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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :مقدمه

ت هی رقهم ج هه    برخی از آفات بصورت توده ای و در جمعیت باال به گیاهان هجوم می آورند و بهه همهیع ت هت    

ایع آفات بصورت گروهی تغذیهه مهی    .می کنند به گیاهان وارددر مدت کوتاهی، خسارت شدیدی را کوچکشان 

یکی از آفات مههم و متهداوب بسهیاری از     .کنند و به سرتت در گیاهان مجاور مستقر شده و تولید م ل می کنند

قبهل  )و به موقع  مبارزه اصولی .می باشد( کنه دو نقطه ای)م مر و غیرم مر، کنه تار تنکبوتی گیاهی گونه های 

هزینه  مصرف سموم شیمیایی و  از نظر صرفه جویی در ، همبا ایع گونه آفات (از شیوع و خسارت به گیاه میزبان

 در ادامه. می باشد نظر افزایش کیفیت و کمیت سبزینگی گیاهان فضای سبز حائز اهمیت های نگهداری و هم از

که تالوه بهر بررهرف کهردن گهردو     )درختان  سمپاشی-بصورت شستشو ایع آفت کنترب و مبارزه بادستورالعمل 

رت غبار سطح برگ و افزایش سرسبزی گیاه با افزایش رروبت سطحی، باتث کاهش تراکم آفت و کهاهش خسها  

یقیناً انجام صحیح و اصولی آن می تواند در کنترب آفت و افزایش شهادابی فضهای   . ئه گردیده استارا( .شودمی 

 .سبز مفید واقع شود

 (کنه دو نقطه ای)کنه تارعنکبوتی معرفی 

، حشره محسوب نمی شود و در واقع جانوری اسهت از گهروه بنهدپایان بها نهام      جفت پا 4ایع آفت بدلیل داشتع 

اهمیت اقتصهادی زیهادی در گیاههان    از که تقریبا در تمام دنیا انتشار داشته و  Tetranychus urticaeت می 

آفتی است بسیار کوچک . برخوردار است م مر و غیر م مر

و در  و ذره بینی که غالبا در پشت برگ فعالیت می کنهد 

صورت مشاهده با ذره بیع و یا وسایل مشهابه، دو لکهه در   

به رنگ تیره دیده می شود و به همهیع   آن دو ررف بدن

 .دو نقطه ای نیز معروف استکنه جهت بنام 
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 :گیاهان میزبان

زینتهی،  از جم ه درختان زبان گنجشک، نارون، اقاقیها، تهوت   . است( دارای میزبان های متنوع)ایع آفت پ ی فاژ 

و همچنهیع   نسهترن و انهواع رز   ختمهی،  ارغوان، صنوبر، زیتون ت خ و انواع سرو و درختچه های یها  راووسهی،  

ایهع   خسهارت  .محسوب می شهوند در فضای سبز ایع آفت  اص ی یزبان هایاز م گ های زینتی مانند گل جعفری

 .آفت در نهاب درختان ون و سایر نهاب ها زودتر و شدیدتر ایجاد می شود

 

  

 

 

 

 

یاس طاووسیدر  آفت کنه تارتنبر اثر فعالیت  تار عنکبوتیاثرات  اثرات تار عنکبوتی و گرد و خاک آفت کنه تارتن در درخت اقاقیا  

رنگ پریدگی بر اثر فعالیت آفت کنه تارتن در درخت ارغوان اثرات کاکوزا توترد و خاک آفت کنه تارتن در درخت گاثرات تار عنکبوتی و    
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 :نحوه خسارت

ره نباتی تغذیه می کند کهه بهه ایهع    یبرگ، از ش داخل نسجخود در  قطعات دهانی مکندهایع جانور با فرو بردن 

ایع نقاط به مرور زمان و بها گهرم شهدن ههوا،     . دیده می شود (زردشدگی)نکروز رگ نقاط متعدد دلیل بر روی ب

ایع تامل باتث ضعف ک ی گیاه شده و به همیع دلیل با ایجاد اولیع تهنش  . قهوه ای می شودنگ داده و تغییر ر

 تنکبوتی تارهای شدید آفت به صورت فعالیت اتاثر .های تابستانه برگ ها قهوه ای شده و ریزش پیدا می کنند

باتث جذب گرد و خاک به خود مهی شهود و از    تارهای ایجاد شده. و دیده می شود تولید گی در سطح برفراوان

شدن بهرگ هها و تارههای     نکروز)ایع دو تامل . تبدیل می شود و خاک گرفته دور نمای سبز برگ به نمایی گرد

