
 
 

 

 

 فنیدستورالعمل 

 ادام ــب نــتارت نهــک تلفیقی تیریمد
Schizotetranychus smirnovi 

(Acari: Tetranychidae)  
 زریر سعیدی
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 وزارت جهادکشاورزی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه
 

 بادام  تارتن کنه تلفیقی تیریمد نوان دستورالعمل:ع
Schizotetranychus smirnovi (Acari: Tetranychidae) 

 

 های منتج به دستورالعمل عنوان پروژه

 شماره پروژه عنوان پروژه
کنه تارتن  شناسیستیمطالعه ز

Schizotetranychus smirnovi Wainst یرو 
 بادام

10668-1068-80-84-88 

م تجارتی و امید بخش بررسی مقاومت در ارقا
 تارتن    یا کنهبادام به 

10668-1068-80-84-88 

کنه  یچند سم کنه کش رو ییسنجش کارا
در کنترل  یاثر زمان سمپاش  یتارتن بادام و بررس

 آفت

10668-1068-80-84-88 

 زریر سعیدی  :هنگارند

 پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه ناشر:

 فنی دستورالعمل نوع:

 8866 :تشارتاریخ ان



 

 

 

 

 

 

 

  چکیده

آفات مهم از  Schizotetranychus smirnovi Wainstainکنه تارتن بادام 
اخیر  هایسال باشد که درمی چهارمحال و بختیاریاین محصول در استان 

خسارت قابل توجهی روی بادام به وجود در برخی از مناطق  این استان 
 سرعت به هوایی و آب مساعد شرایط در آفت آورده است. جمعیت

 کمیت و شده غبار و گرد ذرات و ارهاــت از پوشیده هابرگ یافته، افزایش
گذرانی این زمستانیابد. می کاهش داریمعنی طور به بادام میوه کیفیت و

باشد، بنابراین با انجام ها میکنه آفت به صورت تخم روی سرشاخه
های آلوده به سایر نقاط التوان مانع از نقل و انتقال نهقرنطینه داخلی می

تحت تنش خشکی و  که هایی باغ در آفتاین کنه  خسارت کشور شد.
شود و با انجام عملیات زراعی مناسب می دتریشد ،گیرندای قرار میتغذیه
توان تا حدود زیادی جمعیت میاری به موقع( ـــتغذیه مناسب و آبی)مانند 

و  88حمل بادام )شکوفه، شاهروداستفاده از ارقام متآفت را کنترل کرد. 
  تریپساز دشمنان طبیعی آفت به ویژه  حفظ و حمایت (،48شاهرود
پاشی زمستانه )به روغن و Priesner  Scolothrips longicornisشکارگر
-از روش  نیز گذرانهای زمستاندرصد( برای از بین بردن تخم 8نسبت 

برای مبارزه با آفت در  .باشندمی بادام هایباغ درهای کاهش خسارت 
 نقاط آلوده باغ و با در شود مبارزههای بهار و تابستان پیشنهاد میفصل

-هگزی برموپروپیالت،اختصاصی )مانند  هایکشکنه از استفاده

افزایش گیرد تا از  صورت (تمیپیروکسی فن و فنازاکوئین ازوکس،تی



 

 

 

های طرح مرگ و میر دشمنان طبیعی جلوگیری شود. بر اساس نتایج
( هزار در دو نسبت به عیما صابون و آب)شویی تحقیقاتی اجرا شده، آب

های بادام است. نتایج درختان آلوده بهترین روش برای کنترل آفت در باغ
-یمعن اختالفروی جمعیت کنه تارتن بادام، نه تنها  ییشومارآبیتتاثیر
 میت،پیروکسی فن فنازاکوئین،های مورد استفاده )کشکنهتاثیر  با داری

، تولید هایهزینه کاهشبلکه باعث  ،نداشت (برموپروپیالتو  کلوفنتیزین
 .نیز خواهد شد طبیعی دشمنان حفظو  محیطی زیست طراتاخم کاهش

ارقام متحمل،   ه،یتغذ ،یکنه تارتن بادام، تنش خشک :کلیدی  های واژه
 ییشوآب ک،یولوژیکنترل ب

 

