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   آفت اطالعات

  : اهمیت و ضرورت

زا خسارت هايرین کنهتجمله مهماز  Tetranychus urticae اي با نام علمیکنه تارتن یا کنه دونقطه ،ايلکهکنه دو

خانواده  124و  گونه 900و تاکنون خسارت آن در بیش از  دارد در سراسر جهان وسیعیدامنه پراکندگی  که است

 سرعت افزایش هاي تارتن به علت خسارت زیاد، دامنه میزبـانی وسـیع،نهک تاهمی. تگیاهی گزارش شده اس

دارد و اولین آفت  االییاي سرعت تولیـد مثل بکنه دولکه. کشها استآفت ت بـهمقاوم ایجادجمعیت و توانایی در 

ت خطرناك و فآ عنوانبه  باعث شده که هااین ویژگی. ها را نشان دادکشتاي است کـه مقاومت بـه آفگلخانه

 اقتصادي و مهم آفات از یکی يادولکه کنه تـارتن. یدزي درآمحصوالت کشاور یاهش دهنده تولید کمی و کیفک

  .خسارت می زندمحصوالت کشاورزي  برخیدر درصد 10-15 کنترل،در صورت عدم  و بوده زراعی محصوالت

  :گیاهان میزبان

وبیا، سویا، خربزه، روي محصوالت زراعی شامل ارقام مختلف ل وسیعی حسط در بوده و بسیار پلی فاژ هاکنه از نوع این

، )سیب(دار باغی مانند درختان میوه دانه و محصوالت ايذرت خوشه ذرت، پنبه، فرنگی،گوجه بادمجان، ،رهندوانه، خیا

علفهاي هرز و جات و صیفیرز، میخک، ژربرا مانند گیاهان زینتی  ،ايگلخانه گردو، و )آلو، آلبالو، گیالس،( دار هسته

 .پراکنده است

  :مناطق انتشار

و در تمام کشورهاي  بودهمزارع و باغات مناطق مختلف جهان ، ايکی از مهمترین آفت گیاهان گلخانهدر حال حاضر ی

- اسـتان کشور به خصوص در لوبیاکـاري مناطق آفات مهمترین ازآفت  این در ایران). 1شکل ( جهان یافت می شود

  .استبختیاري، لرستان، زنجان و مرکزي  و چهارمحال فـارس، هاي

  
 در جهان نقشه پراکنش کنه تارتن -1شکل 
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   :شکل شناسیروشهاي شناسایی و 

  :تخم

هاي  نگ که نشان دهنده چشم، یک جفت لکه قرمز رکه قبل از تفریخ بودهاهی رنگ ک، حصیري و یا شفاف ها تخم

به  ،میزبان گیاهبر روي سطح تحتانی برگهاي  تخم گذاري عموماً. م ظاهر می شودخباشد بر روي سطح تالرو می

  . )2شکل (انجام می شود  هاي فرعیاصلی یا رگبرگ هايرگبرگدر کنار و جمعی دسته صورت انفرادي و یا 

  

 

  در سطح تحتانی برگ بالغ کنهو تخم  -2شکل 

 : الرو

 الروها داراي سه جفت پا .دارندکروي  تقریباً بدنی شوند کهن ظاهر میرنگ زرد روشبه  یی، الروهابا تفریخ تخم

قسمتهاي نازك و طرف براي تغذیه به الروها  .)استجفت پا  مراحل پورگی و بالغ داراي چهار بقیهدر ولی ( هستند

  . )3شکل ( لطیف برگ حرکت می کنند

  

  

  

  

  

  

  سمت راست الرو و سمت چپ تخم و الرو کنه -3شکل 
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   :(Protonymph) وتونمفپر

 . این مرحله پس از استراحت اول با داشتن چهار جفت پا و رنگ بدن تیره تر و بزرگ تر نسبت به الرو آغاز می شود

  : (deutonymph) دئوتونمف

اندازه بدن بزرگتر، جفت پاي چهارم نسبت به مرحله قبل کشیده تر و  ،دومین مرحله استراحت آغاز می شود پس از 

  . )4شکل ( .استهر دو جنس نر و ماده  در شبیه مرحله بالغ )به جز رنگ بدن(حاظ شکل ظاهري از ل

