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  :مقدمه-1

، رده Theaceaeخانواده  از .Camellia sinensis L علمی بانامچاي گیاه 
ترین و پرمصرف تریناز قدیمی بوده و نهاندانگان شاخه وها ايدولپه

به ). 1394نام، بی( باشدهاي دنیا در بین اقشار مختلف جامعه مینوشیدنی
زایی که مقداري از کالري بخشی و انرژيعلت طعم خوش، اثرات آرام

بازار مصرف براي این محصول  همواره سازد،بدن را فراهم می موردنیاز
 گیالن هايخزر و استان دریاي حاشیه در چاي کشت ایران در. وجود دارد

 پوشش باال، نسبی رطوبت به دلیل که شود میانجام ) بخش غربی( مازندران

دریا محیطی مساعد براي کشت  سطح از کم ارتفاع و مداوم نسبتاً ابري
شمال کشور  یاراضهکتار از  چندین در حال حاضر،. است شده فراهمچاي 

به ) درصد در استان مازندران 10و حدود  النیدرصد در استان گ 90حدود (
کشت چاي در ایران  گانه پنجمناطق اصلی  .دارد اختصاص يکشت چا

رشت، الهیجان، لنگرود، رودسر در استان گیالن و تنکابن در : از اند عبارت
 تیاز جمع درصد 1 حدودداراي  که ایران .)1394نام، بی( استان مازندران

داده  اصرا به خود اختص يچادرصد از مصرف  4حدود  است،کل جهان 
، نام بی( جهان قرار دارد يکنندگان عمده چااست و در گروه مصرف

تن بوده  هزار 27تولید چاي در ایران  2012سال  در FAOطبق آمار  .)1394
تولید در مقام  ازلحاظو  12سطح زیر کشت در مقام  ازلحاظایران  جایگاه و

ها ترین نوشیدنیچاي یکی از پرمصرف ازآنجاکه .(FAO, 2012)است  11
در کشور است، بنابراین افزایش عملکرد محصول و تولید فرآورده سالم 

 هايعوامل مختلفی سبب کاهش محصول در باغ. نیازمند توجه فراوان است
 دهنده عملکرد چايترین عوامل کاهشمهم از آفات شوند کهچاي می
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 یک دلیل اینکه به چاي. کنترل شوندهاي ایمن روش باباید  که هستند

باثبات ایجاد  اقلیم یک ریز توانداست، می کشتی تکدائمی و  محصول
 آفات .آیدمی حساب به آفات براي یکنواختی غذایی محیط که کند

 گفته غیره و تنان نرم ،جوندگان ها،کنه حشرات، قبیل از عواملی به گیاهی
کاهش  و شده کشاورزي محصوالت به اقتصادي خسارت باعثکه شود  می

 .دارند همراه به کیفی را کمی و محصول ازنظر عملکرد

  :آفات چاي-2
 شده گزارش دنیا در چاي گیاه به مربوط آفت گونه 300 از بیش تاکنون

 چاي به که هستند آفاتی اصلی گروه گیاهی هاي کنه و حشرات .است
 یا مومی شپشک ،تن نرم شپشک ،آلود آرد هايشپشک. زنندمی خسارت

 سیاه، شته بنفش، و قرمز هايکنه ،سپردارها استرالیایی، شپشک اي،ستاره
چاي و خوار  برگ پروانه ها،حلزون ها،راب ،ها آبدزدك کارادرینا، پروانه
 این بین از .)1376مافی، ( شوند می محسوب چاي آفات جزء خراط پروانه

 Pseudococcus viburni چايآلود  آرد شپشک گونه سه آفات،

Signoret (Hemiptera: Pseudococcidae)، سیاه شته Toxoptera 

aurantii Boyer de Fonscolombe (Hemiptera: Aphididae) کنه و 
 :Brevipalpus obovatus Donnadieu(Prostigmata پاکوتاه قرمز

