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   چکیده
یکی از آفات مهم  Acalitus  phloeocoptes بادام جوانه کنه
بروز پدیده خشکسالی در . گردد هاي ایران محسوب می کاري بادام

 نفوذ با کنه این. سالهاي اخیر نیز بر خسارت به درختان بادام افزوده است
 آنها، کنار هاي بافت در تغییر و میزبان ساله یک هاي جوانه هاي فلس در

 و سخت هاي گال داخل در کنه این هاي پوره. نماید می تغذیه به شروع
 افراد اولین. کنند میرا سپري  زمستان ،حرکت بدون ها، جوانه کنار چوبی
 آغاز گال از خارج به  را خود مهاجرت اسفند اواخر از تدریج به ماده

 در نسل چهار کنه این .شوند می مشاهده ها شاخه سطح روي بر و نموده
از کشت مستقیم بذر محلی   کاري، دیمدر اکثر مناطق  .نماید می ایجاد سال

. شود گردد، لذا در این درختان آلودگی به کنه مشاهده می میاستفاده 
هاي مختلف متفاوت  ماه و در فصول ها، شاخه در ها جوانه آلودگی درصد
، تلفیق حذف شاخه هاي آلوده  آفت این خسارت کنترلبه منظور . است

 هاي بالغ از گال کنهکش در زمان خروج  کنهیک بار  در زمستان و کاربرد
  .گردد توصیه می

 
  Acalitus phloeocoptes شیمیایی، کنترل جوانه، کنه بادام، :کلیدي لغات
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 مقدمه

 از پس باغبانی فنی مسایل رعایت گرفتن نادیده بادام، کشت توسعه با
 این اختصاصی و عمومی آفات ظهور خشکسالی، پدیده بروز و کاشت

 آب نوسانات  ).1390محسنی،(باشد می محرز کشت مناطق در محصول،
 جمعیت تغیرات سبب ،)1388کمالی و همکاران (اخیر سالهاي در هوا و

 جلوگیري براي مناطق از برخی در و گردیده این محصول آفات از برخی
 با اریوفید هاي کنه گردد می استفاده شیمیایی ترکیبات از ،خسارت از

 گروهی جوانه، کنه تاولی، هاي کنه ، زنگار کنه گالزا، کنه عمومی اسامی
 تمام. شوند محسوب می گیاهی آفت بالقوه طور هستند که به بندپایان از

 آنها واقع حمله مورد است ممکن ریشه از غیر گیاه هاي اندام
 Acalitus بادام جوانه کنه. (Skoraka and Kucynski, 2003)شوند

phloeocoptes Nalepa, 1890  خانواده به متعلق Eriophyidae که  است
 به نام Prunus domestica اولین بار از کشور اتریش روي درختان آلو

Phytoptus phloeocoptes  هاي میزبان  جوانهبا عالئم ایجاد گال در کنار
 ایندر  .(Jeppson et al.,1975) مورد شناسایی و نامگذاري قرار گرفت

گونه عالئم خشکیدگی با عالیم اثرات خشکسالی یکسان بوده و سبب 
 زیستبه دلیل عدم مطالعه . می باشد عدم تشخیص عامل این عارضه

 این .استنشده  در دنیا انجام نیز آن کنترل هاي روش ،این آفت شناسی
 و آلو و بادام روي از سوریه و لبنان از تلحوك توسط 1963 سال در کنه
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 Keifer)شد گزارش آمریکا از بادام روي از 1975 سال در Keifer توسط

et al., 1982). درختان برروي مدیترانه و اروپا در عمدتا گونه این انتشار 
 بر اسپانیا در هلو، و آلو زرد درختان برروي کشورآلمان در بادام، و آلو

 ایتالیا کشور در و (Weibelzahl, and Liburd, 2009) بادام و آلو روي
 Gastagnoli and Oldfield, 1996; Krantz and) باشد می هلو برروي

