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  چکيده

 Acalitus جوانه كنه ،محصول این مهم آفات از یكي. دارد توليد در اي عمده سهم ،دنيا در و بوده ایران مهم باغي محصوالت از بادام   

phloeocoptes (Nalepa)  پارامترهاي مطالعه این در. باشد مي ساله دو هاي شاخه روي ها جوانه خشكيدگي عالئم با همراه آن خسارت كه بوده 

 كنترل شرایط در نسل یك مدت طول ماده، هايكنه توسط شده گذاشته تخم تعداد نر، و ماده افراد عمر طول و رشدي دوره طول شامل زیستي

 .گرفت قرار بررسي مورد تاریكي ساعت 8 و یيروشنا ساعت 53 و درصد 30±1 نسبي رطوبت ،سلسيوس درجه 21±1/0 دماي با آزمایشگاهي شده

 رشدي دوره طول ميانگين. گرفت قرار مطالعه مورد رضوي خراسان استان در كنه این زندگي چرخه در مهم نكات 5636 و 5632 هاي-سالطي  

 عمر طول ميانگين عدد، 6/66±61/0 معادل زندگي طول در ماده هايكنه تخم تعداد. شد تعيين روز 14/53± 21/0 نرها و 8/53±020/0 هاماده

 طول به روز 81/28-3/63 انره در و 61/23-8/64 هاماده در آفت نسل یك. آمد ز به دسترو 16/50±52/0 نرها و 14/51±21/0 ماده افراد

 بهاین كنه  گذرانيزمستان كه داد شانن نتایج. شود مي هاجوانه رشد مانع و نموده گال ایجاد ميزبان سالهیك هاي جوانه هاي فلس در كنه این .انجاميد

 كنار هاي بافت تورمایجاد گال با  .شود مي آغاز گال از خارج به بالغين اولين مهاجرت و در نيمه اسفندبوده  گال داخل( پروتوژین) پوره صورت

 اردیبهشت انتهاي و خرداد ابتداي در ترتيببه مطالعه، دوم و اول سال در تخمریزي. افتاد اتفاق ميزبان، رویشي رشد شروع با همزمانو  هاجوانه

. شد مشخص استان در حيدریه تربت و جام تربت نيشابور، كاشمر، سبزوار، هاي شهرستان در كنه این انتشار مناطق همچنين. پذیرفت صورت

 .نماید مي گال ایجاد نيز زردآلو و آلو درختان يهاجوانه روي كنه این كه داد نشان ها بررسي



  گالي كنه ،رشدي دوره طول ،گذرانيزمستان ،خشكيدگي ،ایران :كليديهايهواژ
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مقدمه