  

  

  

  

  

  

  

  .شودکنه مشاهده می دئوتونمف ،تصویرسمت چپ در  -4شکل 

  : غبال

تهاي میکرون، به رنگ قرمز قهوه اي تا سبز با یک لکه تیره در قسم 300میکرون و به عرض  500بیضی شکل، به طول  هاماده

بسته به فصل انتهاي بدن در افراد نر دوکی شکل و رنگ بدن آنها  .پاها زرد شفاف هستند. استمیانی ایدیوزوما  -جانبی

اواخر پاییز و زمستان  در. است، سبز متمایل به زرد با دو لکه پشتی جانبی تیره و تابستان به طوري که در بهار .متفاوت است 

مهمترین صفت ). 5شکل (هستند نر  تر از افرادافراد ماده درشت .خل روده ها به رنگ قرمز استبدلیل بیرون فرستادن مواد دا

   .این گونه، شکل قسمت خارجی دستگاه تناسلی نر است تشخیصبراي 

 

 

 

 

  

  

  )تصویر چپ( نه مادهکو ) تصویر راست( کنه نر -5شکل 
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   :زیست شناسی

 زیر کلوخه ها، کامل در البالي بقایاي گیاهی، کنهبه صورت  ،ی منطقهیهوااین آفت زمستان را بسته به شرایط آب و 

کنه هاي زمستانی قرمز . کندعلف هاي هرز حاشیه مزارع به صورت غیرفعال سپري می  روي گیاهان همیشه سبز و

و جالیز را سپس گیاهان زراعی، زینتی، سبزي . آجري هستند و در اوایل بهار روي علف هاي هرز تخم ریزي می کنند

 12-15تخم ها بسته به درجه حرارت پس از . عدد تخم می گذارد 40- 80 هر کنه ماده . مورد حمله قرار می دهند

دوره زندگی نسل کامل . شوندمیکامل  اندازيو پوره هاي کنه خارج شده و پس از سه نوبت پوست تفریخ شده  		روز

  . )7شکل ( داردروز طول می کشد و چندین نسل در سال 15 -22کنه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   کنه هاي بالغ نر و ماده -دئوتونمف -پروتونمف -الرو -تخم: مراحل زیستی کنه -6 شکل

 

  : نحوه خسارت

 گیاه در مراحل مختلف رشدي  ،فعالیت و خسارت این آفت، تحت تاثیر میانگین و دوره ماندگار دماي باال

موثرترین شرایط  ،و خشکی هوا باالگیاه به همراه دماي  منابع غذایی سبزینه برگ قابل مشاهده است و

 . استهاي تارتن  خسارت کنه ایجاد را براي مساعد محیطی

 ولی حساس ترین  .نمایدتغذیه می لوبیا از برگ، این آفت از مراحل اولیه رشد تا مرحله برداشت محصول

  .ستا برگی لوبیا 2-  3 زمان نسبت به خسارت این آفت مرحله 

 در پشت برگها و یی به دلیل ایجاد تارها( و کیفی) کاهش شدید میزان محصول( به صورت کمی کنهرت خسا

  . استداراي اهمیت ) غبار جذب گرد و

 سلول گیاهی  18 در هر دقیقه قادر است از شیرة سلولی بوده و در پشت برگها و تغذیه آنها آفتاین  استقرار

  .را از بین ببرد
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 رشد  ،دن کلیسرها به درون سلول برگ و خالی نمودن محتویات آنها و تخریب سبزینهبر کنه تارتن با فرو

در سلول هاي خسارت دیده در ابتدا نقاط ریز و زرد رنگ ظاهر شده که با 		.نمایدمیدچار اختالل را گیاه 

هر ظابرگ  يو زیر ییافزایش تغذیه مجموع سلولهاي آسیب دیده به صورت لکه هاي زرد رنگ در سطح رو

انجام عمل  برگها شکننده شده و توانایی خود را در .آیداي در میقهوه و برنزه شده و در نهایت به رنگ

 . )7شکل ( و می ریزندشده فتوسنتز از دست داده و از ساقه جدا 

  

  

  

  

