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 چكيده

، از جمله آفات مكنده مهم درختان انار محسوب مي گردد كه در Tenuipalpus punicae P. & B. (Tenuipalpidae)كنه قرمز پاكوتاه انار، 

غيان كرده و سبب خسارت مي شود. اين آفت از شيره برگ و پوست ميوه تمام انارستانهاي كشور وجود دارد و در بعضي از سالها در تابستان ط

-گردد. جهت كاهش خسارت آفت، تاثير ماده طبيعي كائولين فرآوريتغذيه مي كند و سبب ضعف درختان و كاهش كمي و كيفي محصول مي

رح آماري بلوك هاي كامل تصادفي، در سالهاي پسند، در قالب طپاشي، در منطقه قم بر روي رقم شاه) به صورت محلولWP ®شده (سپيدان

كه  طوريمورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده نشان داد كه اين تركيب قادر به كاهش خسارت كنه انار مي باشد، به 1389و  1388

درصد  94تا  82زان درصد) موجب كاهش خسارت كنه انار به مي 15الي  5غلظت هاي مختلف كائولين ( با چهار مرحله محلول پاشي

درصدي خسارت كنه انار  شد.  80الي  60درصد نيز باعث كاهش  10الي  5  با غلظت سه مرحله محلول پاشي كائولين عالوه براين،گردد.  مي

هفته،  5 تا 4درصد، به فواصل  5)، با غلظت WP ®درختان انار با كائولين فرآوري شده (سپيدان پاشيبر اساس اطالعات بدست آمده، محلول

 تواند بطور موفقيت آميزي خسارت كنه قرمز پاكوتاه انار را كاهش دهد. مي
 

 : انار، كائولين، كنه قرمز پاكوتاه انار، كنترل آفتكلمات كليدي

 مقدمه:

در  كنـه  ي، مهمتـرين گونـه خسـارتزا   Tenuipalpus punicae Pritchard & Baker (Tenuipalpidae)كنه قرمز پاكوتاه انار، 

ش گزار T. granatiتوسط سپاسگزاران تحت نام  1352كوتاه انار، در ايران در سال كنه قرمز پا ).1381غات انار مي باشد (سروش و كمالي، با

كاري كشور وجود دارد. درجهان از ناحيه شرقي مديترانه، اسپانيا، ايتاليا، يونـان، مصـر، قفقـاز، ژاپـن وآفريقـاي      شد. اين كنه درتمام مناطق انار

 ).Meyer, 1993جنوبي گزارش شده است (

هاي درخت انار باعث تغيير رنگ و  هاي انار، كنه قرمز پاكوتاه داراي اهميت اقتصادي است كه در اثر تغذيه از شيره برگ در بين كنه

كوچك ماندن ميوه،  ها باعث گردد و در صورت تغذيه از ميوه هاي انار مي ها و در نهايت ضعف درخت و خشكيدگي سرشاخه خشك شدن برگ

). كنه انار زمستان را 1382گردد (شاكري،  بد شكل شدن، ايجاد لكه هاي قهوه اي سوخته، خشك شدن پوست و درنهايت تركيدگي ميوه مي

وع به تغذيه مي ها شرها و جوانهها بسر مي برد و در بهار مصادف با بازشدن برگهاي تنه و كنار جوانهپوستك ربصورت جانور ماده بارور و در زي

ها و بخصوص در روي رگبرگ اصلي صورت مي گيرد. تخم كنه به رنگ نارنجي و كشيده و اغلب غيرانفرادي ريزي در سطح زير برگكند. تخم

). در 1363روز است (خسروشاهي،  9/13و  5/8درجه سلسيوس به ترتيب  25و  31).  دوره زندگي اين كنه در دماي 1382است (شاكري، 

). تعداد نسل كنه 1381روز مي باشد (سروش و كمالي،  5/7و  5/8ريزي به ترتيب درجه سلسيوس، طول دوره جنيني و زمان تخم 25دماي 

درجه سلسيوس، بطور  31نسل بوده و كوتاهترين دوره نسل آن مربوط به اواسط تابستان با ميانگين درجه حرارت  8قرمز انار در منطقه ساوه، 

 ).1382ثبت رسيده است (شاكري، روز به  33متوسط 

معدني بجاي سموم اثرات مطلوبي در كاهش جمعيت آن داشته است و روغن پاشي در دو مرحله (اوايل  نجهت مبارزه با اين آفت، پاشيدن روغ

تا اوايل پاييز در روي  درصد) صورت مي گيرد. بطور كلي خسارت كنه انار از اوايل تابستان 2درصد و اوايل خرداد به نسبت  3اسفند به نسبت 
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)، در صورت طغيان آفت، استفاده از يكي از تركيبات كنه كش از قبيل 1370). اسماعيلي (1378درختان انار محسوس است (ميركريمي، 

 كلتان، به نسبت دو در هزار را توصيه نموده است.

