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مقدمه
 میــوه توت فرنگــی در ایران ســابقه ای چهل ســاله و دامنه ســازگاری گســترده ای
 دارد. در منطقه شــمال غرب کشــور در شــرایط آفتاب مستقیم، هوای خنک کوهستان و
 خاک هــای ســبک ایــن منطقــه محصــول پردرآمدی تولید می شــود. ســطح زیر کشــت

توت فرنگــی در اســتان کردســتان حــدود 2500 هکتــار اســت و میــزان تولیــد نیــز 
در حــدود 33 هزار تــن بــوده و متوســط عملکــرد آن 13/2 تــن در هکتــار اســت. 
 کردســتان بــا تولیــد 75 درصــد از توت فرنگــی کشــور بزرگ تریــن تولیدکننــده این
 محصول در کشــور اســت. یکی از مهم ترین مشــکالت تأثیرگذار بر افزایش کمیت و
 کیفیــت توت فرنگــی در کردســتان، آفــات و بیماری هــای رایــج در مــزارع اســت.
 عــالوه بــر ایــن، عوامــل خســارت زای جدیــد همــواره امــکان ورود و ایجاد خســارت

ــا  ــرل آن ه ــای کنت ــل و روش ه ــن عوام ــناخت ای ــل ش ــن دلی ــه همی ــد؛ ب را دارن
 همــواره می توانــد بــه جلوگیــری از پراکنــش آن هــا و کاهش خســارت کمــک کند.

ــا به طــور  ــا و میوه ه ــه برگ ه ــا آسیب رســاندن ب ــه ســیکالمن )توت فرنگــی( ب کن
مســتقیم یــا بــا پاییــن آوردن کیفیــت میــوه و بازارپســندی آن )ماننــد بدشــکلی و 

ــد. ــارت وارد می کن ــتقیم خس ــور غیرمس ــا( به ط ــردن میوه ه دفرمه ک
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نام علمی و عمومی
ــواده  ــه، Phytonemus pallidus fragariae (Banks) و از خان ــن گون ــی ای ــام علم ن
Tarsonemidae  اســت و بــا نــام عمومــی کنــه ســیکالمن شــناخته می شــود؛ امــا 

ــم ــی ه ــه توت فرنگ ــه آن کن ــت، ب ــز هس ــی نی ــم توت فرنگ ــات مه ــون از آف  چ
گفتــه می شــود. کنــه ســیکالمن، تــا ســال 1393 در ایــران جــزو آفــات قرنطینــه 
 خارجــی بــه حســاب می آمــد و در این ســال بــرای اولیــن بــار از مــزارع توت فرنگی

شهرستان سنندج جمع آوری و شناسایی شد.

شکل شناسی
کنه هــای بالــغ ســیکالمن، بیضی شــکل و بــه رنــگ ســفید تــا نارنجــی 
ــراق )شــکل 1 پاییــن( هســتند و دو شــکل جنســی )از  ــه صورتــی و ب متمایــل ب
نظــر ظاهــری کنه هــای نــر و مــاده دارای اختــالف( دارنــد. کنــه مــاده بالــغ بــه 
ــا ــی نخی شــکل ی  طــول حــدود 270 و عرض120 میکــرون اســت و پاهــای عقب
 شــالقی دارد. دو جفــت مــو در ســطح پشــتی بخــش جلویــی بــدن وجــود دارد که

جفــت دوم بســیار بلندتــر از مــوی ســطح پشــتی اســت. برخــی از موهــای پشــتی 
چماقی شــکل اند و به طــور کامــل یــا در بخش هایــی از حاشــیه های جانبــی 
ــط  ــوده و دارای متوس ــر ب ــر کوچک ت ــه ن ــا کن ــد. ام ــود دارن ــتی وج ــه پش صفح
ــا،  ــارم نره ــای چه ــه پ ــاق و پنج ــت، س ــرون اس ــرض 115 میک ــول 210 و ع ط
ــاال(. در  ــد اســت )شــکل 1 ب ــی انبرک مانن ــای عقب ــام شــده اند و پاه ــم ادغ در ه
 مراحــل نابالــغ دارای شــش پــا بــوده، شــفاف و بــه رنــگ ســفید صدفــی هســتند و
 طــول و عرضشــان به ترتیــب 200 و 80 میکــرون اســت. تخم های ایــن کنه بزرگ و

شــفاف هســتند و ســطح صافــی دارنــد. در تراکــم زیــاد، اگــر بــا چشــم غیرمســلح 
ــی از نمــک و  ــه نازک ــه شــکل الی ــگاه شــود، ب ــا ن ــوده متراکمــی از تخم ه ــه ت ب
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غبــار بــه نظــر می رســند کــه در سراســر رگبــرگ میانــی، در داخــل غنچه هــای 
ــای گل )شــکل 1  ــا درون اندام ه ــای چین خــورده و بازنشــده ی نشــکفته و برگ ه

ــده می شــوند. ــن( دی پایی

 

