
  25-92 صفحات:،1931، زمستان 1ای، جلد اول، شماره مجله ترویجی سبزیجات گلخانه

 

های آفت جدید گلخانه Phytonemus pallidus (Banks) (Acari, Tarsonemidae)کنه سیکالمن 

 توت فرنگی جنوب استان کرمان

*پیمان نامور  

، سازمان تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرماناستادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش 

، جیرفت، ایرانو ترویج کشاورزی
 

 p.namvar@areeo.ac.irی مسئول: ی نویسندهرایانامه*

33/7/79 تاریخ پذیرش:                                                         13/6/79 تاریخ دریافت:  

 

 چکیده

ای، زینتی و زراعی یکی از آفات بسیار مهم تعداد زیادی از محصوالت گلخانه  Phytonemus pallidusکنه سیکالمن 

های توت فرنگی مشاهده و گزارش شده های کردستان و جنوب کرمان از مزارع و گلخانهکه به تازگی در استان ،است

فرنگی جیرفت گسترش یافته و های توتر گلخانهاین آفت به سرعت در بیشت 1935 - 39طی سال زراعی  است.

متر، میلی 25/0خسارت قابل توجهی به بار آورده است. این آفت کنه کوچکی است که در مرحله بلوغ به طول حدود 

متر و به رنگ سفید مات است. این کنه سازگار با شرایط میلی 1/0متمایل به زرد و در مراحل نابالغ به طول حدود 

شود و به های پاییزه محسوب میهای توت فرنگی و کشتال و دمای متعادل بوده، به خصوص آفت خزانهرطوبت با

ها و از ها، کوتولگی بوتهای شدن برگزند. بدشکلی، پیچیدگی، برنزه و قهوهبرگ، گل و میوه توت فرنگی خسارت می

به انتقال این آفت از طریق نشاهای آلوده، استفاده ها از عالئم خسارت این آفت است. با توجه ها و میوهبین رفتن گل

هایی نظیر آبامکتین و پیریدابن با حجم کشها با آب گرم و کاربرد کنهاز نشای سالم، ضد عفونی نشاها و استولون

 باشند.های کنترل خسارت این آفت میترین روشمحلول باال از مهم

 .المن، توت فرنگی، مدیریت کنه سیکالمنیکای، کنه سآفات محصوالت گلخانه کلمات کلیدی:
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  مقدمه

برای  "Phytonemus pallidus" کنه سیکالمن     

و روی  آمریکا نیویورک  در  1131اولین بار در سال 

-این کنه روی غدهمشاهده شد. های گل داودی برگ

های گل سیکالمن در انبار فعال بوده و با نقل و انتقال 

های سیکالمن به های باز نشده بوتهها و نیز برگچهغده

در (. 2011، 1سایر کشورها منتقل شده است )دنمارک

کنه سیکالمن یا کنه نام نقاط مختلف دنیا این کنه با 

فرنگی در ی شناخته شده و از آفات مهم توتفرنگتوت

اروپا، آمریکای شمالی و آسیا است )فونتن و 

برای اولین سیکالمن  کنه در ایران (.2010، 2همکاران

فرنگی از سطح مزارع توت 1935ماه  بار در شهریور

)منصور  کردستان مشاهده و گزارش شده استاستان 

. در جیرفت نیز این (1935قاضی و بهرامی کمانگیر، 

فرنگی اطراف های توتهاز گلخان 1935کنه در آذر ماه 

توسط نگارنده  کارخانه لبنیات جیرفت مشاهده و

-شناسایی شد و در حال حاضر به عنوان یکی از مهم

ای در سطح فرنگی گلخانهتوتکشت ترین تهدیدات 

 باشد.منطقه جنوب استان کرمان مطرح می

 

 گیاهان میزبان

کنه سیکالمن آفت تعداد زیادی از گیاهان زینتی،      

ای و گیاهان زراعی است )دنمارک، محصوالت گلخانه

-این کنه می های. از جمله مهمترین میزبان(2011

ها، بنفشه آفریقایی، بگونیا، توان به انواع شمعدانی

یر، و از گیاهان باغی به انگور، انجژربرا، گل داوودی 

فرنگی اشاره نمود تمشک، زغال اخته و گوجه

کنون این آفت از (. درکردستان تا2011)دنمارک، 

                                                           
1
 Denmark, 

2
 Fountain et al. 

گیاه جمع آوری و پیرفرنگی و علف هرز روی توت

است )منصور قاضی و بهرامی کمانگیر، شناسایی شده 

نیز تاکنون فعالیت این آفت تنها . در جیرفت (1935

فرنگی در شرایط گلخانه مشاهده شده و در روی توت

الزم است مطالعاتی در این مورد صورت سایر موارد 

در مورد واکنش و میزان حساسیت ارقام  گیرد.