 هيچگونه و باشدمي محيطي زيست مخرب اثرات فاقد و آب در حلقابل آلومينيوم، سيليكات حاوي سفيدرنگ معدني ماده يك كائولين
ها و همچنين از كائولين براي محافظت از گياهان در برابر حشرات، پاتوژن .)Glenn et al., 2005(گياهان وجانوران ندارد  براي تيمسمومي

ر برخي مناطق، ضرورت ارائه لذا با توجه به طغيان كنه انار د). Wand et al., 2006رود (مي هاي حرارتي به كارسوختگي و تنشآفتاب

 غيرشيميايي جهت كاربرد در باغ هاي انار ضروري مي باشد. تركيب

 

 روش ها: مواد و

-انتخاب گرديد. جهت بررسي كارايي تركيب كائولين فرآوري 1389و  1388جهت انجام پروژه، يك باغ انار در منطقه قم، در طي سال هاي 

®(پودروتابل سپيدانشده 
تكرار انجام شد. در آزمايش  4بر پايه طرح بلوكهاي كامل تصادفي با  ي، آزمايشات)ساخت شركت كيمياسبزآور ايران ،

هاي ارديبهشت، خرداد، تير و شاهد (آب) در اواسط ماهشده فرآوريدرصد كائولين  15و  10، 5، 5/2پاشي غلظت هاي اول، چهار مرحله محلول

هاي خرداد، تير درصد در اواسط ماه 10الي  5پاشي غلظت هاي مختلف مورد مقايسه قرار گرفت. در آزمايش دوم، سه مرحله محلولو شهريور 

زن دار انجام گرديد. جهت آماربرداري جمعيت كنه، در اوايل تابستان، از چهار پاشي توسط سم پاش فرقوني بهمد مقايسه شد. محلولو مردا

هاي آلوده به كنه در هر درخت هاي آلوده شمارش و در نهايت درصد برگبرگ بطور تصادفي انتخاب و تعداد برگ 400تعداد  ،جهت درخت

 انجام گرفت. SASز آماري نتايج با استفاده از نرم افزار آماري تعيين گرديد. آنالي

 

 نتايج و بحث:

گردد. تجزيه آماري آزمايش سال  شده موجب كاهش جمعيت كنه انار مينتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد كه كاربرد كائولين فرآوري

با كائولين قرار مي  پاشيمحلولبوده و پس از آن تيمارهاي  "شاهد". بيشترين آلودگي كنه مشاهده شده مربوط به تيمار (F4, 12=963.4; P=0.0001; C.V.=8.96%)دار وجود دارد.  نياول نشان مي دهد كه بين تيمارهاي آزمايش در سطح يك درصد اختالف مع

 ). 1% بود (جدول 15تا  5گيرند. پايين ترين ميزان آلودگي نيز مربوط به تيمارهاي كائولن 

 

 )1388مقايسه ميانگين درصد آلودگي كنه انار در تيمارهاي مختلف (منطقه قم،  ،1جدول 

 درصد آلودگي كنه انار تيمار

 a  88/28 ± 66/0 شاهد (محلول پاشي با آب)
 b  14/5 ± 46/0 درصد 5/2كائولين 

 c  54/3 ± 39/0 درصد 5كائولين 
 d  24/2 ± 31/0 درصد 10كائولين 
 d  81/1 ± 19/0 درصد 15كائولين 

 باشند%  مي1دار در سطح بيانگر اختالف معني ،حروف غيرمشابه در ستون

 

شوند، ميهاي مختلف كائولين منجر به كاهش آلودگي كنه قرمز انار نتايج بدست آمده از آزمايش سال اول نشان داد كه تمام غلظت

درصدي آلودگي به كنه نسبت به شاهد  94الي  82صد منجر به كاهش در 15الي  5/2بطوري كه محلول پاشي درختان انار با غلظت هاي 

پاشي در ارديبهشت ماه گرديده است. با توجه به اينكه خسارت اصلي كنه انار در اوايل تايستان همراه با گرم شدن هوا بروز مي كند، لذا محلول
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ر مي باشد. به همين جهت در آزمايش سال دوم، محلول پاشي يري روي جمعيت كنه انار نداشته و بيشتر در جهت خسارت شته انار موثثتا

 مرحله ارديبهشت حذف گرديد. 