 ايجثه و با كوچك Eriophyoidea خانواده باالهاي  كنه   

 آفت بالقوه طور بهبيشتر  .باشند مي ميكرون 800 تا 600 معادل

 هايویروس ناقل توانند مي هاآنبرخي از  و بوده گياهي

 منبع عنوان به بيولوژیك كنترل در همچنين. باشند گياهي

تعداد محدودي  .هستند اهميت داراي شكارگر هايكنه غذایي

استفاده هرز  يهاها هم در كنترل بيولوژیك علفونهاز گ

 هايميزبان روي هاآن انتشار سبب باد توسط انتقال. شوند مي

 تمام. (Skoraka and Kucynski, 2003)د شو مي مجاور

 گروه این حمله مورد است ممكن ریشه از غير ،گياه هاي اندام

 پدیده داراي اریوفيد هايكنه بيشتر. قرار گيرند هاكنه از

 به نزدیك ميزبان چند یا یك به هاآن. هستند ميزباني ترجيح

 Jeppson et al., 1975; Krantz) دارند بيشتري تمایل هم

and Walter, 2009).  گي زنگار، كوتولایجاد گال، نمد،  با

موجب خسارت به ميزبان خود هاي گياهي و تغيير شكل اندام

هاي تعداد زیادي هم به صورت سرگردان روي اندام. شوند مي

  .(Westphal and Manson,1996) كنند گياهي زندگي مي

 باشد مي بادام توليد در جهاني پنجم ایران داراي رتبه   

(FAO, 2013) .كشت زیر سطح 5636 سال رسمي آمار بقط 

 و چهارمحال فارس، توليدكننده شامل استان هاي استانبادام در 

، همدان معادل و كرمان اصفهان، رضوي، خراسان بختياري،

 تن 810 و هزار 571ساالنه  توليد با هكتار 300 و هزار 535

 سبب اخير هايسال در هوا و آب هاينوسان. است بوده

 .است شده محصول این آفات از برخي جمعيت راتيتغي

در مناطق دیم روستائيان به محصول بادام اقتصادي وابستگي 

ناشي از  عملكرد كاهش از یك طرف و استان خراسان رضوي

سبب شده تا تعداد زیادي  ،از طرف دیگر هاجوانهخشكيدگي 

 ,.Ahmadi et al) از این مناطق مهاجرت نمایند از روستائيان

 از یكي Acalitus phloeocoptes (Nalepa) گونه (.2015

. باشد مي رضوي خراسان استان در ویژهه ب بادام درختان آفات

 مناسب تغذیه از مانع هاجوانهكنار  در گال تشكيل با كنه این

 هاجوانه خشكيدگي موجب سال سه مدت در و شده هاآن

 نشان گرمسيري نيمه مناطق در شده انجام هايبررسي. شود مي

 فعال سال طول در گونه، این رشدي مراحل تمام كه است داده

 سال در این كنه باراولين (.Jeppson et al., 1975) باشند مي

 Prunus آلو درختان روي( Nalepa)لپا ن توسط 5830

domestica L. نام به اتریش كشور ازPhytoptus 

phloeocoptes Nalepa كنار در گال ایجاد معالئ اب 

 ,.Jeppson et al) شد نامگذاري و شناسایي ميزبان يها جوانه

 از( Garman, 1894)گارمن  توسط 5837 سال رد  (.1975

 آلو و بادام درختان روي مدیترانه منطقه و اروپایي كشورهاي

 روي و ایتاليا در هلو درختان روي آن وجود. شد گزارش

 است شده گزارش زني آلمان در زردآلو درختان

(Gastagnoli and Oldfield, 1996). سال در كنه این 

 و آلو و بادام روي سوریه و لبنان از تلحوك توسط 5336

 گزارش آمریكا از بادام روي 5341 سال در Keifer توسط

 كمالي هايبررسي در .(Kamali and Hojat, 1986) شد

(Kamali, 2010 )منطقه آبي بادام هاي جوانه روي آفت این 

 جداسازي زیاد شدت با كاشمر منطقه دیم بادام و یزد تفت

جپسون  و شد ارائه كه اطالعاتي از غير آفت  این مورد در. شد

 در پراكندگي خصوص در( Jeppson, 1975) 5341 سال در

 دیگري معتبر علميو گزارش  منبع است نموده ارائه امریكا

  .ندارد وجود

هاي زیستي تحقيقي در زمينه ویژگي ه تاكنونك نظر به این   

صورت نپذیرفته است، تحقيق حاضر  در كشور كنه جوانه بادام

زندگي آفت در شرایط چرخه دست آوردن نكات مهم هب براي

برخي  ررسي قرار گرفت تا با شناختبآزمایشگاهي مورد 

شناسي، راهكار مناسب به منظور هاي مختلف زیستجنبه

 .آن به كار گرفته شودهاي كنترل اعمال روش

 

هاروشومواد

در  شرایط آزمایشگاهيدر زندگي كنه جوانه بادام چرخه    

پزشكي مركز تحقيقات و آموزش بخش تحقيقات گياه

و  5632 هايكشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي در سال
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هاي شاخهاز در اوایل اسفند  .قرار گرفت بررسيمورد  5636

-نمونههاي عاري از گال و شاخهجوانه هاي آلوده به گال

شهرستان كوهسرخ  منطقه درختان بادام ازها شاخه. برداري شد

در یخچال دستي به آزمایشگاه مشهد منتقل جدا و  كاشمر

به طول  هاشاخهسطح ، هاجوانه نداشت به منظور تازه نگه .شدند

در  درصد ضدعفوني و 41ابتدا با الكل اتيليك  مترسانتي 10

گيري از وجلبراي . گذاشته شدندحلول آگار سه درصد م

كليه ادوات و لوازم  نيز هاي ساپروفيتآلودگي به انواع قارچ

 psi 51  با فشارسلسيوس درجه  520با اي در اتوكالو شيشه

پتري با قطر ظرف  20تعداد . استریل شدند (پوند بر اینچ مربع)

