شااهدودرگلخانه(میانگینوزنیکمیوه)

گP=0001/0)دیادداریمشااهدهگرتجاریاختالفمعنای
هااای(.میااانگینوزنیااکمیااوهدرگلخانااهF2,59=44/51

و878/6،91/11ارگانیااک،شاااهدوتجاااریبااهترتیااب
(.ازنظااركیفیاات،بااینالاا ،2گاارمبااود)شااكل1/12

داریوجاودهایارگانیکوتجاریاختالفمعنایگلخانه
نداشت.
هاومتوسطوزنیکمیاوهدربوتهعملكردیمقایسه

هایارگانیاک،شااهدوتجاارینشااندادكاهبااگلخانه
هاایارگانیاکداربینعملكردگلخانهوجوداختالفمعنی

وتجاری،دركیفیتمحصاول)متوساطوزنیاکمیاوه(
داریوجاودنداشات.بینایاندوگلخاناهاخاتالفمعنای

سایتوهمكااراننتایجحاصلازاینبررسیبانتایجما
خاودایمزرعاههادرتحقیقات(مطابقتدارند.آن2007)

 Redlands،Sweet Charlieفرنگای)رویپنجرقامتاوت

Hope،Kabarla،FestivalوCamarosaنشاندادندكه)
هااایبااینمیاازانتولیاادمحصااولایاانارقااامدركشاات

داریوجاودداشات.ایانارگانیکومتداولتفاوتمعنای
29تاااCamarosaدرصااددررقاام21وتازحاادودتفااا

مشاهدهشد.بهطوركلی،Sweet Charlieدرصددررقم
عملكرداینارقامدركشاتمتاداولنسابتباهارگانیاک

وCamarosa،Redlands Hopeبیشاااترباااود.ارقاااام
Kabarlaكشااتبیشااترینمیااانگینیدرهااردوسااامانه

وزنیکمیوهراداشتند.باوجودایان،درمتوساطوزن
كشاتییکمیوهدرارقامموردبررسیبیندوساامانه

داریمشاااهدهنشاادارگانیااکومتااداولتفاااوتمعناای
(.نتااایجچناادتحقیااقدیگاار2007)ماساایتوهمكاااران
،2002،پالومااكیوهمكااران1996)گلیسمنوهمكاران
(نیاازنشاااندادناادكااه2008a,bابااوزهراوتحبااوب

فرنگیدركشتارگانیکدرمقایسهباكشتمتاداولتوت

كرد.دریکبررسی،متوسطوزنمحصولكمتریتولید
كشت)كشاتارگانیاکوییکمیوهبهجاینوعسامانه

متداول(،بهنوعرقمودمابستگیداشت)هورتینساكیو
قاتسایرمحققاننیزنشاندادهكهتحقی (.1994همكاران

بینمیانگینوزنیکمیوهتحتكشتارگانیکومتاداول
،اباوزهرا2002تفاوتیوجودنداشت)بیركلندوهمكاران

رسدكاهواكانشتاوتلاا،بهنظرمی(.2008aوتحبوب
فرنگیازنظرعملكردوكیفیتمیوهتحتشرایطمتفاوت

برگالنادباشاد.مشاابهمای،هایارگانیکومتداولكشت
(استفادهازارقاممقاومباهآفاات،گیاهاانساالم،2007)

هاایآفاتونیازهایشكارگركارآمددركنترلكنهگونه
پایررادرجهاتهایپالستیكیتجزیهاستفادهازپوشش

فرنگیتوصیهكردهاست.نیلبهتولیدارگانیکتوت
 

 ای  دولکه یعلیه کنه سازگارزيستکارايی ترکیبات 
اناد.نشااندادهشاده4آزماایشدرجادول16نتایج

-53/42میانگیندرصدكنتارلآلاودگیدرتیماارشااهد
هااباهكناهباادرصدبود)بهمعنیافزایشآلودگیبارگ

هااباهروشآناالیزگاشتزماان(.تجزیاهوتحلیالداده
شادوناوعهااانجااماستانداردبراساا میاانگینداده

،"تاربهتاراساتبزرگیداده"هدفموردنظربهروش
آزماایشدرجشادهدر16تعیینگردید.براسا نتاایج

،میاازانواریااانس،درصادتاااثیرهاارفاااكتورو4جادول
اند.نشاندادهشده5خطایآزمایشدرجدول

كاشدهادكاهناوعحشارهنشاانمای5نتایججادول
(راداشت،باهعباارتیبااتغییارMSبیشترینواریانس)

ایتغییارقابالدولكهیكشآلی،دركنترلكنهنوعحشره
گردد.پسازآن،فاكتورحجممصرفتوجهیحاصلمی

كشبیشترینواریانسراداشتوباتغییارحجامحشره
مصرفدركنترلاینآفتتغییارقابالتاوجهیمشااهده

كاشظتحشارهپاشیوغلشد.فاكتورهایدفعاتمحلول
بهترتیبكمترینواریانسراداشتند،بهاینمعنیكاهباا

ایدولكاهیتغییرسطوحایاندوفااكتوردركنتارلكناه
تغییرقابلتوجهیایجادنخواهدگردید.