Tenuipalpidae) ایران در چاي مهم آفات جزء و داشته بیشتري اهمیت 
 دیگري محصوالت به چاي بر عالوه آفات این ).1 شکل( .آیندمی حساب به

 داشتن دلیل به و نموده حمله چاي هايجوانه به غالباً، اما زنند می خسارت نیز
 وکرده  تغذیه چاي هايجوانه غذایی شیره از مکنده-زننده دهانی قطعات

  .)1375تقوي، ( شوند می چاي محصول به کیفی و کمی خسارت باعث
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  )الف(

  
  )ج(                                                           )ب(

  
 )www.alamy.com( Pseudococcus،چايآلود  آرد شپشک) الف( .1شکل 

viburni)سیاه شته) ب Toxoptera aurantii 

) http://www.biodiversidadvirtual.org(و )پاکوتاه قرمز کنه)ج 
Brevipalpus 

obovatus(http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge) 

 ژهیو به باغی تهاي گیاهی بر محصوالتوسط کنه جادشدهیامیزان خسارت 
 اگرچھ (FAO, 2012).است شده گزارش) در کشور هند( %10تا  5 چاي
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در اثر تغذیه  چاي يها بوتهبیشتر گزارش کرد که  1348در سال  منش لیخل
  .کنه در باغات کالچاي گیالن نابود شدند

  :خسارت زاي گیاهی يها کنه-3
که در  باشند یم		Acari	رردهیزرده عنکبوتیان و از گیاهی  يها کنه

 خسارت زا ی از عواملیک عنوان بهاخیر،  هايطی دهه افتهی انجام يها یبررس
بوده  بال فاقدها کنه. ندیآ یمکشاورزي به شمار  تمحصوال دهندهو کاهش

در مرحله بلوغ  پا جفتچهار  و 3، کلیسر2پالپ يپد ،1داراي آروارهو 
 کنند یمهاي هوایی گیاه فعالیت هاي گیاهخوار که در قسمت کنه .باشند یم

زرد، قرمز و نارنجی و حتی سبز دیده  يها رنگو به  اند تحرك کم معموالً
ها داراي استایلت سوزنی شکل بوده که آن را به داخل  این کنه. شوند یم

 ,Woolley(کنند و از محتویات آن تغذیه می فروبردههاي گیاهی سلول

1988).  
 در .هستند Prostigmataتعلق به راسته زاي گیاهی مهاي خسارتعمده کنه
هاي جلوي بدن ر قسمتروزنه تنفسی و لوله آن دبه دلیل اینکه این راسته 
ها  سه خانواده مهم از این کنه .شوندنامیده میاستیگماییان پیش ،قرار دارد

). 2 شکل(هستند Eriophyidaeو  Tetranychidae ،Tenuipalpidaeشامل
در . است استایلت صورت به کلیسرTetranychidaeهاي خانواده کنهدر

 این در افراد پالپپدي. است اثرانگشت شبیه که دارد خطوطی بدن سطح
به دلیل تولید تار روي  .باشد یم ناخن زائده يو دارا بندي پنج خانواده

                                                             
١ .Mandible 
٢ .Pedipalp 
٣ .Chelicerata 
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 Krantz)اند معروف Spider miteتارعنکبوتی یا  تارتن یا هايگیاهان به کنه

and Walter, 2009).  
 محور امتداد در افقی داراي گناتوزومايEriophyidaeخانواده هاي کنه

 ایجاد باعث میزبان گیاه به سمی بزاق بوده و به دلیل تزریق بدن طولی
 و) حدسلول از شیب ریتکث( هیپرپالزي و) سلول حجم افزایش( هیپرتروفی

 به ویروسی هايبیماري انتقال قابلیت ها کنه عالوه،اینبه. شوندمی گال تولید
  .(Woolley, 1988)نیز دارند را میزبان گیاه

 يها رنگبه  ،شکل یگالبداراي بدنی  Tenuipalpidaeخانواده يها کنه
به . باشندمیقرمز و سبز، طول پاها نسبت به بدن کوتاه و فاقد شست ناخن 