براي  مترانتيس دومتر با روش دیسك برگي به قطرسانتينه 

خارج هاي بالغ ماده. مطالعه هر مرحله رشدي در نظر گرفته شد

ر دیسك برگي د به سه صفر يموا توسط قلمهشده از گال

درصد و  31 ±1، رطوبت سلسيوسدرجه  21شرایط دمایي 

ثبت  .منتقل شدندساعت  8و  53طول روشنایي و تاریكي 

، ميزان انور كاملتا ج از مرحله تخمو شمارش افراد  اطالعات

 Olympus پواستریو ميكروسكزیر  بالغين باروري، طول عمر

SZH 60نمایي با بزرگx هاي  محاسبه آماره .انجام گرفت

در . انجام شد 53نسخه تب مينيافزار توصيفي در محيط نرم

 مهاجرت و هاگال از هاكنه خروج زمان ،هاي صحرایيبررسي

هاي از شاخه برداريبا نمونه تدر طبيع بادام درختان سایر به

ها ها روي سطح شاخهو مشاهده حركت كنهحاوي گال جوانه 

رشدي،  مراحل جمعيت به منظور تعيين حداكثر .شدمشخص 

 مراحل از كدام هر تعداد شده، آوريجمع هاي گال تشریحبا 

تعيين سایر براي  .شد مشخص آوريجمع هايتاریخ در رشدي

سایر هاي برداري از شاخهنمونه این كنه،هاي احتمالي  ميزبان

قوچان، درگز، در ه رزاسه خانواد متعلق به درختان هسته دار

نيشابور، سبزوار، تربت حيدریه، تربت جام، كاشمر، كالت، 

صورت  و چناران آبادوالت، خليلفيض آباد، مهبردسكن، 

 .افزار اكسل استفاده شدبراي ترسيم نمودارها از نرم. گرفت





نتايج

و قبل از  الرومرحله  بيناستراحت دو مرحله داراي این كنه    

 5این گونه در جدول  طول مراحل مختلف رشدي .بودبلوغ 

و كروي  رنگبي ،شفاف در ابتدا هاتخم .شده است نشان داده

درصد  .شدندسفيد رنگ ميتدریج هقبل از تفریخ، بو  بودند

 افراد ماده ينيجن دوره درصد و 2/37ها تفریخ تخم

تحرك و كمپوره سن اول شفاف . ودبروز  10/0±44/6

و رنگ بدن آن اید نم ميولي بالفاصله شروع به تغذیه  باشد مي

 این مرحله رشديطول  .كند به صورتي روشن تغيير مي

مطابق با  ثهبر اساس ججنسيت افراد  .بودروز  06/0±34/6

افراد . دشمشخص ( Lindquist, 1996)ليندكوئيست  روش

-پورهرنگ . ستندهها ماده نسبت بهتري  كوچكداراي جثه  نر

از بودند كه  بوده و قادر فعال صورتي تيره وهاي سن دوم 

و  3/1±07/0 هادر ماده رشدياین مرحله . ها خارج شوندگال

در پایان این مرحله افراد  .شد  سپريروز  54/1±07/0 در نرها

مرحله  روز 15/5±01/0 ابنر  روز و افراد 8/5±20/0ماده با 

 در ماده و نر كنه عمر طول .را خاتمه دادنداستراحت دوم 

دوره  ها ماده از زودتر نرها. استنشان داده شده  2 جدول

كامل  روز41/57-4/58 مدت با گذراندن را خودرشدي 

. ديروز طول كش 8/53±02/0 هاماده دوره رشدي .نمایند مي

ميزان  در روز دوماما  دگذاشته ش در روز اول تعداد كمي تخم

بيشترین تخم گذاشته شده در روز  .یافتافزایش  ریزيتخم

در طول افراد ماده  .جدهم تا بيست و دوم شمارش شديه

-نمونه در. گذاشتندتخم  6/66±61/0تعداد زندگي خود 

 استان مختلف هاي شهرستان در بادام درختان از برداري

 انتشار مناطق بادام، جوانه كنه خسارت آثار و رضوي خراسان

 نتایج. (5شكل) شد مشخص استان در كنه این حضور و

 تربت سبزوار، هايشهرستان در را كنه این وجود ،هابررسي

 بادام كشت تحت كه كاشمر و نيشابور جام، تربت حيدریه،

. نمود مشخص 5636 و 5632 هايسال در هستند دیم

 هاآن در كنه این كه كالت، و درگز قوچان، هايشهرستان

 .بودند آبي بادام داراي نشد مشاهده
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 گال 20در( Acalitus phloeocoptes)بادام جوانه  طول دوره رشدي مراحل نابالغ كنه -5جدول
Table1. Development time of immature stages of almond bud mite (Acalitus phloeocoptes) in 20 galls 