میانگیناثرفاكتورهاادرهارساط ،یبرایمحاسبه
تمامنتایجمربو بههرفاكتوردریکسط باهمجما 

دآنتقسیمشدند.برایبرآورداثاراصالیهاروبرتعدا
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فاكتورنیزاختالفبینمیانگیناثردوسط هارفااكتور
یوناوعهادف)داده6محاسبهگردید.باتوجهبهجدول

كشآلیدرسط تربهتراست(،فاكتورنوعحشرهبزرگ
آزال(بیشترینتاثیروبهترتیابدرساطوحدوماول)نیم

تنبااكو(یارم)سیرینول(وساوم)عصااره)پالیزین(،چه
ایداشت.فاكتورغلظتدولكهیكمترینتاثیرراعلیهكنه

ام(بیشترینتاثیرپیپی12000آزالدرسط چهارم)نیم

(واول6000(،دوم)9000وبهترتیبدرساطوحساوم)
ام(كمتارینتااثیرراداراباود.فاكتورهاایپایپی3000)

پاشیدرساط دومعداددفعاتمحلولحجممصرفوت
لیتارودوباار(بیشاترینودرساط میلی40)بهترتیب

لیترویاکباار(كمتارینتااثیررامیلی20اول)بهترتیب
داشتند.


 

 .ای دولكه یعليه کنه سازگارزیستهای  کش برای ارزیابی کارایی حشره (سه تكرار)آزمایش  16از  حاصلميانگين نتایج  -4جدول 

 یشماره

 آزمایش

درصد 

 کنترل
 

 یشماره

 آزمایش

درصد 

 کنترل
 

 یشماره

 آزمایش

درصد 

 کنترل
 

 یشماره

 آزمایش

درصد 

 کنترل

1 14/57  5 89/63  9 33/33  13 07/24 

2 11/61  6 22/42  10 27/47  14 89/38 

3 55/83  7 37/27  11 95/30  15 47/51 

4 40/77  8 11/61  12 95/26  16 28/30 

 

 .ای دولكه یعليه کنه سازگارزیستهای  کش های مربوط به ميزان کارایی حشره تجزیه واریانس )بر اساس ميانگين( داده -5جدول 

 درصد تاثیر df SS MS F-value P-value فاکتور

 391/96 063/0 89/3 73/1056 18/3170 3 کش آلي نوع حشره

 336/1 982/0 05/0 65/14 95/43 3 غلظت

 596/1 674/0 19/0 50/52 50/52 1 حجم مصرف

 675/0 783/0 08/0 21/22 21/22 1 پاشي تعداد دفعات محلول

 002/0 - - 75/271 23/1902 7 خطای باقیمانده

 00/100    08/5191 15 کل


ونیاز4آزماایشجادولفقاره16براسا نتاایج

ایدولكااهی،شارایطبهیناهبارایكنتارلكناه6جادول
نشاان7مشخصگردیدند.نتایجارایهشادهدرجادول

12000آزالدرغلظاتدهندكاهباااساتفادهازنایممی
دولیتاربارایهارگلاداندرمیلای40امبهمیزانپیپی

ایدولكاهیترینشرایطبرایكنترلكناهنوبت،مناسب
هاایمیانگیندرصدكنترلآلاودگیبارگایجادگردید.

شارایطاثراستفادهازایدردولكهیفرنگیبهكنهتوت
-53/42اثاارعاادماسااتفادهازآنودر42/72بهینااه
باینكاهباود)بهمعنیافزایشدرصدآلاودگی(درصد

توجهیوجودداشت.باهدلیالقابالهااختالفقابلآن

t-testتوجهومشهودبودناختالفبیندومیاانگیناز
(.3استفادهنگردید)شكل

سازگارهایزیستكشنتایجارزیابیكاراییحشره
آزالباهخاوبیاینشااندادكاهنایمدولكاهیعلیهكنه

گیاهچریشباایتوانستاینكنهراكنترلكند.عصاره
ولااوژیوتركیابشاناختهشاده،بارفیزی300بایشاز