 اي شدن برگو قهوه هبرنز -7شکل

  مقدار تار تنیده شده با افزایش  ،مجموعکه در  بودهخسارت حاصل از این کنه ها عمدتاً همراه با تنیدن تار

همچنین تارهاي تنیده شده در تجمع گرد و غبار و نرسیدن . ارت کنه ماده ارتباط مستقیم داردتغذیه و خس

از آنجا که برگهاي آلوده به این ( .نور کافی براي انجام عمل فتوسنتز در برگ نقش موثري ایفا می نماید

 . )گویندآن گرته یا سیاه بور نیز می ، به همین دلیل کشاورزان بهآفت غبار آلود به نظر می رسند

 یابدشده و به تدریج توسعه می شروع هايو روي علف از حاشیه مزرعه الًآلودگی معمو .  

 دشو حداکثر خسارت در اواخر مرداد ماه و اواسط شهریور دیده می . 

  

   کنترل اجرایی ورالعملدست

   :روشهاي پایش و ردیابی

لیت این کنه بستگی کامل به شرایط آب و هوایی به خصوص درجه حرارت و رطوبت دارد؛ بطوري که در فصل فعا

به ایجاد خسارت موثر شود ندارد  بهار چون درجه حرارت پایین و درصد رطوبت باال است فعالیت چندانی که منجر

 .شده و منجر به بروز خسارت می شود ولی با شروع فصل گرما که توام با کاهش درصد رطوبت است فعالیت تشدید

رشد مراحل دوره کاهش  می نماید زیرا باعثدرجه سانتیگراد بهترین شرایط براي فعالیت کنه را مهیا  30دماي 

  . شود مینابالغ و افزایش تخم ریزي 

  : امل محیطی طغیان آفات عبارتند ازعو

  	طافزایش دماي محی -1

   )رطوبت پایین( خشکی محیط -2

    فزایش طول روزا -3
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 گیاهان سبز داخل مزرعه. دشوشروع  پایش از حاشیه مزرعه که احتمال آغاز آلودگی به کنه در آن بیشتر است،

 . قرار گیرد بررسیباید کل مزرعه مورد  بنابراین، نیز ممکن است آلوده باشند

باید بنابراین . مورد بررسی قرار گیرد اي طبیعی به زرد یا قهوه برگها از نظر آلودگی به کنه و تغییر رنگ از حالت

 نمایی دستی با بزرگلوپ  ها و یا تخم کنه با استفاده از یک بالغ، پوره کنه هايسطح زیري برگ از نظر وجود 

توان با تکان دادن برگها روي یک صفحه کاغذ سفید مشاهده می فراد بالغ راا .ردابر مورد بررسی قرار گیبر 10

ذرات کوچک تیره و در حال حرکت روي  هاي بالغ به شکلهاي سیاه در ناحیه شکم کنهلکه به دلیل وجود .نمود

  . باشندکاغذ سفید قابل مشاهده می

تنیدن تار با افزایش شدت آلودگی . تار در سطح زیري برگها نیز مورد توجه قرار گیردباید وجود یا عدم وجود 

به  شود و همها به برگها و گیاهان جدید استفاده میاکنده شدن کنهابزاري براي پر یابد و هم به عنوانافزایش می

 .کندمیها عمل عنوان پناهگاه و محافظی براي کنه

  

   :و بهداشت گیاهی زراعی کنترل

-کنه که در سال قبل آلوده به جمعیت یسانتیمتري خاك مزارع لوبیای 10انجام شخم پائیزه تا عمق حداقل  -

  .کند اي از جمعیت زمستانگذران کنه را معدوم میعمده بخش دنه اهاي تارتن بود

-می هاي تارتن در اواخر بهار و ماههاي گرم تابستانآلوده به کنه ياستفاده از آبیاري بارانی در مزارع لوبیا -

با اینکه آبیاري  .هاي تارتن موثر واقع شودطور کامل در کنترل ارگانیک جمعیت و خسارت کنه تواند به

کاهد و تا می گیاهی ايهاي از اسـترس ی و خطی در فواصل زمانی مورد نیـاز گیـاه تـا انـدازهمنظم کرت

  .شودنمی هـاي تـارتنـهننماید ولی مانع از خسارت اقتصادي کهاي تارتن را کنترل میحدودي جمعیت کنه