Developmental stage Sex 
Duration (Day) 

Range Mean±SD 

egg - 3.35-4.35 3.77±0.05 

Protonymph - 3.65-4.25 3.97±0.03 

Quiescent I - 1.2-1.85 1.5±0.04 

Deutonymph 
Male 4.85-5.5 5.17±0.04 

Female 5.6-6.3 5.9±0.04 

Quiescent II 
Male 1.05-1.95 1.51±0.05 

Female 1.6-2.05 1.8±0.02 

Developmental time of adult 
Male 14.75-18.7 16.57±0.25 

Female 13.95-19 16.8±0.02 

 
 گال 20در  (Acalitus phloeocoptes) ميزان باروري و طول عمر كنه بالغ جوانه بادام -2جدول

Table2. Fecundity and longevity of almond bud mite (Acalitus phloeocoptes) in 20 galls 

Period Sex 
Duration (Days) 

Range Mean±SD 

Preoviposition period - 2.6-3.1 2.82±0.03 

Oviposition period - 7.6.9.1 8.53±0.11 

Postoviposition period - 1.7-2.85 2.38±0.07 

Longevity 
Male 9.7-11.3 10.53±0.12 

Female 13.6-17.5 15.57±0.25 

Fecundity  30.15-36.05 33.3±0.35 

 

 كه شد مشخص ماه دي در گال به آلوده هايجوانه بررسي با   

 گال هر داخل زیاد تعداد به( پروتوژین) رنگ سفيد هايپوره

 داخل هاكنه شمارش و گال صد جداسازي با. دارند وجود

 در پوره عدد 638 تعداد متوسط طور به كه شد مشخص هاآن

 تعداد بيشترین و كمترین. نمایند مي گذرانيزمستان گال هر

 عدد 161 و 538 ترتيببه هاگال نوع دراین موجود پوره

 و شوند مي بالغ ماه اسفند نيمه تا هاپوره (.2 شكل) شد ارششم

-گال بررسي مورد مناطق در. یابند مي انتشار و خارج هاگال از

 اما رسد، مي نظر به دارشكاف هاآن سطح و خورده ترك ها

 و دارند گياهي زنده بافت شبيه ساختماني داخل از هاگال این

 .نمایند مي هتغذی بافت این از كنه رشدي مراحل

 با را خود الروهاي براي پناهگاه و تغذیه محل ماده، كنه   

 در قادرند نيز الروها طرفي از نماید، مي تامين گال، ایجاد

 Westphall and) ایجاد گال نمایند ،خود تغذیه دوران

Manson, 1996.) زمستانه  آفت، توسط فرم بنابراین بقاي

ر یكنواخت در سطح ها به طوكه داخل گال (پروتوژین)

 و اول سال بررسي در. افتدها پراكنده است اتفاق ميشاخه

 اسفند نيمه از تدریجهب هاكنه اولين كه شد مشخص دوم،

 سطح روي و نموده آغاز گال از خارج به را خود مهاجرت

 در 5632سال  بهار در تخمریزي اولين .شدند مشاهده هاشاخه

 صورت اردیبهشت اواخردر  5636سال در و خرداد اوایل

. این گونه كنه چهار نسل در سال ایجاد نمود. پذیرفت

 تير، اوایل در ترتيببه 5632 سال در بعدي هاي نسل تخمریزي

 تير، اوایل در 5636 سال در و شهریور نيمه مرداد، اول دهه

 5632سال در الروها .افتاد اتفاق شهریور اوایل و مرداد اوایل

 الروهاي و مرداد اول دهه تير، اول دهه خرداد، اول دهه در
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 5632-5636 هايسال در رضوي خراسان استان در( Acalitus phloeocoptes) بادام جوانه كنه انتشار مناطق -5شكل