 مقدمه

تن در سال  884848هکتار و تولید  814181بادام با سطح زیر کشت 

دار در کشور های هستهوهـ( از مهمترین می8831)احمدی و همکاران، 

باشد که عالوه بر تامین نیاز داخلی، از محصوالت مهم صادراتی می

محال و بختیاری با سطح زیر  شود. استان چهارکشور نیز محسوب می

سال از مهمترین تولید  تن در 48088هکتار و تولید  84883کشت 

های رود. این محصول در سایر استانکنندگان بادام در کشور به شمار می

 فارس، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اصفهان و ... نیزکشور به ویژه 

عالوه بر آفات د. ای در اقتصاد کشاورزان داراهمیت ویژهکشت شده و 

ی هاها و چوبخوارها، کنهشپشکها، مهمی نظیر زنبور مغز خوار بادام، شته

روند )نوربخش و آفات جدی این محصول به شمار مینیز از تارتن 



 

 

 

هر ساله خسارت قابل توجهی را ( و در برخی از مناطق 8838همکاران، 

های ، کنههای گذشتهدهه(. اگرچه در الف 8836کنند )سعیدی، وارد می

 ستههسردسیری  میوهرختان بادام و سایر د مدرجه دو به عنوان آفات تارتن

های اخیر به دالیل مختلف به سالدر  اما ،رفتندبه شمار میدار  دانه و دار

رویه علیه سایر های بیی و سمپاشیخشکسال ةبروز و تداوم پدیدویژه 

و درجه اول آفات مهم  بهآفات مهم بادام و از بین رفتن دشمنان طبیعی، 

کنه  شاملن های تارتاز کنهختلفی ای مهگونه. ندااین درختان تبدیل شده

 Tetranychus urticae Koch، Tetranychus pacificus ایدولکه تارتن

McGregorتانی ـــــه ترکســـ، کنTetranychus turkestani Ugarov & 

Nycolsky، کنه قرمز اروپایی Pananychus ulmi Kochای ه قهوهـ، کن

نه ــــــک،  Bryiobia rubrioculus (Scheuten)ندـــــــبل پا

،  Schizotetranychus smirnovi Wainstainادامـــن بــــــــارتــت

از روی بادام  Acalitus phloeocoptes Nalepaوانه بادام ــه جــــکن

 Zalomeو  8834کمالی،  ،8838، و همکاران نوربخش) نداهگزارش شد

et al., 2019) .آوری باال، توانایی تولید های تارتن دارای قدرت زاد کنه

های جدید و  سریع به اقلیمسازگاری ، دوره فعالیتهای زیاد در طول نسل

با این آفات  .(Luczynski et al., 1990باشند )می دامنه میزبانی وسیع

 موجب زردی و ریزش برگ، گیاهی و تخریب کلروفیلتغذیه از شیره 

کمی و کیفی ش کاهش رشد رویشی گیاه و کاه خزان زود هنگام،

های ذکر شده در بین گونه(. Bolland et al., 1998) شوندمحصول می



 

 

 

های زا در باغارتــونه خســــمهمترین گ S. smirnoviکنه تارتن بادام 

ونه برای اولین ــین گشود. ابادام استان چهارمحال و بختیاری محسوب می

سفید و ربیع( توسط  )ارقام مامایی، از روی بادام ایران و جهانبار از 

رایط مساعد آب ــــشده است. در ش گزارش( 8813سعیدی و همکاران )