هاونماتادهاماوثررفتارطی وسیعیازحشرات،كنه
(.روغنچریش2008مولیناوهمكاران-است)مونتس

یدرصادیكناه80تواندباعثمرگومیربایشازمی
(وتریپسغربایگال2009ای)كلویدوهمكاراندولكه

هااای(شااودوصااابون2003)توئمیناا وهمكاااران
یهایعصاارهیاهیوفراوردههایگكش،روغنحشره
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هاااییقاباالقبااولدرتولیاادارگانیااکكااشچااریشكنااه
(.2007انااد)گوئرناااوبااورنفرنگاایبیااانشاادهتااوت

تجاارییهمچنین،مشاخصشادهاساتكاهعصااره
هااارارویداوودیكاااهشهااایشااتهچااریشجمعیاات

(.بازدارندگیشدید2000دهد)اسمیتوكریشچیکمی
هاایهااومیاوهبارگینشدهفراوریموادغیرسمیو

 Lutzomyiaیدرختچریشرویرشدالروهاایپشاه

longipalpis Lutz and Neivaنیزگزارششادهاسات
(.بخاااارفااارار2009كوئلیاااووهمكااااران-)آنااادراده

هااایچااریشباارایپروپیاالدانااه-اِن-سااولفیددیدی
وSitophilus oryzae (L.)بارنجیآفاتانباریشپشه

Tribolium castaneum (Herbst)قرمازآردیشپشاه
تغایهیتوانستبهعنوانضدعفونیكنندهوبازدارنده

(.باتوجهبهاینكهایانكناهیكای2004عملكند)كول
ترینآفاتتوتفرنگیاست،آگاهیباهموقا ازازمهم

اقداماتكنترلیبسیارضاروریموفقیتدرحضورآن
 (.2007امانتك)مکباشدمی

 

 .ای دولكه یعليه کنه سازگارزیستهای  کش اثرات اصلی )ميانگين اثر( فاکتورهای ارزیابی کارایی حشره -6جدول 

 سطح چهارم سطح سوم سطح دوم سطح اول فاکتور
 اثرات اصلي

L2-L1
*

 L3-L2 L4-L3 

 55/1 -02/14 -15/21 18/36 63/34 65/48 80/69 کش آلي حشره

 61/0 96/0 76/2 94/48 33/48 37/47 61/44 غلظت

 - - 62/3 - - 12/49 50/45 حجم مصرف

 - - 36/2 - - 49/48 13/46 پاشي تعداد دفعات محلول

L* باشد؛ برای مثال،  سطح می یدهنده نشانL1 سطح اول فاکتور است. یدهنده نشان 

 

 .ای دولكه یمشخص شده برای کنترل کنه یشرایط بهينه -7جدول 

 فاکتورهای آزمایش سطح فاکتور توصیف سطح سهم هر فاکتور

 کش آلي نوع حشره 1 آزال نیم 488/22

 غلظت 4 ام پي پي 12000 622/1

 حجم مصرف 2 سي سي 40 811/1

 پاشي تعداد دفعات محلول 2 2 178/1

 

 
عدم استفاده و  ،تعيين و اعمال شده یشرایط بهينهاثر استفاده از ای در  دولكه یفرنگی به کنه های توت  درصد کنترل آلودگی برگ -3شكل 

.شاهد ایگلخانهها در شرایط از آن
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یباهدلیالادولكاهیكاهكناهانادمطالعاتنشانداده
زناادگیكوتاااهوزادآوریباااالبااهبساایاریازیچرخااه
هایشیمیاییمقاومشدهاست)استام ونایوئنكشكنه

فرائولاووهمكاارانو2008الحاقپروینومعین،2001
(.نتایجاینبررساینشااندادكاهبااتشاخیصو2008

آزالواستفادهازنایمتواناینكنهرابااقدامبهموق می
هاایشایمیاییكنتارلكارد.برخایكشبدونكاربردكنه

ایدولكاهیاندكاهكنتارلماوثركناهتحقیقاتنشانداده
ممكناستبااستفادهازیکراهكاربهتنهااییباهدسات
نیاید.بنابراین،استفادهازچندینراهكاارشااملكااربرد

هاایابیكناهخطارورهاساازیانتخاهاایكامكاشآفت
شاكارگردریشكارگر،درصاورتحفاججمعیاتكناه
ایراقابلدولكهیمحلرهاسازی،ممكناستكنترلكنه