مختلف توت فرنگی مطالعات متعددی در نقاط 

 19مختلف جهان به انجام رسیده است. در لهستان 

سال مورد بررسی قرار گرفتند.  9رقم توت فرنگی طی 

کدام از این ارقام مقاومت نتایج نشان داد اگرچه هیچ

اند اما تفاوت کامل در برابر کنه سیکالمن نداشته

ها وجود داشته است. در این مطالعه دار بین آنمعنی

ارقام ردگانتلت، دوکات، مارموالدا و سنگا سنگانا، به 

م ااند و ارقامی که حداقل حساسیت را داشتهعنوان ارق

کاما، سیریوز و جریدا به عنوان ارقام بسیار حساس 

(. در مطالعه دیگر 2002، 9اند )البانوسکامعرفی شده

رقم دیگر توت فرنگی در شرایط  20میزان آلودگی 

فضای باز مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق نیز 

عه نسبت به این مشخص شد همه ارقام مورد مطال

باشند و در این بین تنها دو رقم به آفت حساس می

و پگاسوس کمتر از بقیه آلوده  129های سلکسیون  نام

 (.2009شدند )البانوسکا، 

 

 شکل شناسی آفت

هایی است که بهه   کوچکترین کنه کنه سیکالمن از     

کنهد. کنهه مهاده بهالغ     گیاهان زینتی و باغی حمله می

متهر  میلهی  25/0حهدود  زرد به طهول  رنگ متمایل به 

ههای  باشد و مانند سایر کنهه می (میکرون 290-250)

هها )جفهت چههارم( بهه     این خانواده پاههای عقبهی آن  

                                                           
3
 Labanowska,  
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. (1)شهکل  و حالهت نخهی و شهالقی دارد   تحلیل رفته 

 115-210طهول   بهه هها   از مهاده  ترکوچکهای نر  کنه

-ر کنه. دباشندیمها اندازه ماده% 15حدود میکرون و 

های جفت چهارم انبری شکل بهوده و بهرای   های نر، پا

ههای مهاده تیییهر شهکل پیهدا      ها یا کنهه حمل شفیره

  (.2011اند )دنمارک، کرده

 

 

(2011)دنمارک،  ماده بالغ و الرو کنه سیکالمن -1شکل  

    

در 125متهر ) میلهی  1/0ها نسبتاً بزرگ به طول  تخم  

اغله    و کامال صاف بوده و مات، بیضوی، میکرون( 15

های سهفید رنهگ در طهول    به تعداد زیاد به شکل توده

  دنشهو های چین خورده دیده میرگبرگ میانی و برگ

، دارای سهه  به رنهگ سهفید مهات   نیز . الروها (2)شکل

و در انتههای بهدن بهه     مترمیلی 2/0جفت پا، به طول 

کنهه  . (1)شهکل  ای حالت سه گهوش دارنهد  شکل ویژه

های این خانواده فاقد مرحله من مانند سایر کنهسیکال

پورگی بوده بلکه یک مرحله رشدی به نهام اسهتراحت   

، 1نهام )بهی  بدون تحرکند دارند که  شبیه الروها بوده و

2012). 