هاي تارتن جلوگیري نمایند ت کنهتوانند ازخساریتـا حدودي ماین ارقام . استفاده از برخی ارقام متحمل لوبیا -

  .تارتن شود هايولی به تنهایی نمیتواند مانع از خسارت اقتصادي کنه

  لوبیا قرمز رقم درخشان، لوبیا چیتی رقم خمین، لوبیا قرمز رقم صیاد و لوبیا قرمز رقم اختر: ارقام حساس

قرمز رقم یاقوت، لوبیا چیتی رقم کوشا، وبیا للوبیا سفید رقم شکوفا،  ،لوبیا چیتی رقم تالش: ارقام نیمه مقاوم

  قرمز رقم ناز و لوبیا سفید رقم پاكلوبیا قرمز رقم گلی، لوبیا سفید رقم دهقان، لوبیا 

  لوبیا چیتی رقم غفار، لوبیا چیتی رقم کوشا و لوبیا سفید رقم درسا: ارقام مقاوم

لوبیا به  سبب حساسیت د که استفاده از کودهاي نیتروژنهنتایج تحقیقات نشان میده: مصرف کودهاي ماکرو -

 یلوگرم در هکتار کودهاي نیتروژنهک 50 د که از مصرف بیش ازشوتوصیه می. شوداي میکنه تارتن دولکه

برخالف کودهاي نیتروژنه، کودهاي فسفاته و پتاسه سبب ایجاد مقاومت لوبیا . در مزارع لوبیا اجتناب شود

که در مناطق آلوده به این کنه، در صورت کاشت لوبیا در طوري به. شونداین آفت میحمله  در برابر

  . یم، باید منتظر طغیان این آفت باشپتاسیم خاکهاي فقیر از نظر
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   :کنترل مکانیکی

تواند مزارع لوبیا می برگ مانند پنیرك، تاج خروس، پیچک، علف شبدر سـفید و غیره دروجین علفهاي هرز پهن

   .هاي تارتن موثر واقع شودکنترل جمعیت کنه ا حدودي در شروع فعالیت وت

  

  :و غیر شیمیایی یبیولوژیک کنترل

حال مزارع با این  ،است هـاي تـارتناینکه مهمترین دشمن طبیعـی کنه با Phytoseiulus persimili کنه شکارگر

جـه سلسـیوس و میـانگین رطوبت کمتر از میانگین در 25 ه داراي میـانگین بـااليت اینکلوبیاکاري کشور بـه عل

رات علیرغم فعالیت حشـ. سازندنمیباشند، شرایط مناسب براي فعالیت این کنه شکارگر را فراهم درصد می 50

هاي شکارگر و خی تریپسو بر Stethoru gilvifrons کفشـدوزك Orius albidipennis شـکارگر ماننـد سـنک

جلب منابع ، کاهش میزان جمعیت کنه با هاي تارتن لوبیا، جمعیت آنهاها روي جمعیت کنهتغذیه نسبتا زیاد آن

   .در مزارع لوبیا نیستند هاي تـارتنشود و مانع از فعالیت و خسارت کنهغذایی جدیدتر می

  

   :شیمیایی کنترل

  : زمان مبارزه

 وجودو  شده رد نمونه برداريوبیا موبرگ ل 100 از درصد نمونه برگها 20در صورت مشاهده آلودگی  -

  .خواهد بود 1 هاي مندرج در جدولبا کنه کش، زمان محلول پاشی در مراحل فعالکنه  2-  3 میانگین 

سطح  در کنـه 10میـانگین بـاالي (هاي تـارتن جمعیت کنه امزارع لوبیا ب شدیدهاي براي کنترل آلودگی -

مدت، در  کنترل موثر و بلند ، الزم اسـت بـراي)شده زدیدبا يدرصد نمونه برگهاي لوبیا 50زیرین بیش از 

هاي جمعیت فعال کنه شویی در ساعات روز در مزارع لوبیاي آلوده اسـتفاده شـود تـا بخشـی ازبابتدا از آ

میـزان رطوبت  اي و تـا انـدازه شودآلـوده پـاك  يهاي لوبیاگردو غبار از بوته شده وتارتن، تارهاي تنیده