(.2007ترسازد)لیبوردوهمكارانقبول
 & Neozygites floridana (Weiserبررسایقاار 

Muma)ایاستدولكهیكهیكیازبیمارگرهایمهمكنه
هاایشایمیاییباعاثكاشنشاندادكهاساتفادهازآفات

مانیوهمچنایناثارایانبیماارگردرمازارعكاهشزنده
(.همچنااین،2007كلیاانگنووسااترومفرنگاایشااد)تااوت

انادكاهافازایشجمعیاتبسیاریازمطالعاتنشاانداده
هابهدلیالازباینكشایپسازكاربردآفتدولكهیكنه

،IPMهااایرفااتندشاامنانطبیعاایآناساات.دربرنامااه
هاباردشامنانطبیعایكشدانستناثراتاستفادهازآفت

آزال(.اینامركهنایم2007كلینگنووستروممهماست)
الوریوكاشانتخاابی)خواریاکحشارهبرایآفاتگیاه

لسامیت(وبرایحشراتمفیددارایحاداق1995ایسمن
آنرادری(،ارزشباالقوه1996نائومنوایسامن)است

كنازیویادرزبیوماکدهاد)مدیریتآفااتافازایشمای
وعوامالكنتارلساازگارزیساتهایكش(.حشره2005

دواباازاریهسااتندكااهبااهدلیاالتاثیرشااان،زیسااتی
هااوداشاتنكمتارینخطاربارایآنیسازگاریبالقوه

توانندبهطورهمزماناساتفادهزیستوانسانمیمحیط
(.بنابراین،باتوجهباه2000اسمیتوكریشچیکشوند)

اظهاارداشاتتاواننتایجبهدستآمدهازاینتحقیقمی
آزالرویدشامنانطبیعایوكهبهدلیلاثرانتخابینایم
نیكایازراهكارهاایماوثرحشراتمفیاد،اساتفادهازآ

باشد.ایمیدولكهیكنترلكنه

باااتوجااهبااهشاارایطموجااوددركشااورومصاارف
هاا،كشاتارگانیاکسمومدف آفاتدرگلخانهیرویهبی
رغامداشاتهباشاد.باهدركشورخوبییآیندهتواندمی

كمترایننوعكشتنسبتبهكشتتجاری،ولیباابازده
بازارپساندیبهتارمحصاوالتارگانیاکونیازتوجهباه

تاثیرسوءكشاورزیرایجبارمحایطزیساتوساالمت
شاود.تجهیازوموادغاایی،كشتارگانیاکتوصایهمای

آبویاصالحساختارگلخاناه)شااملایجاادحوضاچه
آهااکباارایرعایااتبهداشااتوجلااوگیریازانتشااار

برایجلاوگیریاتاقکانتظاریهایگیاهی،تعبیهبیمارگر
دركشاتشادههاایبهبوتاهازواردآمدنشو دمایی

بااراثااربااازوبسااتهشاادنمكاارردربورودیگلخانااه
مناسببااتوجاهباهیهایضدحشره،نصبتورگلخانه

آفتغالببهمنظورجلوگیریازیشرایطگلخانهوگونه
جریانمستقیمهواوورودآفتبهداخلگلخانه،ونصب

ایسبزرن باهمنظاوركااهشناورورودیباههتوری
گلخانهباهادفكنتارلوكااهشدماایگلخاناه(درایان

.نتایجاینتحقیقوساایرنتاایجزمینهاهمیتزیادیدارد
(،2012كیانیوهمكارانمنتشرشدهتوسطنویسندگان)

هاایآزال،سیرینولومخلو عصارهكاراییمناسبنیم
یتریپسغربیگلوكناهادركنترلسیروپیازوفلفلر

نشااندادناد.بارایفرنگیگلخاناهبررویتوتایدولكه
تاوانباهعناوانهایگیاهیرامیایناسا ،اینعصاره

درهاایشایمیاییكاشهاییمناسببارایآفاتجایگزین
توصیهنمود.ایفرنگیگلخانهتولیدتوت


 سساسگزاری

آقاایدكتاركاامبیزمینااییباهازجناببدینوسیله
مسائوالننیازوتاریپسوشاتهیخاطرشناساییگونه
هاایعلمایوصانعتیایاران)مجتماا ساازمانپا وهش

شاهریار(باهیجاده15كیلومتر-تحقیقاتیعصرانقالب
.اینمقالهشودتشكرمیخاطردراختیارگااشتنگلخانه

یكارشناسیارشدنویساندهینامهبخشیازنتایجپایان
بااستفادهازاعتباراتپ وهشیدانشاگاهوباشدمیاول

علومكشاورزیومناب طبیعایگرگاانانجاامشادهكاه
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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. 