                                                           
1
 Anonymous 

-توده تخم کنه سیکالمن در چین و چروک برگ -2شکل 

(2011)دنمارک،  های گیاه میزبان  

 

یک جفت پدی پاله   قطعات دهانی این کنه شامل     

ی واضح و مشهخص و نیهز یهک    قوی بدون مفصل بند

اسهت کهه در    ای شکل لوله ماننهدی جفت کلیسر نیزه

کنهه   های گیهاهی مهی شهوند.    هنگام تیذیه وارد سلول

پهن سی  زمینی سیکالمن شباهت زیادی به کنه زرد 

ههای خیهار و   دارد که در مزارع سی  زمینی و گلخانهه 

-کهنوج در حهال فعالیهت مهی   فلفل منطقه جیرفت و 

تهر   تر و کوچکپهن دارای بدنی پهن کنه زرد باشد. اما

 بوده و تحرک آن نیز بیشهتر از کنهه سهیکالمن اسهت    

 (.2011)دنمارک، 

 

 زیست شناسی

کنه سیکالمن در شرایط محیطی با رطوبت نسبی      

درجه  25تا  15درصد و دمای بین  10تا  90

بسیار سازگار است و در این شرایط  سلسیوس

(. 2010، 2بیشترین رشد و نمو و تکثیر را دارد )کلوید

تحت شرایط محیطی ذکر شده طول یک نسل این 

تا  2باشد. طول دوره جنینی روز می 22تا  3کنه بین 

شوند که و پس از آن الروها متولد می بودهروز  10

انجامد. پس از دوره طول میه روز ب 1-2این دوره نیز 

                                                           
2
 Cloyed 
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که در این  (شفیرگیاستراحت کنه است )الروی، دوره 

 کشدروز طول می 2-1مرحله بی حرکتند و 

در مناطق سردسیر  .(2009، 1)ایستربروک و همکاران

شود، که توت فرنگی در فضای آزاد و در بهار کشت می

کند که این نسل در سال ایجاد می 5تا  9این کنه 

باشند. در این مناطق ت روی هم میها به صورنسل

های بالغ در محل گذرانی کنه به صورت مادهزمستان

های توت فرنگی بوده و از ابتدای بهار تیذیه طوقه بوته

ها های جوان بوتهها روی برگگذاری این کنهو تخم

آغاز شده و جمعیت رو به افزایش بوده و در طول تیر 

-اواسط شهریور کنه رسد. ازو مرداد به اوج خود می

گذرانی خود  های زمستانهای ماده به تدریج به مکان

 ب(.2009دند )البانوسکا، گرها باز میدر طوقه بوته

عدد تخم و در کل  1-9هر کنه ماده در هر روز      

ای روی عدد بصورت توده 30دوره زیستی خود تا 

 10گذارد که های چروکیده و پیچ خورده میبرگ

در نقل و انتقال این کنه ها ماده هستند. درصد آن

 ،زنبور عسلها، بالکمزرعه عمدتا به وسیله سفید

گیاهان انجام  و غده آلوده نشاءجابجایی وزش باد، و 

عمدتا این کنه تولید مثل می شود. محققین معتقدند 

شود به صورت بکرزایی )بدون دخالت نر( انجام می

؛ کلوید، 2010 ؛ فونتن و همکاران،2009، 2)کراس

2010). 

 

 عالئم خسارت

-ها، توتبیشترین خسارت کنه سیکالمن در خزانه     

باشد )زالوم های پاییزه و نیز مزارع سال دوم میفرنگی

نیز کنه (. این 2009؛ البانوسکا، 2003، 9و همکاران 

                                                           
1
 Easterbrook et al. 

2
 Cross 

3
 Zalom et al.  

-روی توتکند. های گیاهی تیذیه میشیره سلولاز 

زند. فعالیت خسارت میها، گل و میوه فرنگی به برگ

های جوان و باز نشده صورت و تیذیه آن روی برگ

را ترک نموده به ها آنگیرد و پس از باز شدن برگمی

ها عالئم به روی برگشوند. های جوان منتقل میبرگ

ای شدن، لوله صورت بدشکلی، پیچیدگی، برنزه و قهوه

ها ممکن است حالت چروکیده، شدن، بوده و برگ

های آلوده نسبت نده و ضخیم داشته باشند. بوتهشکن

ها کوچک های آنهای سالم کوتوله مانده، برگبه بوته

های گل در این شوند. جوانهای یا برنزه میمانده و نقره

شوند ها از بین رفته و یا به شکل نا مناس  باز میبوته

 (.2010( )کلوید، 9)شکل

 

 
 