تارتن دروغین  هايکنه،قابلیت تولید تار را ندارند چون افراد این خانواده
False spider mites و  خورده جوش به همکلیسرها در قاعده . میگویند

یلت سوزنی شکل وجود ااست ،روي این پایه. دهد یمرا  1تشکیل استایلوفور
برگ را سوراخ نموده و از شیره گیاهی  يها سلول ها آنداشته که توسط 

 تاکنون. عرضی است صورت بهسوراخ جنسی در افراد ماده . کنند یمتغذیه 
 شده گزارشو  يآور جمعگونه مختلف در دنیا  600جنس و  20بیش از

در سطح  غالباً.کنند یمهاي این خانواده خیلی آهسته حرکت کنه.است
و در برخی تغذیه  اند فعالهاي اصلی و فرعی زیرین برگ کنار رگبرگ

 Woolley, 1988; Krantz and)شود یم ی مشخصباعث ایجاد گال

Walter, 2009).  

  :کنه قرمز پاکوتاه-  3

                                                             
١ .Stylophore 
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از  است کهTenuipalpidaeخانواده از  B. obovatus)(پاکوتاهقرمز کنه 
فعالیت  نیز روي گیاهان زراعی، باغی، زینتی و غیره بوده وآفات مهم چاي 

از فرانسه و روي  1875در سال  Donnadieuاین کنه اولین بار توسط .دارد
اولین گزارش کنه در . آوري و توصیف شدجمع و پامچالگیاهان سرخاب 

). 1348، خلیل منش(بود 1340در سال  از روي چاي و برگ نو ایرانشمال 
آن را از در ساري 1375روي انجیر و بریمانی در سال  1368در سال  برشیشه

عالوه بر آن روي مرکبات، برگ نو، ازگیل . گزارش کردند روي کاج
ژاپنی، کیوي و گیاهان زینتی مثل محبوبه شب، گل داوودي، گل کاغذي، 

- سفید دیده می چکیو پ، ترشک بهار شهیهم، گل باباآدمختمی، شمشاد، 

هرز تمشک وحشی  يها علفجمعیت کنه روي ،هادر بین این میزبان. شود
در تمام باغات چاي به فراوانی دیده  معموالًکه و پیچک سفید 

  .بسیار زیاد است،شوند یم

  شکل شناسی- 3-1
  : اده بالغم-1- 3-1
. باشدمی مترمیکرو 160و عرض  )بدون گناتوزوما(متر میکرو 250 به طول

مراحل پورگی و بالغ . رسدخرطوم به قسمت میانی ران پاي جلو می
-می رنگ اهیس يها لکهتا ارغوانی است و سطح پشتی بدن داراي  قرمزرنگ

ها پالپ. (Meyer, 1979)پروپودوزوما در قسمت جانبی مشبک است .باشد
جفت موي مضرس در  12باشد و جفت چشم در هر طرف  می 2بندي با  4

  ).2شکل(باشد شکل میUتا حدودي 1اپیستوزوما.شودقسمت پشتی دیده می
  

                                                             
١ .Opisthosoma 
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) الف. Prostigmataهاي مختلف راسته هایی از خانوادهنمونه .2شکل 
Tetranychidae .ب (Eriophyidae .ج (

Tenuipalpida(https://macromite.wordpress.com/category/prostig
mata/) 
  :نر بالغ-2- 4-1

محور آلت  .تر استکمشبیه ماده ولی طول بدن کمی اندازه  ازنظرافراد نر 
 1آرایش موها و سولنیدها. و سوزنی شکل است زیت نوك، بلندنر ی در تناسل

، تروکانتر 1-1-2-3روي پاهاي جفت اول تا چهارم به ترتیب روي کوکسا 
 5-5-6-6و پنجه  3-3-5، ساق 1-1-3-3، زانو 1-2-4-4، ران 1-1-1-1