 شکل 1- باال کنه های بالغ ماده )a( و نر )b( و
پایین تخم های سفید و شفاف به همراه کنه های بالغ مایل به نارنجی
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پراکندگی و گیاهان میزبان
 ایـن گونـه، پراکندگی گسـترده ای دارد و از آمریکای شـمالی و جنوبی، اسـترالیا،
 اروپا، آفریقا و آسـیا گزارش شده اسـت و به تعداد زیادی از گیاهان زینتی، محصوالت
 گلخانـه ای و گیاهان زراعی و باغی حمله می کند. توت فرنگی، سـیکالمن، شـمعدانی،
 بنفشه آفریقایی، گل داوودی، شاهی آبی، میخک، بگونیا، پیچک، انگور، انجیر، تمشک،

زغال اخته، بادمجان و گوجه فرنگی میزبان های شناخته  شده کنه سیکالمن هستند.

عالئم خسارت
 کنـه سـیکالمن برگ های جـوان و غنچه ها را ترجیح می دهـد و روی برگ های 
 جوان بازنشده فعالیت و تغذیه می کند و پس از بازشدن برگ ها، آن را ترک می کند و

به برگ های جوان تر منتقل می شود. عالئم اصلی خسارت این کنه عبارت اند از:
قهوه ای شدن برگ های جوان )شکل 2(؛  _
بدشکلی و ابلقی شدن برگ های بازشده )شکل 3( به همراه عقیم شدن گل ها )شکل۴(؛ _
پیچیدگی و بدشکلی گل ها )شکل 5(؛ _
بدشکلی میوه ها )شکل ۶(؛  _
 در آلودگی های شدید دم  برگ ها و دم گل ها کوتاه )شکل 7( و رشد گیاه متوقف _

می شود و بوته های توت فرنگی ظاهری پهن و کوتوله به خود می گیرند )شکل 8( و 
میزان محصول تا حد چشمگیری کاهش پیدا می کند.
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شکل 2- قهوه ای  شدن و بد شکلی برگ های جوان و آلوده

شکل 3- بدشکلی و ابلقی  شدن برگ های جوان در بوته های آلوده
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شکل ۴- عقیم  شدن گل های توت فرنگی در اثر آلودگی به کنه سیکالمن

 

شکل 5- پیچیدگی و بد شکلی گل ها و دم گل

 

شکل ۶- میوه های بدشکل و با ظاهری کم  آب و دانه های برجسته
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شکل 7- کوتاه  شدن دم  برگ ها و دم گل ها که ظاهری کوتوله، پهن و خوابیده به گیاه آلوده می دهد

شکل 8- کاهش یا توقف رشد بوته های آلوده در مقایسه با بوته های سالم

چرخه زندگی
 زمســتان گذرانی به صــورت کنه هــای بالــغ در اعمــاق طوقــه بوته هــای توت فرنگــی
 اســت. کنــه در اوایــل بهــار هم زمــان بــا شــروع رشــد گیــاه توت فرنگــی شــروع بــه

ــزی به ســوی  ــرای تخم ری ــغ ب ــاده بال ــای م ــد. کنه ه ــل می کن ــت و تولیدمث فعالی
 برگ هــای تــازه کــه هنــوز بــاز نشــده اند، می رونــد. بــا بازشــدن هــر بــرگ، کنه های
 مــاده به ســوی جوانه هــای بازنشــده  بعــدی پاییــن بوتــه حرکــت می کننــد. بــه ایــن

آلوده به کنه سیکالمن

سالم
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 ترتیــب تخم هــا و مراحــل نابالــغ کنه هــا در البــه الی برگ هــای بازنشــده محافظــت
 می شــوند، و در عیــن حــال رطوبت زیادی که مورد نیاز آن هاســت، تأمین می شــود.
 در شــرایط مســاعد، هــر کنــه بالــغ حــدود 90 تخم می گــذارد که تقریبــاً 80 درصد
 آن هــا بــه کنــه مــاده تبدیــل می شــود. کنه هــا طی مــدت دو هفتــه از مرحلــه تخم

به بلوغ می رسند.
 کنــه ســیکالمن در هــر ســال چنــد نســل تولیــد می کند؛ امــا دو پیــک جمعیت
 آن، یکــی در اوایــل بهــار )قبــل از بازشــدن جوانه هــای برگــی( و بــار دوم در اواخــر
 تابســتان اتفــاق می افتــد. ایــن کنــه شــرایط محیطــی مرطــوب و خنــک و تاریــک
 را ترجیــح می دهــد. بنابرایــن، در ســال های پربــاران و مرطوب یا در مــزارع توت فرنگی
 تحــت آبیــاری بارانــی خســارت بیش تــری وارد می کند. در کشــت های چندســاله و
 قدیمی تــر توت فرنگــی، خســارت و جمعیــت کنــه ســیکالمن بیش تر اســت. انتشــار
 آن به وســیله جریــان بــاد، هم ســفری با حشــرات و ســایر جانــوران، انتقــال گیاهان
 آلــوده یــا ابزار آلوده اســت. اگــر دما و رطوبت مطلوب باشــد )مانند شــرایط گلخانه(

تولید مثل به طور پیوسته در تمام طول سال ادامه می یابد.