 46 کمتر ازسیوس و رطوبت نسبی ـدرجه سل 44تا  44و هوایی )دمای بین 

ها پوشیده از تار و رعت افزایش یافته، برگـدرصد(، جمعیت آفت به س

داری ور معنیذرات گرد و غبار شده و کمیت و کیفیت میوه بادام به ط

گذرانی کنه آفت . زمستان(Saeidi and Nemati, 2017)یابد کاهش می

 تا سه های یک ها روی شاخه در اطراف جوانه تخمبا دیاپوز و به صورت 

 هایتخم ،بسته به شرایط آب و هواییشود. درختان میزبان سپری می ساله

 ،اپورهریخ شده و تفردیبهشت یل اتا اوافروردین  گذران از اوایلزمستان

 با گرم شدن هوا دهند.ی جوان تازه سبز شده را مورد حمله قرار میابرگ

ی گیاه پراکنده ابه تدریج افزایش یافته و به سایر قسمتجمعیت آفت 

 .(الف 8836)سعیدی،  رسدمیخود و در اوایل تیر ماه به اوج شود  می

 86تا  4/44ین باین کنه رشدی مراحل ترین شرایط دمایی برای مناسب

ترین میزان بیشباشد. به طوری که در این دامنه دمایی می لسیوسدرجه س

به ازای هر ماده در هر روز،  گذاریبیشترین میزان تخم، نرخ رشد و نمو

باالترین میزان نرخ ذاتی افزایش و  بیشترین میزان نرخ خالص تولیدمثل

 . (Saeidi and Nemati, 2017)مشاهده شده است  آفت جمعیت



 

 

 

در اطراف رگبرگ  معموالً بیشتر جمعیت بالغ و نابالغ این کنه تارتن

در  ها معموالًکنند. تخمو از شیره گیاهی تغذیه میشده اصلی مستقر 

شوند. شده و به وسیله تارها مخافظت میاطراف رگبرگ اصلی گذاشته 

 یعیجمعیت دشمنان طب شاز اواسط تیر به بعد جمعیت آفت به دلیل افزای

 ،Sclothrips longicornis Priesner اینقطه های ششاز جمله تریپس

های و کفشدوزک Tydeidae و Phytoseidae خانوادة های شکارگر کنه

از  (.8836)نوربخش و سعیدی،  ابدیآلوده کاهش می های در باغ خوار کنه

یل و در اوا جمعیت آفت  افزایش یافته دوبارهاواسط شهریور ماه به بعد 

های یک تا سه ساله های ماده به سرشاخهآبان ماه با سرد شدن هوا، کنه

ها قرار گذران را در اطراف جوانههای زمستانمهاجرت کرده و تخم

 Saeidiنسل ایجاد کند  ) 88تا  84دهند. این آفت قادر است در سال  می

and Nemati, 2020 .) 

 و گـردو  آلـو،  درختـان  به توانمی  منطقه در آفت دیگر هایمیزبان از

 صـورت  بـه  کـه  گـردو  و هلو درختان روی آفت جمعیت. کرد اشاره هلو

 مشـاهدات نشـان  . اسـت زیـاد   نسبتاً اندشده کاشته بادام درختان با مخلوط

داده است که جمعیت آفت در اول فصل روی درختان آلو که به صورت 

بد و ایـن درختـان   یاشوند، افزایش میهای بادام کاشت میپراکنده در باغ

روند بنـابراین کنتـرل   های مهم آلودگی در اول فصل به شمار میاز کانون

تواند خسارت پاشی زمستانه( میجمعیت روی این میزبان )به ویژه با روغن

  های بادام را نیز کاهش دهد.آفت در باغ



 

 

 

 
 Schizotetranychus گذران کنهزمستان هایتخممحل قرار دادن  -8شکل 

smirnovi Wainstain عکس اصلی( روی سرشاخه بادام( 

 

 
روی    S. smirnoviعالئم آلودگی و خسارت شدید کنه تارتن  -4شکل 

 )عکس اصلی( درختان بادام رقم مامایی در منطقه سامان چهارمحال و بختیاری



 

 

 

 
کنه  تیجمع انیطغ اثر دررقم مامایی   بادام هایبرگ هنگام زود خزان -8شکل 

 )عکس اصلی( ترهای جوان به برگ آفت و مهاجرت کنه  S. smirnovi تارتن

 

 
شکل ظاهری مغز میوه درختان آلوده به جمعیت و خسارت کنه تارتن  -8شکل 

S. smirnovi  )باال( درمقایسه با مغز درختان سالم بادام )پایین( )عکس اصلی( 



 

 

 

 

 دستورالعمل
 

ه آفت بـه صـورت تخـم    گذرانی این کنزمستان الف( قرنطینه داخلی:

(، بـر  الـف  8836شود )سعیدی، های درختان بادام انجام میروی سرشاخه

هـای آلـوده بـه سـایر     تواند با استفاده از نهـال این اساس آفت به راحتی می

با توجه به اینکه تاکنون خسـارت آفـت   مناطق کشور منتقل شـود.  