اپیستوزوما تا  ،مقایسه با ماده و درنبوده  زیت نوكبند دوم پالپ در انتها . است
 ).2شکل( )1375تقوي، ( باشد یمشکل  Vدودي ح

  :الرو-3- 4-1

                                                             
١ .Solenidia 
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دارد و بعد از چند روز  پا جفت 3الرو تازه تفریخ شده قرمز نارنجی بوده و 
الرو بعد از تغذیه و کامل . شودظاهر می یرنگ اهیستغذیه در پشت آن نقاط 

 کامالًشدن مرحله رشدي، ضمن ثابت شدن در یک محل از سطح شکمی 
پاها به سمت بدن به استراحت اول یا  کردن جمعبه سطح برگ چسبیده و با 

ها عالمت مرحله استراحت در کنه نیتر مهم. پردازداستراحت الروي می
آن بسته به دماي محیط متفاوت  زمان و مدت باشد یمکردن پاها جمع
 . )1375تقوي، (است

  :پوره-4- 4-1
  :پورگی داردکنه قرمز در چرخه زندگی دو مرحله 

 پا جفت 4و داراي  تر بزرگکمی از الرو : 1پوره سن یک یا پروتونمف 
 صورت بهدر پشت بدن  رنگ اهیساست که رنگ پاها نارنجی و نقاط 

  . شوند یمپراکنده دیده 

شبیه پوره سن یک با این تفاوت که نسبت به : 2پوره سن دو یا دوتونمف
  .)1375تقوي، (دارند يتر بزرگمرحله قبل اندازه 

  :انتشار- 3-2
آمریکا، آرژانتین، آسیاي جنوب شرقی، اقیانوسیه و  متحده االتیااین کنه از 

این آفت در تمام نواحی ). 1375تقوي، (است  شده گزارشآفریقا 
هاي چاي نحوه کشت بوته ازآنجاکه.شمال ایران وجود دارد کاري چاي

انجام  یآسان بهاي به بوته دیگر از بوته ها کنه انتقال ،رده استفش صورت به

                                                             
١ .Protonymph 
٢  .Deutonymph  
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برداشت  بار موقعتوسط انسان و ماشین حمل  همچنین انتقال.شودمی
ها هرس بوته. ردیگ یمآلوده به کارخانه صورت  يها برگمحصول و انتقال 

شود اما کپه کردن شاخ و یک روش مبارزه محسوب می عنوان به نکهیباا
  .شودآلودگی تواند منبع اي از باغ میبرگ در گوشه

  
  :شناسیزیست- 3-3

زندگی  و مراحلاست  يآزاد زقرمز چاي  رفتار کنهطرز زندگی و 
، 2، پوره سن اول1استراحت الرويیا  شامل دوره الروي، استراحت اول

 مرگ درنهایتو  4، استراحت سوم3دوم،پوره سن دومت استراح
  .)1375تقوي، (شود می

  

                                                             
١ .Nymphochrysalis 
٢ .Protonymph  
٣ .Deutonymph 
٤ .Tritonymph 
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بخش شکمی ) ج. بخش پشتی جنس ماده) ب. جنس ماده) الف. 2شکل

؛ 1375تقوي، . (جنس نر) د. جنس ماده
https://alchetron.com/Brevipalpus-1971310-W( 

  
است که در ابتدا  شکل یمرغ تخمکروي یا  معموالًها این کنهتخم 

 صورت به این کنه يگذار تخم. شوند یمتر تیره یتو درنهاقرمز روشن 
طول . باشدمی)در سطح گیاه(هاي مختلف در محیط یجمع دسته یاانفرادي 

رابطه معکوس دارد  با شرایط دماي محیط عمر و تعداد تخم این کنه
 یابد یمبا پایین آمدن دما، طول عمر و تعداد تخم افزایش  که يطور به
  ). 1375تقوي،(
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در شمال  يتمام مراحل مختلف رشد صورت بهاین کنه  گذرانی زمستان
در الهیجان و فومن زمستان  )1367( است، اگرچه حبیبیان شده دیدهایران 