 2مندرج در جدول  هايکشکنه شـده بح روز بعـد و از غلظـت توصـیهسـپس، ص. عه افـزایش یابـدمزر

  .استفاده شود

  اي در مراحل مختلف زیستهاي گیاهی و آلی براي کنترل کنه تارتن دو نقطهکشفهرست کنه - 1جدول 

 غلظت مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاري نام عمومی ردیف

ندیفوتترا 1 در هزار EC 7.52% 2 تدیون   

)گیاهی(نیم آزال  چریش 2  EC1.8% 5/1  در هزار 2تا  

)گیاهی(بایومایت  بایومایت 3 در هزار 2تا  5/1    

در هزار EC10% 5/0 نیسورون هگزي تیازوکس 4  

در هزار EC10% 5/0 باروك اتوکسازول 5  

در هزار SC24% 5/0 انویدور اسپیرودیکلوفن 6  
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  که بیشترین تاثیر را روي جمعیت بالغ و فعال دارند اي براي کنترل کنه تارتن دو نقطه کشهرست کنهف - 2جدول 

  

   :نکاتی که در کنترل شیمیاي این آفت باید در نظر گرفت

 م پیشـگیرانه در فقـدان فعالیـت کنـه تـارتن در مـزارع لوبیـاکش به عنوان اقـدامحلولپاشی کنه از 

بهتر است ابتدا در حاشیه ها و کانون هاي اولیه آلودگی مبارزه به صورت لکه اي و  .خودداري شود

  .کانونی انجام شود

 ل براي کنترلذا  ،ستا برگی لوبیا 2- 3 از آنجا که حساس ترین زمان نسبت به خسارت این آفت مرحله

  .است، این مرحله حائز اهمیت این آفت

 کنتـرل مـوثر ضمن تواندمی ،در تناوب مصرفو شده هاي مجاز و توصیهکشاستفاده از غلظت موثرکنه، 

هاي تارتن و افزایش باقیمانده سم در محصول لوبیا هاي جمعیت کنهپدیده مقاومت در سوش از ایجـاد

  .جلوگیري نماید

 در . است صـبح زود و خنکـی هـواي، و ایجاد تاثیر حداکثرکش پاشی براي کنهموثرترین زمان محلول

  .شودهاي تارتن از سبزینه گیاه میزبان مشاهده میاي کنهاین شرایط معموال کمترین تحرك و نیاز تغذیه

 زل نـا همچنین و کندکه کمترین اندازه ذرات سم را ایجاد  یپاشپاشی و نازل سمبکارگیري ادوات سم

  .قابلیت سمپاشی درسطح زیرین برگ را داشته باشد باشد به صورتی که داراي زاویه مناسب اشسمپ

 جمعیت برداشت محصول لوبیا  زمان در ی که در صورت ،ايفاژ بودن کنه تارتن دونقطهبا توجه به پلی

 جابجـایی و یا گذرانزمستان(هاي تارتن کنهکنترل جمعیت ، براي مشاهده شود هاي تارتنزیاد کنه

کارنس  اهی داراي دورهکشهاي گیهالزم است از کن )ه مزارع و باغات مجاورجمعیت کنه توسط باد ب

  .کوتاه یا مایع آب و صابون استفاده شود

  مورد  ، مجددمزرعه پس از سمپاشی ، الزم استبراي فعالیت آفت مناسبوجود شرایط  صورتدر

   .شود با سموم موثر اقدام ،سمپاشی مجدد به بازدید قرار گرفته و در صورت نیاز

  

  

 غلظت مصرفی در هکتار فرموالسیون نام تجاري نام عمومی ردیف

در هزار SC5% 5/0 اورتوس فن پیروکسی میت 1  

در هزار EC25% 1 نئورون بروموپروپیالت 2  

در هزار EC20% 5/0 پراید فنازوکوئین 3  

در هزار SC 24% 5/0 اوبرون اسپیرومسیفن 4  

در هزار SC24% 5/0 فلورامایت بایفنزیت 5  

در هزار EC57% 1 اومایت پروپارژیت 6  

در هزار  EW57% 1 اومایت پروپارژیت 6  
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