ـ )به ویژه شهرستانمحال و بختیاری  در استان چهارفقط  ای ه

،  بنابراین الزم است از نقل و انتقـال  سامان و بن( گزارش شده است

های آلوده کلیه گیاهان میزبان مانند بـادام، گـردو، آلـو، هلـو و ...  از     نهال

  این منطقه به سایر نقاط کشور جلوگیری شود.

 

تغذیه مناسبی ندارنـد   که ییها باغ در آفت خسارت :کنترل زراعیب( 

 ورتدر آنهـا صـ   مناسبو  منظم آبیاریشکی هستند و تحت تنش خ و یا 

(، بنـابراین بـا انجـام    8838خش وهمکـاران،  ب، )نـور است دیشد رد،یگمین

و خسـارت   توان تا حدود زیادی باعـث کـاهش جمعیـت    میعملیات زیر 

 تارتن بادام شد.  کنه

 

 نظر از یمناسب تیریمددرختانی که  تغذیه مناسب و آبیاری به موقع: -  

-در شرایط مناسب از نظر تغذیه و آبیاری رشد میند و دار یباغبان لیسام



 

 

 

خشکی و غذایی  تنشتر از درختانی هستند که در شرایط  کنند متحمل

 قرار دارند. 

های  پاشی جاده شن ریزی یا مالچآسفالت کردن یا  :کاهش گرد و غبار -

گـرد و  ، زیـرا جـذب   تواند باعث کاهش خسارت آفت شود ها می بین باغ

غبار به وسیله تارهای تنیـده شـده را کـاهش داده و غذاسـازی گیـاه بهتـر       

. معموالً خسارت آفـت روی درختـان نزدیـک بـه جـاده      گیردصورت می

 های باغ است.  بیشتر از سایر قسمت

در فصـل  بـه ویـژه   زیـر درختـان   حفـظ پوشـش    : حفظ پوشـش گیـاهی   -

بـرای   ی نیـز ناهگـاه مناسـب  پعالوه بر افزایش رطوبت نسبی محیط، تابستان 

 کند. ایجاد می دشمنان طبیعی آفت

 

بررسـی مقاومـت ارقـام مختلـف      جینتـا  ج( استفاده از ارقام متحمل:

شـاهرود  ، 0شـاهرود   نان پاریل، شـکوفه، ، ربیع، سفید، ماماییبادام )شامل 

( نسبت به کنه تارتن بادام در شرایط فرانیس و 48شاهرود  ،88شاهرود  ،4

 شاهرود و 48 شاهرود ،شکوفهارقام  که ای نشان دادهی و مزرعهآزمایشگا

 کنـه نسـبت بـه    حسـاس  پاریـل  نـان  و ییمامـا  ارقام کهیدرحال تحملم 88

 .(Saeidi, 2013) بودند بادام تارتن

 



 

 

 

 :دشمنان طبیعی د( 

-ها، تریپسکفشدوزکاز دشمنان طبیعی آفت  مانند حفظ و حمایت 

هـای   کش . همچنین استفاده از آفتمهم است بسیارهای شکارگر ها و کنه

ها، زنبور مغزخـوار  بادام )به ویژه شته انتخابی برای کنترل سایر آفات مهم 

به حفظ دشمنان طبیعی کمک کرده و موجـب  خوار هلو( بادام و سرشاخه

 شود. کنه تارتن میطغیان کاهش مشکالت ناشی از 

چهارمحـال و بختیـاری    هـای بـادام اسـتان   مطالعات انجام شده در بـاغ 

 اسـت بـادام    هـای  در بـاغ ایـن آفـت    دشـمنان طبیعـی مـ ثر   نشانگر وجود 

توان  آوری شده می . از دشمنان طبیعی جمع(8838، همکاران)نوربخش و 

و    Stethorusهای جـنس  کفشدوزک ،S. longicornis  شکارگر تریپس

  S. longicornis شکارگر  را نام برد. تریپس Phytoseiidae های شکارگر کنه

 باشـد کـه  مـی   S. smirnoviبادام   تارتن  از دشمنان طبیعی بسیار م ثر کنه

کنتـرل   خـوبی را بـه   یاد شـده  آفت قادر استدر صورت حفظ و حمایت 

مهم  ای که علیه سایر آفات برنامه های بی رویه و بی متأسفانه سمپاشی .کند

-صورت مـی  رمغزخوار بادام(ها و زنبو، شتهسرشاخه خوار هلوبادام )نظیر 

و در  کننـد وارد می ان طبیعی نجمعیت دشمآسیب جدی به معموالً  ،گیرد

 8838،همکـاران )نـوربخش و   شودمی های تارتن کنهموجب طغیان  نتیجه

Saeidi and Nemati, 2020; ). 