  .پوره مشاهده کرد صورت بهگذرانی را 
ه جنسی است ولی ب صورت به وجود کنه نر در صورتکنه  اینولیدمثل ت

ماده در  هايهاي نر و عدم موفقیت تمام کنهبودن جمعیت کنه علت کم
هاي هاپلوئید و ماده گیردانجام می اختیاريبه روش بکرزایی  ،گیريجفت

تر کنه قرمز چاي با این روش سریع.آیندتلقیح نشده به وجود می يها تخماز 
 . جمعیت خود را افزایش دهد تواند یم

ترین دوره نسل نسل کامل در سال ایجاد کند که کوتاه 9کنه قادر است این 
روز  63روز است و در نسل آخر حدود  20در مردادماه حدود ) 4نسل (

  .کشد یمطول 
، افزایش تلفات گذاري دماي پایین در زمستان موجب محدود کردن تخم

به نیز 		رطوبت نسبی	و پایین بودن شود یم وره سن اولتخم ، الروها و پ
و بخصوص الروها را از بین  ها تخموزش بادهاي گرم محلی در پاییز،  علت

  .)1375تقوي، (دهدبرده و تعداد نسل را کاهش می
  
  :خسارت - 4-4

و  برگ دمدر سطح زیرین برگ،  این کنه زندگی مراحل مختلف  
 رنگ ،در اثر تغذیه. شوندسپري میچاي بوته در اطراف رگبرگ اصلی 

برگ نیز به رنگ  رویی سطحکمرنگ و سبز به  تیره سبزرگبرگ اصلی از 
فیلی وکاهش مواد کلرسبب  اختالل در فتوسنتز. آید درمیزرد تیره یا برنزه 

در . شودباعث کاهش محصول در سال بعد می درنهایتشده که  در گیاه
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باعث ریزش برگ و خشک شدن  گاهی وجمعیت باال خسارت زیاد بوده 
 کامل طور به که جوان به دلیل تغذیه این کنه، گیاهان. )3شکل( شود میگیاه 

هاي این کنه در سال .دهندحساسیت زیادي نشان می اندنکرده پیدا ستقرارا
 شده گزارش شهریورماهبیشترین طغیان در . کندخشک و کم باران طغیان می

  . )1375تقوي، ( یابد میو از آن به بعد جمعیت کاهش 
  

  
روي B.obovatusخسارت کنه . 4 شکل

.ايچ
(http://www.profirst.cn/Enweb/YingyongView.162.html) 

  
  مدیریت مبارزه- 4-5

 شیمیایی کودهاي از استفاده با چاي هايبوته تقویت
 سوزندان و آوري،جمعها بوته ساالنه خشک،هرس فصل در مناسب،آبیاري

ها استفاده از کنه،ها آن کردن معدوم و هرز هاي علف آلوده،وجین هاي بوته
 قبیل از هایی کش کنه از استفاده درنهایت و حشرات شکارگرو 

 میلپرکس و ،امایتکلربنزیالت، تدیون،نئورون،تترادیفون،دیمتوآت،کلتان
 هفته دو بافاصله بار دو حداقل بنديروي بسته شده توصیهغلظت  اساس بر

 اوایل و مرداد اواخر معموالً که چاي هاي باغ در کنه فعالیت اوج درزمان
هرچه زمان تفریخ همچنین،  .)1375تقوي، (شود پیشنهاد می ،شهریوراست
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بخصوص در زمان . شودنیز بیشتر می ها آنشود، حساسیت  تر نزدیک ها تخم
هاي بالغ ،کنهپذیرند آسیبنسبت به عوامل محیطی  شدت بهکه الروها  تفریخ

  .شوند می تحرك کمگذاري مقاومتشان کم شده و نیز بعد از تخم
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