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 چكيده

ترين كي از مهمي  Acari: Tetranychidae(Eotetranychus hirsti Baker & Pritchardكنه تارتن انجير، (

وخسارت قابل  شده هاريزش برگ موجباين آفت  .ميباشدن جها مناطقري از بسياان و يرات درختان انجير در اآف

كشاورزان هر ساله براي كنترل جمعيت اين آفت از سموم شيميايي مختلفي  كهطوريبه .آوردتوجهي به بار مي

سالم و توسعه مصرف ستاي توليد محصولخوري ميوه انجير و در را كنند. با توجه به مصرف تازه استفاده مي

(پاليزين ابون روغن نارگيلصكش حاوي فتآ امپيپي 2000و  1500هاي تأثير غلظتشيميايي، هاي غير كش آفت
�
( ،

شده فلفل قرمز (تنداكسيرعصاره فرآوري
�
اومايت(پروپارژيت كش كنه، )

�
 پاشي و شاهد ، آبامپيپي 1000با غلظت  )

در اوايل در هر سال  پاشي انجام شد. محلول 1395و  1394هاي ، در سالشي) در شهرستان بردسكنپا (بدون محلول

روز بعد از محلول 28 و 21، 14، 7، 3پاشي و ك روز قبل از محلولي هايبرداري از برگ در زماننمونه اجرا ومرداد 

، زيستي كنه تارتن انجيرمختلف مراحل مير  از نظر مرگ وپاشي انجام شد. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد كه 

نتايج بدست آمده، . بر اساس شتداداري وجود هاي مختلف اختالف معنيدر زمان و بين تيمارهاي مورد آزمايش

 داريمعنيبه طور  پروپارژيتكش كنهفلفل قرمز در مقايسه با شده فرآوريكاربرد تركيبات گياهي از جمله عصاره 

فلفل قرمز، روي شده فرآوريتيمار عصاره تلفات همچنين ميانگين درصد  جمعيت كنه انجير شد. موجب كاهش بيشتر

، 0/99پاشي به ترتيب، روز بعد از محلول 3مراحل مختلف رشدي آفت شامل تخم، الرو و مرحله پوره و بالغ، در زمان 

پاشي روز پس از محلول 28د و در زمان درصد در سال دوم بو 2/96و  4/94، 0/98درصد در سال اول و  2/90و  1/98

بر اساس نتايج  درصد در سال دوم بدست آمد. 3/97و  7/97، 4/98درصد در سال اول و  6/91و  6/97، 9/97به ترتيب، 

(تنداكسيرشده فلفل قرمز عصاره فرآوريكش حاوي پاشي درختان انجير با حشرهتحقيق حاضر، محلول
�
، با غلظت )

 تواند توصيه شود.راي كنترل خسارت كنه انجير مي، بامپيپي 2000
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