 



 

 

 

 زمستانه:کنترل ه( 

 بـردن درصد( بـرای از بـین    8باغبانی )روغن ولک به نسبت  از روغن

(. 8838نوربخش و همکـاران، گذران آفت استفاده شود )های زمستانتخم

گیـرد.  هـا صـورت   پاشی زمستانه در اسفندماه و قبل از تـورم جوانـه  روغن

پاشی زمستانه عالوه برکنه تارتن بادام، سایر آفـات مهـم بـادام نظیـر     روغن

  ند.کشپشک نخودی، را نیزکنترل میها به ویژه های بادام، شپشکشته

 

  ة آفتو تابستان هبهار کنترل( و

تان الزم است موارد زیر در تابسهای بهار و آفت در فصل کنترل اینبرای 

 نظر گرفته شوند:

در زمان شروع  معموالً باغ صورت گیرد.آلودة نقاط   درکنترل صرفاً  -0

در بیشـتر  هـای کـوچکی اسـت کـه      محدود به لکهآفت آلودگی جمعیت 

در بسـیاری از مـوارد بـا    بنـابراین  قـرار دارنـد.   هـا  ار جـاده باغ و کنـ  حاشیه

سـایر  توان مانع گسترش آفت بـه   همین نقاط آلوده مییا آبشویی  سمپاشی

 شد.ها قسمت

 کنترل شیمیایی اینتصمیم گیری در مورد  : قبل ازکنترل رعایت زمان  -4

و  برداری به صورت منظم و هفتگی صـورت گیـرد  الزم است نمونه آفت،

فعـال )الرو،   کنـه  عـدد  4 تـا  8جمعیت آفت به   متوسط طور به که زمانی

 8836  ی،دیسـع ) سمپاشی انجـام شـود   ،رسید برگ هر پشت پوره و بالغ(

باغ )بـه مسـاحت    هر در تارتن کنه فعال مراحل جمعیت تخمین برای. (ب



 

 

 

شوند. بـرای ایـن   اصله درخت به طور تصادفی بررسی می 86یک هکتار( 

 کیـ  ارتفـاع  در) تـاج  یانیم قسمت از برگ عدد 84 هر درختمنظور از 

 داخل در و انتخاب تصادفی طور به مختلف جهات در و( یمتر دو تا میون

 قـرار  خیـ  یرو هـا نمونـه . شـوند می داده قرار یزریفر کیپالست یهاسهیک

 تعـداد  و یبررسـ  نوکـولر یب ریـ ز در شـگاه، یآزما بـه  انتقـال  از پس وه گرفت

 بـرگ  هـر  زیـرین  و ییبـاال  سـطح  در( بـالغ  و نمـف الرو، ) فعـال  های کنه

 (. ب 8836شود)سعیدی، می  شمارش

 بـا  یسمپاشـ شود که توصیه می ،در صورت استفاده از سموم شیمیایی  -8

تـا تلفـات کمتـری بـه      گیـرد  صـورت  اختصاصـی  هایکشکنه از استفاده

رد شود.  ها( واهای شکارگر و کفشدوزکدشمنان طبیعی )به ویژه تریپس

برومـوپروپیالت   تـوان هـای اختصاصـی مـوثر علیـه آفـت مـی      کـش کنهاز 

، فنـازاکویین  وس(میـت )ارتـ  پیروکسـی فـن ، )آپولـو(  کلوفنتزین)نئورون(،

(. در ب 8836تیازوکس )نیسورون( را نام بـرد )سـعیدی،   )پراید( و هگزی

ای خصوص اسـتقاده از سـموم گیـاهی علیـه ایـن آفـت تـا کنـون مطالعـه         

 ی ماننــداهیـ گ یهــاکـش کنـه شــود نگرفتـه اســت و پیشـنهاد مـی    صـورت 

 و ... مورد ارزیابی قرار گیرند.   شیچر ،تیما یس یج ت،یومایبا

 