-ها و گلکنه سیکالمن روی برگ تعالئم خسار -9شکل

(2010)کلوید،  های توت فرنگی  

عالئهم  دیگهر  ها از ها، و بد شکلی میوهعقیم شدن گل 

. میزان محصول (2است )شکلاصلی خسارت این کنه 

بهر   مبنهی یابد. هیچ مهدرکی  ها به شدت کاهش میآن

های گیاهی توسط این کنه وجود نهدارد  انتقال ویروس

امهها خسههارت ناشههی از آن ممکههن اسههت بهها خسههارت  

و )منصور قاضی های فیتوپالسمائی اشتباه شودبیماری

  (. 1935بهمنی کمانگیر، 
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 مدیریت آفت

ذکر شده های متعددی فت روشآبرای کنترل این     

 شود:ها پرداخته میاختصار به آنبه  است که در زیر

 

 بهداشت زراعی

کنه سیکالمن برای زیستن به منبع غذایی یعنی      

گیاهان میزبان نیاز دارد. لذا رعایت بهداشت زراعی 

های هرز شامل تمیز کردن گلخانه و حذف کلیه علف

موجود و بقایای گیاهی قبل از ورود نشاهای جدید و 

آلوده به آفت در طول کشت های تک بوته نیز حذف

بسیار مفید و ضروری است. به همین ترتی  باید 

توجه داشت در مناطقی که این آفت فعال است از 

 های توت فرنگی در سال دوم خودداریکشت بوته

(. ضدعفونی با آب 2019؛ زالوم، 2010نمود )کلوید، 

گرم: کنه سیکالمن  به صورت افراد بالغ و تخم همراه 

ی جدید و پنهان در قسمتهای مریستمی با نشاها

-الی برگهای برگ و گل و نیز البهها نظیر جوانهبوته

شود. لذا گلخانه و مزرعه میواردهای جوان باز نشده 

ها قبل از ورود به گلخانه ضدعفونی نشاها و استولون

درجه سلسیوس  29ها در آب با دمای با قرار دادن آن

سب  مرگ تمام مراحل دقیقه،  90تا  20به مدت 

شود. بوته ها باید در این مدت بطور رشدی آفت می

ور شوند اما باید دقت نمود کامل در آب گرم غوطه

آسی  برسد  تر از حد نباشد که به بوتهزمان طوالنی

 (.2010)کلوید، 

 

های توت فرنگی در اثر خسارت کنه بدشکلی میوه -2شکل

 سیکالمن

 مبارزه شیمیایی 

در سهیکالمن  ها، و سایر مراحهل رشهدی کنهه    متخ    

ههای جهوان پنههان    ها و چین و چروک برگداخل گل

کش موجهود دارای  باشند. از طرفی اکثر سموم کنهمی

نحوه تاثیر تماسی بهوده و فاقهد خاصهیت سیسهتمیک     

باشند، لذا تهاثیر سهموم شهیمیایی در کنتهرل ایهن      می

همکهاران،  آفت با چالش مهمی روبرو اسهت )فهونتن و   

-ای در مهورد کهارایی کنهه   (. مطالعات گسهترده 2010

های مختلف در کنترل این کنه به انجهام رسهیده   کش

توان سمومی نظیر آبامکتین به است. بر این اساس می

لیتر در هکتار، اسپیرودایکلوفن بهه   5/0 - 15/0میزان 

 25/2لیتر در هکتار و پیریدابن بها غلظهت    1/0میزان 

روز را  12کتار و با یکبار تکرار با فاصهله  کیلوگرم در ه

؛ 2001برای کنترل این آفت توصیه نمود )البانوسهکا،  

(. با 2010؛ فونتن و همکاران، 2003زالوم و همکاران، 

های توت فرنگی نسهبت بهه سهایر    توجه به اینکه برگ

ای حالهت مهومی بیشهتری دارنهد لهذا      گیاهان گلخانهه 

ی و در حههد پوشههش محلههول سههمی روی آن بههه خههوب

شود. لهذا بهرای رفهع ایهن مشهکل،      مطلوب انجام نمی

مصرف سموم مخلوط با ترکیبات همراه )مهواد خهیس   
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بهه   111ال  -کننده یا مویهان( نظیهر ترکیه  سهیلوت    

سی در هکتار ویا سیتوگیت بهه غلظهت   سی 50میزان 

لیتههر محلههول سههم، مفیههد  100سههی در هههر سههی 25

مههم دیگهر در    (. نکتهه 2010است)فونتن و همکاران، 

مبارزه شیمیایی با این آفت این است که بها توجهه بهه    

هها، الزم  هها و جوانهه  قرار گرفتن کنه در البهالی بهرگ  

است سمپاشهی در ابتهدای کشهت و قبهل از توسهعه و      

پاشهی  ها انجام شود و دیگر اینکه سمرشد شاخ و برگ

با حجم باالیی از آب انجام شود یعنهی میهزان مصهرف    

در واحد سهطح بسهیار بیشهتر از حالهت     محلول سمی 

هها برسهد )زالهوم،    معمول باشد تا سم به همهه بخهش  

2003 .) 