به همیع دلیهل  . وسنتز می شودباتث کاهش سبزینگی گیاه شده و تالوه بر نازیبا کردن گیاه، مانع فت (تنکبوتی

بهرگ  به ناچار درختانی که به ایع آفت دچار می شوند و مبارزه خاصی ت یه آفت صورت نمی گیرد، اوقات  گاهی

بهه   .ایع مورد بیشتر در نهاب ها اتفاق می افتد. تا گیاه تولید برگ های جدید و سالم کند های خود را می ریزند

 باتث ضعف گیاه در رهوالنی مهدت و پیهری زودر      مجدد قبل از زمستان،ریزش برگ ها و برگدهی  رور ک ی

 .می گردد

 ایجاد حالت تار عنکبوتی روی شاخ و برگ درختچه رز بر اثر فعالیت کنه
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 تغییر رنگ و ایجاد حالت تار عنکبوتی به همراه گرد وخاک جذب شده به درخت در اثر فعالیت کنه تارتن

 :شکل شناسی

از . دجفت پا دار 3حشرات تازه از تخم خارج شده مانند جفت پا  دارد  اما جانور  4جانور کامل بر خالف حشرات 

اندازه کنه . تموماً نرها کوچکتر از ماده ها هستند. ماده تفاوت هایی با یکدیگر دارند نظر شکل شناسی جانور نر و

رنهگ آنهها از   . می یمتر متغیر اسهت  2.9تا  2.0ها از 

در )تا قرمهز  (در فصوب گرم)قهوه ای متمایل به سبز 

 022ر مهاده تها   هر جانو. می کندتغییر ( فصوب سرد

تخم آفت کروی و به رنهگ زرد   .تدد تخم می گذارد

 .می باشد که قبل از تفریخ کمی کدر می شود
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برای دیدن کنه تارتع در پشت برگ، کافیست یک تکه از برگ را در دست گرفتهه و پشهت بهه خورشهید      :نکته

 .کوچک را خواهید دیدبایستید تا نور مستقیم به برگ بتابد و بعد از چند ثانیه حرکت جانوران 

 :دوره زندگی آفت

و درختهان   پاجوش ه تدریج بر رویو با گرم شدن هوا ب دارندکنه ها در بهار ابتدا بر روی ت ف های هرز فعالیت 

. فعالیت می کنند (یا گل فص ی درختان)گیاه اص ی تابستان کامال بر روی  روب در. گیاه اص ی منتقل می شوند

. در همیع زمان تخم خود را در پشت برگ ها و در البالی پرز برگ و یا تارهای تنیده شده خود قرار مهی دهنهد  

، جمعیهت  و گردو غبار در سطح برگ زیاد شهود  در شرایطی که هوا گرم شود و رروبت سطحی گیاه کاهش یابد

 .گرددآفت رغیانی می 

در مهدت   به همیع دلیل دارای تعهداد نسهل متعهدد    و روز روب می کشد 02ا ت 09 ایع آفت ازهر دوره زندگی 

 .می باشد فعالیت خود

 :زمان اوج فعالیت آفت

تموما ایع . فعالیت و خسارت شدید ایع آفت با گرم شدن هوا و کاهش رروبت نسبی گیاه میزبان دیده می شود

  .می باشد خرداد، تیر و مردادشرایط در ماه های 
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ها و فضای سبز شهرداری قم سازمان پارک   

 :و مبارزه کنترل

 :غیر شیمیاییکنترل -الف

امروزه ت م و تجربه ثابت کرده است که روشهای غیر شیمیایی در مبارزه با آفاتی که در یک دوره  :بیولوژیکی -1

ایع آفت نیز ماننهد بسهیاری از آفهات دارای دشهمنان      .کوتاه تعداد نسل زیادی دارند موثر و کارسازتر خواهد بود

توری ها و کفشدوزک بدون نقطه نام  می توان از نوتی کنه شکارگر، باب بیع جانوران شکارگردر . یعی هستندرب

 . موثر می باشدو خصوصا در گ خانه و محیط های بسته  ،آفت کم تراکمدر برد که 
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 .استفاده از ارقام مقاوم خصوصا ارقامی که دارای برگ های ضخیم و چرمی تری هستند -2

حذف ت هف ههای ههرز در بههار از روشههای      پاجوش زنی درختان و : و پاجوش زنی علف های هرزمبارزه با  -3

 .کاهش تراکم آفت و تاخیر در خسارت به درختان فضای سبز می باشد

 و فاص ه و میهزان آبیهاری آنهها بها نظهم      کمتر دچار تنش کم آبی گردنددرختانی که  :آبیاری منظم درختان -4