Figure 1. Distribution of almond bud mite (Acalitus phloeocoptes) in Khorasan Razavi Province in 2013-

2014 
 

 

     
 (40x نمایيبزرگ) (Acalitus phloeocoptes) بادام جوانه هاي سن دو كنهپوره حاوي زمستان، در هاگال عرضي برش -2شكل

Figure 2. Cross section of galls in winter, containing second instar nymphs of almond bud mite (Acalitus 
phloeocoptes) (Magnification 40x) 
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ها و در داخل گال اسفند اوایل تا شهریور نيمه از زمستانگذران

 و مرداد نيمه تير، یلااو خرداد، اوایل الروها 5636 سال

مشاهده  بهمن اواخر تا شهریور نيمه از گذرانزمستان نانوزاد

 نيمه خرداد، اول دهه در 5632 سال در هاپوره تشكيل. شدند

 اول هفته در 5636 سال در و شهریور نيمه و مرداد هنيم تير،

 خرداد نيمه و مرداد نيمه تير، اول دهه خرداد، هفته دوم خرداد،

 اوایل در ترتيببه 5632 سال در ماده افراد. افتاد اتفاق

 اوایل و مرداد اوایل تير، اوایل اردیبهشت، اواخر فروردین،

 آخر دهه دین،فرور اوایل در 5636 سال در و ماه شهریور

 سر در مرداد اواخر و تير آخر دهه خرداد، اواخر اردیبهشت،

 نشان بادام هايسرشاخه بررسي. شدند مشاهده بادام هايشاخه

كمتر  ماده هايكنه با مقایسه در نر هايكنه جمعيت كه داد

 اتفاق ماده هايكنه ظهور از دیرتر روز چند نيزنرها  ظهور. بود

 اواخر فروردین، نيمه در 5632 سال در نر ايهكنهظهور . افتاد

 در 5636 سال در و تير آخر دهه و خرداد اواخر اردیبهشت،

اتفاق  مرداد اوایل و تير اوایل خرداد، اوایل فروردین، اول دهه

 .(7 و 6 هاي شكل) افتاد

 

 

 
 5632 سال در( Acalitus phloeocoptes) بادام جوانه كنه مختلف رشدي مراحل در افراد تعداد -6شكل

Figure 3. Number of individuals in different developmental stages of almond bud mites (Acalitus 
phloeocoptes) in 2013 

 

 

 

 
 5636 سال در( Acalitus phloeocoptes) بادام جوانه كنه مختلف رشدي مراحل در افراد تعداد -7 شكل

Figure 4. Number of individuals in different developmental stages of almond bud mites (Acalitus 
phloeocoptes) in 2014  
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 از پس در منطقه مورد مطالعه، بالغ ماده افراد از تعدادي   