 

 مبارزه بیولوژیک

در حههال حاضههر در بسههیاری از کشههورهای دنیهها        

و بهه   Phytoseidaeکاربرد کنه های شکارگر خهانواده  

 Typhlodromus pyri،Neoseiulusههای  ویهژه گونهه  

californicus   وN. cucumeris  بهرای کنتهرل ایهن    را

ههای  کهه مهی توانهد در برنامهه     نمایندمیآفت توصیه 

 جهاری منطقهه گنجانهده شهود     مدیریت تلفیقی آفهات 

، 9؛ فیتزجرالهد و همکهاران  1331، 2)کرافت و همکاران

باید توجه داشت که عوامل کنترل بیولوژیهک  . (2001

در شرایط آلودگی کم یا متوسط موثر بوده و همچنین 

تواننهد آفهت را از   ها کند بهوده و نمهی  سرعت عمل آن

ههها کههامال حههذف نماینههد )فههونتن و  روی همههه بوتههه

 (.2010همکاران، 

 

 

                                                           
1
 Silwett L-77 

2
 Croft et al.  

3
 Fitzgerald et al.  

 های ترویجیصیهوت

با توجه به نحوه انتقال آفت از طریق نشای آلهوده   -

ههای جدیهد، الزم اسهت از نشهای     به مزارع و گلخانهه 

 سالم و بدون آلودگی استفاده شود.

فرنگهی  ههای تهوت  آلوده از کشت بوتهه در مناطق  -

 برای سال دوم اکیدا خودداری شود.

در موارد مشهکوک حتمها ضهد عفهونی نشهاءها، و       -

ور سازی در آب گرم ها با غوطههای رونده و غدهساقه

 90تها   20سلسهیوس بهه مهدت    درجهه   29با دمهای  

دقیقه انجام شهده و سهپس کشهت در مکهان جدیهد      

 انجام شود.

لوده یا مشکوک بهه آلهودگی بهه    های آحذف بوته -

 خصوص در ابتدای فصل انجام شود.

ههای  کهش پاشهی از کنهه  در صورت نیهاز بهه سهم    -

روز  12آبامکتین، پیریدابن و اسپیرودایکلوفن با تکرار 

 بعد استفاده شود.

ها و پاشی در مراحل اولیه رشد بوتهبهتر است سم -

با حجم باالی محلول سمی در واحد سطح به همهراه  

هههای خههیس کننههده نظیههر سههیلوت و یهها   افزودنههی

 سیتوگیت انجام شود.
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Cyclamen mite, Phytonemus pallidus (Banks) (Acari, Tarsonemidae), new pest of 

strawberry greenhouses in southern Kerman 

 

Abstract 

Cyclamen mite Phytonemus pallidus, is one of the most serious pest of several greenhouse crops, 

ornamental plants and other crops, which reported, from Kordestan and Southern Kerman provinces 

recently. In 2017 - 18 growing season, this pest dispersed rapidly in numerous strawberry greenhouses 

in Jiroft and caused a lot of losses. Cyclamen mite adults are small, 0.25 mm long and yellow in color. 

The immature forms are 0.1 mm long and opaque white in color. This mite is compatible with high 

relative humidity and balanced temperature. It is especially important in strawberry plantations and 

fall cultures and damages to leaves, flowers and fruits. Symptoms of cyclamen mite feeding include 

leaf deforming, curling, bronzing and browning of leaves, plant stunting, aborting of flowers and 

fruits. The mite can easily be transported by young plants to new plantations. The most important 

control methods include use of healthy seedlings, warm water treatment for seedlings and corms. 

Application of some acaricides, like abamectine and piridaben with high volume are suggested. 

Key words:  Cyclamen mite, Pest of greenhouse crops, Cyclamen mite management, Strawberry 