مدیریت کنه سیکالمن 
در بیــن عوامــل خســارت زای توت فرنگــی، کنتــرل کنــه ســیکالمن مشــکل تر از 
 بقیــه اســت؛ زیرا بالغان و ســایر مراحل رشــدی کنه ســیکالمن در داخــل بافت های
 مریســتمی گیــاه، در البــه الی برگ های بازنشــده، سرتاســر رگبــرگ میانــی و برگ های
 چین خــورده بــه  ســر می برنــد و رســیدن محلول ســمی به آن ها مشــکل اســت. مهم ترین

ــق  ــه مناط ــی ب ــترش آلودگ ــری از گس ــه جلوگی ــن کن ــت ای ــای مدیری راهکاره
ــت. ــوده اس ــق آل ــرل آن در مناط ــد و کنت جدی
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جلوگیری از ورود و استقرار کنه در مناطق جدید

ــی  ــه داخل ــت قرنطین ــک آف ــی ی ــیکالمن توت فرنگ ــه س ــر کن ــال حاض در ح
 اســت و مهم تریــن راهــکار در مدیریــت آن، جلوگیــری از گســترش آلودگــی بــه
 مناطــق جدیــد اســت. بنابراین ردیابــی مزارع و نابــودی بوته های آلــوده در مناطقی

کــه کنــه وجــود دارد، از مهم تریــن راهکارهاســت و در صــورت گســترش آلودگــی، 
 اقدامات قرنطینه ای کارســاز نیســت. انتخاب نشــا از مناطق عاری از کنه و اطمینان

از سالمت گیاهچه ها می تواند اولین قدم در جلوگیری از گسترش این کنه باشد.

استفاده از روش های کنترل تلفیقی در مناطق آلوده

کنتــرل کنــه توت فرنگــی در مناطــق آلوده با اســتفاده از مدیریــت تلفیقی، برای 
 کاهــش میــزان خســارت وارده بــه محصــول توت فرنگــی و پاییــن آوردن جمعیــت

کنه سیکالمن توصیه می شود:
گیاهان آلوده به کنه سیکالمن توت فرنگی حذف شوند و از بین  بروند. 1-
 در کشت های چندساله و مزارع قدیمی تر خسارت این کنه بیش تر است. بنابراین 2-

بررسی مزارع توت فرنگی از زمان ظهور جوانه ها تا برداشت محصول باید ادامه یابد و با 
مشاهده اولین بوته های آلوده و عالئم مربوطه، مبارزه انجام شود.

 اجتناب از مصرف بی رویه کودهای نیتروژنی و پتاسیم، چون این نوع کودها باعث 3-
لقاح بیش تر و افزایش جمعیت کنه می شود.

در صورتی که خسارت کنه به آستانه زیان اقتصادی برسد، سم پاشی با استفاده  ۴-
از کنه کش های سیستمیک یا کنه کش های تماسی در زمان مناسب پیشنهاد می شود: 
مرحله اول، در اوایل بهار و زمانی که تازه جوانه های برگی ظهور کرده اند؛ مرحله دوم، 
پس از برگ چینی و بازسازی بستر کشت، به منظور تماس بیش تر محلول سمی با کنه ها.

 کاربرد موفقیت آمیز یک کنه کش یا حشره کش برای کنترل کنه سیکالمن بستگی 5-
به پوشش کامل و سم پاشی با حجم باالی محلول سمی دارد.
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 سم پاشی لکه ای به محض مشاهده آلودگی بوته های توت فرنگی و سم پاشی نقاط ۶-
آلوده با سم پاش دستی بدون نیاز به سم پاشی تمام مزرعه از راهکارهای مؤثر کنترل 

این کنه است.
کاربرد هفتگی صابون حشره کش تا کنترل کامل کنه ها. به  هنگام محلول پاشی  7-

باید اطمینان حاصل کرد که سطح زیرین برگ ها نیز به وسیله محلول سمی پوشش 
داده شده است؛ زیرا این کنه ها تمایل به تغذیه از برگ های پایین بوته توت فرنگی دارند 

)برگ های جوان و مرکزی(.
بهداشت مزرعه مانند جمع آوری و برداشت برگ های سال قبل و انهدام بقایای  8-

آلودگی از اقدامات مهم برای جلوگیری از گسترش آفت است.
 غوطه وری بوته های آلوده در آب گرم حدود ۴3 درجه سانتی گراد به مدت 20 دقیقه 9-

در هنگام کاشت در جلوگیری از انتقال آلودگی مؤثر است.
از حرکت افراد )دست، لباس، کفش( و وسایل کار از قسمت های آلوده مزرعه  10-

به قسمت های سالم مزرعه اجتناب شود.