Walter, 2009)  کنه این شیمیایی کنترل خصوص در مطالعات نتایج 
 کارباریل کش حشره که داد نشان اسپانیا، کشور در آلو درختان روي

 Duran et) دهد کاهش درصد 70 تا را آفات جمعیت است توانسته

al.,2006; Zalom, 2009). روي از آفت این) 1389( کمالی مطالعات در 
 دیم و بادامدرصد  50با خسارت بادام آبی منطقه تفت یزد  هاي جوانه
 آفت  این مورد در .گردید سازي جدا ،درصد 70با خسارت  کاشمر منطقه
 در 1975 سال در Jeppson و گردید ارائه که اطالعاتی مختصر از غیر

 وجود دیگري علمی منبع است نموده ارائه امریکا در پراکندگی خصوص
  .ندارد

  
 دستورالعمل

 هاي پوره که دیمعلوم گرد ماه دي در گال به آلوده هاي جوانه معاینه با
 تا ها پوره. )1شکل(دارد وجود گال هر داخل در زیاد تعداد به رنگ سفید
 این رشدي مراحل کلیه. شوند می خارج ها گالاز ا  ماه اسفند آخر هفته
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 تخمریزي اولین. گردد می سپري گال داخل در بالغ، افراد از غیر کنه گونه
 به بعدي هاي نسل تخمریزي .پذیرد می صورت ماه خرداد اوایل در بهار در

. افتد اتفاق می شهریوردهه اول  مرداد، اول دهه تیر، اوایل در ترتیب
 نوزادان و مرداد اول دهه تیر، اول دهه خرداد، اول دهه در نوزادان

 تشکیل گال داخل در ماه اسفند یلااو تا شهریوردهه دوم  از زمستانگذران
 ترتیب به وشده  خارج گال از ظهور، از پس نر و ماده هاي کنه. گردند می
 اوایل و مرداد اوایل تیر، اوایل اردیبهشت، اواخر فروردین، اوایل در

 در نر هاي کنه. )2شکل(شوند میمشاهده  ها شاخه سر در ماه شهریور
وجود  بادام هاي شاخه سر در کمتري تعداد به ماده هاي کنه با مقایسه
آلوده  يها شاخهحذف  شامل ماریکنه با شش ت نیکنترل خسارت ا .دارند

با  یپاش روغنآلوده در فصل بهار،  يها شاخهدر فصل زمستان، حذف 
ها از گال،  کنهبا غلظت دو درصد در زمان خروج ) ولک(روغن زمستانه 

در هزار در زمان خروج  میبا غلظت ن نیکش فنازاکوئ کنه کباریکاربرد 
شاهد  ماریدر هزار و ت کیبا غلظت  ییظرفشو عیها از گال، کاربرد ما کنه

مبارزه، در چهار تکرار و در قالب طرح بلوك هاي  اتیبدون انجام عمل
نتایج تجزیه آماري میانگین . قرار گرفت یابیو ارز سهیکامل، مورد مقا

در سه  درصد تلفات جمعیت مرحله بالغ کنه جوانه بادام، در تیمارها و
داري  معنیبرداري، تفاوت  نمونهروز  28و  14، 7 هاي تایخدر  نوبت

 روز 7 نوبت در .نج درصد با یکدیگر نشان دادنددرسطح احتمال خطاي پ
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 نیم غلظت با فنازاکوئین کش کنهبا کاربرد  کنه تلفات تیمارها، اعمال بعد
روز بعد به  28درصد و در  87روز بعد  14در   ،% 90 از بیش هزار در

 محلول کاربرد. داشتبیشترین تاثیر را بر جمعیت کنه  ،درصد 74میزان 
   .دارا بودکمترین تاثیر را بر تلفات کنه، ظرفشویی مایع 