 

 )1389، مقايسه ميانگين درصد آلودگي كنه انار در تيمارهاي مختلف (منطقه قم، 2جدول 

 درصد آلودگي كنه انار تيمار

 a  00/25 ± 30/1 شاهد (محلول پاشي با آب)
 b  00/10 ± 73/1 %)10( %) و مرداد5%)، تير (5د (خردامحلول پاشي با كائولين 
 bc  00/9 ± 08/1 %)5( %) و مرداد5%)، تير (5خرداد (محلول پاشي با كائولين 
 bc  00/9 ± 47/1 %)5( %) و مرداد10%)، تير (5خرداد (محلول پاشي با كائولين 
 bc  25/7 ± 85/0 %)10( %) و مرداد10%)، تير (10خرداد (محلول پاشي با كائولين 
 c  00/5 ± 29/1 %)10( %) و مرداد10%)، تير (5خرداد (محلول پاشي با كائولين 

 باشند%  مي1دار در سطح بيانگر اختالف معني ،حروف غيرمشابه در ستون

  

 ,F5)وجود دارد.   دارتجزيه و تحليل آماري آزمايش سال دوم نشان داد كه بين تيمارهاي آزمايش در سطح يك درصد اختالف معني
15=14.2; P=0.0001; C.V.=18.32%) بوده و پس از آن تيمارهاي  "شاهد". بيشترين آلودگي كنه مشاهده شده مربوط به تيمار

و  10+10+5سه مرحله كائولن پاشي با غلظت هاي "ترين ميزان آلودگي نيز مربوط به به دو تيمار . پايينگرفتندبا كائولين قرار  پاشيمحلول

 ). 2بود. (جدول  "درصد 10+10+10

نتايج بدست آمده از آزمايش سال دوم نيز همانند آزمايش قبلي نشان داد كه تمام غلظت هاي مختلف كائولين منجر به كاهش آلودگي 

به كنه نسبت  درصدي آلودگي 80الي  60كنه قرمز انار مي شوند، بطوري كه محلول پاشي درختان انار با غلظت هاي مختلف منجر به كاهش 

درصد قادر به كاهش معني دار خسارت كنه انار مي گردد و با توجه  10الي  5به شاهد گرديده است. مقايسه تيمارها نشان داد كه غلظت هاي 

هش خسارت كا كارايي مناسبي دربه زمان خسارت كنه در باغ هاي انار، لذا سه مرحله محلول پاشي با كائولين در ماه هاي خرداد لغايت مرداد 

بودن اقتصادي،  درصد و نيز به جهت به صرفه 10و  5. از طرف ديگر به توجه به عدم وجود اختالف معني دار بين غلظت هاي دارداين آفت 

 درصد مناسب مي باشد. 5محلول پاشي با غلظت 

رارگرفتن پودر كائولين بر روي بافت گيـاه،  چراكه ق ،ن بصورت مكانيكي استيعلت تاثير كائولين روي آفت مربوط به اثر دوركنندگي كائول

ريزي، تغذيه و فعاليت آفت در محل مورد نظر مي گردد. ذرات كائولن اسپري شده، بر روي پنجه پاي حشرات چسبيده و امكـان  عمال مانع تخم

. همچنين مطالعات حاكي از موثر بودن كائولين در كاهش جمعيت شته هاي بالدار در مزارع گوجه فرنگـي و  (Glenn & Puterka, 2005) روند تا نابودي حشرات ادامه پيدا مـي كنـد   اين و دايها را دچار اختالل مي نمگذاري آنها كم و روند تغذيه و تخمجايي را در آنحركت و جابه

از ذرات ريز كائولين بـرروي  عالوه بر اين پاشيدن اليه نازكي . )Marco, 1993(در نتيجه كاهش انتقال بيمارهاي ويروسي توسط شته ها بود 

 ،). كـاربرد چهارمرحلـه كـائولين   Glenn et al., 1999) گرديد (Aphis spiraecolaمير شته سبز مركبات (ومرگ هاي سيب باعثدرخت

). نتايج 1391(فرازمند،  درصد شد 5در تيمار كائولين  77/1در تيمار شاهد به  15/4سوختگي ميوه هاي انار از   منجر به كاهش شاخص آفتاب

شده با كائولين فاقد اختالف معني دار بود كه نشان دهنده عـدم تـاثير    پاشيمحلولبررسي ميزان كلروفيل برگ و فتوسنتز در درختان شاهد و 

دار خسـارت  يهاي انار منجر به كـاهش معنـ  شده در باغ). استفاده از كائولين فرآوري1391باشد (فرازمند، سوء كائولين بر روي درختان انار مي

 ®درختان انار با كائولين فرآوري شده (سـپيدان  پاشيمحلول). با توجه به نتايج بدست آمده، 1390كرم گلوگاه انار گرديد (مشيري و همكاران، 

WP تواند بطور موفقيت آميزي خسارت كنه قرمز پاكوتاه انار را كاهش دهد. هفته، مي 5تا  4درصد، به فواصل  5)، با غلظت 
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