 سطتو ها،شاخه سر روي حركت با اي قهوه هايگال از خروج

 كنار در هم تعدادي ومنتقل  مجاور درختان و هاشاخه به باد

 و گل اتصال محل از تغذیه با و مستقر درخت همان يها جوانه

 تغذیه محل در بافت تورم باعت هفته یك طي شاخه به برگ

 تربزرگ درخت رویشي رشد با همزمان تورم این .شدند مي

 كنار در. (سترا - 3شكل) شود مي حفره یك به تبدیل و شده

 تا چهار هاآن داخل و شده تشكيل گال چند یا یك جوانه، هر

 هاجوانه رشد. شود مي گذاشته ماده كنه چند توسط تخم شش

 متورم و مانده هاجوانه فلس اليه الب در گال كه شود مي سبب

 هاي فلس البالي در كنه گونه این هايپوره و ماده افراد. شود

 هستند امان در جوي نامساعد شرایط و يطبيع دشمنان از جوانه

 هاجوانه بافت مانند ونورسته نرم هايبافت از قادرند همچنين و

 (.3 و 1 هاي شكل) نمایند تغذیه

 گال داخل روز پنج تا سه از پس شده گذاشته هايتخم   

 شدن پيوسته و گال چندین تشكيل با. شوندمي الرو به تبدیل

 داراي كه آید مي وجود به بزرگي لگا یكدیگر، با هاآن بافت

 بالغ هايكنه مهاجرت(. چپ - 3شكل) باشد مي حجره چندین

 درختان سبز هايسرشاخه روي قبل، سال چرمي هايگال از

 و گل جوانه گال، تورم با. دارد ادامه اردیبهشت نيمه تا ميزبان

. شود مي ریز هايبرگ داراي و مانده باز رشد از برگ

 آلوده هايجوانه و بوده برگشت قابل غير هكن این خسارت

 خسارت و حضور تشخيص، عالئم از یكي. شوند مي خشك

 ادامه. باشد مي برگي ریز عالئم وجود بادام، روي كنه این

 كمبود با آلوده، هايجوانه تا شد سبب دوم سال در خسارت

 آثار مشابه گل، تشكيل عدم. ندهند گل و شده مواجه رشد

 استان در اخير هايسال طي كه بوده ساليخشك خسارت

(. Kamali et al., 2009) است نموده بروز رضوي خراسان

 منطقه كشاورزي شناسانكار مطالعه، این شروع زمان تا لذا

-نمونه. دانستند مي خشكسالي با مرتبط را هاجوانه خشكيدگي

 رزاسه خانواده دارهايهسته ویژه به ميوه، درختان از هابرداري

 درختان روي كنه این كه داد نشان رضوي خراسان استان در

 در نيز هاميزبان این. نماید مي گال ایجاد نيز زردآلو و آلو

 هاي گال. شدند شناسایي استان در كنه این پراكنش مناطق

 (.4شكل) بودند كروي آلو هايجوانه كنار شده تشكيل

 

بحث

اتریش، روي  كشور از درختان آلو تاكنون این كنه روي   

اروپایي، لبنان و  كشورهاي بادام از آمریكا، روي بادام و آلو از

 ,Jeppson et al., 1975; Kamali and Hojat)ه سوری

 در زردآلو درختان روي و ایتاليا در هلو درختان ، روي(1986

گزارش شده  (Gastagnoli and Oldfield, 1996)آلمان 

 .A بادام هجوان كنه طوالني حضور رغمعلي .است

phloeocoptes در ویژهبه رضوي، خراسان استان در 

 عالئم كه جام تربت و كاشمر حيدریه، تربت هايشهرستان

 و دقيق مطالعه است، مشابه خشكسالي آثار با آن خسارت

 صورت منطقه و ایران در آن بيواكولوژي خصوص در كامل

 به و نخودشا توسط توانندنمي اریوفيد هايكنه. است نگرفته

 كم، حركت سرعت و كوچك اندازه. یابند خود انتشار اختيار

 سن در تغييرات. شود مي كلني توسط هاآنتوسعه  از مانع

 سبب تغذیه، براي مناسب مكان یافتن و ميزبان جوانه یا برگ

 درختان خزان با. شود مي ميزبان یك روي هاآن محل تغيير

 مجاورت به را ي خود بقا براي سرگردان، هايكنه فقط دوپایه

 ها،جوانه هايبافت اطراف در و رسانده ميزبان يهاجوانه

 توسط اریوفيد هايكنه از تعدادي .كنند مي گذرانيزمستان

 مكان تغيير اما. دهند مي مكان تغيير پرندگان یا و حشرات

 كمتري ریسك نسبت به حشرات و پرندگان از باد توسط

 در شود تا مي ها سبب كنه این كوچك جثه .برخوردار است

 منتقل دلخواه ميزبان به بتوانند و بوده شناور هوا جریان

شود تا  همين موضوع سبب مي.  (Lindquist, 1996)شوند

كه درختان بادام بيشترین درختان  در مناطق مورد بررسي

به  ها توسط بادهاي محلي بتوانندباشند، كنه كشت مي زیر
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 توسط بادام يهاجوانه مجاورت در گال تشكيل: چپ جوانه؛ كنه به بادام آلوده هاي شاخه در گل و برگ رشد عدم: راست -1شكل

 (20x نمایيبزرگ)Acalitus phloeocoptes  هكن

Figure 5. Right: Lack of growth in leaf and flower of infested branches to the almond bud mite; Left: Gall 

making in the surroundings of almond buds by Acalitus phloeocoptes (Magnification 20x) 

 

 

   
  

 ليتشك: چپ ؛(40X نمایيرگبز)شده تشكيل تازه هايحفره در Acalitus phloeocoptes بادام جوانه كنه الرو: راست -3شكل

 گال یك در حجره چندین

Figure 6. Right: Almond bud mite, Acalitus phloeocoptes nymphs in newly made cavity (Magnification 