 .انجام شود کمتر دچار خسارت ایع آفت می شوند مناسبی

یع آفت در شرایطی که رروبت کم باشد و گرد وغبار به برگ ها اهمانطور که گفته شد  :شستشوی گیاهان -5

شستشوی درختهان  بنابرایع استفاده از . سرتت تک یر شده و به حالت رغیانی نزدیک می شوده چسبیده باشد ب

می تواند بعنوان روشی موثر، کم هزینه خرداد ، تیر و مرداد  ماه های ر ایع آفت دردر چند نوبت در زمان ظهو

در آب شستشهو   تصاره گیاهی پالیزیعهزار از در 0برای اثر بخشی بهتر می توان به میزان  .و بی خطر ت قی شود

 . استفاده نمود و صابون های پتاسه صابون های مایعو یا اینکه به میزان یک درصد از  استفاده کرد

ابهل  ، مقدار قشستشو زیرا در صورت شور بودن آبِپاییع است  غ ظت شوریتهیه آب شیریع با  نکته مهم دیگر،

تهنش   افهزایش خسهارت   توجهی از نمک و سایر امالح سنگیع را به سطح برگ اسپری کرده و همیع کهار باتهث  

برای رفع ایع موضوع یا باید از آب های با درصد شوری کمتهر اسهتفاده    .خواهد شدبرگ ها  نکروتیکو تابستانه 

 .  استفاده کرد( بافر اسیدی)کرد و یا از مح وب های کاهش دهنده ق یائیت آب 

 :نکات مهم در شستشوی درختان فضای سبز

به سمت تهاج  ( واتر جتدستگاه با )مناسب و با فشار  کافیپاشیدن آب به مقدار  شستشوی درختان باالزم است 

حالت استقرار خارج شده و از گیهاه میزبهان دور   از  ها بسیاری از کنهایع موضوع باتث می شود تا . باشددرختان 

باتهث   انجهام شهود  بنابرایع اگر شستشو به همراه تصاره پالیزیع و یا صابون مهایع بهه میهزان ذکهر شهده       .دنشو
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در سوزنی برگان بایستی به نحوی باشد تا ف س های خشهک از تهاج    شستشو. خواهد شداثربخشی مناسب تری 

 . درخت جدا شود و در سایر درختان باتث شود تا دوده و گرد و خاک از شاخ و برگ شسته شود

 

 :کنترل شیمیایی-ب

برای مبارزه شیمیایی استفاده از حشره کهش  . استفاده کرد از سموم شیمیایی به ناچار بایددر زمان رغیان آفت 

های با ریف وسیع باتث مقاومت بیشتر نسل های بعدی ایع آفت می گردد و مبارزه سالهای بعهد را بها مشهکل    

به نظهر مهی رسهد اسهتفاده از      .استفاده شود سموم اختصاصی کنه کشبنابرایع الزم است از . مواجه خواهد کرد

امری ضروری  بر روی نهال هاو ( قبل از شیوع آفت) در مرحله اوله ت ت خاصیت تخم کشی سموم کنه کش ب

 :توصیه می گردد سموم کنه کش زیربرای ایع منظور به ترتیب اثر بخشی بهتر، . است

به آنها اضافه  در هزار 0.9درصد به میزان  02روغع تابستانه در صورت استفاده از سموم مذکور الزم است : نکته

 .بهتر شودایع سموم شود تا اثربخشی 
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 (سی سی در هزار 555با غلظت )بر همه مراحل زندگی آفت اثر مناسبی دارد (: نیسورون)هگزی تیازوکس  -0

اسهت کهه در    های بسیار مهوثری  کنه کشاز  که نوتی کنه کش نسل جدید می باشد و( اتوکسازوب)کبارو -0

 .سی سی در هزار لیتر آب استفاده می شود 322و با غ ظت  بازار وجود دارد

 (در هزار 1.5با غلظت ) بر همه مراحل اثر مناسبی دارد (:نئورون)بروموپروپیالت  -3

 (در هزار سی سی 555با غلظت ) دارد اثر (به جز تخم) زندگی آفت بر همه مراحل :(رتو وا)ع پیروکسی میتفِ -4

 (سی سی در هزار 555با غلظت )اثر مناسبی دارد( به جز تخم) بر همه مراحل زندگی آفت(: ورتی مِک)آبامکتیع  -9

 (در هزار 1.5با غلظت ) دارداثر مناسبی ( به جز تخم) زندگی آفت بر همه مراحل (:اُمایت)پروپارژیت  -6
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