 سموم مصرف بر کافی نظارت کشاورزي کارشناسانشود،  پیشنهاد می -
 و کش آفت اندازه از بیش مصرف از تا باشند داشته برداران بهره توسط
   .شود جلوگیري بادام درختان روي مفید بندپایان رفتن بین از احتماال

  .شوددر کاشت درختان جدید از ارقام مقاوم استفاده گردد  توصیه می -
ایجاد  موجب اخیر هاي سال در محیطی هاي تنش و خشکسالی بروز -

 پیشنهاد لذا  است، شده حساس هاي توده بویژه بادام درختان در ضعف
 ذخیره و استحصال عملی و علمی هاي روش از دیم، مناطق در شود می
   .شود گیري بهره آب

برداران به سایر میزبان هاي این کنه  بهرهکارشناسان و  بیشترتوجه  -
زمان از  وآلو ، گیالسبادام، زردآلو، هلوشامل درختان میوه هسته دار از

ها،  جوانهانتقال به زمین اصلی با معاینه مستمر مرحله تولید در نهالستان تا 
 شد مانع از انتشار و استقرار این آفت در مناطق مختلف کشور خواهد

  . )3شکل(
 Rosaceaeها از درختان میوه، بویژه هسته دارهاي خانواده  برداري نمونه -

 Prunusدر استان هاي کشور نشان داد که این کنه بر روي درختان آلو 



     

نیز ایجاد گال کروي 
کشور وجود این میزبان ها نیز در مناطق پراکنش این کنه در 

 گردد، توصیه می، زمستان
 کنه بار یک کاربرد 

 مطلوب رشد صورت

   
زمستان؛  در ها گال عرضی

 Acalitusتشکیل گال در مجاورت جوانه بادام در تابستان توسط کنه 
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domestica  و زردآلوPrunus armeniaca  نیز ایجاد گال کروي
این میزبان ها نیز در مناطق پراکنش این کنه در . نماید می

  .دارند
زمستان در آلوده هاي شاخه حذف نتایج به توجه با -

کاربرد و زمستان در آلوده هاي شاخه حذف تلفیق روش
صورت در گال، از بالغ هاي کنهمهاجرت  زمان در کش

  .ترویج گردد درختان، بین بهره برداران
  

     
عرضی پوره هاي زمستانگذران در برش):راست() 1شکل

تشکیل گال در مجاورت جوانه بادام در تابستان توسط کنه  ):چپ(
phloeocoptes  



     

گال هاي دوساله تشکیل شده روي شاخه هاي درختان بادام 
 یک در حجره چندین 
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گال هاي دوساله تشکیل شده روي شاخه هاي درختان بادام : )راست( )2شکل

 تشکل: )چپ( ؛ Acalitus phloeocoptes توسط کنه
  گال



     

  
A. phloeocoptes روي 

 سازمان. کاربردي هواشناسی

 ومفید مضر هاي کنه نسبی
 تحقیقات موسسه نهایی

 خالصه مجموعه. ایران
 .23 صفحه شهرکرد،

-Duran, J. M., Prats, T., De La Rosa, A., Sancheez, A and 
Alvarado, M. 
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Abstract 
Almond bud mite Acalitus phloeocoptes is an important pest of 
almonds in Iran. The incidence of drought has increased the 
damage to the almond trees in recent years, This mite 
penetrated to bud scales with one year old, and feeds it. 
Protonymph stage was observed in woody galls beside the host 
buds, without moving in winter. The first females gradually 
were migrated from galls and were observed on the branches 
surface at mid-March. They were established four generations 
per year. Control management of mite population is possible 
before determine the migration time of founder female in 
distribution areas. In most dry farming areas,direct cultivation 
used, and can be seen infected these trees. The percentage of 
infected buds on the branches is different in seasons and 
months. In assessing the control methods were determined that 
remove infected branches in winter and integrate once 
acaricide application after leaving adult mite from galls can 
control the mites population . 
 
 
Key words: Almond, Acalitus phloeocoptes, Bud gall mite, 
Chemical control 
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