 و آب)های تحقیقاتی، آبشـویی  بر اساس نتایج به دست آمده از طرح  -8

درختان آلوده بهترین روش برای کنترل ( هزار در دو نسبت به عیما صابون

روی جمعیـت   ییآبشـو  مـار یتهای بادام است. نتایج تاثیر غآفت کنه در با



 

 

 

هـای مـورد اسـتفاده    کـش کنه تاثیر با دارییمعن اختالفکنه تارتن بادام، 

 نداشته است. (برموپروپیالتو  کلوفنتیزین میت،پیروکسی فن فنازاکوئین،)

، تولیـد  هایهزینه کاهش در آفت، کنترل بر عالوه روش این کارگیری به

توانـد مـوثر باشـد     مـی  طبیعـی  دشـمنان  حفـظ و  محیطی زیست اتمخاطر

 کنترل جهت (8811) همکاران و یاربابتوسط  (. این روش8833)سعیدی 

 یرو فعـال  کنـه  عدد 8 از کمتر تیجمع نیانگیم کهیزمان) خرما گردآلود

 یزمان فواصل در یآبپاش نوبت سه حداقل تکرار با و( باشد خرما حبه کی

کار گرفته شده و کنترل مناسـبی روی آفـت داشـته اسـت.      به روز 86 و 4

 آبشـویی  کـه  داد نشـان  در اسـتان چهارمحـال و بختیـاری    اتقـ یتحق جینتا

 بـرگ  هـر  پشت فعالکنه  عدد پنج متوسط طور به زمانی که بادام درختان

 ،(8833 ی،دیسع) روز  88به فاصله زمانی  نوبتدو  تکرار با دارد و وجود

  بـادام  درختان یرو S. smirnovi  تارتن کنه تیجمع دیشد تلفات موجب

 کند. ها را برطرف میکشو نیاز به استفاده از کنه گرددیم

 از غبـار  و گرد شدن شسته موجب نکته قابل توجه این است که  آبشویی 

شـده،   گیـاه  فتوسـنتز  یبرا مناسب طیشرا جادیا و درختان های برگ سطح

 و یکمـ  شیافـزا  ه را کاهش داده و موجـب به گیا وارده خسارتبنابراین 

 شود. می محصول یفیک
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Abstract 
 

Almond spider mite, Schizotetranychus smirnovi Wainstain, is 

one of the important pests of almond in Chaharmahal and 

Bakhtiari province, Iran, which recently has caused significant 

damage in some areas of the mentioned provinces. Under the 

favorite conditions, population of the pest increased rapidly, 

plant leaves covered with webbing and the quantity and quality 

of the fruits significantly reduced. The pest overwinters in the 

form of eggs on the branches; therefore, internal quarantine is 

necessary to prevent transferring of the infected seedlings to 

the other areas. Pest damage is more severe in orchards that are 

under drought and nutrient stress; therefore, cultural practices 

(such as proper nutrition and timely irrigation) can greatly 

decrease the pest population. Using almond-tolerant cultivars 

(Shokofeh, Shahrood13 and Shahrood21), preserving and 

protecting of the natural enemies, especially Scolothrips 

longicornis Priesner, and application of dormant oils (about 

3%) in late winter against over-wintering eggs can also 

decrease the pest population. Spraying of the trees is 

recommended using selective acricides (Bromopropylate, 

Hexythiazox, Fenazaquin and Fenpyroximate) to protect 

natural enemies during the spring and summer. Washing of the 

infested trees (using soap solution at the rate of 2ml/l), is the 

best method to control of the pest in almond orchards. Our 

results showed no significant difference between washing of 

the infested trees and other applied acaricides (Fenazaquin, 

Fenpyroximate, Clofentizine and Bromopropylate). Using of 

this method, not only control the pest population but also 

reduce the production cost and environmental hazards and 

protect the natural enemies. 

 Key words: Almond spider mite, Drought stress, Nutrition, 
Tolerant cultivars, Biological control, Washing 
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