40x); Left: making different chambers in a gall 
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 آلو  درختان روي  Acalitus phloeocoptes جوانه كنه توسط كروي ایجاد شده هايگال -4شكل
Figure 7. Spherical galls made by bud mite, Acalitus phloeocoptes on plum trees  

 

 این كه ها مستقر شوندو روي آنسالم مهاجرت كرده درختان 

 ,Sabelis and Bruin)يس و بروین سابل هايبررسي با مطلب

 خوار، گياه بندپایان سایر با مقایسه در .دارد مطابقت (1996

 باشد، مي مشكلي بسيار كار ریوفيدا هاي كنه تكثير و پرورش

 تغذیه با فقط و بوده محدود ميزباني دامنه داراي هاكنه این زیرا

 بنابراین .باشند مي تكثير به قادر خود ميزبان جوان هاي بافت از

 مشكلي بسيار كار آزمایشگاه در ها آن شناسي زیست مطالعه

كه در هيچ  دارد زیادي خطاي و آزمون به نياز و بوده

 . آزمایشگاهي انجام نشده است

ها روي اریوفيد با پرورش آن هايكنه مطالعه چرخه زندگي   

. باشد هاي ميزبان از روش دیسك برگي قابل مطالعه ميبرگ

این مطالعه از لحاظ روش تحقيق با دست آمده از هنتایج ب

كه  (Navik et al., 2015)ناویك و همكاران  هايبررسي

در كشور  2نيم اندرخت 5كنه زنگارشناسي زیستروي 

انجام شده است  ش دیسك برگياز طریق رو هندوستان

هر دو گونه كه شد در هر دو بررسي مشخص . مطابقت دارد

                                                           
1. Calepitrimerus azadirachta Channabasavanna 

2. Azadirachta indica A. Juss 

و  پروتئونمفاي با مراحل دهشناسي ساداراي زیست

 از دئوتونمف افراد اریوفيد، هاي كنه در .هستند دئوتونمف

 خارجي تناسلي اندام فاقد اما بوده بالغين شبيه ظاهري لحاظ

این مطالعه نشان داد كه مرحله دئوتونمف  نتایج .باشند مي

و  54/1ترتيب به A. phloeocoptesجنس نر و ماده گونه 

كه همين مرحله رشدي در  كشد، در صورتي طول ميروز  3/1

و  15/5ترتيب ده گونه كنه زنگار درختان نيم بهجنس نر و ما

مدت زمان این در حالي است كه  .طول كشيده است 13/5

در كنه افراد نر و ماده الزم براي تكميل مرحله دئوتونمف 

  11/2و 61/2معادل  تر وبسيار سریع  7تاتورهروي گياه  6زنگار

كنه یك نسل  .(Abou-Awad, 1980) دست آمده است هب

A. phloeocoptes  ترتيب روز به 23/62و  47/66در مدت

 .C  در افراد ماده و نر و یك نسل كنه زنگار درخت نيم

azadirachta 60/8  در مطالعه  .انجاميد طولبه روز  31/4و

و  82/2ترتيب ریزي بهریزي و تخمحاضر مدت زمان قبل تخم

معادل  C. azadirachtaروز، همين مراحل در گونه  16/8

                                                           
5. Eriophyes daturae Soliman and Abou-Awad 
4. Datura stramonium L. 
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روز  71/50 و 8/6 برابر E. daturaeو در گونه  روز 81/4و  31/5

 ریزي در گونه ریزي و تخمبنابراین مدت زمان قبل تخم .شد تعيين

A. phloeocoptes  تقریبا با گونهE. daturae  نزدیك، اما در

طول عمر . باشد تر مينيطوال C. azadirachtaمقایسه با گونه 

روز، در  14/51معادل  A. phloeocoptesافراد ماده در گونه 

 E. daturaو در گونه  83/55برابر  C. azadirachta گونه
-Navik et al., 2015; Abou) روز محاسبه شده است 71/56

Awad, 1980). سرگردان هايگونهاز  برخي پرورش در 

 مدت به هاكنه كه است شده مشخص آگار كشت محيط روي

 Sheela and) نيستند تخم توليد به قادر اما مانده زنده روز 10

Haq, 2010) .زندگي گياهي گال داخل كه هایيگونه در اما 

 بوده مناسبي پناهگاه ميزباني، خاص رابطه به توجه با نمایند،مي

-نمي، لذا نماید مي فراهم را گونه خاص اكولوژیكي شرایط و

 بررسي این نتایج. داد پرورش كشت محيط روي را آن توان

 (Sabelis and Bruin, 1996)سابليس و بروین  نتایج با

 كشت محيط در كنه گونه این پرورش و داشته مطابقت

 اینشناسي بنابراین مطالعه زیست .نشد پذیر امكان مصنوعي

 تعداد. پذیرفت صورت انتشار مناطق از بردارينمونه با كنه

 گال ایجاد كه اریوفيدي هايكنه در شده گذاشته هاي تخم

 ,Oldfield)اولدفيلد  هايبررسي نتایج با مطابق نمایند مي

 Eriophyes emarginatae Kerifer كنه روي كه (1969

 كه باشد مي عدد پنجاه از بيش بوده، بادام درختان برگ روي

 .داشت مطابقت بادام، جوانه كنه روي بررسي این نتایج با

 نمود مشخص بررسي، سال دو طي گال از بالغ هايكنه وجخر

 دمور مناطق در اسفند نيمه از بادام جوانه كنه مهاجرت كه

 ,.Duran et al) همكاران ودوران . شود مي آغاز مطالعه

 آلو درختان روي كنه این شناسيزیست مطالعه درنيز ( 2006

 در هاال خروج این كنه از گ كه دادند نشان اسپانيا كشور در

 . فتدا اتفاق ميفروردین  اواخر تا اسفند اوایل

توان به این نكته اشاره نمود مي این مطالعهكاربردي تایج ناز    

 با كنهاین در چارچوب كنترل تلفيقي آفات، جمعيت كه 

لذا  .باشد مي كنترلقابل  در زمستان، هاي بادامشاخه پایش

گال و سوزاندن  هاي آلوده بهحذف شاخه شود پيشنهاد مي

هاي همچنين كاربرد روغن .شودها در زمستان انجام آن

ها از زمستانه در اواخر زمستان كه مصادف با خارج شدن كنه

از گسترش آلودگي در سال  دتوانمي ،باشدداخل گال ها مي

بار كنترل  یكانجام  ،در صورت نياز. دایآینده جلوگيري نم

ها از ن اوج خروج كنهكش در زماكنه یك شيميایي توسط

 . خواهد نمودنيز آفت را كنترل ها گال

 

سپاسگزاري

ازموسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور به خاطر تامين اعتبار 

مالي و از مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي 

خراسان رضوي و ایستگاه تحقيقاتي كاشمر كه در اجراي این 

 .شودمي يتحقيق همكاري نمودند سپاسگزار
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Abstract 

Almond, Prunus dulcis M. (Rosaceae) is one of the major orchard crops in Iran, which has main role 

in almond production in the world. One of the most important almond pests is bud gall mite, Acalitus 

phloeocoptes (Nalepa) with symptoms of buds dieback on two years old branches. In order to find out 

some important points in the life cycle of mite such as development times of immature, longevity and 

fecundity in Khorasan-e-Razavi Province, this study was carried out in almond orchards during 2013-

2014. Laboratory studies were conducted at 25± 0.5°C, %60±5 relative humidity with 16:8h L:D. Mean 

development time of females and males were 16.8± 0.020, 16.57± 0.25 days, respectively. The female life 

time fecundity was 33.3±0.35 eggs. Female mean longevity was 15.57±0.25 while that of male was 

10.53±0.12 days. A female generation time was 29.35-37.8 days while it took 28.85-36.6 days for male. 

Mites cause gall in the host plant bud scales and prevent their growth. The results showed that bud gall 

mite overwintered as second nymphal stage (protogyne) in galls and the first adults begin to move out of 

the galls in mid-March. Field studies showed that different developmental stages except for adults spent 

their life inside the gall. Swelling of buds's tissue occurred simultaneously with the beginning of the host's 

growth. Female oviposited from the early June to late May in the first and second years of study. The 

development times of immature stages were also determined. This pest was found in Sabzevar, Kashmar, 

Neyshabur, Torbat-e Jam and Torbat –e-Heydarieh. Meanwhile our investigation showed that, this mite 

causes gall on the plum trees (Prunus domestica) and apricot (Prunus armeniaca) too. 
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